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Sammanfattning 
En stor utmaning hos många företag, däribland transportbolag, är hur de ska schemalägga 
sin personal. Schemaläggningsproblem hanterar ett stort antal krav och villkor vilket gör 
dem till komplexa problem.  
 
Idag erbjuder SJ tjänster på tillsvidare- eller visstidsanställning men inför 
sommarrekrytering anställs endast timanställda. Ofta tar de in fler än vad de faktiskt 
behöver, och en följd av detta är att många av de timanställda inte får arbeta i den 
utsträckning de önskar och att de söker sig till andra arbetsgivare. För SJ innebär 
timanställningar en osäkerhet då de själva väljer när de vill arbeta. SJ vill nu undersöka 
möjligheten att ta in tillsvidareanställda under sommarperioden samt att de vill undersöka 
hur fördelningen av anställningsformer bör se ut för olika stationer och perioder.  
 
Viktiga villkor vid schemaläggning har identifierats och formulerats, och dessa har utgjort 
grunden för det optimeringsproblem som avses att lösas. Ett schemaläggningsverktyg, 
EAPS, har utvecklats och med detta kan minimal personaluppsättning och 
anställningsformer för personal ombord på tåg identifieras. EAPS tar hänsyn till villkor om 
ledighet varannan helg, max antal tillåtna arbetspass per undersökt period och max antal 
tillåtna arbetspass i rad. EAPS ser till att alla turer bemannas samtidigt som antal arbetare 
som används minimeras. 
 
Nyckelord: Schemaläggningsproblem; Ombordare; Åkstation 
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Abstract 
A big challenge for many companies, road haulers business among others, is how to make 
a schedule for all employees. Scheduling problems handles a big number of constraints 
which also increase the complexity of the problem. 
 
It is important to SJ that all train departures are staffed. SJ offers both permanent and 
temporary employments but during recruitment in connection to the summer they only hire 
temporary employees. It often happens that SJ hires a larger number of workers than needed, 
and as a consequence of this some of the employees does not get to work the number of 
hours they wishes and they might turn to other employers. Temporary employments can 
result in uncertainty for SJ as they can choose when to work. Due to this, SJ now wants to 
examine the possibility to hire permanent employees during the summer and they also want 
to examine how the distribution of employments should look like for different stations and 
time periods.  
 
Important constraints for scheduling and planning have been identified and formulated, and 
these have formed the basis to the optimization problem that is indented to be solved. A 
scheduling tool, EAPS, has been developed and with help from this minimal staff set and 
employment arrangements for boarders can be identified. EAPS ensure that each worker is 
free every other weekend, that no worker is assigned more shifts than allowed for the 
analyzed period and that they do not work more shifts in a row than allowed. EAPS ensure 
that all departures are covered by boarders at the same time as the number of workers are 
minimized.  
  
Key words: Scheduling problems; Boarders; Base station 
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Terminologi 
I detta avsnitt beskrivs de begrepp som används i rapporten och som kan verka främmande 
för läsaren. 

!
Personalplanering 
TTF – tågtjänstefördelare!
Fördelar tågen på olika orter och ger förslag på turer för dessa efter att tidtabellen är 
fastställd. 
 
TURK – turlistkonstruktör!
Detaljerar den basplan som de fått från TTF och bygger personalturer för varje åkstation 
utifrån basplanen. Skapar ett rullande schema för hur tågen ska bemannas.  
 
PSP lång – långtidspersonalplanerare 
Planerar semestrar och utbildningar samt tillsätter personal till de anonyma scheman 
TURKarna skapat. 
 
PSP kort – korttidspersonalplanerare!
Underhåller schemat, planerar om och hanterar förändringar. 
 
OPSL – operativ personalledning!
Sista steget i personalplaneringsprocessen där man försöker lösa uppkomsten av dagliga 
och nästkommande dags personalproblem såsom eventuell sjukdom, omdirigering av 
trafik och förseningar.  
 

Kollektivavtal 
Arbetspass !
Sammanhängande period av arbetstid.  
 
Arbetsperiod 
Tid från egentlig arbetstids början efter en viloperiod fram till egentlig arbetstids slut före 
viloperiod. 
 
Fp-dagar 
Fridagar som varje helårsarbetande arbetstagare har rätt till, motsvarar antalet under året 
infallande lördagar och söndagar. 104 till antalet under ett normalår.  
 
Fv-dagar 
Fridagar motsvarande under året infallande lätthelgdagar, d.v.s. helgdagar som infaller på 
någon av dagarna måndag - lördag. !
 
Tillsvidareanställning 
Innebär fast anställning, d.v.s. det finns inget förbestämt slutdatum för anställningen. 
 
Viloperiod 
Period av vila mellan varje arbetsperiod som varje arbetstagare har rätt till.  
 
Visstidsanställning 
En tidsbegränsad anställning. Finns ingen begränsning om hur kort denna kan vara, man 
kan exempelvis bli anställd att arbeta tre timmar en dag och fyra timmar nästa, vilket ger 
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två olika visstidsanställningar. Kan exempelvis vara vikariat, praktik eller sommarjobb och 
benämns ibland som timanställning. 
!

Tåg  
Ombordare 
Personal som arbetar ombord på tågen. Denna benämning innefattar ej lokförare.  
 
Tur!
Ett arbetspass för antingen fordon eller personal.!
 
Åkstation 
En station som fungerar som bas för SJ:s åkande personal. Från dessa kan personal starta 
och avsluta arbetspass.  
 

Övrigt 
Banomlopp 
En nio månaders lång omloppsplanering i vilken man planerar och ansöker om den kapacitet 
på spåren som man önskar.   
 
Typvecka!
Det finns fyra typveckor, en för sommaren, en för hösten, en för vintern och en för våren. 
Dessa illustrerar hur turerna för hur en typisk vecka under dessa perioder är uppbyggda. 
!
! !
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1. Introduktion  
I detta avsnitt ges en introduktion med bakgrund om både företaget och problemområdet, 
vidare presenteras även uppdragsbeskrivning, syfte, frågeställning samt avgränsningar. 
Avslutningsvis presenteras dispositionen av rapporten.  
 
1.1 Bakgrund 
Vid 1800-talets mitt kom järnvägen till Sverige, vilket skapade helt nya möjligheter för både 
resor och transporter, något som resulterade i utveckling av såväl handel som industri och 
spridning av kunskap. Med plan att betjäna viktiga kända och förutsägbara handelsstråk 
beslutade riksdagen, år 1853–1854, hur stambanenätet skulle byggas upp. Vidare var även 
sårbarhet gentemot angrepp utifrån samt konkurrens från inrikes sjöfart parametrar man tog 
i beaktning. Järnvägen fick därmed inte bygga alltför nära kusten och inte heller alltför nära 
de områden där sjöfarten var verksam. (Bårström & Granbom 2017, 213, 218–220) 
!
1.1.1 Företagsfakta 

År 1856 bildades affärsverket Statens Järnvägar, SJ. Den första turen skedde mellan 
Göteborg C och Jonsered med en hastighet på 30 kilometer i timmen. År 1988 kom bolaget 
att delas upp i två delar, Banverket och Statens Järnvägar, där Banverket övertog ansvaret 
för järnvägens infrastruktur. Vid millenniumskiftet år 2000 skedde ytterligare sex olika 
uppdelningar varvid dagens SJ AB bildades (hädan efter benämnt som SJ), med ansvar för 
persontrafiken. Dagens SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten.  
 
År 2009 kom monopolet för den svenska tågtrafiken att avregleras och är sedan dess helt 
öppen för konkurrens, både från nationella och internationella bolag. Även i Norge har 
tågmonopolet brutits upp och vi går mot ett avreglerat Europa för persontrafik vilket ger SJ 
många möjligheter för framtiden. Trots den konkurrensutsatta marknaden som SJ är 
verksam inom hade SJ 31% av marknadsandelarna för upphandlad tågtrafik i Sverige år 
2017. Under 2017 trafikerade SJ koncernen dagligen 1100 avgångar och varje dag väljer 
mer än 130 000 människor att resa med SJ. Idag har SJ koncernen omkring 4 500 anställda 
och en omsättning på cirka 7,5 miljarder svenska kronor. (SJ 2018) 
!
1.1.2 Planering 

SJ har cirka 4 500 anställda och kör dagligen 1100 avgångar från 275 stationer, indelade i 
18 åkstationer även s.k. basstationer. Detta kräver därmed en hel del planering och 
planeringsprocessen kan förenklat beskrivas i fyra steg, se Figur 1.1 nedan. (SJ 2018)  

!
Figur 1.1. Funktioner inom personalplaneringen. (Olsson 2018) 
 
Inledningsvis fastställs vilka åkstationer som ska bemanna vilka tåg och turer, något som 
Tågtjänstfördelarna, TTF, ansvarar över. Därefter skapar Turlistkonstruktörerna, TURK, 
anonyma scheman över hur tågen ska bemannas, d.v.s. hur behovet av personal ser ut. Sedan 
tar Personalplaneringen, PsP, över och fördelar personal på de scheman som TURK 
konstruerat. PsP är uppdelad i två enheter där den ena hanterar långtidsplanering och den 
andra korttidsplaneringen. Avslutningsvis är det Operativ personalledare, OPSL, som 
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behandlar den operativa planeringen om förändringar sker 24 timmar, eller kortare, innan 
ett arbetspass ska börja. 
 
1.2 Problembakgrund 
Varje dag väljer tusentals människor att resa med SJ. För att leva upp till de förväntningar 
som kunderna har krävs engagerade medarbetare med rätt kompetens som bemannar alla 
turer. Idag finns två typer av anställningar på SJ; visstid- och tillsvidareanställning. Under 
högperioder, så som sommarperioden, tar SJ in extra resurser för att kunna bemanna alla 
avgångar då många av de ordinarie arbetarna har semester.  
 
I dagsläget anställer man inför dessa perioder så kallade timanställda, d.v.s. 
visstidsanställda. SJ har dock upptäckt vissa problem med denna anställningstaktik då det i 
många fall anställs fler än nödvändigt vilket resulterar i att en del anställda blir tilldelade få, 
eller blir helt utan, arbetspass. Detta i sin tur bidrar till missnöje bland dem som blivit 
anställda samtidigt som att det kan påverka SJ:s rykte som arbetsgivare. Ur medarbetares 
perspektiv föreligger osäkerhet kring faktiskt ersättning/lön då arbetstillgången är en 
osäkerhetsfaktor. Ur företagets perspektiv föreligger det en viss osäkerhet på den 
timavlönade personalens benägenhet/önskan att tjänstgöra. Det finns därför ett behov av att 
undersöka hur den optimala fördelningen av heltid-, deltid- och timanställda bör se ut på 
respektive åkstation. Detta med hänsyn tagen till kostnad, antalet turer och 
anställningsvillkor.  
 
Tågtrafiken har även ökat de senaste åren, vilket betyder att personalen kommit att bli än 
mer viktig. Med nöjd personal följer nöjda resenärer och därmed hoppas man på SJ att kunna 
fortsätta denna trend och på så sätt också arbeta för ett hållbarare samhälle. 
 
SJ har därför valt att se över anställningsformerna inför kommande somrars rekryteringar 
av ombordare, d.v.s. arbetare ombord på tågen. Önskemålet är att undersöka möjligheten 
att inför dessa perioder erbjuda tillsvidareanställningar istället för enbart 
visstidsanställningar.  
 
1.3 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget ska resultera i ett förslag gällande vilken mix av anställningsformer SJ bör 
anställa efter inför högperioder såsom exempelvis sommarmånaderna. Ett verktyg/modell 
som möjliggör beräkning av optimal anställningsformsfördelning med möjlighet att ändra 
parametrar såsom åkstation och period ska konstrueras. 
 
1.4 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att finna optimala nivåer för olika anställningsformer med fokus på 
kostnadsminimering och hög resursnyttjandegrad. Ett planeringsprogram som kan 
underlätta vid rekrytering ska utformas. Identifiering och kartläggning av nödvändiga 
villkor är därmed en grundläggande förutsättning för verktygets konstruktion. 
 
Frågeställningen är således:  

Hur ser den optimala fördelningen av anställningsformer ut, med syfte att maximera 
resursnyttjandet och minimera kostnaderna, för SJ:s åkstationer under angiven tidsperiod?!
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1.4.1 Projektmål 

Projektmålet är att framföra en rekommendation gällande vilken fördelning av 
anställningsformer SJ bör sträva efter vid rekrytering. Vidare ska även ett verktyg för 
beräkning av anställningsformsfördelningar tas fram. 
!
1.4.2 Effektmål 

Effektmålet med projektet är att minska personalkostnaderna för SJ och minska osäkerheten 
både hos SJ som företag samt hos medarbetarna. SJ vill öka den sociala hållbarheten för 
arbetarna och på så vis kan även SJ:s strävan om att vara en attraktiv arbetsgivare öka 
samtidigt som man kan få än mer engagerade medarbetare. 
 
Utöver detta finns även förhoppningar om att nöjdare medarbetare ska resultera i nöjdare 
kunder, och på så vis få SJ och tågtrafiken att bli ett attraktivare transportsätt. Detta leder 
inte bara till ökad vinst hos SJ utan kan även bidra till ett hållbarare samhälle då tågtrafik är 
ett av dagens mest miljövänliga transportsätt.   
 
1.5 Avgränsningar 
I och med projektets begränsning i tid, där varje projektmedlem har 40 timmar i veckan 
under en 18 veckorsperiod till förfogande, har en del avgränsningar varit nödvändiga.  
 
Projektet kommer endast att omfatta ombordspersonal på tågen och därmed inte inkludera 
lokförare. För att minska problemets komplexitet kommer vi endast att se till faktorerna; 
utplacering av FP-dagar ska i genomsnitt förläggas till varannan lördag-söndag för 
undersökt period, antalet sammanhängde arbetsdagar får ej överskrida fem dagar, en minsta 
bemanning för varje tur skall uppfyllas samt att varje anställd endast får tilldelas ett pass 
per dag. Hur attraktiv en viss anställningsform är för den anställde i fråga är inte något som 
kommer undersökas.  
 
I samråd med bemanningsplanerare på SJ fastställdes att personalkostnader, såsom 
arbetsgivaravgifter, försäkringar och utbildningar, inte skiljer sig nämnvärt mellan 
tillsvidare- och visstidsanställda. Därmed kommer inte någon skillnad i kostnad för de olika 
anställningstyperna tas med vid uträkning av optimal fördelning mellan dem. Oavsett ålder, 
år i branschen och utbildning antas här att all ombordspersonal, både visstid- och tillsvidare, 
har samma ersättning. Vidare antas även att en anställning på 80% resulterar i en kostnad 
på 80% av kostnaden för en heltidsanställd. Det antas även att en timanställd som arbetar 
lika mycket som en heltidsanställd har samma kostnader.  
 
Arbetet kommer att utgå från redan satta turer. Ingen optimering av turuppbyggnad kommer 
att ske. Redan framtagna prognoser för framtida produktion, i detta fall för 2018, kommer 
även vara det som styr arbetet, d.v.s. förändring av antal turer kommer ej att tas hänsyn till.  
 
Vid analys av optimala anställningsnivåer kommer tre utvalda åkstationer att analyseras. De 
utvalda stationerna är Umeå, Linköping och Stockholm; d.v.s. en mindre, en mellan och en 
större station. Anledningen till detta är att det både skulle bli väldigt tidskrävande att 
undersöka alla 18 stationer på ett sådant grundligt sätt samt att det skulle göra rapporten 
väldigt lång. 
 
Vid framtagandet av planeringsprogrammet kommer kompetenskrav inte att tas i beaktning. 
Optimal anställningsgrad utgår endast ifrån det totala behovet som finns på varje station och 
inte behovet av personal med olika kompetens. Vidare kommer inte heller möjlighet till 
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övertid för ombordare att tas med vid konstruktion av verktyget, då det inte är tillåtet att 
schemalägga övertid.  
 
!
1.6 Rapportens disposition 
Rapporten är uppdelad i åtta delar. Nästkommande kapitel innehåller en nulägesanalys som 
beskriver hur SJ:s planeringsorganisation och planeringsprocess ser ut. Därefter kommer ett 
avsnitt med personalteori följt av ett metodavsnitt. Kapitel 5 behandlar optimeringsteori och 
tar bl.a. upp några kända schemaläggningsproblem. Efter detta redogörs de antaganden som 
gjorts och den modell detta resulterat i. I Kapitel 7 presenteras de resultat som erhållits och 
i Kapitel 8 diskuteras detta. Avslutningsvis diskuteras hur verktyget, EAPS, kan användas 
samt utvecklingsmöjligheter för programmet. I slutet av rapporten inkluderas referenser och 
bilagor. 
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2. Nulägesanalys!
I detta avsnitt beskrivs hur SJ:s planeringsorganisation ser ut och hur den rådande 
situationen på SJ ser ut gällande anställningar inför bland annat sommarsemestrar. Vidare 
redogörs även hur behovet av anställda ser ut utifrån antal turer, tåg, etc.  
 
Med över 580-600 turer att bemanna varje dag krävs åtskillig planering av SJ för att få det 
hela att gå runt. En väl fungerande planeringsprocess är därför en förutsättning för ett 
framgångsrikt SJ.  
 
2.1 Positionering av åkstationer 
SJ trafikerar 275 stationer fördelat över landet och har personal som utgår från 18 
basstationer, även kallade åkstationer. Kartan nedan, se Figur 2.1, visar var dessa är 
positionerade samt bemanningsstorleken för ombordare på respektive åkstation. Från 
figuren nedan framgår att Stockholm och Göteborg hör till de större stationerna medan 
Umeå och Kalmar klassas som mindre stationer. Turerna utgår från åkstationerna och var 
och en av de 1200 tågvärdarna hör hemma till en av dessa. Start och slut på ett arbetspass 
måste ske på den anställdes basstation. 
 
 

 
Figur 2.1: Positionering av SJ:s 18 åkstationer samt ungefärlig bemanningsstorlek på dessa. 
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2.2 SJ-koncernen 
SJ-koncernen drivs av en koncernchef, VD, och är indelad i staber, dotterbolag och 
divisioner vilka tillsammans utgör SJ:s organisationsenheter, se Figur 2.2. De åtta staberna 
är trafiksäkerhet, säkerhet & beredskap, strategi & affärsutveckling, ekonomi, IT, kvalitet 
& miljö, kommunikation och HR. Dotterbolagen är för närvarande SJ Götalandståg AB, SJ 
Norrlandståg AB, SJ Norge AS och SJ Danmark A/S och de fyra divisionerna är indelade 
i: 

•! Marknad och försäljning, vilka marknadsför och säljer SJ.!
•! Fordon, vilka ansvarar för fordonsrelaterade frågor och SJ:s fordonsflotta.!
•! Trafik och service, har personalansvar och ansvarar för bemanning av personal.!
•! Produkt, vilka ansvarar för lönsamhet per linje och per avtal för upphandlad trafik 

samt tar fram erbjudanden till SJ:s kunder. (Berglund 2017)!

Då syftet med detta arbete är att undersöka optimala nivåer för olika anställningsformer 
innebär det att divisionen Trafik & Service kommer att analyseras närmre.  

 

!
Figur 2.2: Organisationsschema för SJ-koncernen. 
 
Divisionen Trafik och Service arbetar med att på ett punktligt, säkert och servicefokuserat 
sätt bemanna tågen så att krav om bemanning och bemanningskompetens uppfylls samtidigt 
som kostnader hålls nere. Divisionen kan brytas ner i trafik, service, trafikledning och 
personalplanering, se Figur 2.3.!
 

!
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!
Figur 2.3: Organisationsstruktur för division Trafik & Service.  
!
2.3 Planeringsprocessen 
SJ:s planeringsprocess börjar omkring ett och ett halvt år innan tidtabellen ska vara fastställd 
och tågen ska avgå. Arbetet börjar med att undersöka vilka utredningsuppdrag som finns 
och hur man bör arbeta för att nå de mål som fastställts i affärsplanen, som sträcker sig fem 
år framåt i tiden. 
 
Ungefär ett år innan tågplanen och banomloppet fastställs, vilket sker i september, börjar 
arbetet för ansökan om kapacitet på spåren där man utgår från givna förutsättningar gällande 
infrastruktur och större banarbeten. Trafikverket ger sedan ut en fastställelse kring omlopp 
och därmed även en helårsplan för hur SJ ska köra sin trafik. Detta efter att ett flertal utkast 
på möjliga banomlopp skickats in och möten och förhandling skett med Trafikverket, vilka 
äger infrastrukturen och fördelar spårkapaciteten mellan de ansökande tågoperatörerna.  

När tidtabellen är beslutad och offentliggjord initieras arbetet med att planlägga anonyma 
scheman för både fordon- och personalturer. Detta innebär att det ännu inte är definierat 
exakt vilket tåg eller vilken personal som kommer att bemanna turen, men behovsbilden 
över fordon och personal har framställs. Detta arbete utförs av turkonstruktörerna, s.k. 
TURKarna. Nästa steg i planeringsprocessen blir således att planera turerna på fysiska 
fordon och personal, något som lång- och korttidsplaneringen ansvarar över.  

Trafik!&!Service

Trafik

Produktionsområde!
Nord

Produktionsområde!
Syd

Service

Kontrollgruppen

Produktionsområde!
Nord

Produktionsområde!
Syd

Personalplanering

Planering!&!
Uppföljning

Turlistekonstruktion

Schemaläggning

Schemadisponering

Trafikledning
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Stockholm
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2.3.1 Personalplanering 

Personalplaneringens huvudsakliga syfte är att på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt 
planera och säkerställa bemanningen av SJ:s tåg. SJ stävar efter att ha rätt antal personal, 
med rätt kompetens och i rätt tid vid samtliga avgångar. De följer givna lagar och 
kollektivavtal och strävar efter hög nyttjandegrad av personalen genom att maximera 
personalens faktiska åktid. 
 
2.3.1.1 Långtid- och korttidsplanering 

Personalplaneringen, PsP, är uppdelad i två grupper: långtid- och korttidsplanering. 
Långtidsplaneringen gör ett månadsschema för hur placeringen av personalen bör se ut 2-6 
veckor innan själva arbetspassen sker. Månadsschemat kan ändras av korttidsplaneringen 
om personal exempelvis blir sjuk, ansöker om facklig ledighet eller om det tillkommer/tas 
bort tågtjänster. Det är således korttidsplaneringen som är ansvariga för att ta hand om och 
planera om för de ändringar som långtidsplaneringen inte kan förutse. 
 
Personalplaneringen, d.v.s. både lång- och korttidplaneringen, måste vid placering av 
personalen ta hänsyn till både vilken kompetens de anställda har samt vilken åkstation 
personen i fråga har som bas. Detta eftersom man ska börja och sluta sitt arbetspass på sin 
basstation. Beroende på vilken typ av tåg som ska bemannas och hur många vagnar som 
kopplas till loket så finns särskilda regler gällande hur många ombordare som måste finnas 
på tåget samt vilka kompetenser ombordspersonalen måste ha för att tåget ska få avgå. (SJ 
2018)  
 
2.3.1.2 Reservprocent 

Då de anställda antas ha en del frånvaro på grund av bland annat sjukdom, facklig frånvaro, 
utbildning och semester brukar man på SJ tala om s.k. reservprocent, se Figur 2.4. Detta 
innebär att man lägger på en viss procent för att täcka upp de anställdas förväntade frånvaro. 
Denna frånvaro innefattar bl.a. semester, utbildning, fackligfrånvaro och sjukskrivningar 
Reservprocenten kan ligga mellan 0% – 70% beroende på åkstation och tidsperiod. 
Exempelvis brukar juli månad ha en hög reservprocent då många väljer att ta ut sin semester. 
Dock brukar man på SJ tala om en schablonmässig reservprocent på 30% över ett helt år, 
vilket även kan beräknas från Figur 2.4.  
 

 
Figur 2.4: Förtydligande om vad reservprocent innefattar. 
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2.4 Nuvarande personalsammansättning 
Det finns två typer av anställningar som företag kan erbjuda; visstid- och 
tillsvidareanställning, se avsnitt 3.1. Majoriteten av de anställda på SJ har 
tillsvidareanställningar men med varierande anställningsgrad. Dock nyttjas inte alltid de 
tillsvidareanställda till fullo, vilket gör att kostnaden för dessa i förhållande till 
nyttjandegraden kan bli hög. På grund av variationen i dagliga turavgångar är det inte 
ekonomiskt försvarbart att endast ha tillsvidareanställda och SJ är därför i behov av att ha 
en viss del visstidsanställda. De visstidsanställda täcker främst upp de största 
produktionstopparna och helgturer som tillsvidareanställda inte får tjänstgöra på, detta på 
grund av kollektivavtalets regler. 
 
2.4.1 Rekrytering inför sommarperioden 

Anställa på SJ har rätt till sommarsemester, vilket gör att den ordinarie personalstyrkan 
minskar. SJ har en reduktion av trafiken på sommaren som medverkar till att lösa 
semesterproblemet, men detta är inte tillräckligt. För att svara mot detta försöker SJ även 
att flytta ut semestrar till vintern. Dock är dessa åtgärder inte tillräckliga för att svara mot 
det glapp som uppstår mellan tillgänglig personal och produktion vilket gör att man även 
måste rekrytera personal. Fram till och med 2018 har SJ enbart erbjudit visstidstjänster inför 
högintensiva perioder, såsom sommaren, eftersom man sett hinder med 
tillsvidareanställningar under sommarperioderna då regler för tillsvidareanställda måste 
följa Spåra SJ kollektivavtalet. Detta kollektivavtal säger bland annat att alla 
tillsvidareanställda har rätt till sommarsemester och ledighet varannan helg, något som kan 
bli problematiskt under just sommarperioden. Visstidsanställda följer inte samma avtal som 
tillsvidareanställda och genom att anställa ombordare på visstid kan SJ fylla upp den 
produktion som tillsvidareanställda inte kan bemanna. 
 
Ett problem som man upptäckt med denna rekrytering är att en del av de visstidsanställda 
fått arbeta väldigt få eller färre pass än de önskat. I en enkätundersökning gjord år 2015 
angav nästan 34% av de timanställda att de inte får arbeta i den omfattning som de önskar. 
(SJ 2015) 
 
Det har visat sig att SJ under vissa sommarperioder anställt fler visstidsanställda än vad de 
egentligen haft behov av. Detta i sin tur har skapat osäkerhet hos de anställda, då det är 
ovisst hur mycket de kommer att få jobba, men även hos SJ då de inte kan "tvinga ut" 
visstidsanställda på turer även om det råder personalbrist.  
 
Att anställa timanställda som sedan inte nyttjas innebär att resurser lagts på rekrytering och 
utbildning av personal som inte resulterat i något värde. Vissa av dem som SJ utbildat anser 
sig inte ha fått tillräckligt många arbetspass för att de skulle vilja fortsätta arbeta åt SJ och 
de har därför sökt sig till andra arbetsgivare efter avslutad sommarperiod. Majoriteten av de 
timanställda på SJ har varit anställda mindre än 5 år, se Figur 2.5; något som talar emot SJ:s 
önskan om att behålla personal (SJ 2015). Enligt Pähr Österlund, resursplanerare på SJ, har 
timanställningar även visat sig vara en oattraktiv anställningsform som leder till en större 
personalrörlighet. 
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!
Figur 2.5: Illustration av hur många år timanställda varit anställda på SJ. 
  
Tidigare år har SJ ansett att det varit mest ekonomiskt att flytta ut ordinarie anställdas 
semester eller att ta in timanställda under sommarperioden. Nytt för i år är dock att de 
anställda ska få lön även under deras förberedande utbildning (tidigare har man endast fått 
utbildningen betald men ingen ersättning för själva tiden) vilket gör att vad som nu är mest 
ekonomiskt bör ses över. 
  
I år ska SJ erbjuda tillsvidareanställningar under sommarperioden med krav om att den 
anställde ska jobba 100 % i minst två månader. Exempelvis erbjuder man en arbetare som 
jobbar varje helg att endast arbeta 32 timmar per vecka, istället för en 38 timmar som är det 
"normala", och en arbetare som jobbar tre av fyra helger erbjuds jobba 36 timmarsveckor.  
 !
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3. Personalteori 
I detta avsnitt presenteras den teori som erhållits vid litteraturstudier och från intervjuer. 
Denna teori har använts vid metodvalet och påföljande analys och diskussion.  
 
3.1 Anställningsformer  
Det finns idag två typer av anställningar som SJ rekryterar efter; nämligen 
tillsvidareanställning och visstidsanställning. Tillsvidareanställning betyder att det inte 
finns något bestämt datum då anställningen upphör, utan anställningen löper på till dess att 
en uppsägning sker eller den anställde väljer att säga upp sig eller går i pension. Vidare kan 
tillsvidareanställningar antigen vara heltidsanställningar eller deltidsanställningar. 
Heltidsanställning innebär vanligtvis 38 timmar arbetstid per vecka, vilket motsvara 100 %. 
Vid deltidsanställning, exempelvis 50% eller 80%, räknas lönen ut efter hur många procent 
av en heltidstjänst som den anställde arbetar. Den andra typen är visstidsanställning, vilken 
är tidsbegränsad. Visstidsanställning omfattar därmed vikariat, praktik, sommarjobb, 
projektarbete samt tillfälliga inhopp då arbetsgivaren är i behov av ytterligare personal. 
(Arbetsförmedlingen 2018) 
 
3.2 Personalkostnader hos SJ 
Majoriteten av ombordarna på SJ har tillsvidareanställningar, och bland dessa är det även 
en del som är tjänstledig på viss procent (exempelvis på grund av föräldraledighet, studier 
eller sjukskrivningar). Utöver dessa har man även timanställda för att kunna klara av 
variationstoppar i produktionen samt sjukfrånvaro mm. Enligt Pähr Österlund, 
resursplanerare på SJ, är kostnaderna för tillsvidareanställda i stort sett samma för alla 
tillsvidareanställda. Österlund menar att den procentuella kostnaden för en som arbetar 50 
% är cirka 50 % av kostnaden för en som arbetar heltid, och därmed är det inga större 
påläggskostnader även om personen i fråga endast arbetar deltid. 
 
Jämförs tillsvidareanställda med visstidsanställda menar Österlund att det fungerar på ett 
liknande sätt. Utöver själva lönekostnaden eller timlönen så är kostnaderna i princip 
densamma för de olika anställningsformerna. Ytterligare kostnader som också tillkommer 
är kostnad för utbildning och rekrytering, vilka tillkommer för både tillsvidare- och 
visstidsanställda. Båda behöver bland annat lärare, lokaler och utbildningsmaterial, och 
utöver detta tillkommer även lön under utbildningen. Utbildning- och rekryteringskostnad 
uppgår till cirka 100 000 kronor per nyanställd, för både tillsvidare- och visstidsanställda. 
Dock medför visstidsanställningar en osäkerhetsfaktor för SJ då det är osäkert hur länge och 
hur mycket de kommer att arbeta för SJ.  
 
Vid anställning av visstidspersonal behöver företag endast betala då den anställde faktiskt 
jobbar, medan en tillsvidareanställd får betalt för den tid hen är anställd på. Även om den 
faktiska arbetstiden skulle vara mindre än anställningsgraden måste den anställde ändå få 
lön utefter anställningsgraden. Då man på SJ ibland inte kan nyttja sin personal till fullo, 
gör detta att det oftast blir billigare att anställa folk på timmar. En av de största 
anledningarna till detta beror på stor variation i produktionen, d.v.s. antal turer och 
turtimmar per dag.  
 
3.3 Regleringar och kollektivavtal 
Anställda vid SJ täcks dels av kollektivavtalet Spåra SJ, vilket är uppdelat i allmänna 
bestämmelser och speciella bestämmelser, men de täcks även av kompletterande 
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kollektivavtal gällande timlöneavtal, lönesystemsavtal, reseavtal, avtal om facklig 
verksamhet och övergångsavtal från affärsverk SJ. (Spåra SJ 2017, 5) 
 
Vid schemaläggning finns ett flertal villkor att ta hänsyn till, bl.a. hur länge en anställd får 
arbeta, hur lång vila som behövs mellan arbetspassen och var en anställd ska påbörja/avsluta 
sina arbetspass. Detta är regler som gäller oavsett anställningsform. Den ordinarie 
arbetstiden får exempelvis inte överstiga 38 timmar per helgfri vecka under en period på 12 
kalenderveckor om inte annat avtalats. För timanställda är denna period 1 kalendermånad.  
 
För tillsvidareanställda finns det även restriktioner gällande att en ombordare har rätt till 
ledighet varannan helg. För visstidsanställda är detta mer en rekommendation än regel, men 
SJ strävar ändå för att i högsta möjliga mån låta alla anställda vara lediga varannan helg. 
Vidare gäller att en anställd, på sitt ordinarie schema, inte bör arbeta mer än 5 dagar i rad.  
(Österlund 2018)!
!
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4. Metod  
I detta avsnitt presenteras den metod och modell som använts för att hitta en lösning till 
problemet samt besvara uppgiftsformuleringen.  
 
4.1 Datainsamling 
För att förstå bakgrunden till uppdraget påbörjades tidigt en insamling av information och 
data genom både intervjuer och litteraturstudier. På så vis kunde både kvantitativa och 
kvalitativa data samlas in samtidigt som en bredare kunskap gällande det problem som 
tilldelats erhölls. Data gällande både företaget och likartade problem samlades in och la 
sedan grunden till nulägesanalysen och teoriavsnittet.  
 
Stora delar av datainsamlingen, i stort sett alla siffror, kom från Månadsfalköpingen; det 
prognosverktyg som två anställda på SJ, Pähr Österlund och Göran Carlberg, tillsammans 
skapat och som SJ idag använder som underlag vid anställning. Detta prognosverktyg ska 
ge en indikation om framtida arbetsbörda och rekrytering och grundar sig på historiska data. 
Prognosverktyget tar hänsyn till variabler såsom exempelvis produktion (d.v.s. antal 
turavgångar), långtidssjuka, facklig frånvaro, semester och utbildning. 
 
4.1.1 Litteraturstudier 

För att få vägledning och tips på angreppssätt till problemet ägnades mycket tid i början av 
arbetet åt att söka efter och studera artiklar som behandlade likartade problem. Tidigt i 
arbetet konstaterades att det var en typ av villkorsprogrammering och 
schemaläggningsproblem vi hade att göra med. Med detta som utgångspunkt studerades en 
del kända schemaläggningsproblem, vilket också är en typ av villkorsprogrammering, som 
exempelvis The Nurse Scheduling Problem, The Bus Driver Scheduling Problem och Crew 
Scheduling Problem. Utifrån dessa artiklar erhölls information och idéer angående 
modellering av problemet i fråga. 
 
4.1.2 Verktyg   

Då SJ hade som önskemål att programmet skulle vara programmerat/skrivet i Excel läste vi 
in oss på både hur man programmerar i Excel, d.v.s. VBA-programmering, samt hur Excels 
problemlösare OpenSolver fungerar. Vår implementation i OpenSolver tillsammans med 
VBA baserades på ett tidigare arbete som behandlade detta. (Perry 2012) 
 
Formuleringen av det matematiska problemet är gjort från grunden och sedan anpassat för 
att kunna hanteras av Excels OpenSolver.  
 
4.1.3 Intervjuer 

Planeringsprocessen på SJ är relativt komplex och intervjuer med ett flertal anställda gjordes 
med mål om att erhålla en helhetsbild över hur processen från ansökning om turer fram till 
att lön ska betalas ser ut. Genom dessa intervjuer kunde primär kvalitativ data samlas in 
vilket gav en bredare förståelse kring både organisationen i stort men även för problemet i 
sig. Intervjuerna utfördes på ett ostrukturerat sätt där var intervju hade olika frågor vilka 
kom att ändras under intervjuns gång.  
 
Från intervjuerna framgick även de anställdas olika syn på anställningsformerna vid 
rekrytering inför exempelvis sommarperioden. Här blev det tydligt att åsikterna kring 
optimala anställningsformer och nivåer var spridda. Under intervjuerna försökte vi att vara 
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så objektiva som möjligt, för att inte påverkas av de intervjuades åsikter, men det var 
samtidigt bra att få möjlighet till att se problemet från olika perspektiv.  
 
4.1.4 Studiebesök 

Besök och intervjuer genomfördes även för att få en större förståelse för de system, verktyg 
och databaser vi i vår studie behövde använda oss av. Bland annat gjordes ett besök till 
Malmö samt Ånge för en genomgång av SJ:s prognosverktyg vilket är det program som i 
stort sett all planering bygger på, och som i sin tur också lägger grunden för de 
anställningsformsnivåer som tas fram.  
 
 !
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5. Optimeringsteori 
I följande avsnitt beskrivs de teorier som är av intresse för den givna frågeställningen.  
 
5.1 Linjärprogram och heltalsproblem 
Linjärprogrammering, LP, innefattar sådana optimeringsproblem där både målfunktion och 
bivillkor är linjära funktioner. Ett linjärprogram kan formuleras enligt: 

!"#$$$$$$$$$$% = '()(
*

(+,

 

 
$-å$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /0()(*

(+, ≤ 20$$$$$$$$$$" = 1, 2, … ,!        
   

)( ≥ 0$$$$$$$$$$9 = 1, 2$ … , # 
 
 
där z är målfunktionen som ska optimeras, variablerna xj skall väljas på ett sådant sätt att 
olikheterna är uppfyllda och konstanterna cj är kostnader. 
  
Om detta problem dessutom tillförs ett antal logiska variabler yi med logiska disjunktioner 
blir problemet betydligt svårare. Dessa disjunktioner kan t.ex. vara på formen :,$˅$:<$˅$:= 
och kan tolkas som att en anställd jobbar på tur 1, 2, eller 3. Varje sådan disjunktion 
motsvarar en ekvation :,$ +$:< +$:= $≥ 1, där  :0 ∈ {0,1}. Även negerade variabler kan 
införas genom att skrivas som 1 −$:0. Att avgöra om alla disjunktioner kan uppfyllas är det 
berömda Satisfierbarhetsproblemet (SAT) vilket också är det ursprungliga NP-kompletta 
problemet. Ett LP-problem som innehåller båda dessa delar är alltså NP-svårt. (Ullman 
1975, Wolsey 1988) 
 
Schemaläggningsproblem och planeringsproblem är varianter av denna modell; ett antal 
uppgifter ska utföras och till så låg kostnad som möjligt. 
 
5.2 Schemaläggning- och planeringsproblem 
Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs står företag inför olika typer av 
planeringsproblem. Hur personalbehovet ser ut varierar också beroende på vilken bransch 
man verkar inom. Inom områden så som snabbmatsrestauranger och lager bygger 
personalplaneringen på fluktuerad efterfrågan medan personalkvoten för exempelvis polis 
och vård vanligtvis definieras i förväg. Vidare finns även exempelvis mobilitetscentrerad 
planering, något som inträffar när arbetsuppgifterna innefattar transport, och 
projektcentrerad planering, vilket är ofta förekommande för bland annat 
programutvecklingsföretag och konsultverksamheter. (Brucker, Qu och Burke 2010, 467) 
 
Målet med schemaläggningsproblem är att minimera kostnaderna. Schemaläggningsproblem 
är väldigt komplexa problem då både antalet krav och villkor som måste följas samt antalet 
variabler och parametrar kan bli nästintill ohanterbart många. Ofta delas villkor in i hårda 
och mjuka villkor, där hårda är sådana som måste uppfyllas för att få fram en giltig lösning 
(exempelvis att varje skift är bemannat) och mjuka är sådana som antingen är mer önskvärda 
och inte nödvändigtvis måste uppfyllas (exempelvis önskemål om ledighet) eller sådana 
som ger straffkostnader som de inte följs (exempelvis övertidskostnader). (Brucker, Qu och 
Burke 2010, 468) 
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5.2.1 Kända schemaläggningsproblem!!

På grund av komplexiteten i schemaläggnings- och planeringsproblem så finns en rad 
allmänt kända problem som man brukar tala om. Dessa kan lämpa sig olika bra beroende på 
område och utformning. Därmed finns det mycket information att tillgå vilken kan vara till 
hjälp för att underlätta hur man bör/kan angripa problemet i fråga.  
 
Tre kända och välstuderade schemaläggningsproblem är The Nurse Scheduling Problem 
(NSP), The Bus Driver Scheduling Problem (DSP) och Crew Scheduling och Crew 
Rostering Problems (CSP). Målet med NSP är att finna en lösning som uppfyller villkor 
relaterade till bl.a. arbetsvillkor samt krav och önskemål från sjuksköterskor och 
arbetsgivare. Till detta problem finns tydliga skiljelinjer mellan vad som måste uppfyllas 
och vad som vore önskvärt att uppfylla, s.k. hårda och mjuka krav. Man vill undvika att 
byta mot de olika kraven, och därför införs ofta en straffkostnad som läggs på var gång ett 
villkor överskrids. Straffkostnaden kan vara olika beroende på hur viktigt det är att villkoret 
i fråga uppfylls och villkorens betydelse kan även konkretiseras genom att vikta dem. 
(Kundu, S. och Acharyya, S. 2008) 
 
Tittar vi istället på DSP vägs också hårda och mjuka krav in och en straffkostnad läggs på 
då de mjuka villkoren inte uppfylls. Uppfylls däremot inte de hårda kraven, t.ex. om alla 
turer inte täcks, anses lösningen vara ogiltig. (Paixão, Portugal och Ramalhinho-Lourenço 
2006) 
 
Vid CSP finns liknande problematik som för ovanstående problem, men här tillåts en viss 
över- och underbemanning. Detta hanteras genom att lägga på straffkostnader och giltig 
lösning erhålls när alla turer är täckta, men optimal lösning fås då man har en giltig lösning 
med minimala straffkostnader. (Ernst, A. et al. 2001) 
 
Problemet som vi ska undersöka är en blandning av ovanstående beskrivna problem. En 
förenkling av dessa har gjorts för att kunna anpassas efter vårt problem samt för att det ska 
vara möjligt att lösa problemet inom den tidsram vi har att tillgå. 
 

 

 

  

 

!!
!!
!
!
!!
! !
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6. Modell 
I detta avsnitt redogörs antaganden och modellen som konstruerats för beräkning av 
optimal anställningsgrad av ombordspersonal hos SJ presenteras. 
 
Modellering kan sägas bestå av tre faser; formulering av modellen, analys av modellen samt 
tolkning av lösning/resultat. Hur ett problem modelleras kan skilja sig beroende på 
förutsättningar och vilka parametrar som är de mest essentiella. Ett program som går ut på 
att finna optimal anställningsgrad, där nyttjandenivån av de anställda är så stor som möjlig, 
har tagits fram från grunden. 
 
6.1 Antaganden 
Inledningsvis bestämdes vilka villkor som modellen var tvungen att ta hänsyn till och utifrån 
dessa formulerades sedan själva modellen. Vilka villkor som var av störst betydelse 
bestämdes utifrån de regler som sätter upp grundförutsättningar för att initiera ett schema 
samt utifrån vad som framgått vid genomförda intervjuer med personal på SJ. 
 
För att möjliggöra för framtagning av personalbehovsprogram var en del antaganden 
nödvändiga. Bland annat antas att varje anställd, i detta fall ombordare, endast kan arbeta 
ett pass per dag. Vidare antas även att ett arbetspass utgör en hel arbetsdag ur ett tidsmässigt 
perspektiv. Det antas även att alla ombordare på respektive åkstation besitter den kompetens 
som är nödvändig för att bemanna turen i fråga och att var anställd endast kan bemanna 
turer som utgår från tilldelad basstation (därav undersöks också en åkstation i taget).  
 
Antalet arbetsdagar för en heltidsarbetande beräknas vara antalet dagar i vald månad, eller 
period, subtraherat med antalet helgdagar (lördagar och söndagar) och en deltidstjänst är 
antalet pass en anställd arbetar dividerat med antalet pass en heltidsarbetare skulle ha 
arbetat. På liknande sätt erhålls även nyttjandegraden för varje anställd. En anställd med en 
nyttjandegrad mellan > 80% – 100% antas vara en heltidsarbetare, en anställd med 
nyttjandegrad mellan > 60% – 80% antas vara anställd på 80%, en arbetare med 
nyttjandegrad mellan > 50% – 60% antas vara anställd på 60%, en arbetare med 
nyttjandegrad mellan > 40% - 50% och anställda på en nivå lägre än detta antas vara 
tillsvidareanställda, d.v.s. timanställda. Dessa gränser är satta efter diskussion med personal 
på SJ. Då man inte vill sätta ut fler pass på en arbetare än vad denne är anställd för, eftersom 
det då tyder på att man bör kunna anställa denne på högre procent, ser man det som en fördel 
att avrunda anställningsnivåerna uppåt.  
 
För att erhålla en uppfattning angående maximalt antal arbetare som kan komma att 
behövas, detta för att kunna sätta en högsta nivå av anställda i själva programmet, har olika 
beräkningsmetoder använts.  
 
Då reservprocent inte tas med i beräkningen antas det att vid en god uppbyggnad av turer 
per station bör behovet av anställda täckas av antalet turer på den helgdagen med flest 
avgångar multiplicerat med två. Att detta multipliceras med två är på grund av att varje 
arbetare har rätt till ledighet varannan helg, och för att täcka alla helgpass kan därför dubbelt 
så många arbetare komma att behövas. För att ha en marginal på detta, för att säkerställa att 
en giltig lösning erhålls, har vi valt att lägga på en faktor tio till maximala antalet anställda. 
Dock har vissa stationer väldigt få turer på helgerna i förhållande till vardagarna och då har 
vi valt att öka max antal anställda, och därför istället multiplicerat med tre.  
 
Då reservprocenten tas i beaktning, vilken användaren själv får bestämma, beräknas 
maximalt antal arbetare på samma sätt som ovan beskrivet. Dock krävs det här att helgturer 
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multipliceras med fyra istället för tre om skillnaden mellan antal helgturer och antal 
vardagsturer är för stor. Vid körning av programmet har en schablonmässig reservprocent 
på 30 % använts, se avsnitt 2.3.1.2. 
!
6.2 Deklarationer 
Notation 

Nedan presenteras de notationer som används vid modelluppbyggnaden. 
 

C ∶ $mängden$av$tillgänglig$personal 
T ∶ $mängden$av$basstationer 

 V ∶ $mängden$av$dagar$för$vald$period 
Y ∶ ($[,, [<, … , [*)  där n är antalet lördagar i den valda perioden. 
] ∶ ($^,, ^<, … , ^*) där n är antalet söndagar i den valda perioden. 
_ ∶ $mängden$av$turer 
a ∶ $totalt$antal$turer$per$vald$period$borträknat$för$antalet$$
       lördagar$och$söndagar 

 
 
Variabler och parametrar 
Nedan definieras variabler och parametrar 
 

2 ∶ basstation$2, 2 ∈ T!
'0 ∶ $kostnad$för$anställd$", " ∈ C!
[ ∶ $lördag, [ ∈ Y!

! [e ∶ $lördagen$en$vecka$efter$söndag$^, [ ∈ Y!
^ ∶ söndag, ^ ∈ ]!
^e ∶ $söndagen$en$vecka$efter$lördag$[, ^ ∈ ]!
f( ∶ $antal$turer$dag$9, 9 ∈ V 
)0,( ∶ 1$om$anställd$"$arbetar$dag$9, 0$annars, " ∈ C, 9 ∈ V 

 
'0, ^, ^e, [, [e, f($ ∈ ℤe, -äh$ℤe$äh$ai^"f"j/$ℎl[f/[$$ 
)0,( ∈ $ 0,1 !

 

6.2.1 Målfunktion 

Minimering av totala kostnader för ombordspersonal, tillsammans med hög nyttjandegrad 
av varje anställd, för en basstation b ges av följande målfunktion: 

 

min$$$$$$$$$ '0)0,(
($∈m0$∈n

 

 
Kostnadsfunktionen '0 inkluderar en kostnad för att anställd i används (anställs). Detta 
innebär att anställd i har en given kostnad för att bemanna tur t, denna kostnad ökar linjärt 
med antalet anställda. Exempelvis har anställd i = 1 en kostnad på c = 1 enhet per bemannad 
tur, medan anställd i = 20 har en kostnad på c = 20 enheter per bemannad tur. Denna kostnad 
säkerställer att varje anställd nyttjas till fullo innan en ny anställd används, d.v.s. att 

(1) 
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(7) 

(8) 

(9) 

mängden personal som behövs för att bemanna alla turer minimeras samtidigt som 
nyttjandegraden för varje anställd maximeras. 
!
6.2.2 Bivillkor 

Varje anställd i får maximalt arbeta ett pass per dag j:!

)0,( ≤ 1, ∀$" ∈ C, 9 ∈ V 

 

Summan av alla turer t för dag j måste bemannas: 

)0,( ≥ $ f(, ∀$9 ∈ V$
0$∈n

 

  
Varje anställd i får arbeta maximalt fem på varandra efterföljande dagar: 

$$$$$$$$$ )0,(

(ep

(+,

$≤ 5, ∀$" ∈ C, 9 ∈ V 

 

Varje anställd i får inte arbeta mer än maximalt tillåtna dagar för vald period: 

)0,( $≤ $a
($∈m

, ∀$" ∈ C 

 

Varje anställd i har rätt till ledighet varannan helg: 

)0,r + $)0,re, ≤ 1, ∀$" ∈ C, [ ∈ Y 

)0,s +$)0,se, ≤ 1, ∀$" ∈ C, ^ ∈ ] 

)0,r + $)0,tu ≤ 1, ∀$" ∈ C, [ ∈ Y, ^, ^e ∈ ] 

)0,s +$)0,ru ≤ 1, ∀$" ∈ C, [, [e ∈ Y, ^ ∈ ] 

 
 

 
  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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6.2.3 Problemformulering 

Från ovanstående avsnitt erhålls följande modellformulering för åkstation b: 
!

min$$$$$$$$$$$$ '0)0,(
($∈m0$∈n

!

!

då$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)0,( ≤ 1, ∀$" ∈ C, 9 ∈ V 

)0,( ≥ $ f(, ∀$9 ∈ V$
0$∈n

 

)0,(v0,( ≤ 5, ∀$" ∈ C, 9 ∈ V$$
($∈m

 

)0,( $≤ $a
($∈m

, ∀$" ∈ C 

)0,r + $)0,re, ≤ 1, ∀$" ∈ C, [ ∈ Y 

)0,s +$)0,se, ≤ 1$, ∀$" ∈ C, ^ ∈ ] 

)0,r + $)0,su ≤ 1, ∀$" ∈ C, [ ∈ Y, ^, ^e ∈ ] 

)0,s +$)0,ru ≤ 1, ∀$" ∈ C, [, [e ∈ Y, ^ ∈ ] 

)0,( ∈ $ 0,1 , ∀$" ∈ C, 9 ∈ V 

!

6.2.4 Implementation 
De ovan beskrivna villkoren skrevs om på ett sådant sätt att de gick att läsa in i Excels 
OpenSolver. Information angående antal turer för stationerna lagras i Excel och används 
som underlag för att hitta optimalt antal anställda samt anställningsformer för dessa.  
 
Inga tids- eller iterationsbegränsningar har använts och toleransnivån är satt till 1 %. Det 
betyder att de lösningar som erhålls är inom 1 % från det faktiska optimum, och erhållen 
lösning kan därför antas vara optimal.  
 
Antalet variabler för t.ex. station Stockholm blev 27146 och för Umeå blev antalet variabler 
endast 3332 stycken. Programmet har inga problem med att ta fram en lösning för mindre 
stationer men för större stationer, som exempelvis Stockholm och Göteborg, blir antalet 
variabler så pass många att det tar väldigt lång tid för programmet att hitta en lösning (2-3 
timmar). 
 
Vid körning av EAPS krävs 30-40% av processorns prestandard för en vanlig kontorsdator 
av märket DELL med ett RAM-minne på 8,00 GB. Vid körning krävs mellan 100-140 MB 
minne. 
! !
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7. Resultat  
I detta avsnitt presenteras och sammanställs erhållet resultat.  
 
7.1 Optimal fördelning av undersökta anställningsformer 
I Tabell 7.1 redovisas hur fördelningen av de två undersökta anställningsformerna, d.v.s. 
tillsvidare- och visstidsanställning, bör se ut för att erhålla optimala nivåer ur ett maximalt 
nyttjandeperspektiv och minimalt kostnadsperspektiv. Detta gäller under juli månad, utan 
hänsyn till reservprocent.!
 
Tabell 7.1: Resultat av optimal fördelning av anställningsformer under juli månad, utan tillägg av 
reservprocent. 

 
Åkstation 

Antal 
heltidsanställda 

Antal 
deltidsanställda 

Antal 
timanställda 

Totalt 
anställda 

Umeå 15 0 9 24 

Linköping 35 1 14 50 

Stockholm 82 2 62 145 

 
Vid inspektion av Tabell 7.1 kan urskiljas att majoriteten av de anställda bör vara 
heltidsanställda. Vidare ser vi även att ett antal timanställda är nödvändigt för att bemanna 
alla turer. Linköping har ett behov av 72% tillsvidareanställda och är därmed den station 
som kan sysselsätta störst andel tillsvidareanställda jämfört med Umeå och Stockholm som 
kan sysselsätta 63% respektive 58%. 
 
Tabell 7.2 visar hur fördelningen av de två undersökta anställningsformerna bör se ut när 
en tremånadersperiod, d.v.s. juni – augusti, analyserats. Även här framgår att den största 
delen av de anställda bör vara tillsvidareanställda. Från Tabell 7.2 kan utläsas att åkstation 
Stockholm är den station som har störts bemanningsbehov men Linköping är den station 
som kan sysselsätta störst andel tillsvidareanställda, nämligen 80%. Umeå och Stockholm 
har ett behov av omkring 60% tillsvidareanställda. 
 
Tabell 7.2: Resultat av optimal fördelning av anställningsformer under perioden juni - augusti, utan tillägg av 
reservprocent. 

 
Åkstation 

Antal 
heltidsanställda 

Antal 
deltidsanställda 

Antal 
timanställda 

Totalt 
anställda 

Umeå 13 2 10 25 

Linköping 36 8 11 55 

Stockholm 79 33 73 185 

 
I Tabell 7.3 presenteras förslag på optimal fördelning av anställningar för juli månad med 
tillägg av en reservprocent på 30%. Från denna tabell kan utläsas att vid tillägg av en 
reservprocent på 30% för juli månad bör majoriteten av ombordspersonalen på SJ anställas 
på 100% och endast ett fåtal bör anställas på tillsvidareanställning av annan grad. 
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Tabell 7.3: Resultat av optimal fördelning av anställningsformer under juli månad, med tillägg av 
reservprocent på 30%. 

 
Åkstation 

Antal 
heltidsanställda 

Antal 
deltidsanställda 

Antal 
timanställda 

Totalt 
anställda 

Umeå 24 1 0 25 

Linköping 54 1 0 55 

Stockholm 128 0 17 145 

 
I Tabell 7.4 redovisas resultatet av fördelningen mellan de två anställningsformerna vid 
optimering av resursnyttjande och kostnadsminimering. I detta fall har en reservprocent på 
30% använts och månaderna juni, juli och augusti har analyserats. 
 
Tabell 7.4: Resultat av optimal fördelning av anställningsformer under perioden juni - augusti, med tillägg av 
reservprocent på 30%. 

 
Åkstation 

Antal 
heltidsanställda 

Antal 
deltidsanställda 

Antal 
timanställda 

Totalt 
anställda 

Umeå 22 0 4 26 

Linköping 60 0 4 64 

Stockholm 149 0 29 178 

 
Vid inspektion av Tabell 7.4 framgår att den största delen anställda bör vara heltidsanställda. 
Enligt detta resultat har dock behovet av deltidsanställda minskat, men det krävs fortfarande 
en del timanställda för att täcka alla turer. 
 
7.2 Skillnad i personalbehov vid tillägg av reservprocent 
I Tabell 7.5 redogörs ökningen av personalbehovet under juli månad då en reservprocent på 
30% adderats. 
 

Tabell 7.5: Skillnaden i behov av anställda för juli månad vid tillägg av en reservprocent på 30%. 

 
Åkstation 

Skillnad 
heltidsanställda 

Skillnad 
deltidsanställda 

Skillnad 
timanställda 

Total 
skillnad 

Umeå 9 1 – 9 1 

Linköping 19 0 – 14 5 

Stockholm 46 – 2 – 45 0 

 
Från tabellen framgår att behovet av heltidsanställda ökat markant för de undersökta 
stationerna. Vidare har behovet av timanställda minskat avsevärt men den totala skillnaden 
har inte påverkats särskilt mycket.  
 
Tabell 7.6 redovisar förändring i personalbehov under perioden juni - augusti då en 
reservprocent på 30% lagts till. Här framgår att behovet av heltidsanställda har ökat för de 
undersökta stationerna. Samtidigt har behovet av deltid- och timanställda minskas och 
därmed har det totala behovet av personal inte påverkats avsevärt.  
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Tabell 7.6: Skillnaden i behov av anställda under perioden juni – augusti, vid tillägg av en reservprocent på 
30%. 

 
Åkstation 

Skillnad 
heltidsanställda 

Skillnad 
deltidsanställda 

Skillnad 
timanställda 

Total 
skillnad 

Umeå 9 – 2 – 6 1 

Linköping 24 – 8 – 7 9 

Stockholm 70 – 33 – 44 – 7 

 
7.3 Jämförelse av SJ:s nuvarande och beräknade anställningsnivåer 
I Tabell 7.7 visas en jämförelse av nuvarande anställningsnivåer och beräknade 
anställningsnivåer för perioden juni – augusti, utan tillägg för reservprocent. Här kan 
urskiljas att Linköping är den station som de beräknade anställningsnivåerna stämmer bäst 
överens med de nuvarande nivåerna även fast det finns skillnader mot de faktiska nivåerna.  
 
Tabell 7.7: Jämförelse av andelen beräknade tillsvidare- och visstidsanställda, utan tillägg för reservprocent, 
under perioden juni - augusti, och de nuvarande nivåerna av anställningsformer. 

 
Åkstation 

Beräknad andel 
tillsvidare (%) 

Beräknad andel 
visstid (%) 

Nuvarande andel 
tillsvidare (%) 

Nuvarande andel 
visstid (%) 

Umeå 60 40 75 25 

Linköping 80 20 77 23 

Stockholm 61 39 75 25 

 
Tabell 7.8 visar en jämförelse av nuvarande anställningsnivåer och beräknade 
anställningsnivåer för perioden juni – augusti, med tillägg för reservprocent. Från detta kan 
konstateras att Umeå och Stockholm är de stationer som de beräknade anställningsnivåerna 
stämmer bäst överens med nuvarande nivåer, men de skiljer sig fortfarande från de faktiska 
nivåerna.  
 
Tabell 7.8: Jämförelse av andelen beräknade tillsvidare- och visstidsanställda, med tillägg av reservprocent 
30%, under perioden juni - augusti, och de nuvarande nivåerna av anställningsformer. 

 
Åkstation 

Beräknad andel 
tillsvidare (%) 

Beräknad andel 
visstid (%) 

Nuvarande andel 
tillsvidare (%) 

Nuvarande andel 
visstid (%) 

Umeå 85 15 75 25 

Linköping 94 6 77 23 

Stockholm 84 16 75 25 

 
I Tabell 7.9 jämförs faktiskt antal anställda med beräknat antal anställda under perioden juni 
- augusti, utan reservprocent i åtanke. I samtliga fall överstiger de faktiska antalet anställda 
beräknat antal anställda.  
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Tabell 7.9: Sammanställning av beräknat behov av ombordare och nuvarande personalnivåer, här med siffror 
från perioden juni – augusti, utan tillägg för reservprocent. 

 
Åkstation 

Beräknat antal 
anställda 

Faktiskt antal 
anställda 

 
Skillnad 

Umeå 25 28 12% 

Linköping 55 74 35% 

Stockholm 185 237 28% 

 
I Tabell 7.10 jämförs faktiskt antal anställda med beräknat antal anställda under perioden 
juni - augusti, med reservprocent 30%. Även här överstiger de faktiska antalet anställda 
beräknat antal anställda.  
 
Tabell 7.10: Sammanställning av beräknat behov av ombordare och nuvarande personalnivåer, här med siffror 
från perioden juni – augusti, med tillägg för reservprocent. 

 
Åkstation 

Beräknat antal 
anställda 

Faktiskt antal 
anställda 

 
Skillnad  

Umeå 26 28 8% 

Linköping 64 74 16% 

Stockholm 178 237 33% 

 
7.4 Förhållande mellan antal turavgångar och körtid 
Diagram 7.1 visar förhållandet mellan antalet anställda på respektive åkstation och 
programmets körtid för perioden juni – augusti, både med och utan reservprocent. Här 
framgår att åkstationer med många turavgångar, såsom Göteborg och Stockholm, har långa 
körtider, medan stationer med färre turer, såsom Fagersta, Gävle och Kalmar, har kortare 
körtider. Det går även att urskilja att detta samband gäller vare sig en reservprocent lagts till 
eller inte.  
 

 
Diagram 7.1: Förhållandet mellan antalet turavgångar och körtid under perioden juni - augusti för SJ:s 
åkstationer, med och utan reservprocent.   
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8. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras det erhållna resultatet. Avslutningsvis presenteras även förslag på 
vidareutveckling av programmet.  
 
Resultatet som erhållits från den framarbetade modellen ger en indikation på vilka nivåer 
som SJ bör sikta på gällande olika anställningsformer vid rekrytering av framtida 
ombordspersonal för samtliga av SJ:s åkstationer. De visar samtidigt hur många ombordare 
som SJ minst kan anställda, d.v.s. EAPS presenterar ett grundbehov för att kunna täcka 
planerade turer.  
 
8.1 Tidsperiod 
Från Tabell 7.1 och Tabell 7.2 kan urskiljas att antalet ombordare som behövs för att 
bemanna alla turer från en åkstation inte skiljer i de flesta fallen vid undersökning av en 
månad respektive tre månader. Om antalet turavgångar är någorlunda samma mellan olika 
månader behövs inget större tillägg av personal för att kunna bemanna avgångarna.  
 
Vi kan dock se att behovet av ombordare för Stockholmstation har ökat ganska mycket; från 
145 stycken till 185 stycken. Detta innebär således ett ökat behov av anställda på nästan 
30%, något som kan förklaras av den tidsperiod som undersökts. Vid analys av juli månad 
har vi som mest 89 avgångar under en dag medan när också juni tas med i beräkning får vi 
som mest hela 122 avgångar under en dag. Genom inspektion av planerade turer under juni 
månad, för station Stockholm, ser vi att antalet turavgångar är nästan 50 stycken fler per 
dag jämfört med juli och augusti. Detta leder till att när alla dessa tre månader analyseras 
samtidigt så ökar behovet av ombordare. 
 
Resultatet från Tabell 7.3 och Tabell 7.4, då en reservprocent på 30% adderats, tyder också 
på att ungefär lika många ombordare behövs för att täcka alla turer vare sig tidsperioden är 
en månad eller tre månader. Samma resonemang som ovan kan även här föras för station 
Stockholm. 
 
8.2 Reservprocent  
Ett tillägg av en reservprocent innebär att man räknar med att en anställd inte kommer att 
kunna arbeta fullt ut på grund av olika typer av frånvaro. I EAPS hanteras detta genom att 
tilldela varje anställd färre pass, väljs en reservprocent på 30% kommer max tillåtna pass 
som får tilldelas en ombordare att sänkas med 30% jämfört med när ingen reservprocent 
används. På så sätt tilldelar inte programmet anställda fler pass än vad som man räknar med 
att den anställda faktiskt kommer att kunna arbeta.  
 
Från Tabell 7.5 kan vi se att det inte blivit någon större skillnad i behovet av totalt antal 
ombordare under juli månad då en reservprocent på 30% adderats. Den stora skillnaden är 
att behovet av heltidsanställda har ökat medan antalet timanställda minskat. Detta kan 
förklaras av det faktum att vid tillägg av reservprocent sänks nivån för vad som räknas till 
olika typer av tillsvidareanställningar. Vid tillägg av 30% reservprocent betyder det 
exempelvis att en ombordare ses som heltidsanställd när den tilldelas den mängd pass som 
egentligen motsvarar en deltidstjänst på 70%. Även nivåerna för vad som ses som 
deltidstjänster sänks på motsvarande sätt och därmed blir även gränserna för att vara 
timanställd väldigt snäva och det blir nästan ”svårt” att få ett behov av timanställda (därav 
de låga nivåerna).  
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Nivån för max antal pass per månad sänks, här från 20 till 15 pass, vilket gör att det blir fler 
pass över för de som tidigare var timanställda. För de analyserade stationerna har detta då 
resulterat i att många av de timanställda blivit tilldelade så pass många pass att de nu ses 
som heltidsanställda.  
 
Tabell 7.6 tyder på att även vid analys av en längre tidsperiod blir många av de timanställda 
heltidsanställda då en reservprocent läggs till. Dock ser vi här att också de flesta 
deltidsanställda fått fler pass och därmed fått en nyttjandegrad som motsvarar en 
heltidstjänst, se Tabell 7.6 kolumn 3. Anledningen till detta beror också på att nivåerna för 
tillsvidaretjänster sänkts. Fler pass har blivit tillgängliga för deltids- och timanställda, vilket 
i kombination med sänka nivåer resulterat i att många av deltids- och timanställda gått över 
till heltidsanställda.  
 
8.3 Nuvarande och beräknade anställningsnivåer 
Från både Tabell 7.7 och Tabell 7.8 kan vi se att de beräknade nivåerna av tillsvidare- och 
visstidsanställda från EAPS inte stämmer helt överens med de faktiska nivåerna av dessa 
anställningar på SJ. Utan tillägg för reservprocent så har både Umeå och Stockholm lägre 
andel behov av tillsvidareanställda vid beräkning med EAPS jämfört med dagens faktiska 
nivå, omkring 60% jämfört med 75%. Detta kan förklaras av att vi i detta skede inte tagit 
hänsyn till frånvaro av olika slag och att det faktiska behovet av ombordare är större än vad 
som projekteras här. När en reservprocent på 30% lagts tills så ökar andelen 
tillsvidareanställda beräknat med EAPS och överstiger nu de faktiska nivåerna.  
 
För Linköping är den beräknade andelen tillsvidareanställda relativt lik den faktiska andelen 
när reservprocent inte tas med i beräkning. Läggs reservprocent till blir behovet av 
tillsvidareanställda blir högre och skillnaden mot den faktiska andelen blir större. Tittar vi 
på hur produktionen ser ut under den analyserade perioden, juni – augusti, jämfört med 
resterande del av året ser vi att antalet helgturer ligger på ungefär samma nivå, vi har endast 
en skillnad på fem turer. Tittar vi på turerna på vardagarna har vi istället en skillnad på cirka 
tio turer per dag, vilket kan ses genom att ange perioden i EAPS och sedan trycka på Visa 
antal turer. Generellt sett så används timanställda ofta för att bemanna helgturer som 
tillsvidareanställda inte får arbeta på grund av regler och avtal. När skillnaden mellan antal 
turer på helgerna och vardagarna minskar, vilket det gör under sommarperioden, ökar 
möjligheten att ta in fler tillsvidareanställda. Detta kan därför till viss del förklara varför 
EAPS visar att andelen tillsvidareanställda kan vara högre än vad den faktiska nivån är.  
 
Gemensamt för de analyserade stationerna är att andelen tillsvidareanställda, då en 
reservprocent på 30% adderats, överstiger de faktiska nivåerna, se Tabell 7.8. En anledning 
till detta kan vara EAPS endast analyserat perioden juni - augusti och beräknat 
personalbehovet utifrån detta, medan de faktiska nivåerna är utformade för att täcka alla 
turer året om. En annan förklaring kan vara att EAPS endast tar fram minimibehovet av 
personal, för att täcka alla turer, men i verkligheten vill man även ha en s.k. 
säkerhetsmarginal av anställda och därför kan andelen visstidsanställda vara högre jämfört 
med EAPS:s nivåer.  
 
Ytterligare orsaker till att fördelningen av anställningsformer skiljer sig åt kan vara att 
EAPS inte tar hänsyn till exempelvis viloperiod och hur turerna är uppbyggda. Turers längd 
kan påverka bästa fördelningen av anställningsformer. Många korta turer vid en station kan 
betyda att fler deltids- eller timanställda är att föredra medan längre turer ökar behovet av 
heltidsarbetare. Vilken tid på dygnet som en tur är beräknad kan även komma att påverka 
behovet av anställda. En sen tur kan exempelvis innebära att personen som arbetat detta 
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pass inte får arbeta ett tidigt pass nästa dag, vilket kan leda till att det behövs fler anställda 
för att bemanna alla turer.  
 
Ovanstående resonemang kan därför förklara resultaten i Tabell 7.9 och Tabell 7.10. Vi har 
en skillnad i behov av anställda både vid och utan tillägg för reservprocent. Skillnaden blir 
dock mindre då en reservprocent adderats, med undantag för Stockholm.  
 
8.4 Förhållandet mellan körtid och antal anställda 
Inte helt överraskande så finns ett samband mellan mängden turavgångar för en åkstation 
och den tid det tar att köra programmet, se Diagram 7.1. Ett större antal turer resulterar i 
fler variabler och även fler villkor, vilket gör att det tar längre tid att både ställa upp 
problemet samt att finna en optimal lösning till det. 
 
Det framgår även att för städer med större mängd turer tar det längre tid att köra programmet 
när man inte tar med någon reservprocent. En anledning till detta kan vara att det är lättare 
att fördela ut arbetsdagar när mängden pass som får delas ut till en arbetare är lite mindre, 
vilket inträffar då en reservprocent läggs till. Det blir lättare att hitta kombinationer som ger 
en optimal lösning.  
 
8.5 Val av begränsningar 
EAPS kan som mest hantera en tremånadersperiod. Detta beror främst på att om det ska 
vara möjligt att analysera en ännu längre period blir det väldigt många variabler som Excel 
måste hantera och det skulle innebära att programmet tar oerhört lång tid att köra. På SJ 
brukar man även dela in året i fyra olika omlopp och därför är det också rimligt att kunna 
analysera just en tremånadersperiod. I början var tanken att endast analysera en månad i 
taget men då man gärna vill kolla på ett längre perspektiv, för att få mer realistiska siffror, 
valdes att utöka programmets kapacitet.  
 
EAPS kan endast analysera en åkstation i taget. Anledningen till detta är att man som 
anställd, i detta fall ombordare, anställs vid en viss åkstation. D.v.s. man har en basstation 
där alla turer ska börja och avslutas och därför är det av mest intresse att analysera hur 
behovet ser ut vid en station. Det hade varit fördelaktigt att kunna beräkna behov av 
anställda för flera, eller alla, stationer men på grund av tidsbegränsning har detta inte varit 
möjligt. Till detta hade en implementation som använder ett kraftfullare verktyg behövts. 
 
På grund av svårigheter att beräkna hur stor reservprocenten varit under en viss period för 
olika stationer historiskt sett, har möjligheten att få en anpassad reservprocent för den valda 
perioden inte varit genomförbar. Informationen kring reservprocent är indelad i olika filer 
beroende på vilken station det gäller och även i dessa filer är sedan informationen uppdelad 
i olika flikar vilket gör att åtkomsten blir väldigt komplicerad. Då vi arbetat under 
tidsbegränsning var det inte möjligt att hitta en bra lösning till detta problem och beslutet 
att manuellt skriva in reservprocent togs.  
 
Den reservprocent som kan anges gäller för hela den period man väljer att analysera, det går 
alltså inte att ange olika reservprocenter även om flera månader analyseras. Detta är också 
något som kan bidra till att det resultat som erhålls vid körning av EAPS skiljer sig från den 
faktiska personaluppsättningen. Anledningen till denna begränsning beror dels på den 
tidsram detta arbete haft men även att en sådan funktion skulle resultera i ett mindre 
användarvänligt program, då det hade krävt både en större insats och större kunskap 
gällande reservprocent hos användaren. 
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Då mängden turer varierar väldigt mycket mellan olika åkstationer varierar även problemets 
omfattning. En större mängd turer kräver som sagt fler variabler, och även villkor, och 
antalet anställda som behövs för att täcka alla turer ökar. Vid tillägg av en reservprocent blir 
behov av anställda ännu större och anges en för stor reservprocent, oftast över 50%, blir det 
svårt att hitta en optimal lösning. Detta skulle exempelvis kunna hanteras genom att utvidga 
mängden av anställda som finns att tillgå vid utdelning av pass, men det gör att programmet 
blir väldigt långsamt. Vi har därför valt att inte ta med detta då vi i nuläget, men den 
tidsbegränsning vi har, prioriterar användarvänligheten.  
 
Uppdateringen av turer sker som tidigare har beskrivits via en knapp i programmet. Denna 
behövs inte tryckas på varje gång programmet ska användas utan användaren kan välja att 
uppdatera informationen angående antal turavgångar när denne känner att en uppdatering 
är nödvändig. Det går vidare endast att läsa in information om antal planerade turer för år 
2018, d.v.s. T18. För tillfället finns ingen information angående T19, men när denna 
kommer och man istället vill analysera behov av anställda för 2019 måste användaren gå in 
i själva koden och ändra så att det står T19 istället för T18 på rad 43. !  
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9. Slutsats  
I detta avslutande avsnitt presenteras en slutlig rekommendation till företaget. 
Rekommendationen är gjord utifrån både ett kostnadsminimering- och 
nyttjandemaximeringsperspektiv.  
!
9.1 Användning av EAPS 
EAPS ger ett förslag på hur många ombordare som SJ kan sysselsätta under en viss period 
samt vilken anställning dessa bör ha. I dagsläget tar EAPS hänsyn till de mest 
grundläggande villkoren som finns för ombordspersonal på SJ och det är därför möjligt att 
utgå från detta förslag vid rekrytering av eller vid översyn av personaluppsättningen för en 
viss åkstation.  
 
Då det i verkligenheten finns fler villkor att ta hänsyn till innebär det att EAPS förslag på 
personaluppsättning egentligen visar hur många ombordare som SJ minst kan anställa och 
sysselsätta under den analyserade perioden. Till detta ges också en nyttjandegrad av varje 
anställd där de kan utläsas hur många som minst kommer att kunna vara heltidsanställda, 
deltidsanställda eller timanställda. Då resultatet visar på minimalt behov av ombordare 
innebär det att i verkligheten kommer troligen fler anställda behövas jämfört med vad EAPS 
visar. Trots detta visar ändå EAPS med säkerhet ett minsta behov av omborsperonal och SJ 
kan därmed använda detta verktyg som grund vid rekrytering inför bl.a. sommarperioder 
och liknande. 
!
9.2 Utvecklingsmöjligheter 
För att få ett mer korrekt resultat bör fler villkor adderas till programmet. Information 
angående arbetspassens längd samt start- och sluttid bör läggas in och på så sätt kan villkor 
såsom viloperiod etc. läggas till. Åkturer kräver olika kompetenser hos ombordspersonalen 
och detta är också något som kan adderas för att erhålla ett mer korrekt resultat.  
!
Vidare vore det även önskvärt att hitta ett smidigt sätt att beräkna och lägga in reservprocent 
för den undersökta stationen och perioden. I dagsläget kan endast en station i taget 
undersökas och möjligheten att analysera personalbehovet för flera stationer samtidigt kan 
därför utveckla programmet ytterligare. Detta skulle kunna ge en mer sammanfattad bild av 
personalbehovet hos SJ. Analys av en längre period kan även läggas till (jämfört med dagens 
möjligheter till analys av en tremånadersperiod). Möjlighet till att göra analys för år längre 
fram än nuvarande år skulle underlätta användningen av programmet samt göra det mer 
användbart. 
 
Från intervjuer med personal på SJ har det framkommit att kostnader inte skiljer sig 
nämnvärt mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda. Dock finns ändå kostnader för 
bl.a. utbildning, rekrytering och arbetsgivaravgifter, något som skulle kunna läggas in för 
att erhålla en mer korrekt bild över hur mycket det kostar att ta in ny personal.  
 
Möjlighet till att studera huruvida fördelningen av heltid- och deltidsanställda stämmer 
överens med turuppbyggnaden är också något som kan utveckla programmet ytterligare. 
Finns exempelvis många kortare turer, säg 4 timmar långa, bör rimligtvis andel 
deltidsanställda, i detta fall på 50%, vara hög. !  
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Information 
Denna manual är avsedd för att orientera användaren i verktyget EAP Solver (EAPS). 
Verktyget är framtaget med Excel och användning av detta verktyg kräver inga specifika 
förkunskaper. Utöver detta finns även rapporten Planeringsprogram för optimal fördelning 
av anställningsformer på SJ att tillgå. Detta dokument presenterar framtagandet av 
verktyget EAPS. 
!

Om EAP Solver 
EAP Solver, Employee Assignment Problem, används för att finna optimal fördelning av 
anställningsformer för ombordspersonal på SJ:s åkstationer. Verktyget använder sig av SJ:s 
egna dokument Månadsfalköping. Detta dokument fungerar som ett 
planeringsstatusprogram och visar en sammanställning av antalet konstruerade turer per ort 
baserade på typveckor. EAPS läser in denna status och sedan ställs själva problemet upp i 
Excel. Därefter används problemlösaren OpenSolver i Excel som genererar en optimal 
lösning till problemet.  
!

Manual: Installation OpenSolver 
1)! Gå till OpenSolvers hemsida för installation på https://opensolver.org/installing-

opensolver/ !
!

2)! Klicka på "Download OpenSolver Linear zip file" (se Bild 1). !

  
Bild 1: Förtydligande över den länk som ska laddas ned.!

 
3)! När nedladdningen är klar bör användaren spara de nedladdade filerna på ett 

passande ställe, förslagsvis i samma mapp som EAPS är sparad. !
 

4)! Öppna programmet EAPS, som alltså är en Excel-fil, och gå till Arkiv. Klicka 
sedan på Alternativ och därefter på Tillägg. I fältet för hanterare ska det sedan stå 
"Excel-tillägg" och därefter klickar användaren på Gå.!
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Bild 2: Förtydligande av knappen Tillägg.!
!

!
Bild 3: Förtydligande av fältet för vad som ska hanteras.!

 
 

5)! Om OpenSolver finns som alternativ under Tillgängliga tillsäggsmakron bockas 
denna i. Om OpenSolver inte finns med i listan klickar användaren på Bläddra och 
går därefter till den plats där OpenSolver-filerna har sparats. !
!
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Bild 4: Illustration över hur det ska se ut när OpenSolver lagts till som tillägg.!!

 
6)! Dubbelklicka på mappen OpenSolver och välj sedan Excel-filen OpenSolver och 

klicka på OK.!
 

7)! Användaren flyttas nu tillbaka till Tilläggsmakron och ska då klicka på OK igen. !
 

8)! Installationen är nu klar och OpenSolver kan användas.!
!
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Manual: Körning av programmet 
För att köra programmet måste användaren börja med att öppna Excel-filen EAPS.  
 

!
Bild 5: Startsidan för programmet EAPS. 
 
På startsidan, som ligger under fliken ”Beräkna_behov”, har användaren möjlighet att välja 
stad, tidsperiod och om denne vill visa antal turer, hur personalbehovet ser ut med eller utan 
reservprocent eller om denne vill uppdatera informationen angående hur mycket turer som 
är planerade för nuvarande år, se Bild 5. 
 
Första gången som programmet används är det en god idé att börja med att uppdatera 
informationen angående hur mycket turer som är planerade vid varje åkstation. Genom att 
klicka på knappen Uppdatera turer så läser EAPS in status angående planerade turer för 
varje åkstation för trafikeringsåret T18, se Bild 6. När uppdateringen är klar får användaren 
en notis om detta och kan då antingen klicka på OK eller Enter på tangentbordet för att 
fortsätta, se Bild 7. 
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!
Bild 6: Förtydligande av knappen Uppdatera turer. 
!

!
Bild 7: Informationsknapp.  
!
Om användaren är intresserad av att se hur många turer som avgår från en viss åkstation 
under en specifik period är detta möjligt genom att söka efter vald åkstation i rullistan, 
exempelvis Fagersta, se Bild 8. Därefter kan användaren välja period genom att ange start- 
och slutdatum, se Bild 9.  
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!
Bild 8: Rullista över åkstationer.  
!

!
Bild 9: Datumväljare. 



!

! 41!

Anger användaren en period som det inte finns någon data om eller en ogiltig period, d.v.s. 
en period som är längre än tre månader, alternativ en period med startdatum efter slutdatum, 
kommer programmet att meddela detta genom olika felmeddelanden, se Bild 10 - 12.  
 

!
Bild 10: Felmeddelande. 
!

!
Bild 11: Felmeddelande. 
!

!
Bild 12: Felmeddelande. 
 
När användaren angett datum på ett korrekt sätt kan denne klicka på knappen Visa antal 
turer och planerade turavgångar för den valda åkstationen kommer att visas i en lista, se 
Bild 13. 
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!
Bild 13: Genom att klicka på knappen Visa antal turer visas planerade turer för vald station i en lista. 
 
Om användaren är intresserad av hur den optimala fördelningen av olika anställningsformer 
bör se ut för en åkstation kan denne välja att antingen klicka på Visa personalbehov eller 
Visa personalbehov inklusive reservprocent, beroende på om användaren vill ta med 
reservprocent vid beräkning eller inte, se Bild 14. Väljer användaren knappen Visa 
personalbehov inklusive reservprocent kommer ett fönster att dyka upp som ber användaren 
att ange reservprocent, se bild 15.  
 

!
Bild 14: Det resultat som erhålls vid tryck på någon av markerade knappar.  
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!
Bild 15: Fönster där användaren får ange reservprocent. 
!
Det är inte nödvändigt att visa turerna innan användaren väljer att beräkna personalbehov. 
Det går att göra detta direkt efter att stad och period valts. Då användaren valt att visa den 
beräknade fördelningen av anställda kommer information om detta att synliggöras. På 
startsidan framgår det totala antalet anställda som behövs för att bemanna alla turer samt 
vilken grad de bör vara anställda på. Här framgår även hur många visstidsanställda som är 
nödvändigt samt ungefärlig arbetsmängd dessa beräknas få. Önskas mer detaljerad 
information kring detta kan användaren klicka på knappen Visa Detaljer, se Bild 16. 
 

!
Bild 16: Information som visas då användaren väljer att visa personalbehov. 
 
Då användaren väljer att Visa Detaljer så skickas denne vidare till fliken 
"Personalbehov_vald_period" och får en mer detaljerad överblick gällande optimal 
fördelning av anställningar, se Bild 17. Här kan användaren bl.a. se ett förslag på vilka 
datum var anställd bör jobba för att den givna fördelningen ska vara giltig, med andra ord 
erhålls ett slags schema som visar vilka dagar en anställd kan tänkas arbeta. Nyttjandegraden 
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av varje anställd, d.v.s. hur mycket varje person får arbeta i förhållande till en heltidstjänst, 
visas också.  
 

!
Bild 17: Detaljerad överblick gällande optimal fördelning av anställning. 
 
Vill användaren inte längre vara kvar på detaljsidan kan man enkelt komma tillbaka till 
startsidan genom att klicka på knappen Tillbaka till startsidan, se Bild 18.  
 

!
Bild 18: Knapp för att återvända till startsidan.  
 
Användaren kan nu på nytt ange den åkstation denne vill undersöka behov av personal för. 
!
!

 
!
!
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Bilaga 2: Intervjuer 
Veronica Säll 
Veronica Säll arbetar som teamledare för tidtabell och banarbete. En viktig del av arbetet är 
att ansöka om kapacitet på spåren. Arbetet med ansökan om kapacitet på spåren början redan 
i september, ett år innan det hela sedan fastställs. Järnnätverksbeskrivning (JNB) sätter 
planeringsförutsättningar gällande exempelvis hur infrastrukturen ser ut och vilka större 
banarbeten som ska genomföras (PSB). Denna fastställs sedan i december.   
  
I oktober börjar SJ jobba med sina utredningsuppdrag, vilka exempelvis kan vara att utöka 
utbud, spara tågsätt eller ändra kanalstruktur. Vid årsskiftet förs tidstabellrapporterna över 
till RAPID och RPS. Samtidigt som detta utförs sker även omloppsplanering, något som 
sker iterativt.   
  
BO – banomlopp. I januari sker BOI, vilken innehåller ekonomiska räkningar. BOII ska 
synka att man har omlopp som stödjer ansökan, denna görs strax innan april.   
  
I april skickar SJ in en konfliktfri ansökan till Trafikverket gällande den kapacitet man vill 
ha. Konfliktfri innebär exempelvis att man inte bör ansöka om kapacitet som innebär att 
turer krockar med varandra. I samband med detta lämnas även en BAP-ansökan in, 
banarbetsplan, i vilken det specificeras vilka banarbeten som kommer att utföras under året 
(kan vara cirka 2000 stycken).  
  
Efter detta sker ett samrådsmöte med Trafikverket, där Trafikverket kollar på vilka 
ansökningar de fått in och försöker att synkronisera dessa. Här kan även diskussioner om 
avbrott inkluderas. I juli skickar Trafikverket ut ett utkast samt så erhåller man ett BAP-
utkast.  
  
I augusti sker ett samordningsmöte med Trafikverket. Här kan man komma med synpunkter 
till det förslag som Trafikverket lagt. Kommer man inte överens angående BAP-utkastet 
lämnas en tvist-begäran in, kan man dock inte komma överens förklarar Trafikverket banan 
som överbelastas. Vem som ska få trafikera banan bestäms då efter en prioritetsordning, där 
man utgår efter vad som ger störts samhällsnytta. BO uppdateras till BOIII.   
  
I september fastställs tågplanen och BAP, och man har cirka en månad på sig att förbereda 
sig innan den ska vara i rullning. Banomloppet fastställs även och man får en BOIV. Efter 
denna fastställelse sker revisionsplanering av banarbetsplanen och sedan kommer ad 
hocen. BO är den information som går vidare till turlistkonstruktörerna, TURK.   
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Petrus Olsson 
Petrus arbetar som chef för trafikplaneringen. Planeringsprocessen börjar nästan 1,5 år 
innan planen ska vara fastställd och implementerad. D.v.s. att inför exempelvis T20 
(trafikeringsår 2020) påbörjas arbetet redan i juni 2018. Då undersöks vilka olika 
utredningsuppdrag som finns och hur man ska jobba med dessa för att uppnå de satta målen. 
Planeringsprocessen börjar med att man har en affärsplan som exempelvis sträcker sig fem 
år framåt. I denna står olika mål som ska uppnås inom fem år och även metod för hur de ska 
uppfyllas.  
  
Inför T19 kan processen brytas ned på följande sätt:   
I mitten på januari tas en BO1 (basomlopp 1) fram. Den innehåller uppskattad information 
om exempelvis hur många fordonskilometer man beräknar köra under året, vilken 
kostnadsmassa det kan innebära och även vilka intäkter det kan generera. Utifrån BO1 tar 
man sedan fram BO2. I BO2 specificeras hur SJ ska köra, hur man ska stå, hur man ska 
vända etc. Det är sedan BO2 som SJ skickar in till Trafikverket för att ansöka om kapacitet 
på banan. 
  
I juli tar man fram BO3. Dennas baseras på det utkast som Trafikverket innan skickat ut och 
i samband med detta skickas även en BAP (banarbetsplan) ut. Trafikverket skickar alltså ut 
en välarbetad tidtabell som SJ sedan kan använda för att ta fram BO3 (som egentligen är en 
förfining av BO2). Dock är denna tidtabell inte slutgiltig och det kan förekomma konflikter 
och tvister. Lyckas man ej lösa tvisterna på egen hand, exempelvis mellan SJ och MTR, så 
är det Trafikverket som tar beslut om vem som "vinner". Detta gör man efter en viss 
prioriteringsorder, vilken bland annat tar hänsyn till vad som genererar störst samhällsnytta. 
I september kommer fastställelsen från Trafikverket och därefter släpps BO4. I denna finns 
fastställda omlopp och BO4 är en helårsplan för hur SJ ska köra sin trafik.  
  
Direkt efter att BO4 levererats påbörjas ändringshanteringen av den befintliga planen, där 
de flesta ändringar beror på banarbeten. Den fastställelse som Trafikverket skickar ut ska 
vara konfliktfri, men den är inte det gentemot banarbeten. Vissa stora banarbeten finns 
medräknade i den men det kan även uppkomma sådana som man ej räknat med från början. 
  
Banarbeten innebär extra kostnader, extra arbete och ofta missnöje. Man måste därmed ta 
ställning till hur mycket man ska ersätta med buss, om man ska ställa in helt eller om man 
ska försöka omdirigera och omplacera passagerare. 
  
Sommarsemester medför flera problem, bl.a. svårighet att balansera resurser och att anställa 
personal på rätt former. Sommaren har alltid varit en tuff period för SJ och detta på grund 
av lagar om rätt till semesterdagar. Förra året var SJ tvungen att ställa in flera tåg på grund 
av personalbrist. Att anställa folk bara över sommaren är extremt kostsamt, 
sommarpersonalen behöver ha viss utbildning, vilken endast används under en specifik 
period.   
  
Det finns för- och nackdelar med både visstid- och tillsvidareanställning. Anställer man folk 
på timmar kan man vara flexibel och ge dem så många turer som faktiskt finns för att sedan 
betala lön efter hur mycket varje anställd jobbat. Anställer man folk på tillsvidareanställning 
måste man betala för den tjänst de är anställda på, även om dem inte arbetar alla timmar. 
Vid tillsvidareanställning finns även striktare restriktioner att följa, exempelvis att en 
arbetstagare har rätt till ledighet varannan helg. För timanställda finns ingen sådan 
restriktion, dock kan man inte tvinga ut visstidsanställda i tjänst. Tidigare somrar har även 
visat att fint väder ofta innebär en hög grad av sjukdom hos de timanställda medan 
tillstidsanställda verkar ha en större pliktkänsla.    
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Thomas Wahlström 
Thomas Wahlström arbetar som turlistkonstruktör, TURK, på SJ AB vilket innebär att han 
detaljerar den basplan som tågtjänstfördelarna givit honom. Tillsammans med övriga 
TURK:ar skissar Thomas upp hur ombordpersonalen i hela Sverige ska åka och hur 
arbetspassen ska vara uppbyggda. Här skapas helt anonyma turer som följer både 
kollektivavtalen och de allmänna arbetstidslagarna.   
  
Turkonstruktörerna påbörjar nästa tidtabellsår i april, åtta månader innan den drar igång. 
Här tar man hänsyn till den information man har tillgång till exempelvis banarbeten och nya 
fordon samt de mjuka värden man måste se till så som nattvilor och raster. Man går igenom 
de planer man tagit fram tillsammans med skyddsombud, facket och gruppcheferna på de 
18 olika åkstationerna. Alla turer måste vara inom ramen för lag och avtal.  
  
För några år sedan ingick SJ i ett program där stora pengar skulle sparas, detta genom att 
bland annat reducera ombordsbemanningen på tågen. Man sänkte därför bland annat antalet 
ombordare på X2000 och X55 tågen från tre till två personer, något som ingick i projektet 
ratio (som var en del av satsningen för att spara kapital). Stora pengar sparades genom denna 
nedskärning men för att klara av att hålla en god leverans till kund har man på senare år 
varit tvugna att uppbemanna vissa turer. Nu jobbar SJ med uppbemanning av delsträckor 
istället för hela vägen och detta har resulterat i att SJ idag uppbemannar endast 15–20% av 
tågen (jämfört med tidigare då 100% av tågen var "uppbemannade"). Tack vare detta har 
man sparat omkring 80 miljoner. För att ta fram hur bemanningen bör se ut jobbar man idag 
manuellt, utan optimeringsverktyg. Genom en diskussion med fackförbund, skyddsombud 
och gruppchefer försöker man finna en godtycklig nivå på ombordspersonalen, vilken inte 
överstiger budget. Vid bemanning måste man utgå ifrån service och säkerhet och man 
uppbemannar både tåg med mer än en 1:a klass vagn samt turer med sena avgångar från 
Stockholm.   
  
Då TURKarna skapar turer utgår de ifrån det minsta totala behovet på personal och tar inte 
hänsyn till personaltillgången även om de måste ha fördelningen av personal på de olika 
åstationerna i åtanke. Det finns en säkerhetsbemanning som anger absoluta minsta krav för 
att ett tåg ska få avgå och utifrån denna säkerhetsbemanning uppbemannar sedan TURKarna 
vissa turer så både personal och åkande ska trivas. För att locka fler anställda till SJ och för 
att få den nuvarande personalen att stanna kvar på SJ så försöker man skapa en god 
arbetsmiljö med så få 3-dagars turer som möjligt, man försöker begränsa antalet 
dagsöverliggningar och försöker arbeta för att minimera frånvaro.   
  
Utifrån den kapacitet tågtjänstfördelarna ansökt om till trafikverket och de dagar, turer och 
fordon de beviljats utgår TURKarna från säkerhetsbemanningen samt omlopp för att skapa 
personalturer. TURK skapar alltså scheman innehållande alla de olika arbetspass som krävs 
för att tågen ska vara rätt bemannade, dock är dessa scheman i detta nu anonyma och vem 
som tilldelas ett visst pass är därmed oklart. Alla turer tas fram manuellt och arbete sker i 
två system. De arbetar först i CPS, vilket är ett “penna och papper” liknande ritverktyg där 
fordonsomlopp och personalturer ritas upp. Därefter överförs denna information till RPS 
där all personal och scheman ligger lagrade.   
!  



!

! 48!

Elisabeth Adolfsson 
Elisabeth Adolfsson arbetar som personalplanerare på PSP-lång och ansvarar för 
schemaläggning gällande ombordpersonalen i bl.a. Linköping. Hennes arbete börjar med att 
hon från TURKarna, i CPS, tillhandahåller turer och nycklar i form av anonyma scheman. 
Därefter läses denna fakta in i RPS och sedan bestäms vilket schema varje anställd ska gå 
på, s.k. nycklar. Alla turer ligger dock inte i nycklar och arbetarna på PSP-lång måste även 
se till att dessa turer bemannas. Arbetarna på PSP-lång är de första som sätter ihop individ 
och tur. Utöver detta ska de även planera in utbildningar, se över resurser på en längre sikt 
och producera månadsscheman.   
  
Den 16 januari börjar man ta fram sommarens semesterstege, där man kollar på hur många 
arbetare som kan vara lediga varje vecka. Tillsammans med gruppchefer på respektive ort 
schemalägger långtidsplanerarna vilka arbetare som ska få vara lediga när.  
   
Långtidsplaneringen måste uppdatera nycklarna varje månad då det ständigt sker 
trafikförändringar och personal ofta har särskilda önskemål. De måste även inventera 
personal och ha koll på vilka som börjat respektive slutat på varje åkstation. 
Långtidsplaneringen måste se till så att inga regler gällande anställning är brutna samtidigt 
som de försöker att se till att så många av ombordpersonalens önskemål är uppfyllda. 
 
Elisabeth är bl.a. ansvarig för Linköping, vilket ur utbildningssynpunkt är en relativt snäll 
åkstation där all ombordpersonal har samma kompetens, 58 kompetens. Det finns krav på 
att ombordpersonalen måste åka ett visst antal turer per år för att behålla 58 kompetensen, 
men då detta är den enda kompetens som behövs på tågen från Linköping blir det inga 
problem för ombordarna att behålla kompetensen. Endast en kompetensnivå på 
ombordspersonalen är även tacksamt under sommarperioderna då alla som anställs kan få 
samma utbildning. 
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Göran Carlberg 
Göran Carlberg påbörjade sin karriär på SJ på enheten försäljning där han var med och 
byggde upp dåtidens SJ call center men arbetar just nu som resursplanerare. Man ville att 
produktion skulle börja arbeta med prognoser och därför tog Göran och Pähr Österlund fram 
en prognosdel för åkandepersonalen. Idag används detta prognosverktyg bland annat vid 
rekrytering av sommarpersonal då man genom verktyget kan få en överblick över behovet 
av framtida resurser, bl.a. genom att kolla på sjuktal, semestrar, facklig frånvaro etc. 
Prognosverktyget som Göran och Pähr har tagit fram är en central räkneslunga i Excel till 
vilken man kopplar olika delar som exempelvis produktion, vilken är en grundpelare vid 
framtagning av prognoser.   
 
Då prognosverktyget infördes fanns det stort motstånd hos många arbetare och ambitionen 
med prognosverktyget var i början inte att få fram exakta prognoser utan att få 
långtidsplanerarna att titta framåt i tiden. Idag finns det prognoser från omkring 6 veckor 
till 3 år bort i tiden; vilka ska ge en indikation på hur framtiden kan se ut.  
 
Att ta fram prognoser är svårt och blir allt mer komplex ju längre bort man kommer i tiden. 
Att veta antalet långtidssjuka, tjänstlediga och hur många som ska gå på vissa utbildningar 
om 2-3 år är omöjligt och man försöker därför att undvika vissa detaljer för att minska 
prognosens felfaktor.   
 
Prognosen är tänkt att ge en bästa gissning på hur framtiden ser ut med hjälp av vetenskaplig 
och historisk fakta. Prognosen skall utgöra ett verktyg för att ta fram beslutsunderlag för 
beslut på olika tidshorisonter och ska försöka minska antalet akuta lösningar som 
exempelvis övertid och inställda tåg, vilka alltid kostar mer än planerade lösningar. Med 
hjälp av prognosverktyget ska även känslighetsanalyser kunna utföras, där man till 
exempelvis kan se hur många fler årsanställda SJ skulle behöva anställa om de ville 
fördubbla antal turer mellan Göteborg och Stockholm på lördagar. 
 
Med hjälp av prognosverktyget kan man bland annat se om vi har tillräckligt mycket 
resurser för att klara verksamheten eller inte. Man kan även få fram en personalbudget där 
kostnader för bl.a. lön, sociala avgifter, pensionspengar och kostnader såsom resekostnader, 
telefoner, hotellöverliggningar och arbetskläder framgår. 
!  
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Pähr Österlund 
Pähr Österlund arbetar som resursplanerare för SJ AB i Ånge. Han har arbetat inom många 
olika områden på SJ och har en bred expertis gällande bl.a. vilka parametrar som bör tas i 
beaktning vid anställning av personal samt vilka fördelar det finns med visstid- respektive 
tillsvidareanställda.   
 
Enligt Pähr är en fast anställning och en fast inkomst det mest humana sättet att anställa 
personal på. Kollar vi ur ett ekonomiskt perspektiv är det dock bäst att anställa på timmar. 
Många ombordare på SJ:s tåg får idag betalt för en heltidstjänst även fast den egentliga 
tjänstgöringsgraden ofta är lägre.  
 
Utbildningskostnaden och rekryteringskostnaden för en timanställd respektive en 
tillsvidareanställd är densamma; båda behöver lärare, lokal, utbildningsmaterial, rekrytering 
etc. Utbildning och rekrytering är en kostnad som uppgår till drygt 100 000 SEK per 
nyanställd. Vid visstidsanställning finns det alltid en osäkerhet gällande hur länge, 
respektive hur ofta, de visstidsanställda kommer att arbeta för SJ och det finns alltid en risk 
att de slutar direkt efter utbildningen. Samtidigt ger denna typ av anställningsform en stor 
flexibilitet och efter utbildningen betalar man endast för de timmar som faktiskt arbetas.   
 
Till skillnad från tillsvidareanställda väljer visstidsanställda när de vill arbeta, vilket också 
bidrar till ökad osäkerhet gällande bemanning av turer. Genom att anställa folk på deltid, 
d.v.s. en tillsvidareanställning, kan man minska denna osäkerhet. Dock kan det vara svårt 
att hitta folk som vill arbeta på deltid och enligt Pähr finns det troligtvis ingen efterfråga på 
deltidstjänster på mindre än 50%. Det finns inte många som vill arbeta som timanställd ett 
längre tag, vilket gör att många av de som anställs under dessa förhållanden söker nya jobb. 
Detta leder inte bara till stora rekryteringskostnader utan även svårigheter vid prognoser.   
 
När SJ anställer personal till sommarmånaderna utgår man från prognoser som tagits fram 
i RPS. Dessa prognoser grundar sig på historisk data och ger en indikation på hur framtiden 
kommer att se ut och därmed även hur man bör rekrytera inför dessa månader. Man räknar 
på att alla heltidsanställda har 4 veckors sammanhängande sommarsemester att ta ut, man 
tar hänsyn till både lång- och korttidssjuka, eventuell ändring av tågturer samt facklig 
frånvaro. Utifrån denna fakta försöker man sedan beräkna hur många man bör anställa för 
att täcka alla turer.   
 
Vid schemaläggning finns flera villkor man bör ta hänsyn till, bl.a. hur länge en arbetare får 
arbeta, hur lång vila som behövs mellan arbetspassen och var en arbetare får påbörja/avsluta 
ett arbetspass. Detta är regler som gäller oavsett anställningsform. För tillsvidareanställda 
finns det även restriktioner som säger att den anställde ska vara ledig varannan helg, inte 
arbeta mer än 22 dagar under månader med 31 dagar respektive 21 dagar under månader 
med 30 dagar. Utöver detta vill man inte heller att en anställt ska arbeta mer än 5 dagar i 
rad. Genom att anställda visstidsanställda, kan vissa problem som uppstår vid anställning 
av en tillsvidareanställda elimineras. 


