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Sammanfattning 
 

Avregleringen av Sveriges järnväg ledde till att Statens Järnvägar delades upp i olika företag, 

SJ AB bildades som har i uppgift att bedriva lönsam persontrafik. Avregleringen har haft en 

stor påverkan på hur SJ bedriver sin verksamhet idag samt lett till att komplicerade 

ägarförhållanden har uppstått i Hagalund. Hagalund är SJ’s största depåanläggning för 

underhåll av fordon. 

I samråd med SJ’s Division Fordon och Divisionen för Planering och Trafikledning har vi fått 

i uppdrag att undersöka hur SJ påverkas om de införskaffar en depå i egen regi. Vi har valt att 

undersöka SJ ur ett värdekedjeperspektiv. Studien bygger sedan på hur SJ’s värdekedja 

påverkas om en ny depåanläggning införskaffas.  

Vi har använt Porters värdekedja som grund till vår studie, det är en analysmetod som 

kartlägger en organisations värdeskapande aktiviteter. Vi har även tagit del av forskning som 

gjorts på Porters värdekedja med fokus på resurshantering och informationsprocesser. För att 

kunna undersöka problemområdet har vi även undersökt och analyserat forskning inom det 

teoretisk omtrådet vertikal integration. Vertikal integration innebär att en organisation 

införskaffar en verksamhet till egen regi. 

Den här studiens syfte är att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas om en 

vertikal integration utförs. För att besvara syftet har vi undersökt hur de sekundära 

aktiviteterna i SJ’s värdekedja påverkas om en primär värdeskapande aktivitet vertikalt 

integreras. Vi har även i delsyfte att undersöka vilka effekter den nya depåanläggningen 

skulle ha på SJ’s produkt tågresor som säljs till kund. Vi besvarar både syftet och delsyftet 

genom en deduktiv kvalitativ undersökning. Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjumetod där vi intervjuade respondenter från SJ’s Division Fordon och Divisionen för 

Planering och Trafikledning. 

Vår övergripliga slutsats av studien är att en vertikal integration har en inverkan på SJ’s 

värdekedja. Den vertikala integrationen medför en förbättrad kommunikation samt kontroll 

av depåverksamheten och dess resurser. SJ’s depåverksamhet blir mer flexibel vilket kan leda 

till snabbare reaktioner vid oväntade händelser. Kvalitén av produkten tågresor påverkas även 

positivt. Förutsättningen till dessa fördelar är att SJ har en god kommunikation med nya 

depån samt införskaffar de resurser som krävs.  
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1. Inledning 
I indelningskapitlet presenteras problembakgrunden. Vi fortsätter med att förklara studiens 

teoretiska fokus, teorier inom värdekedjan samt vertikal integration och hur de 

teoriområdena relateras till studiens problembakgrund. Vidare förklaras det forskningsgap 

vi identifierat inom värdekedjateorier samt vertikal integration och slutligen avslutas kapitlet 

med studiens problemformulering och syfte. 

1.1 Uppdragsgivare och ämnesval 
Vi har valt att skriva den här uppsatsen på uppdrag för SJ AB’s Division Fordon och 

Divisionen för Planering och Trafikledning. Vi kommer hädanefter referera SJ AB som SJ. 

SJ har i uppdrag att bedriva lönsam persontrafik (SJ AB, 2013) Division Fordon har i uppgift 

att ansvara och planera användningen av de fordon SJ tillhandahåller. Divisionen för 

Planering och Trafikledning ansvarar för den strategiska och operativa planeringen av 

produktionen. Med produktion menas att planera och se till att den tidtabell som skapas ut 

mot kund är korrekt och genomförbar. Tillsammans ser de två divisionerna till att ett fysiskt 

fordon finns tillgängligt för kunderna på plattform vid utsatt tid. 

Vi fick information från SJ angående ett område i deras verksamhet som enligt deras 

synpunkt inte fungerar helt optimalt och där yttre faktorer troligen kommer påverka 

verksamheten markant inom en snar framtid. Problemområdet som beskrevs var deras 

depåverksamhet som har i syfte att underhålla alla fordon och ansvara för att fordonen är 

kördugliga ut mot kund. SJ’s depåverksamhet är en del av Division Fordon. 

SJ presenterade flera områden och scenarion inom depåverksamheten som behöver 

undersökas och projekteras för. Vi fick självständigt ringa in ett område vi fann intressant att 

göra en studie på så länge vi i samråd med SJ valde ett studieområde där SJ skulle ha nytta av 

resultatet. Vi valde att se SJ’s produktion som en värdeskapandeprocess och göra en studie på 

hur den värdeskapande processen påverkas om dagens depåsituation för SJ skulle ändras. I 

samråd med SJ valde vi att studera scenariot att SJ väljer att bygga en ny modern depå som 

ägs i egen regi och som SJ råder själva över.  

1.1.1 Den praktiska problembakgrunden 

Som ett steg i avregleringen av den Svenska järnvägen delades år 2001 SJ, som då stod för 

Statens Järnvägar, upp i sex olika företag. Vid avregleringen bildades SJ vars uppgift är att 

bedriva tågtrafik på affärsmässiga grunder (SJ AB, 2013). Hellgren (chef för SJ 

tidtabellsplanering, 2013) förklarar att SJ tillverkar produkten tågresor och erbjuder kunderna 

olika varianter med tågresor baserat på sträcka, prisklass och fordonstyper. För att SJ’s 

fordon ska kunna användas i trafik krävs olika former underhåll vilket innebär allt ifrån 

verkstadsreparationer till lättare städning. Hellgren förklarar vidare att underhåll sker på de 

depåanläggningar som finns längs den Svenska järnvägen och att Hagalund, belägen i Solna 

strax utanför Stockholms city, är Sveriges största depåanläggning för tåg. Här sker den 

absoluta majoriteten av SJ’s depåverksamhet.  Hellgren menar vidare att anläggningarna för 

depå och verkstadshantering av tåg i Hagalund har en central betydelse för SJ’s 

trafikverksamhet. Utan skötsel och underhåll av de järnvägsfordon (tåg) som används i 

trafiken blir det ingen trafik. 
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Wintzell (chef för SJ Depåverksamhet, 2013) förklarar att på grund av den avreglering som 

skett har komplicerade ägarförhållanden uppstått på depåanläggningen i Hagalund. 

Trafikverket tillhandahåller och äger spårområdet i Hagalund vilket innebär att SJ måste 

ansöka om spårkapacitet på årsbasis för att få tillträde till Hagalund. Jernhusen äger de 

fastigheter och verkstadslokaler som finns i området och SJ måste därmed hyra lokaler av 

Jernhusen för att kunna bedriva depåverksamhet i Hagalund. Wintzell menar vidare att de 

aktiviteter som görs inne i depån är till stor del inköpta tjänster och alltså inget som SJ gör i 

egen regi. Verkstadstjänster, vilket innebär all form av tyngre underhåll exempelvis byta 

hjulpar och reparera svåra skador, köps in av ett företag som vi in den här studien kallar för 

Verkstad AB. Tjänsten att tvätta tåget och fekalietömning köps också in av ett företag vi 

kallar Tvätt AB. För Att underhålla loken och få tillgång till en vagnhall som finns i 

Hagalund måste SJ köpa in den tjänsten från företaget vi kallar Lok AB. Den här 

ansvarasfördelningen och ägarstrukturen innebär att SJ måste köpa in tjänster eller hyra 

kapacitet av fem andra aktörer för att få depåverksamheten i Hagalund att fungera. (Wintzell, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild över de aktörer SJ köper in tjänster av 

Avregleringen på tågmarknaden har även lett till ökad risk för konkurrens på Hagalund. Idag 

är det tillåtet för alla tågbolag att ansöka om kapacitet för att ställa upp sina fordon på 

uppställningsspåren i Hagalund. Att tågoperatörer söker spårkapacitet på årsbasis bidrar till 

ett försvårt arbete att göra en långsiktig planering för verksamheten i Hagalund eftersom SJ 

inte kan utgå från att de får den spårkapacitet de ansökt om. (Hellgren, 2013) 

Hagalund är en gammal anläggning som blir allt mer sliten och stora områden är i dagsläget i 

behov av en upprustning. Bristande standard äventyrar kvalitén på SJ’s depåverksamhet i 

Hagalund. Samtidigt som Hagalundsanläggningen har ett stort värde för 

tågtrafikverksamheten tar den en stor markyta i anspråk. Anläggningen är numera helt 

omringad av stadsbebyggelse av olika slag och det är inte möjligt att utvidga anläggningen åt 

något håll. Senaste exemplet är nya Friends Arena som är ny granne till 

Hagalundsanläggningen, byggd på gammal järnvägsmark. Exploateringstrycket är starkt i 

Stockholmsområdet vilket gör att verksamheter som inte bär allt högre mark och 

fastighetspriser successivt flyttar allt längre ut från stadskärnan. Det gäller inte bara 

Stockholms kommun utan hela storstadsområdet med kranskommunerna runt Stockholm och 

även kommunerna utanför dessa. De här faktorerna tillsammans har påverkan på kvalitén 

SJ's 
verksamhet 
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Trafikverket 
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samt försvårar SJ’s planering för depåverksamhet i Hagalund vilket i sin tur påverkar hela 

produktionskedjan.(Hellgren, 2013) 

Den fragmenterade ansvarsfördelningen i kombination med att Trafikverket tilldelar 

uppställningsplatser ett år i taget, den relativt centrala geografiska placeringen samt 

avreglering med ökad risk för trängsel är utmaningar från flera perspektiv. Dessa utmaningar 

utgör en risk för den befintliga verksamheten. Det innebär också att behovet av 

depåfunktionen vid framtida expansion behöver omhändertas på en annan ort då utbyggnad 

av den befintliga inte är möjlig. (Hellgren, 2013) 

En ny depåanläggning på annan ort är förslag från en tidigare utredning men är emellertid 

förenat med problem. (Hellgren, Wintzell, 2013). Problemen är inte bara förankrade med SJ’s 

verksamhet, beslut om lokalisering kan få även samhällsekonomiska effekter. En ny 

depåanläggning tar upp en stor markyta och kan leda till att kringliggande bebyggelse 

påverkas. I den kommun där anläggningen byggs kan positiva effekter uppstå i form av 

framtida arbetstillfällen. Anläggningen kan även bidra till buller för närliggande bebyggelse 

samt konsekvenser för miljön på grund av att sopor och ökade utsläpp i området kan uppstå. 

Hellgren menar vidare att Hagalund är idag den enda depåanläggningen som är belägen nära 

Stockholm Central och har driftspår mellan Stockholm Central och Hagalund. Driftspår 

innebär att endast tjänstetåg går på spåren. En ny depå på annan ort skulle innebära att SJ’s 

tåg måste köra på den svenska stambanan som redan idag lider av kapacitetsbrist. Långa 

tomkörningssträckor blir kostsamt samtidigt som det inte är givet att det finns spårkapacitet 

ledig för sådana förflyttningar. En ny depå i egen regi skulle inte bara vara förankrat med 

negativa aspekter. Wintzell (2013) påstår att råda över en depå i egen regi som är moderna 

och effektiv även skulle kunna bidra till fördelar för SJ’s verksamhet.  

Wintzell och Hellgren (2013) menar att det finns både fördelar och konsekvenser med en ny 

depå och påpekar att en ny anläggning kommer ha påverkan på verksamheten. För att studera 

problemområdet och undersöka vilken påverkan den nya depåanläggningen kan komma att 

ha på verksamheten väljer vi att se SJ som en värdekedja.  

 

Figur 2. Tjänstekategoriernas påverkan på sekundära värdeskapande aktiviteter 

Källa: Porter, 1998, s. 38 

Figur 2 är baserad på Porters värdekedja och är en representation av organisationen, i det här 

fallet SJ. Vi anser att Division Fordon och Division Planering och Trafikledning motsvarar 
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den primära aktiviteten operations i Porter’s bild på värdekedjan. Vilket innebär att även 

depåverksamheten tillhör kategorin operations i Porter’s bild på värdekedjan då 

depåverksamhet tillhör Division Fordon. 

1.1.2 Värdekedja 

Baserad på tidigare metoder för att analysera organisationer utvecklade Michael Porter 

konceptet värdekedjan. Det är en analysmetod vars syfte är att kartlägga och analysera 

organisationens verksamheter för att identifiera hur organisationen skapar vinstmarginal. 

Porters värdekedja delar upp alla företeelser, även kallade värdeskapande aktiviteter, i 

primära och sekundära aktiviteter (1998, s. 38).  

De primära värdeskapandeaktiviteterna är de huvudsakliga aktiviteter som sker inom 

organisationen för att kunna leverera en produkt eller tjänst till slutkund. De sekundära 

värdeskapandeaktiviteterna är funktioner som stödjer och förbättrar de primära aktiviteternas 

utförande. Porter menar (1998, s.34) att en organisations befintliga värdekedja är en 

reflektion av de strategier som tidigare använts av organisationen. Den är i sin tur påverkad 

av hur industristrukturen samt konkurrensen ser ut i den befintliga branschen. 

Tack vare att värdekedjan reflekterar en organisation och den dynamiska omgivning som den 

befinner sig vid, anser vi att konceptet är en bra grund för att analysera en organisation vilket 

skulle beröras av en eventuell strategisk förändring. Porter (1998, s. 34) menar att 

värdekedjan och dess värdeskapande aktiviteter samt resurserna inom dem är en reflektion av 

industristrukturen och konkurransen.  

Resurser kan definieras på olika sätt och beror på vilket sammanhang de används i. Costa et 

al (2013, s. 445) definierar resurser som organisationens kapacitet. Vi väljer att definiera 

resurser som Barney gjorde i sin studie om organisationens resurser och dess 

konkurrensfördelar, publicerad 1991. Han använde sig av en definition som härstammar från 

Dafts litteratur (1983) där resurser definieras som fysiska och abstrakta tillgångar som en 

organisation besitter internt. Han fördelar resurserna i tre kategorier: fysisk kapital, 

människokapital och organisationskapital (Barney, 1991, s. 101). Vi väljer Barneys definition 

då vi anser att den bäst beskriver de resurser vi kommer beröra i vår studie. 

 

De tre kategorierna definieras i Barney studie (1991, s. 101-102) som följande: 

 Fysisk kapital är fysiska företeelser inom organisationen som till exempel tillgång till 

råvaror, utrusning och byggnader. 

 Människokapital är mer abstrakta resurser och berör kunskap, personalträning, 

erfarenhet och arbetsrelationer. 

 Organisationskapital är en kombination av abstrakta och fysiska resurser. Den här 

varianten av resurser kan vara olika kommunikationsmetoder, kontrollering och 

planering.   

 

Analysen av värdekedjan är baserad på en generell industri och tar inte hänsyn till de 

skillnader som kan uppstå på grund av olika industristrukturer. Ett exempel på skillnader som 

kan uppstå är att olika organisationer hanterar sina resurser på olika sätt. Porters (1998, s.64) 

värdekedja är en bra grund för vår studie men vi anser att den inte är tillräckligt detaljrik i 

vissa avseenden och kommer därför att ta del av vidare forskning som gjorts inom ämnet. 

Under senare år har flera studier gjorts i syfte att förbättra samt utveckla Porter’s värdekedja. 

Bowman och Ambrosini (2000, s. 5) utförde en studie i syfte att analysera resursers 
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inflytande på en organisations värdekedja både på de primära och sekundära aktivitetern. 

Bowman och Ambrosini (2000, s. 13) kommer fram till att det är personalen tack vare 

resurserna som skapar värde.  

Smit och Trigeorgis utförde en studie (2006) inom samma ämne, vilken påverkan resurser har 

på en värdekedja. De presenterar olika nivåer av flexibilitet som en organsation borde ta 

hänsyn till beroende på industristrukturen och intern volatilitet. Om en organisation befinner 

sig i en mer dynamisk situation är resursflexibilitet oerhört viktigt. Däremot om 

organisationen inte anses vara lika flexibel kan det handla om att adoptera en mer långsiktig 

strategisk syn baserad på bland annat spelteori. Smit och Trigeorgis (2006, s. 403) kommer i 

sin studie fram till att en organisations hantering av resurser har en betydlig inverkan på en 

organisations finansiella situation samt att resurshanteringen har en stor inverkan på de 

framtida strategiskabeslut som tas inom organisationen. De menar även på att en organisation 

måste vara flexibel med dess resurshantering. 

Stabell och Fjeldstads (1998) studie är baserad på tidigare forskning inom Porters värdekedja 

och menar på att det finns tre olika varianter av värdekedjor eller även kallat 

värdekedjeperspektiv, beroende på vilken typ av industristruktur som råder. Stabell och 

Fjeldstads visar i sin studie hur de tre olika varianterna av värdekedjor skiljer sig åt vid 

resurshantering. De tre olika värdekedjorna fokuserar på att skapa värde på olika sätt. Value 

chain med Thompson long link technology fokuserar på att bearbeta värdeskapande 

aktiviteter som berör själva produktionen, network value chain fokuserar på 

nätverksskapande i form av teknologi eller infrastruktur och value shop specialiserar sig på 

försäljningen och eftermarknaden (Stabell och Fjeldstad, 1998, s.416, 420, 427). De här olika 

varianterna av värdekedjor hanterar sina resurser på olika sätt vilka kallas resursstrukturering, 

bundling och resource leveraging (Sirmon et al., 2007, s.276). Resursstrukturering fokuserar 

på hur en organisation ska införskaffa resurser samt byta ut dem, bundling syftar till hur en 

organisation kan kombinera eller utveckla resurserna och resource leveraging fokuserar på 

hur en organisation kan utnyttja sina resurser. Genom att fastställa vilken variant av 

värdekedja en organisation är kan vi vidare analysera hur verksamhetens resurser och 

sekundära aktiviteter påverkas om en organisation införskaffar en verksamhet inom den 

primära värdeskapande aktiviteten. 

Vi anser att en organisation vilket kan jämföras med en Network Value Chain har en stor 

betoning på teknologi och kommunikation. (Othman & Sheehan, 2011, s.11, 18). Porter 

(1998, s. 166, 168) menar på att det är viktigt för en organisations värdeskapande att 

teknologi och kommunikation är väl fungerande mellan de olika värdeskapande aktiviteterna.  

Tallon (2012) utförde en studie i vilken han påstår att en justering av informationsprocesser 

och teknologi kan leda till ett positivt överspill till den resterande värdekedjan inom 

organisationen. Då informationsteknologi har ett stort inflytande på en organisation anser vi 

att det är viktigt att undersöka hur teknologi och kommunikation fungerar i en organisation i 

dagsläget men även hur teknologi och kommunikation skulle påverkas vid en införskaffning 

av en verksamhet inom den primära värdeskapande aktiviteten. 

Vi vill undersöka hur en organisations verksamhet påverkas om en ny del av en primär 

värdeskapande aktivitet införskaffas. Tidigare har vi presenterat hur vi utgår från teorier om 

värdekedjor och hur en organisation kan ses som en värdekedja. För att vidare förstå hur en 

organisations verksamhet påverkas om en ny primär värdeskapande aktivitet införskaffas 

väljer vi att undersöka det teoretiska ämnet vertikal integration. En vertikal integration är ett 

företagsekonomiskt sammanförande av parter som leder till en organisationsstruktur där 
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organisationen har kontroll över flera steg mellan dess resursinförskaffning och distribution 

av produkter (Murray, et al., 2006, s. 12). Genom att undersöka hur en vertikal integration 

förhåller sig till värdekedjan kan vi vidare analysera hur en organisation påverkas av en 

vertikal integration. 

En vertikal integration av en verksamhet eller en värdeskapande aktivitet, kan ske inom en 

värdekedja eller mellan två värdekedjor (Davis och Duhaime, 1992, s. 515). Flera författare 

(Heaton, 2004: McKenna & Walker, 2007) presenterar fördelar med att utföra vertikal 

integration. De menar att en vertikal integration kan leda till en ökad kvalitet och kontroll 

över organisationens verksamheter och resurser. Det menar även att en ökad vertikal 

integration kan skapa flera konkurrensfördelar samt minskade transaktionskostnader (Zhang, 

2013, s. 3). 

Inom vertikal integration finns de två dominanta teorierna transaction cost economics och 

property rights theory (Acemoglu et al., 2010, s. 990).  Den förstnämnda teorin påstår att 

vertikal integration är gynnsamt för en organisation då den ger en ökad kontroll över 

organisationen samt att den interna kommunikationen förbättras vilket leder till en förbättrad 

verksamhet. Teorin påvisar även att vid en vertikal integration besparas organisationen på 

koordineringskostnader. (Williamson, 1975, s. 29). Genom att applicera transaction cost 

economics kan vi undersöka om en eventuell vertikal integration av en depåverksamhet 

skulle realisera dessa fördelar. Property rights theory fastställer och redogör olika 

ägarförhållanden som kan uppstå vid en vertikal integration (Hart och Moore (1990, s. 1122-

1123). Hart och Moore (1990, s. 1152) menar att vissa ägarförhållanden är mer gynnsamma 

än andra och baseras på faktorer som hur många parter som är delaktiga, vilken part som har 

störst nytta av resurser samt vem som har investerat mest. Property rights theory har fokus på 

vilka effekter som uppstår när två organisationer går ihop och bildar en vertikal integration. 

Teorin fokuserar alltså inte exakt på en situation när en organisation vertikalt integrera en helt 

ny verksamhet i den primära värdeskapande aktiviteten. Däremot kan den här teorin användas 

för att analysera om huruvida utomstående verksamhet är gynnsam för en organisations 

värdekedja i dagsläget. Property rights theory betonar hur resurser i form av personal samt 

dess inställning och effektivitet kan förändras vid en vertikal integration (Hart och Moore, 

1990, s. 1121).            

Genom att analysera hur teorier om vertikal integration förhåller sig till teorier om 

värdekedjor kan vi undersöka och analysera om det finns teoretiskt underlag för en 

organisation att införskaffa en ny primär värdeskapande aktivitet till sin värdekedja. 

1.2 Forskningsgap och teoretiskt bidrag 

Mycket forskning har gjorts på värdeskapande processer. Fram till 1985 låg fokus på att 

studera finansiella värdeskapande processer och hur organisationser skapar ekonomiska 

fördelar. 1985 kom Michael Porter fram med konceptet värdkedjan där nu fokus låg på att 

analysera fler faktorer i organisationen än bara de finansiella. Som tidigare nämnts är syftet 

med värdekedjan att kartlägga och analysera de olika värdeskapande aktiviteterna inom 

organisationen för att se vart organisationen skapar vinsmarginal. Barney (1999, s. 100) 

påpekar att många studier gjorts för att analysera hur externa faktorer påverkar en värdekedja. 

Utöver forskning på hur värdkedjan påverkas av externa faktorer har även många studier 

gjorts på hur en värdekedja förhåller sig till resurshantering, perspektiv inom värdekedjan och 

informationsprocesser. 

Forskning på värdekedjor har gjorts för att effektiveras analysen av värdekedjan och 

organisationen. Othman och Sheehan (2011, s.12) gjorde en studie på alternativa metoder för 
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att effektiversera analysen av värdekedjan. De klassificerade flera typer av värdekedjor och 

förklarade hur de olika varianterna av värdekedjor ska hantera sina resurser för att skapa 

effektivaste analysen av värdekedjan. Barney (1991) gjorde en studie i syfte att analysera 

vilka olika varianter av resurser som finns inom en organisation samt vad resursernas syfte i 

organisationen är. Stabell och Fjeldstads (1998, s. 435) menar på att ur ett 

värdekedjeperspektiv borde organisationer hantera sina resurser baserat på den 

industristruktur som organisationen befinner sig i. Bowman och Ambrosini (2000) gjorde 

vidare en studie i syfte att påvisa hur en organisation ska hantera sina resurser utifrån ett 

värdeskapande perspektiv. 

Utöver resurser är det även andra faktorer som har en påverkan på de värdeskapande 

aktiviteterna i värdekedjan. Tallon (2012, s. 10) menar att informationsprocesser har en stor 

inverkan på hur effektiv och välfungerade den utvalda värdekedjan är.  

I den här studien väljer vi att ha teorier om värdekedjor i fokus. Men för att tydligt förstå 

samt kunna analysera vårt problemområde väljer vi att även studera teorier om vertikal 

integration för att bättre förstå för värdekedjan. 

Vertikal integration innebär att en organisation införskaffar en verksamhet i egen regi istället 

för att låta en extern part styra verksamheten (Murray, et al., 2006, s. 12). Studier har gjorts i 

syfte att utreda och kartlägga de effekter som uppstår när en vertikal integration sker. 

McKenna och Walker (2008) undersöker i sin forskning vilka fördelar som kan uppstå med 

vertikal integration. Zhao (2013) undersöker även i sin studie de fördelar som kan uppstå i 

samband med vertikal integration samt hur aspekterna lyhördhet, produkt kvalité, 

tillverkningskostnader, snabbare vändnings/ ändring tider och större kundnöjdhet påverkas av 

vertikal integration. Heaton (2004, s. 96) menar på att det är en stor utmaning för en 

organisation att ha kontroll över sin verksamhet vid en vertikal integration då verksamheten 

blir markant större på en gång, istället för att sakta växa sig större.  

Som vi tidigare nämnt har mycket forskning gjorts på värdekedjor och vertikal integration. Vi 

har däremot inte funnit forskning på vilka effekter som uppstår på en organisation när de här 

två teorierna kombineras. Genom att se hur vertikal integration förhåller sig till Porters 

värdekedja och dess värdeskapande aktiviteter, får vi en ökad kunskap om hur de sekundära 

aktiviteterna i en värdekedja påverkas om en primäraktivitet vertikalt integreras. Detta 

innebär att vi får en ökad förståelse för vilken påverkan en vertikal integration har på en 

organisation samt vilka värdeskapande aktiviteter i Porters värdekedja påverkas av den 

vertikala integrationen. 

Vi vill därmed i den här studien undersöka det teoretiska gapet hur de sekundära aktiviteterna 

påverkas när en primäraktivitet i värdekedjan vertikalt integreras för att vidare se hur det 

påverkar en organisations värdekedja. Med andra ord, vilken inverkan har en vertikal 

integration på Porters värdekedja. Detta leder oss vidare till studiens problemformulering och 

syfte. 

1.3 Problemformulering  

Hur påverkas SJ’s värdekedja om SJ väljer att äga och förvalta en del av den värdeskapande 

aktiviteten Operations? 
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1.4 Syfte 

I den här studien kommer vi att undersöka hur de sekundära aktiviteterna i Porters värdekedja 

påverkas om en primär värdeskapande aktivitet i Porters värdekedja vertikal integreras. Syftet 

med den här studien är att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas om en vertikal 

integration utförs. Vi har även i delsyfte att undersöka vilka effekter den nya 

depåanläggningen skulle ha på SJ’s produkt tågresor som säljs till kund. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I det här kapitlet förklaras studiens hermeneutiska och konstruktionistiska kunskapssyn. Vi 

fortsätter med att förklara vår förförståelse om studiens ämne och vilket perspektiv vi 

kommer att adoptera. Vi avslutar med att förklara studiens kvalitativa angrepssätt, vår 

litteratursökning och dess källkritik. 

2.1 Kunskapssyn 
Vårt syfte är att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas vid en vertikal 

integration. Vi har även som delsyfte att undersöka vilka effekter den nya depåanläggningen 

skulle ha på SJ’s produkt tågresor. För att kunna uppnå både syftet och delsyftet kommer vi 

att ta hjälp av ovannämnda teorier och respondenters erfarenhet samt kunskap om 

organisationen SJ, depåverksamhet och SJ’s produkter. Med hjälp av respondenternas svar 

vill vi få en djupare förståelse för den vertikala integrationens påverkan på en organisations 

värdekedja. För att få en djupare förståelse för respondenternas varierande erfarenheter och 

kunskap kommer vi att behöva tolka deras svar. Vi anser att vår kunskapssyn passar in med 

den hermeneutiska kunskapssynen som fokuserar på att utöka förståelse och kunskap genom 

att subjektivt tolka given information. Tolkningen av informationen från respondenterna 

baseras på deras förståelse och syn på en företeelse (Zamora-Bonilla, 2010, s. 104). Den 

positivistiska kunskapssynen är motsatsen till den hermeneutiska kunskapssynen då den 

fokuserar på att objektivt analysera mätbara företeelser för att styrka eller förkasta en hypotes 

eller teori (Zamora-Bonilla, 2010, s. 104). 

Vår ontologiska synvinkel anser vi vara konstruktionism. Konstruktionism innebär att 

respondenters perception av ett fenomen grundas på deras erfarenhet och tidigare 

uppfattningar (Saunders, et al., 2012, s. 132). Vi anser att våra respondenters erfarenheter och 

kuskaper om SJ och dess verksamhet varierar mellan de anställda vilket innebär att vår empiri 

och slutsats baseras på respondenters individuella perception av organisationen och dess 

verksamhet. Bryman och Bell (2005, s. 34) menar att forskare med en konstruktionistisk 

synvinkel kommer att påverka arbetets utförande. Det innebär att även våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper kommer att påverka samt ha en inverkan på utförandet av vårt 

arbete. 

2.2 Förförståelse 
Thurén (2013, s. 58) menar att vi inte uppfattar information och situationer endast baserat på 

våra sinnen, den inlärda förkunskapen en individ har påverkar hur vi uppfattar vår omvärld. 

Thurén (2013, s. 103) förklarar vidare att förförståelse är en viktig aspekt av den 

hermeneutiska kunskapssynen. En individs förförståelse har en stor påverkan på hur vi tolkar 

information i en hermeneutisk undersökning. Då vi utför en hermeneutisk undersökning är 

det viktigt att vi är medvetna om att våra förkunskaper kommer att påverkar hur vi tolkar det 

empiriska resultatet. Därmed anser vi att det är viktigt att vi förklarar vår förförståelse för att 

ge läsaren en uppfattning om hur vi tolkar respondenternas svar.    

 

Vi är studenter från Umeå Universitet som studerar Civilekonomiprogrammet med inriktning 

mot handel och logistik. Under studietidens gång har vi båda skapat en förståelse för 

varierande logistiska och företagsekonomiska processer samt teorier. Förutom att lära sig det 

teoretiska med logistik och företagsekonomi har vi även skapat en förståelse för logistikens 

och företagsekonomins helhetsinverkan på en organisation samt dess intressenter. Under 

studietiden har vi studerat en kurs om vetenskaplig metod och skrivit relaterade uppgifter och 

arbete. Den vetenskapliga metodkursen har lärt oss hur vi ska utföra en vetenskaplig 

forskning på ett korrekt sätt. Vi har även studerat utomlands och tagit del av kurser som 



 

10 
 

Strategic Management. Vi anser att de kurser inom Strategic Management har gett oss en 

djupare förståelse för organisationsstrukturer, relaterade strategier och dess påverkande 

faktorer.  

 

Praktiskt sett är det bara en av oss som har tidigare erfarenhet av SJ’s verksamhet. Personen i 

fråga har haft tidigare anställning hos organisationen under en sommar och har fått en djupare 

förståelse för SJ och dess verksamheter.  Anställningen var på SJ’s planeringsavdelning 

vilket gav personen en djup kunskap om SJ’s division för Planering och Trafikledning samt 

en förståelse för det arbete som sker i avdelningen. Vi anser att det medför både fördelar och 

nackdelar till examensarbetet att en av oss har arbetat på planeringsdivisonen och skapat en 

djup förförståelse. 

 

Fördelen är att den praktiska problembakgrunden kan ses ur flera perspektiv på grund av våra 

varierande erfarenheter. Att en av oss tidigare jobbat på SJ innebär att ett kontaktnät har 

skapats i organisationen vilket vi kan utnyttja när vi vill intervjua vad vi anser är lämpliga 

respondenter.  Det kan leda till enklare tillgång till information som underlättar vår studie. Att 

en av oss tidigare arbetat i organisationen medför även risker och problem. Subjektiva 

bedömningar kan göras omedvetet vilket kan leda till att vi smalnar våra perspektiv istället 

för att se bredden. Problem kan även uppstå genom att vi är för subjektiva i våra val av 

respondenter och att tidigare sociala relationer kan påverka vårat urval.  

2.3 Perspektiv 
Det är viktigt att fastställa vilket perspektiv vi kommer att välja i det här arbetet då det 

påverkar valet av respondenter (Thurén, 2005, s. 89). Valet av perspektiv kommer även att ha 

en påverkan på vilka slutsatser och resultat som fås, baserat på den empiri vi har fått av 

respondenterna (Johansson- Lindfors, 1993, s. 37-38). 

Vi har fått i uppdrag av SJ att utreda ett scenario där en depåverksamhet ska införskaffas i 

egen regi. Vi undersöker även vilken påverkan den nya depån skulle ha på SJ’s produkt 

tågresor. För att kunna undersöka scenariot och dess påverkan på SJ’s produkt kommer vi att 

anta perspektivet strategiledning.  

 

Med detta perspektiv innebär det att teorier och studier som används i detta examensarbete är 

inrikta mot organisationen och tar inte hänsyn till slutkundens perspektiv. Intervjuerna 

kommer vara inriktade mot de anställda hos SJ. Det gör vi för att kunna identifiera de 

värdeskapande processerna inom organisationen samt vad som skulle hända om SJ 

införskaffade en depå i egen regi. Om vi skulle välja ett perspektiv som är fokuserat på vad 

kunden anser som värdeskapande processer och vad de tror skulle hända med organisationen, 

anser vi att det kan leda till ett irrelevant resultat.  

2.4 Angreppssätt 
I den här studien kommer vi att utgå från våra valda teorier som berör värdekedjan och 

vertikal integration. Med de här teorierna kommer vi att skapa en förståelse för de 

värdeskapande processerna inom en organisation samt hur organisationen SJ’s värdekedja 

påverkas av en vertikal integration. Med hjälp av den kunskapen kommer vi att utforma en 

intervjumall för att undersöka hur SJ skulle påverkas av en vertikal integration i form av en 

införskaffning av en depå i egen regi.  

 

Vi anser att vårt angrepssätt stämmer överens med den deduktiva ansatsen som syftar till att 

en eller flera teoretiska ramverk används som stöd för att undersöka ett fenomen, hypotes 
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eller själva teorins reliabilitet (Hyde, 2000, s. 83). Det andra angrepssättet är den induktiva 

ansatsen som har syftet att skapa teorier eller generaliseringar genom observationer och 

tolkningar (Shepherd & Sutcliffe, 2011, s. 361). Nackdelen med den deduktiva ansatsen är att 

resultatet kan ses som för tunn och kan bara användas i specifika sammanhang. (Shepherd & 

Sutcliffe, 2011, s. 362). Det kan medföra att vår slutsats inte skulle vara överförbar till andra 

liknande scenarion. 

2.5 Kvalitativ forskningsmetod 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas om 

en vertikal integration utförs. Som delsyfte vill vi även undersöka vilka effekter den nya 

depåanläggningen skulle ha på SJ’s produkt tågresor.  

 

För att uppfylla syftet anser vi att vi måste få en ökad förståelse för organisationen och de 

berörande verksamheter. Det kommer att göras med hjälp av intervjuer med respondenter 

från SJ. Intervjumallen för intervjun är baserad på teorier om värdekedjan och vertikal 

integration. Den information som fås av respondenterna kommer vi att tolka i syfte att förstå 

SJ’s värdekedja och hur en vertikal integration av en primär värdeskapande aktivitet påverkar 

sekundära värdeskapande aktiviteter inom värdekedjan. Vi anser att den forskningsmetod 

som vi har valt instämmer med den kvalitativa forskningsmetoden. Den kvalitativa 

forskningsmetoden syftar till att tolka och analysera information för att kunna hitta en 

förklaring till ett fenomen eller en korrelation mellan dem (Shepherd & Sutcliffe, 2011, s. 

362). Den kvalitativa forskningsmetoden står i kontrast till den kvantitativa 

forskningsmetoden som används för att undersöka sannolikheter eller bevisa/motbevisa en 

hypotes genom att undersöka ett urval och skapa en generaliserad bild (Hyde, 2000, s. 83). 

Hyde (2000, s. 82) menar att en deduktiv ansats vanligtvis används i en kvantitativ 

forskningsmetod samt att en induktiv ansats använder sig av en kvalitativ forskningsmetod. 

Däremot är det inte ovanligt att göra som i vårt fall, använda en kvalitativ forskningsmetod 

med en deduktiv ansats (Saunders och Thornhill, 2012, s. 163)  

 

2.6 Litteratursökning 
Vid sökandet av våra teorier har vi använts oss av vetenskapliga artiklar och relevant 

litteratur. De vetenskapliga artiklarna har vi till största del funnit på EBSCO databas 

 

Vi har tagit hjälp av andra databaser som Emerald och universitetbibliotekets journaldatabas. 

Vi har även undersökt referenslistorna av de valda vetenskapliga artiklarna för att hitta 

ytterligare relaterade artiklar. Syftet med användningen av de valda vetenskapliga 

litteraturerna är för att undersöka de valda teoriernas grund. Vi har även använts oss av 

vetenskaplig litteratur som berör forskning och dess metoder.  

 

De nyckelord som använts vid vår sökning teorier är: strategy, depot operations, value chain, 

outsourcing, train maintenance, generic strategies, resource management, IT, network value 

chain, value chain logics, integration, outsourcing, insourcing, vertical integration, 

transaction cost economics och property rights theory.  

 

För att försäkras om att artiklarna är användbara har vi endast använt oss av vetenskapliga 

artiklar som är peer-reviewed. Vi har använt oss av Harzing Quality List som rangordnar 

artiklar, baserat på hur relevanta de är samt hur många gånger de har varit citerade. Den listan 

använde vi för att fastställa hur bra våra artiklar var och hur relevanta de är till vår studie. 
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2.7 Källkritik 
Thurén (2005, s. 9) menar att källkritik används för att undersöka och värdera källor och 

information som används vid en studie i mål om att se hur trovärdig den är. 

Under insamlingsprocessen av information och källor samt själva användningen av dem har 

vårt mål varit att i slutändan skapa en trovärdig och reliabel undersökning.  

 

Under sökningen av vetenskapliga artiklar och litteratur har vi försökt att endast använda oss 

av de mest aktuell publikationerna inom relevanta ämnen. I vissa avseenden har vi varit 

tvungna att använda oss av äldre vetenskapliga artiklar och litteratur då de förklarar grunden 

till teorier inom värdekedjan och vertikal integration. Vi har endast använt oss av peer-

reviewed artiklar för vår studie. Detta i mål om att få korrekt information om våra valda 

teorier inom värdekedjan och vertikal integration. En annan metod vi utnyttjade oss av för att 

undersöka om en vetenskaplig artikel är bra att för användning är Harzing Quality List. Den 

listan rangordnar vetenskapliga artiklar baserat på hur många gånger de har varit citerade i 

tidigare studier. För att undersöka informationen i artiklarna ytterligare har vi i vissa 

avseenden undersökt relaterade artiklar som eventuellt disputerar informationens 

trovärdighet. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att informationen från våra valda 

vetenskapliga artiklar är konkret och pålitlig. 
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3. Teorikapitel  
I det här kapitelet förklarar vi studiens teoretiska bakgrund samt hur den kan användas för 

att undersöka problembakgrunden. Vi förklarar hur värdekedjan kan användas i mål om att 

undersöka och utvärdera SJ’s befintliga situation. Vidare fortsätter vi med att förklara 

teorier inom vertikal integration och hur den kan påverka en organisations värdekedja och 

produkter.  

3.1. Bakgrunden till värdekedjan 
Under 1960-talet var det mycket forskning inom strategisk management i syfte att analysera 

en organisation och dess konkurrenskraft. Forskningsutvecklingen ledde till att fokus låg på 

att analysera den externa miljön och dess påverkan på en organisations konkurrenskraft och 

strategier. Nya analysmodeller skapades, ett känt exempel är Porters Five Forces.  

 

Barney (1991, s. 100) menar på att när modellerna som tidigare växte fram för att analysera 

den externa miljön gjordes vissa antaganden. Det antas att alla organisationer inom en 

industri är heterogena, att företagen producerar och säljer samma produkter eller tjänster. Ett 

annat antagande är att företag inom samma industri har samma tillgångar och efterfrågaror av 

samma resurser samt utför liknande strategier. Det menas att alla företag inom en industri är 

mer än mindre identiska med varandra. Barney (1991, s. 100-101) drar slutsatsende att det är 

acceptabla vid en extern miljöanalys, men däremot inte vid en intern resursanalys. Det fanns 

ett behov för bättre analysmetoder. 

 

Under 1980-talet publicerade Michael Porter det interna analyskoncept Value Chain, eller 

värdekedja. Den härstamar från tidigare forskning om interna finansiella analyser, 

resurshanteringar och supply chain management. Istället för att fokusera på organisationens 

resurser lägger Porter en större betoning på konceptet value activities, eller värdeskapande 

aktiviteter som är de aktiviteter inom en organisation som skapar värde. Till skillnad från de 

tidigare interna analysmetoderna, vilket är baserade på en heterogen industrisyn, är Porters 

värdekedjeanalys en dynamisk representation av aktuella och potentiella konkurrenter samt 

den aktuella industristrukturen. 

 

För att förstå vad en värdeskapande aktivitet producerar måste vi förstå innebörden av värde i 

en värdekedja. I den här studien väljer vi att använda oss av Bosch-Mauchand’ et al. (2012)  

syn på värde i en värdekedja. Enligt Bosch-Mauchand et al (2012)  är värde en företeelse som 

påverkas av många faktorer och inte bara det som genererar vinst till ett företag. Värde är en 

balanserad summa av olika kriterier och beror på perspektiv. Exempel på faktorer vilka kan 

ses som värde är kostnad, kvalitet och tid till leverans Utvärderingen av värde, genererat av 

en produkt eller tjänst, kan variera och därmed är det viktigt att vara objektiv. Vi väljer att 

använda Bosch-Mauchand et al. (2012) syn på värde då den betonar det som påverkar värdet 

inom organisationen och inte bara ser till vinstmarginalen. (Bosch-Mauchand et al., 2012, s. 

1390). 

 

När en analys utförs baserad på industri som helhet eller en geografisk region kan resultatet 

leda till en för bred och obetydlig slutsats När värdekedjeanalysen används menar Porter 

(1998, s. 36) att det är organisationen som är i fokus och inte industrin som den befinner sig i 

eller den geografiska regionen. Porter (1998, s.34) menar på att det är den externa 

industristrukturen som leder till att organisationer inom samma industri fokuserar på utveckla 

den interna värdekedjan i syfte att bibehålla och öka konkurrenskraft.  
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Porter menar att det är den externa faktorn industristrukturen som påverkar en organisations 

interna värdekedja. Industristrukturen påverkar konkurrenternas värdekedjor som i sin tur 

påverkar väsentliga marknadsfaktorer via olika strategival. Till exempel kan en organisations 

strategi påverka resursinförskaffning och utbud på marknaden vilket oundvikligt påverkar 

konkurrenterna. (Porter, 1998, s. 58)  

 

Industristrukturen påverkas av hur produktsubstitutionen ser ut ur slutkundens perspektiv. Ett 

exempel som lämpar sig för den här studien är att i industristrukturen för persontransport 

finns produktsubstitut för tåg i form av buss och flyg. Industrin påverkas av hur konkurrenter 

väljer att göra strategiska val och av hur höga inträdesbarriärerna är för att slå sig in på 

marknaden. Aktörer inom samma industri arbetar för att behålla sin kundbas. För att 

kunderna inte ska övergå till substitutprodukter bör organisationer arbeta för att ytterligare 

värde ska skapas i de värdeskapande aktiviteterna och anpassa dem i den rådande 

industristrukturen för att motverka kundförlust. (Porter, 1998, s. 58-59).  

 

Marknadens inträdeshinder påverkar till stor del organisationers beslut för vilka aktiviteter i 

organisationen som ska få mer resurser för att skapa ytterligare värde. Porter (1998, s. 59) 

menar att hållbarheten av en organisations värdekedja och dess värdeskapande aktiviteter 

beror på hur enkelt det är för framtida konkurrenter att ta sig in på marknaden och 

industristrukturen. Det för att de nya konkurrenterna kan erbjuda tjänster eller produkter som 

organisationen i fråga inte kan göra, därmed förlorar organisationen kunder och vinst. För att 

motverka konkurens och gardera sig mot att nya aktörer slår sig in på marknaden bör 

organisationen utveckla sina värdeskapande processer. (Porter, 1998, s. 59) 

 

Porter (1998) lyckas bevisa att värdekedjeanalysen inte är baserad på heterogena antaganden 

av marknaden. Porter (1998) menar i sin litteratur att värdekedjeanalysen av den interna 

organisationen är en reflektion av den externa och dynamiska industristrukturen som i sin tur 

påverkas av indirekta konkurrenter från andra industrier samt av potentiellt direkta 

konkurrenter. Därmed anser vi att Porters värdekedjekoncept är en acceptabel metod att ha 

som grund vid analys av studiens problembakgrund.   

 
Figur 3. Industristrukturens och konkurrensens påverkan på en värdekedja 
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3.1.2 Porters värdekedja 

Michael Porter introducerade 1985 litteraturen ”Competetive Advantage: Creating and 

Sustaining Competitive Advantage”. Litteraturen introducerar värdekedjan som är en metod 

att identifiera, kartlägga och analysera en organisations verksamhet. Syftet är att varje 

aktivitet organisationen utför till exempel distribution av en produkt, reflekteras av faktorer 

inom organisationen, till exempel kostnadsstruktur (Porter, 1998, s. 36). Genom att analysera 

organisationens aktiviteter kan organisationen urskilja styrkor och svagheter för att finna vart 

konkurrenskraft bildas. Efter analys av organisationens aktiviteter kan strategier utvecklas för 

att öka och bibehålla konkurrenskraften. (Porter, 1998, s. 59). 

 

Förutom att värdekedjeanalysen är baserad på industrins och marknadens dynamik, finns det  

ytterligare anledning varför vi anser att Porter’s värdekedja lämpar sig för att analysera 

problembakgrunden och besvara studiens syfte. Porter utvecklade en grafisk modell för att 

identifiera organisationens värdeskapande. Modellen illustrerar hur organisationen skapar 

värde som helhet genom organisationens primära och sekundära värdeskapande aktiviteter 

samt organisationens vinstmarginal. Porter tolkar marginal som den bruttovinst som 

genereras vid den totala försäljning, tack vare de värdeskapande aktiviteterna (Porter, 1998, s. 

38).  

 

 

 
Figur 4. Porters värdekedja 

Källa: Porter, 1998, s. 38 

 

De primära värdeskapande aktiviteterna är de aktiviteter inom organisationen som berör den 

fysiska utvecklingen eller tillverkningen av produkter och tjänster. Porter (1998, s. 39-41), 

definierar varje primär värdeskapande aktivitet som följande: 

 

 Ingående Logistik är de aktiviteter som berör införskaffning, lagring och 

transportering av resurser inför produktion. 

 Verksamhet innebär produktionsprocesser, aktivitetsutveckling och underhåll av 

produkter samt tjänster. 

 Utgående logistik berör lagerhållning, ordermottagning, produkt- eller tjänstleverans 

och distributionsplanering. 
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 Försäljning & Marknadsföring är de aktiviteter som står för planering av 

marknadsföringskanaler, prissättning och försäljning. 

 Eftermarknad är det som ökar värdet för kund efter förbrukningen av en produkt eller 

tjänst. Till exempel garantiförsäljning och kundservice. 

 

De sekundära värdeskapande aktiviteterna i Porter’s värdekedja är de aktiviteter som stödjer 

de primära värdeskapande aktiviteterna. Porter (1998, s. 41-43) definierar de sekundära 

värdeskapande aktiviteterna som följande: 

 

 Resursinförskaffning är den aktivitet som ansvarar för införskaffning av rätt resurser 

för att kunna utveckla organisationens produkter och tjänster. 

 Personal berör alla komponenter relaterade till personalfrågor.  

 Teknologi berör den teknologiska utvecklingen inom organisationen. Det kan 

innebära att applicera effektiva kommunikationsmetoder eller att konvertera 

arbetsprocesser till systemstöd. 

 Infrastruktur är den aktivitet som ansvarar för förföreteelser som finans, PR, 

kvalitetskontrol och juridik.      

 

Med hjälp av den grafiska avbildningen av en organisations värdekedja kan vi se hur SJ’s 

värdekedja ser ut. Vi kan vidare med hjälp av illustrationen över värdekedjan enklare skapa 

oss en bild över de värdeskapande aktiviteter som påverkas om SJ väljer att utföra en vertikal 

integration. 

3.1.3 Värdekedjan och organisationens resurser samt strategiska planering 

Vi anser att Porters värdekedja inte är tillräcklig för att kunna undersöka samt analysera hur 

de värdeskapande aktiviteterna påverkas vid en införskaffning av en depå i egen regi. Efter 

Porters publikation av värdekedjan har mycket forskning samt flertal studier gjorts i ämnet 

för att analysera och förbättra analysmetoden. Det har gett upphov till olika fördjupningar av 

Porters värdekedja för att mer effektivt kunna analysera olika industristrukturer, 

organisationers värdeskapande samt vad som avgör vad det är som skapar värde i de 

värdeskapande aktiviteterna.  

 

Bowman och Ambrosini (2000, s. 5) argumenterar att de strategiska val en organisation gör 

påverkar organisationens resurser och värdeskapande aktiviteter vilket i sin tur påverkar 

organisationens finansiella situation.  Därmed är hanteringen av resurser en viktig del för 

värdeskapande aktiviteter och organisationens värdekedja som helhet. I praktiken innebär det 

Bowman och Ambrosini (2000, s. 5) säger att om SJ införskaffar en egen depå i egen regi är 

det viktigt att organisationen har resurser som stödjer ett sådant stort strategiskt beslut vilket 

kommer ha en stor finansiell påverkan. Den argumentationen stödjs vidare av en studie utförd 

av Smit & Trigeorgis (2006) om strategisk planering med utnyttjande av de resurser som 

organisationen besitter.  

 

Om SJ införskaffar en egen depå är det viktigt att verksamheten är medveten om den stora 

investering det är samt vad teorierna säger om strategiska beslut. Smit & Trigeorgis studie 

presenterar en värdebaserad och strategisk planeringsram som lämpar sig för att värdera och 

analysera hur organisationen ska hantera sina reella alternativ. Strategisk planering kan ses 

som en process av att aktivt utveckla och leda organisationens resurser med reella alternativ 

inom ramen för konkurrenskraft. Smit och Trigeorgis(2006, s. 403) menar att det finns två 

olika uppfattningar av strategisk planering. Den ena uppfattningen bygger på att strategisk 

flexibilitet är värdefullt för en organisation. Om organisation befinner sig i en mycket 



 

17 
 

dynamisk miljö är flexibilitet i strategiska investeringsbeslut att föredra. Flexibilitet 

möjliggör för företag att optimera sina investeringar och värdeskapande beslut. Den här 

synen bygger dels på den resursbaserade synen på organisationen och de centrala 

argumentens kompetens ett företag bör investera i de resurser och kompetenser vilket bidrar 

till en distinkt fördel att fullfölja eller kunna ta sig in på en ny marknad där nya möjligheter 

finns. Den andra uppfattningen bygger på industriell organisationsekonomi och spelteori. När 

ett företag förbinder sig till en investering eller strategisk plan på lång sikt kan det påverka 

strategiska åtgärder konkurrenter väljer att genomföra. De strategiska besluten ska anpassas 

till rådande konkurrenssituation och anpassas efter konkurrenter till skillnad från den tidigare 

nämna uppfattningen som bygger på att organisationen ska vara flexibel. Det här skapar en 

möjlighet att förverkliga bättre strategiska satsningar i framtiden och ett ökat värdeskapande. 

(Smit och Trigeorgis, 2006, s. 403)  

 

Smit och Trigeorgis kommer vidare fram till i sin studie till att strategisk planering, med 

målet att skapa värde och tillväxtmöjlighet i en organisation, bör ta hänsyn till effekten av 

intern volatilitet, anpassningsförmågan och den konkurrenskraftiga lyhördheten. Studien 

kommer även fram till att adaptiva medel och resurser har en nyckelroll i organisationen samt 

att genom att anpassa och omfördela tillgångar kan organisationen skapa synergieffekter. 

(Smit och Trigeorgis, 2006, s. 404) 

 

Tidigare värdebaserad forskning, till exempel Barney (1991) har påvisat att organisationens 

värdetillväxt baseras på organisationens resurser och hanteringen av resurser. Barney (1991) 

menar att anpassningsförmågan av resurser relativt till industristrukturen kan leda till 

konkurrenskraft. Vidare argumenterar Barney (1991)  att en organisation kan skapa värde, 

synergieffekter och konkurrenskraft genom att utveckla och anpassa organisationens resurser 

till rådande industristruktur. Hur SJ hanterar sina kompetenser, tillgångar, resurser samt 

synen på möjligheter är av stor betydelse när organisationens värdekedja ska analyseras. 

 

Enligt Smit och Trigeorgis (2006, s. 405) är ett företags resurser mest värdefulla när de är 

knutna till specifika marknadsmöjligheter. Studien visar även att tidigare strategiska val och 

de resurser som finns inom organisationen, alltså det som utformar organisationens 

värdekedja, har stor påverkan på framtida val. Genom att se till de steg organisationen har 

tagit, kunskap organisationen samlat på sig, misstag som gjorts samt vinster som gjorts, kan 

en organisation lära sig och utvecklas från sin historia. (Smit och Trigeorgis, 2006, s. 405). 

För att analysera hur ett nytt strategiskt val form av införskaffning av en ny 

verksamhetsanläggning är det viktigt att förstå SJ’s nulägessituation samt bakgrund. 

 

Den unika erfarenheten ett företag har är inbäddad i organisationens resurser och kapacitet 

vilket möjliggör att organisationen kan utnyttja sina företagsspecifika resurser för att 

möjliggöra lämpliga framtida tillväxtmöjligheter. Det är viktigt att skydda sina resurser för att 

motverka imitation från konkurrenter. Smit och Trigeorgis (2006, s. 406) pekar på vikten av 

att upprätthålla konkurrensfördelar genom att isolera sina resurser från konkurrenter.  

 

Rumelt (1984) refererar till isolering av organisationens unika resurser som en first mover 

advantage. Enligt Smit och Trigeorgis (2006, s. 406) har first movers fördelen att vara i en 

bättre position att utöva sin expansion eller möjligheter för en framtida tillväxt och analysera 

om investeringen är ekonomiskt gynnsam. Kostnaden för en strategisk first mover investering 

kan vägas upp av positiva effekter tack vare att organisationen skapar erfarenhet och 

utvecklar sina resurser. First mover leder även till att framtida konkurrenter hamnar i 

underläge. 
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3.1.4 Värdekedjeperspektiven 

Porters värdekedja används främst vid analys av produktionssektorn men är även vanlig i 

andra industrier som till exempel telekommunikation och flygsektorn. Att användningen av 

Porters värdekedja sträcker sig över olika industristrukturer har bidragit till att ytterligare 

forskning inom ämnet gjorts i syfte att identifiera hur olika organisationer utvecklar sina 

värdekedjor samt deras aktiviteter, beroende på industristrukturen. (Othman och Sheehan, 

2011, s.7). Genom att identifiera vilken variant av värdekedja SJ är kan vi på ett mer precist 

sätt besvara vårt syfte med studien 

 

Stabell och Fjeldstad (1998, s.416, 420, 427), bland andra, har utvecklat Porters värdekedja 

samt kommit fram till tre olika typer av värdekedjor, eller value chain logics, 

 Value chain med Thompsons long link technology ligger värdet i att omvandla input 

och göra om det till en säljbar produkt. 

 Value shop använder kunskap för att förbättra produkter i slutskedet av värdekedjan. 

 Network Value Chain med fokus på att skapa värde genom nätverk i form av 

teknologi eller infrastruktur ex. telekommunikation eller järnväg. 

 

Genom att fastställa vilken variant av värdekedja en specifik organisation är kan 

organisationen analyseras mer effektivt. Vidare kan det analyseras hur organisationen bör 

hantera sina resurser för att effektivt skapa värde samt konkurrensfördelar.  

 

Värdekedjan är en fundamental analysmetod för att kunna skapa konkurrensfördelar. Olika 

industristrukturer använder analysmetoden på olika sätt för att fokusera mer på vissa 

värdeprocesser andra beroende på mål och kompetens i organisationen. (Othman och 

Sheehan, 2011, s.5). Enligt Stabell och Fjeldstad (1998, s.413) kan forskning inom value 

chain logic ge en organisation en djupare förståelse för sin produktion, kunskap, nätverk och 

konkurrenskraft. Barney (1991, s.100) stödjer detta resonemang och menar att en viktig del 

av organisationens konkurrenskraft är att kunna identifiera och analysera sina resurser samt 

använda dem rätt. Ett liknande synsätt är att se varje del av värdekedjan som olika produkter, 

som i sin tur skapar finansiellt värde. För att öka konkurrenskraften måste varje produkt vara 

unik och svår att substituera (Barney, 1991, s.102). 

 

Sirmon et al. (2007, s.276) påpekar det finns tre steg organisationen ska använda vid ett 

effektivt hanterande av värdeskapande resurser: 

 Resursstrukturering handlar om att införskaffa fysiska och abstrakta resurser, att 

utveckla dem samt att slopa värdelösa resurser inom organisationens värdekedja som 

inte genererar värde. 

 Bundling handlar om att kombinera och integrera resurser för att de ska skapa värde. 

Resource enriching är en del av bundling och bygger på att resurser modifieras och 

anpassas för att organisationen ska använda dem så effektivt som möjligt. Även kan 

organisationen göra anpassningar för att effektivt kunna utnyttja resurserna, till 

exempel genom personalutbildning eller omstrukturering av organisationen. 

 Resource leveraging bygger på att applicera organisationens kunskaper för att erhålla 

värde från resurserna och i sin tur skapa finansiell marginal. I praktiken handlar det 

om till exempel att koordinera, planera och distribuera resurserna i fråga. 

 

Sirmon et al. (2007, s.285) menar även att själva distributionen i sig inte är nog för att skapa 

värde, dock är det en definitiv nödvändighet. En organisation måste planera och kontrollera 

sina resurser och dess värdeskapande aktiviteter för att kunna utvinna dess värde. Det menas 

att planering och organisering av resurserna korrekt leder till ökat värde. Sirmon et al. (2007, 
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s.285) menar att en organisationskapa kan skapa konkurrenskraft genom unika och åtråvärda 

produkter eller tjänster. Detta genom effektivt resurshanterande i form av strukturering, 

bundling och resource leveraging. Detta ökar i vikt om det finns flera aktörer som erbjuder 

snarlika tjänster mot slutkund, något som eventuellt kommer hända i SJ’s situation. 

Genom att fokusera på nya resurser, till exempel informationsteknologi eller arbetsprocesser, 

kan en organisation som SJ öka värdet; då det kan leda till sänkta kostnader eller en ökad 

betalningsvilja av slutkund.  

 

Inom ramarna av network value chain bestäms de tre stegen, resursstruktureringen, bundling 

och resource leveraging av hur själva organisationens nätverk, industristandard och andra 

regleringar ser ut. Det leder till att värdeskapandet är begränsat då flera företeelser påverkar 

de tre nämnda stegen (Moeller, 2010, s.38-39). network value chain brukar även utöka sin 

infrastruktur för att ytterligare skapa värde åt organisationen och slutkunden (Othman och 

Sheehan, 2011, s.11). För att network value chain ska fungera effektivt och skapa värde 

måste all parter inom organisationen sträva efter samma mål. Om organisationen innehåller 

en eller flera parter som inte fokuserar på samma mål, kan det leda till negativa konsekvenser 

för värdeskapandet (Othman och Sheehan, 2011, s.11). Alltså är det mycket viktigt för SJ att 

alla värdeskapande aktiviteter, som skulle beröras av en införskaffning av depå i eget regi, 

måste sammarbeta och förstå varandra. 

 

Fokus vid resursstrukturering för de tre olika värdekedjeperspektiven är som följande: 

 Resursinförskaffning hos Thompson-liknande fokuserar på att införskaffa de rätta 

resurserna för produktion. 

 Resursinförskaffning för Value Shop firm handlar om att erhålla expertis och kunskap 

för att kunna generera lösningar åt kund. 

 Resursinförskaffning för Network Value Chain handlar om att skapa en bred kundbas 

och nätverk för att utveckla en pålitlig värdeskapande process. 

 

Då vi anser att SJ kan ses som en network value chain måste SJ fokusera på att underhålla 

och utveckla sina produkter och tjänster för att skapa attraktiva produkter för nuvarande och 

potentiella kunder. Organisationen måste vidare se till att leverera tjänsten eller produkten på 

ett pålitligt och effektivt sätt för att skapa efterfrågan hos kunden. (Othman och Sheehan, 

2011, s.12) För att en organisation med network value chain ska kunna skapa värde genom en 

effektiv och pålitlig produkt måste synergi skapas mellan de olika parterna inom nätverket 

och organisationen. Alla parter inom organisationen måste ha funktioner som kompletterar 

varandra för att möjliggöra en synergieffekt. (Moeller, 2010, s.28). 

 

Om en organisation som tillhör kategorin network value chain märker att ett effektivt 

värdeskapande inte längre skapas kan organisation välja att avsluta produktion och 

försäljning av de produkter eller tjänster som inte längre genererar ett värde. Ett annat 

alternativ är att avsluta sammarbetet med aktörer inom nätverket som inte längre skapar en 

synergieffekt med organisationen (Moeller 2010, s.28-29). Detta är situationen SJ befinner 

sig i dagsläget, att SJ inte effektiv utvinner värde på grund av den rådande situationen med 

Hagalund. 

 

När en network value chain utför bundling fokuseras det på att underhålla den värdeskapande 

processen inom en organisation. Det kan innebära att investera i kommunikationsfrämjande 

teknologi eller utveckling av administrativa regelmått. (Othman och Sheehan, 2011, s.14) Då 

network value chain ofta delar på resurser med andra aktörer, och ibland med konkurrenter, 

är det fördelaktigt att organisationen fokuserar på att investera och utveckla resurser som ökar 
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dess värde till slutkund. (Othman och Sheehan, 2011, s. 15). En organisation som 

implementerar en network value chain erhåller sin intäkt och skapar värde genom att erbjuda 

kunder tillgång till nätverket och dess infrastruktur. (Othman och Sheehan, 2011, s. 18) Till 

exempel i SJ’s fall att erbjuda tågtransporter mellan olika destinationer.  

 

En organisation med network value chain fokus måste därmed se till att vid resource 

leveraging utveckla sina resurser så det skapar en effektiv produkt eller tjänst åt sin slutkund 

med en låg kostnad (Othman och Sheehan, 2011, s. 18). Det som avgör hur mycket en 

organisation måste utveckla sina resurser, beror på hur andras resurser ser ut i nätverket. 

Alltså är det viktigt för en network value chain att analysera vilka resurser som finns inom 

nätverket för att se om eventuella investeringar eller utvecklingar krävs. (Othman och 

Sheehan, 2011, s. 18)  

 

3.1.5 Informationsteknologi relativt till värdekedjan 

Porter (1998, s. 166) menar att teknologi har en stor påverkan på en organisations värdekedja. 

Det för att den teknologi, även kallat informationssystem eller systemstöd, som finns i 

företaget berör både de primära och sekundära värdeskapande aktiviteterna i en organisations 

värdekedja. En förändring av organisationens kvalitet på teknologin kan direkt påverka 

konkurrenskraften på marknaden eftersom förändringen påverkar hela värdekedjan. Porter 

(1998, s.166) menar även att informationsteknologi är en väsentlig faktor då information 

genomsyrar alla parter av organisationens värdekedja. Syftet med informationsteknologi 

inom värdekedjan är att schemalägga, kontrollera, optimera, mäta och fullborda de 

värdeskapande aktiviteter som finns i värdekedjan (Porter, 1998, s. 168). Tidigare studier om 

hur förändringar eller justeringar av informationssystem och informationsprocesser påverkar 

en värdekedja visar på att gynnsamma effekter kan uppstå för organisationen. En positiv 

effekt som bevisats är effektivare kommunikation mellan olika värdeskapande aktiviteter 

oavsett om det är i termer av finansiell vinning (Tallon, 2012, s.10). 

 

Tallon (2012, s. 9-10) utförde en studie i syfte att utforska hur justeringar av 

informationsprocesser och dess teknologi kan ge upphov till positiva spridningseffekter inom 

organisationen om de utförs i en värdeskapande aktivitet. Tallons (2012, s. 9) utgångspunkt 

för sin studie var att tidigare forskning bekräftar att värde uppstår vid justeringar och 

förändringar av organisationens informationsprocesser. Tallon (2012, s. 11) menar att frågan 

om hur dessa justeringar eller förändringar skapar värde beror på vilken nivå i organisationen 

det sker. I sin studie kom Tallon (2012, s. 37) fram till att värdeskapande aktiviteter som inte 

är informationsmässigt kopplade till organisationen påverkas negativt av en förändring eller 

justering av systemstöden. Tallon (2012, s. 37) kom vidare fram till att en förändring eller 

justering av informationsprocesser i värdeskapande aktivitet i värdekedjan får effekt på andra 

värdeskapande aktiviteter. Ett positivt överspill uppstår i organisationen samt att överspillet 

inte begränsas av värdeskapande aktiviteters position gentemot en annan. Alltså kan den 

positiva effekten av investeringen av informationssystem sträcka sig över flera 

värdeskapande processer i en organisation. Det innebär att informationsprocesser hos en 

organisation, i det här fallet SJ, kan påverka andra värdeskapande aktiviteter inom 

organisationen.  

 

Tallons (2012) studie visar att effekterna av justeringen sker nedströms i värdekedjan. Detta 

bidrar till att förklara hur en eventuell justering av informationsprocesser kan påverka 

organisationens värdeskapande aktiviteter.  
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Tallon (2012, s.11) stödjer våra avsikter att använda Porters värdekedja för att grafiskt 

illustrera organisationen. Tallon menar även att värdekedjan kan illustrera hur justeringarna 

av informationsprocesser inverkar på andra resurser och de berörda värdeskapande 

aktiviteterna. Enligt Tallon (2012, s.11) är det av stor vikt att klargöra vilken typ av 

värdekedja en organisation är. Detta då informationsprocesserna mellan de värdeskapande 

aktiviteterna hos de tre värdekedjorna varierar. Variationen är som följande, 

 Value chain med Thompsons long link technology: informationsprocesserna mellan 

varje värdeskapande aktivitet är förbestämd. 

 Value shop: informationsprocessen mellan de värdeskapande aktiviteterna är delvist 

flexibla men följer ändå förinställda mönster.  

 Network Value Chain: informationsprocesserna mellan värdeskapande aktiviteter är 

obestämd, oberoende och anpassningsbara.  

 

3.1.6 Slutsats av Porters värdekedja och dess efterforskningar 

Med hjälp av Porters värdekedja samt de relativa studier som har gjorts får vi en djupare 

förståelse av en organisationens SJ’s uppbyggnad samt vilka faktorer som eventuellt skulle 

beröras vid en införskaffning av en depå i eget regi. Det finns flera studier som har gjorts 

relativt till Porters värdekedja, men dock anser vi att de som har redovisats i det här kapitlet 

är de som är mest relevanta till den här studien.  

3.2. Introduktion till Insourcing och Vertikal integration 
Efter att ha undersökt fenomenen insourcing samt vertikal integration är vår slutsats att de är 

samma företeelse. De båda begreppen definieras som en organisationsstruktur där ett företag 

kontrollerar en eller flera verksamheter som berör dess input och/eller output (Encon och 

Tsang, 2004, s. 85: Zhang, 2013, s. 1). Vi har även märkt att begreppet insourcing är en 

relativt nyare term jämfört med vertikal integration. Till exempel finns insourcing inte med i 

Nationalencyklopedin eller Encyclopedia Britannica. Vi har vidare noterat att det finns 

betydligt flera vetenskapliga artiklar som berör vertikal integration än insourcing. I den här 

studien kommer båda begreppen att bearbetas då vissa vetenskapliga källor använder 

begreppet insourcing medan andra använder termen vertikal integration. Då vi har fastställt 

att båda begreppen har i princip samma företeelse anser vi att det är acceptabelt att använda 

båda begrepp i samma ändamål; att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas om 

en vertikal integration utförs.  

Insourcing 3.2.1 

Encon och Tsang (2004, p. 85) definierar insourcing som en management process där tjänsten 

eller aktiviteten internt inom företaget utförs. Det är i motsats till outsourcing som innebär att 

ett helt paket av stödfunktioner utförs av en extern part.  

 

McKenna och Walker (2007, s. 216) syftar till att jämföra insourcing med outsourcing i ett 

scenario samt att illustrera hur insourcing leder till ökade konkurrensfördelar. McKenna och 

Walker (2007, s. 216) menar vidare att det finns flertalet fördelar med outsourcing, till 

exempel minskade kostnader samt ett ökat fokus av organisationens kärnverksamhet. 

Däremot genom att analysera organisationen ur ett värdekedjeperspektiv med målet att sänka 

kostnader eller för att skapa en kostnadsfördel genom differentiering är det mer praktiskt och 

gynnsamt att välja insourcing som en strategi. Walters och Lancaster (2000, s. 162-163) 

stödjer resonemanget och hävdar alla kärnkompetenser ska behållas inom organisationen. 

Walters och Lancaster (2000, s. 163) påstår även att effektiv hantering och fördelning av 

organisationens resurser leder till en ökad lönsamhet samt en mer effektiv produktivitet. 
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Heaton (2004, s. 96) menar att även fast det presenteras fördelar med outsourcing, speciellt 

vid icke kritiska kompetenser, väger fördelarna med insourcing tyngre. Heaton påstår att en 

av de största utmaningarna på dagens marknad är att ha kontroll över tillverkningsprocessen i 

organisationen, något som är avgörande för organisationens ledtid. Det är ett scenario som 

endast insourcing möjliggör. Att ha full kontroll över tillverkningsprocessen möjliggör att 

organisationen kan omstrukturera efter eget tycke för att uppnå full effektivitet. Om en 

organisation sköter tillverkningen internt har den även möjlighet att ha större kontroll på 

kvalitén. Vidare fördelar som Heaton (2004) identifierar med insourcing är bättre lyhördhet, 

överlägsen produkt kvalité, lägre tillverkningskostnader, snabbare vändnings/ ändring tider 

och större kundnöjdhet.  

 

En annan fördel med insourcing är de kostnadsfördelar som uppstår.  Om organisationen har 

en intern verksamhet med full rådighet över organisationens verksamhet kan ett samstyre ske 

över flera led för att sänka kostnader.  Det uppstår möjligheter att noga analysera hur 

processen fungerar samt var en organisation kan effektivisera verksamheten, det kan innebära 

sammanslagning eller avskaffning av en värdeskapande process. Vid outsourcing är en 

organisation beroende av leverantörer. Att få varor och tjänster levererade med exakthet och 

noggrannhet är viktigt för organisationer. Att organisationen är bunden och tvungen att lita på 

tredje part kan ibland bli kritiskt när varor och tjänster inte levereras enligt vad som är 

överenskommet. I slutändan menar Heaton (2004) att varje organisation måste se över sin in- 

och outsourcing situation. Det smartaste är att välja en smart sourcing strategi, vilket innebär 

att outsourca mindre aktiviteter som inte tillhör organisationens kärnverksamhet och insourca 

större delen av produktionen samt behålla kärnverksamheter samt processer inom 

organisationen. (Heaton, 2004, s. 94) 

3.2.2 Vertikal Integration 

Enligt Zhang (2013, s.1) har det uppstått en ökad trend mot att organisationer adopterar 

vertikalt integration. Under de senaste 20 åren har flera industrisektorer, vilket tidigare varit 

mer angelägna om att använda sig av outsourcing, gjort motsatsen och fokuserat på vertikal 

integration. Zhang (2013, s.1-2) stödjer detta resonemanget genom att presentera Apple som 

exempel. Apple kontrollerar och äger själva mjukvaran för deras produkter, men även själva 

produktionen av vissa hårdvarudelar samt designen av deras huvudprodukter och dess 

accessoarer. Flera exempel presenteras på välkända organisationer, till exempel PepsiCo och 

General Motors Co., som även har börjat använda vertikal integration för dess fördelar. 

(Zhang, 2013, s. 1) 

 

En av fördelarna med vertikal integration är att en organisation har kontroll över 

verksamheten (Murray, et al., 2006, s. 12). Davis och Duhaime (1992, s. 515) argumenterar 

att en vertikal integration inom värdekedjan eller internt i en värdeskapande aktivitet. Till 

exempel införskaffning av en verksamhet till en befintlig värdeskapande aktivitet eller 

införskaffning av en sen tidigare obefintlig värdeskapande aktivitet till värdekedjan. Oavsett 

om det sker specifikt i en värdeskapande aktivitet eller i en värdekedja, är syftet med 

användningen av vertikal integrering varierande. Oliver Williamson (Zhang, 2013, s. 3) 

menar att det finns tre huvudanledningar varför en organisation utför en vertikal integration:  

 För att öka organisationens kontroll över resurser.  

 För att skapa stordriftsfördelar samt en ökad ekonomisk räckvidd.  

 För att minska transaktionskostnader på marknaden.  
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3.2.3 De två dominanta teorierna 

Enligt Acemoglu et al., (2010, s. 990) finns det två dominanta teorier inom vertikal 

integration. Den ena teorin är transaction cost economics, eller TCE, och skapades av Oliver 

E. Williamson, året 1975. Den andra dominanta teorin är property rights theory, eller PRT 

och utvecklades av Grossman och Hart året 1986, men utvecklades senare av Moore och Hart 

året 1990. 

 

Transaction Cost Economics 

 

Williamson (1995, s. 225) baserar sin teori på frågan, ”när är det en organisation ska 

producera själva eller köpa en tjänst eller produkt av någon annan?”. Vi tolkar den frågan 

som: ”vilken eller vilka faktorer är det som bestämmer om en organisation ska ha en vertikal 

integration eller outsourca?” Williamson (1995, s. 226) hävdar att det är 

transaktionskostnader som bestämmer om en organisation ska vertikalt integrera eller 

outsourca en verksamhet. Han menar vidare att det uppstår kostnader om en organisation 

själv driver en verksamhet men även att det finns kostnader om marknaden bedriver en 

verksamhet åt organisationen. Exempel på dessa extra kostnader är operationskostnader vid 

sökande av tjänster på marknaden, koordineringskostnader, kontraktkostnader och 

kontrollkostnader (Zhang, 2013, s. 2). Förutom dessa kostnader menar Williamson även att 

en organisation måste ta hänsyn till transaktionskaraktäristika. Det innebär att en organisation 

måste gardera sig samt förebygga att andra företag utvinner samt skapar värde ur ens egna 

investeringar vid outsourcing. Williamson menar vidare att om en organisations egna resurser 

och värdeskapande är beroende av en extern part, måste organisationen kontrollera att ingen 

stockning sker. Det handlar även om att skydda organisationen från en moralrisk mellan 

organisationen och den externa parten vid en outsourcing. Vid en sådan situation kan den 

externa parten agera opportunistiskt och dra nytta av situationen i egen favör. Som exempel 

kan den externa parten höja priset för en tjänst baserat på påhittade kostnader, som inte 

undersöks av organisationen. Dessa anledningar är upphovet till frågan som berör om en 

organisation ska producera själva eller att låta en extern part sköta produktionen. (Alchian 

och Woodward, 1988, s. 67-68). I vår studie tar vi inte hänsyn till teorins kostnadsaspekter 

och begränsar oss till transaktionskaraktäristika.  

 

Enligt TCE kan vertikal integration minska transaktionskostnaderna genom minskade 

kommunikationsmissförstånd inom informationsprocesserna samt skydda organisationens 

kunskaper och teknologi. Williamson (1975, s. 29) menar det finns tre ytterligare sätt vertikal 

integration minskar transaktionskostnaderna, 

 Med hjälp av ledningen fokusera på maximerad organisationsvinstmarginal och inte 

individuell som vid outsourcing. 

 Under vertikal integration finns bättre kontroll och koordinering inom organisationen 

något som inte skulle kunna ske vid outsourcing. 

 Tack vare vertikal integration förbättras informationsprocesser inom organisationen 

som kan leda till en effektivare verksamhet. 

 

Dess et al (1995, s. 11) menar på att det inte bara finns fördelar med den här teorin och att 

Transaction cost economics inom vertikal integration kan leda till en försämrad verksamhet 

och en ökad kostnad beroende på organisationens struktur. Det för att vertikal integration kan 

leda till en minskad flexibilitet och en försämrad kommunikation inom organisationen. 
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Property Rights Theory 

 

Property rights theory, eller skapades av Hart och Moore baserat på tidigare forskningar om 

vertikal integration samt TCE (1990, s. 1120). Till skillnad från TCE fokuserar denna teori på 

själva ägarförhållandet av resurser beroende på ett antal yrkanden och antaganden. Alltså 

förklarar PRT vem/vilka som har rättigheten och bör äga en eller flera resurser eller 

värdeskapande aktiviteter inom organisationen. (1990, s. 1120) 

 

Hart och Moore (1990, s. 1122-1123) förklarar med hypotetiska, förenklade exempel hur och 

varför vissa ägarförhållande är mer gynnsamma för de delaktiga parterna av verksamheten. 

Författarna introducerar hypotetiska exempel vilket involverar en Lyxkryssare, två anställda 

på kryssaren samt en konsument, magnat. Genom dessa exempel (Appendix 1, PRT scenario) 

förklarar Hart och Moore att olika ägarförhållanden är gynnsamma vi olika situationer. (1990, 

s. 1121) Hart och Moore menar även att själva dynamiken mellan personalen skulle förändras 

(1990, s. 1121). Självstyre skulle även leda till en annan typ av kontroll över personalen, till 

skillnad från outsourcing. Detta eftersom vid eget styre har organisationen kontroll över de 

resurserna som skapar värde inom verksamheten. Det leder till ett begränsat antal som kan 

operera tillgångarna. Om en anställd inte opererar resurserna finns det inget behov an den 

andställda. Därmed kommer den anställda att se till att ha en bra relation med den part som 

kontrollerar resurserna, så att den anställda inte mister jobbet. (Hart och Moore, 1990, s. 

1121) Alltså kommer den anställdas intressefokuset att skifta från sig själv till ledningens vid 

en vertikal integrering. 

 

Hart och Moore (1990, s. 1149) konkluderar i deras studie som ledde till PRT att en aktör 

vilket är i ett stort behov av att ha tillgång till resurser eller verksamhet för att skapa värde, 

torde själv äga den verksamheten eller resurserna. Samma aktör torde äga resurser och 

verksamhet som de behöver för att kunna skapa värde. 

 

Nackdelen med PRT är att den inte är komplett. Den analys som teorin är baserad på tar inte 

hänsyn till väsentliga faktorer som avbetalningsrisker, riskskydd och finansiella 

begränsningar. Dessa faktorer kan leda till osäkerheter vid ägarförhållanden vid en vertikal 

integration. (Hart och Moore, 1990, s. 1152)  

 

3.2.4 Organisationens inverkan av vertikal integration 

Peyrefitte och Golden (2004, s. 249-250) påstår att det finns många forskningar baserade på 

teorier och hypotetiska situationer som gynnar vertikal integration samt vilka positiva 

effekter ett sådant strategiskt beslut kan bidra med. Däremot menar de det fortfarande är 

oklart vad som sker i praktiken vid en vertikal integration. Zhao (2013, s. 3) menar att 

tidigare studier påvisar att det är konkurrans, teknologi och efterfrågeosäkerheter vilket 

påverkade beslutet om antingen vertikalt integration eller outsourcing. Dessa påverkande 

beslut kan ha ändrats sedan de studierna utfördes. Likaså vilken inverkan en vertikal 

integration på en organisation kan ha ändrats (Zhao, 2013, s. 3)  

 

Zhao (2013, s. 7) påvisar i sin studie att de organsationer som väljer att utföra en vertikal 

integration är oftast på grund av ekonomiska anledningar. Zhaos (2013, s. 7) resultat påvisar 

att en vertikal integration inte nödvändigtvis resulterar i sänkta kostnader. Studien påvisar att 

en vertikal integration, i det korta loppet, kan ha negativa effekter på kvaliteten och utförande 

av en produkt eller tjänst (Zhao, 2013, s. 7). Däremot är det oklart hur effekterna av en 

vertikal integration blir längre fram i tiden. En organisations flexibilitet, utveckling och 
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lansering av nya produkter och tjänster, påverkas negativt av vertikal integration. Däremot 

menar Zhao (2013, s. 7) att resultaten är oklara. Zhao (2013, s. 8) menar att de resultat är inte 

helt tillförlitliga författaren endast använt sekundära källor samt att studien baserades på 

kortsiktiga effekter av en vertikal integration. 

 

3.2.5 Slutsats av Insourcing och Integration 

Studierna inom vertikal integration, insoursing och outsourcing, påvisas olika saker. Vissa 

argumenterar för vertikal integration medan andra påstår att outsourcing är det mer optimalt 

för en organisation. Däremot menar vi att de presenterade studierna och teorierna om vertikal 

integration kommer klargöra hur en organisations värdekedja påverkas om en vertikal 

integration utförs. Mer specifikt hur en depåanläggningen skulle ha på  produkten tågresor. 
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4. Praktisk metod  
 

I praktiska metodkapitlet förklarar vi valet till den kvalitativa forskningsmetoden och hur det 

gynnar studien. Vi fortsätter med att förklara valet av respondenter, hur vi utformade 

intervjumallen samt genomförandet av intervjuerna. Slutligen nämner vi 

transkriberingsprocessen samt vår forskningsetik. 

4.1 Forskningsdesign  
Syftet med vår studie är att undersöka hur en organisations värdekedja påverkas om en 

vertikal integration utförs. För att besvara syfte med uppsatsen och utföra en studie som 

passar vårt problemområde har vi valt att göra en kvalitativ fallstudie 

Då vårt syfte med den här studien mer specifikt är att undersöka hur SJ’s värdekedja påverkas 

av en vertikal integration anser vi att vår studie, på grund av den specifika situation vi 

undersöker, tillhör kategorin fallstudie. Bryman och Bell (2005, s. 71) menar på att 

kriterierna för att studien ska tillhöra en fallstudie är att undersökningen görs på ett fall och 

en bestämd situation mycket ingående för en viss organisation vilket vi anser att vår studie 

gör. Att studera något djupgående samt vara förklarande i sin studie är något som lämpar sig 

för en fallstudie enligt Saunders et al (2012, s. 179-180). 

Fallstudien skiljer sig från andra tillvägagångssätt genom att forskaren vill belysa unika och 

speciella drag för ett specifikt fall, vilket kallas ett ideografiskt synsätt. Vid en fallstudie, som 

i detta fall, kan en deduktiv ansats användas. Då menas att ett visst specifikt fall och dess 

empiri förklaras med hjälp av stödjande teorier. (Bryman och Bell, 2005, s. 72-73)  

Ett fall definieras som en situation eller företeelse som påverkar en viss plats (Bryman och 

Bell, 2005, s. 71). Vårt specifika fall är SJ’s unika situation att i ett alternativt scenario bygga 

en ny depåanläggning vilken SJ råder över i egen regi. Den här företeelsen, att anlägga en ny 

depå, kommer sedan ha en påverkan på resterande verksamheten.  

Ofta förknippas en fallstudie med en kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till det är då 

den metoden använder sig av observationer, till exempel baserade på ostrutkurerade eller 

semi-strukturerade intervjuer, eftersom det kan leta till en djupare förståelse om ämnet eller 

fallet i fråga. (Bryman & Bell, 2005, s. 71-72) 

Vi valde den kvalitativa forskningsmetoden för att den fokuserar på att gå in i djupet snarare 

än bredden.  Hade vi valt att göra en bred studie hade det inneburit att vi undersökt det 

generella fallet, hur en organisations värdekedja påverkas av en vertikal integration. Nu väljer 

vi att göra en djupgående studie för att den här uppsatsen syftar till att undersöka påverkan en 

vertikal integration i form av en egen depå får på SJ’s unika värdekedja. 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 315) har kvalitativa studier ett stort fokus på att undersöka 

eventuella förändringar och utvecklingar, något som ytterligare stödjer vårt beslut att välja en 

kvalitativ undersökningsmetod. Anledningen till dess fokus är att kvalitativ forskning har ett 

annat sätt att beakta sociala händelser som en utveckling och en förändring.  

4.2 Val av respondenter 
För att samla in relevant data och kunna besvara vår frågeställnings som är, Hur påverkas 

SJ’s värdekedja om SJ väljer att äga och förvalta en del av den värdeskapande aktiviteten 

Operations? Väljer vi i den här studien att intervjua anställda på SJ.  
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Vid valet av respondenter till den här studien använder vi en kombination av två 

urvalsmetoder. Den ena metoden är ett icke sannolikhetsurval vilket innebär att 

respondenterna vi väljer att intervjua inte väljs på en slumpmässig basis (Bryman och Bell, 

2005, s. 590-594). När vi valde ut respondenter ville vi intervjua anställda inom både SJ’s 

Division Fordon och Division Planering och Trafikledning. Det för att få representanter från 

båda avdelningarna vilket skapar förutsättningar att få med fler perspektiv i studien. Vidare 

ville vi intervjua anställda med arbetsuppgifter som är relaterade till SJ’s depåverksamhet då 

vi är av åsikten att de personerna förmodligen är de som kan ge oss mest relevanta svar för att 

kunna bidra till studien syfte som är att undersöka hur en organisations värdkedja påverkas av 

en vertikal integration. Om vår valda respondent har god kunskap inom studiens område 

skapar det förutsättningar att få fram trovärdig kunskap om ämnet (Magne-Holme & Krohn- 

Solvang 1997, s. 104). Vid urvalet av respondenter har vår förförståelse fått ta plats då vi 

kunnat göra bedömningar utifrån tidigare erfarenheter om vilka anställda vi anser har den 

kunskap och erfarenhet som är relevant för den här studien.  

Ett icke sannolikhetsurval innebar att vi gjorde en subjektiv bedömning angående vilka 

respondenter vi ansåg lämpliga för den här studien. Magne-Holme & Krohn- Solvang (1997) 

menar att en lämplig respondent i en kvalitativ studie är en person med relevant kunskap 

inom det valda forskningsområdet. När vi valde ut våra respondenter hade vi som kriterium 

att personen skulle ha bred och djup kunskap inom det valda forskningsområde, vilket 

innebar en god kunskap om SJ’s verksamhet och vad depåverksamheten har för funktion. 

Med hjälp av vår förförståelse i samband med tidigare erfarenhet av SJ’s verksamhet samt 

med samråd från Hellgren (chef för SJ’s tidtabellsplanering, 2013) identifierade vi tre olika 

tjänsteområden som består av personal vilka skulle vara lämpliga för studien. Kriterierna för 

att hitta tjänsteområdena var att personalen skulle arbeta med planering som berör 

depåverksamhet samt att det skulle finnas anställda i grupperna med en god kunskap om SJ 

som organisation. Det för att respondenterna skulle ha erfarenhet och besitta värdefull samt 

relevant information som berör kopplingen vertikal integration och värdekedjor. De tre 

tjänstegrupperna som identifierats är, från Division Fordon valde vi området 

underhållsplanering och från Divisionen Planering och Trafikledning valde vi områdena 

tidtabell och utbud samt trafikplanering. I kategorin underhållsplanering arbetar 3 personer, i 

kategorin tidtabell och utbud arbetar också 4 personer och kategorin trafikplanering arbetar 6 

heltidsanställda samt två timanställda. 

Den andra varianten av urvalsmetod som vi använde kallas för kedjeurval eller snöbollsurval. 

Det innebar att vi fick tips och åsikter på ytterligare lämpliga respondenter att intervjua från 

de personer som intervjuats eller som vi varit i kontakt med. (Bryman och Bell, 2005, s. 590-

594).  Det här innebar att vi började med att boka in två intervjuer och blev därefter vidare 

tipsade på lämpliga respondenter att kontakta.  Resultatet blev sex utförda intervjuer vilket vi 

anser är en godtagbar mängd respondenter i förhållande till hur stora grupperna var. Vi hade 

önskat några fler intervjuer för att stärka trovärdigheten i studien men på grund av att 

personalen inte hade tid fick vi nöja oss med de 6 intervjuer vi utfört. Magne-Holme & 

Krohn- Solvang (1997, s. 79) menar at i en kvalitativ studie är det godtagbart med få 

undersökningsenheter då de som intervjuas har möjlighet att ge rikligt med information om 

det som studeras.  

Vi hade ytterligare en intervju inbokad med chefen för underhållsplanering. Tyvärr ställde 

den respondenten in intervjun på grund av tidsbrist. Vi anser att det var olyckligt att 

respondenten ställde in intervjun då vi eventuellt gått miste om intressanta åsikter och 

relevant information. Anledningen till att den intervjun inte ersattes med en annan respondent 
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var för att vi ansåg och gjorde den subjektiva bedömningen att det inte fanns en ny likartat 

respondent, dvs en anställd med samma position och erfarenhet. Att Tomas inte ersattes av en 

ny respondent kan ha lett till konsekvenser. Vi är medvetna om att vi gick miste om 

information som kan ha varit relevant för studien men då intervjun tyvärr ställdes in av 

respondenten har vi inte kunnat påverka det beslutet.   

Vid vårt urval av respondenter är vi medvetna om att förförståelsen kan ha bidragit till både 

för och nackdelar. Fördelarna är att vi kunnat göra bedömningar av vilka respondenter som vi 

anser lämpat sig för studien då vi har en god kännedom om personalen och vad de arbetar 

med samt deras erfarenheter. Nackdelen är att tidigare sociala relationer och redan skapta 

uppfattningar kan ha lett till för subjektiva bedömningar i den mening att vi inte varit 

tillräckligt objektiva i vårat urval. De här är faktorer som kan ha en påverkan på studiens 

empiriska resultat då vi kan ha missat respondenter som skulle kunna stärkt eller bidragit det 

empiriska materialet. Vi är medvetna om de här faktorerna men har försökt utnyttja 

förförståeldsen på bästa möjliga sätt. Nedan presenteras en karta över tjänstegrupperna och 

respondenterna samt längden på de utförda intervjuerna.  

 

 

Figur 5. Respondenter från de tre tjänstekategorierna 

 

4.3 Utformning av intervjuer och frågor 
Syftet med intervjuer i en kvalitativ studie är att analysera och tolka de resultat som fås av 

intervjuerna (Shepherd & Sutcliffe, 2011, s. 362).  

Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer i den här studien. En semi-

strukturerad intervju innebär att vi har skapat en intervjuguide som består av en mer specifik 

lista på frågor eller teman som vi vill beröra under intervjun. (Bryman & Bell, 2005, s. 363). 

Valet av semi-strukturerade intervjuer baseras på att vi visste vilka teman och frågor vi ville 

beröra under intervjun. Vi ville vidare få respondenterna att tala någorlunda fritt för att på så 

Tidtabell och utbud 

Bertil 45min  

Marie 45min 

Trafikplanering 
(Fordon och Omlopp) 

Christer  (Chef) 1.30h 

Michael 1.10h  

David 1h  

Underhållsplanering 

Tomas (Chef) Bortfall 

Jonas 50min  
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sätt får fram mycket information och ha möjlighet att ställa frågor eller ändra ordningen på 

frågorna.  Att ha en semistrukturerad intervju innebär att respondenterna inte skulle få 

laborera helt fritt och ha en helt öppen dialog utan vi som intervjuare skulle ha kontroll och 

leda intervjun i rätt riktning. (Bryman & Bell, 2005, s. 366). En annan anledning till att vi 

valde semi-strukturerade intervjuer var att vi på den utsatta tiden vi hade bokat in intervjuns 

skulle hinna ta oss igenom alla teman vi ville ha information om. 

Bryman och Bell (2005, s. 361) menar att vid en intervju i en kvalitativ studie är det vanligt 

att ordingen på den skapade intervjumallen varieras. Syftet med att variera följden är för att 

kunna skapa ytterligare följdfrågor. Bryman och Bell (2005, s. 361) menar även att den 

flexibilitet tack vare strukturen på den kvalitativa intervjuen kan leda till att intervjuaren kan 

skifta fokus och anpassas sina frågor efter vad intervjuaren anser vara viktigt. Dessa 

påståenden är några av anledningarna till varför vi har valt att utforma våra intervjuer baserat 

på den kvalitativa metoden. Då vi inte vet på förväg vad respondenterna anser vara viktigt att 

nämna och fördjupa sig i vill vi ha möjligheten att vara flexibla så att vi inte missar någon 

värdefull information. 

Resultaten av intervjuerna är i sin tur baserade på deltagarnas erfarenheter och uppfattningar 

om en eller fler företeelser ur deras perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Vid en 

kvalitativ intervju menar Bryman och Bell (2005, s. 361) att det är önskvärt att låta intervjun 

röra sig i olika riktningar eftersom det kan leda till en ökad förståelse om ett ämne, det kan 

även ge oss en bättre förståelse för vad de anser som viktigt. 

När vi skapade frågorna till den intervjuguide som skulle användas vid de semi-strukturerade 

intervjuerna utgick vi från vårt teoretiska ramverk för att kunna samla in data som ska bidra 

till att besvara studiens syfte att se hur en organisations värdekedja påverkas av en vertikal 

integration. Sammanlagt skapade vi 27 frågor som vi kategoriserade i grupperna, inledning, 

industristruktur & konkurrenskraft, processer & kommunikation, verksamheten i Hagalund 

idag och Verksamheten vid ny depå. (Appendix 2, Intervjumall) 

Syftet med frågorna i kategorin inledning är att få respondenterna varma i kläderna samt att 

få en förståelse för vad deras arbetsuppgifter innebär. 

I kategorin Industristruktur & Konkurrenskraft har vi fyra frågor som berör teorier om 

värdekedjor ur perspektiven industristruktur och konkurrenskraft. Syftet med frågorna i den 

här kategorin är att få fram information om den industri SJ’s befinner sig i samt hur 

konkurrenssituationen ser ut.  

I kategorin processer & kommunikation baseras frågorna på teorier om värdekedjor, med ett 

fokus på resurser informationsteknologi. I den här kategorin var syftet att få fram information 

om hur respondenterna uppfattar kommunikation inom SJ’s verksamhet samt hur de ser på 

processer och resursanvändningen.  

I kategorin verksamheten i Hagalund idag har vi baserat frågorna på teorier om värdekedjor 

oh vertikal integration. I den här kategorin utformade vi frågorna i syfte att undersöka hur 

respondenterna uppfattar verksamheten i Hagalund idag samt hur de uppfattar förhållandet 

mellan SJ som organisation och verksamheten i Hagalund. Vi ville även hur respondenterna 

uppfattar relationen mellan Hagalund och SJ’s produkter och arbetsprocesser. 

Den sista gruppen med frågor, verksamheten vid en ny depå, baseras på teorier om 

värdekedjor och vertikal integration. 
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Syftet med frågorna i den här kategorin är att undersöka hur respondenterna uppfattar att SJ 

skulle påverkas om SJ valde att införskaffa en ny depå i egen regi. Här syftar frågorna till att 

skapa en bild av hur respondenter ser på den nya anläggningen i förhållande till kvalité på 

produkt, resurser, informationsteknologi och arbetsproceser. Syftet är även att få en bild av 

hur en vertikal integration skulle påverka organisationen SJ som helhet, men även hur 

korrespondenternas arbete och eventuellt deras avdelningar skulle påverkas.    

4.4  Praktiskt genomförande av intervjuer 
Intervjuerna utfördes i tre dagar under två veckor i april månad. När access hos en 

organisation ska sökas är det två variabler som är viktiga att ha i åtanken, genomförbarhet 

och mängd (Saunders, et al., 2012, s. 212). Det är alltså viktigt att tänka på om det är 

huvudtaget möjligt att få tillgång till den information som en vill ha, men även att kunna få 

rätt mängd och kvalitet. 

Huruvida forskare eller studenter har access, eller tillgång till organisationen, är en 

betydelsefull faktor som kan påverka kvalitén och validiteten av studien. Det eftersom 

accessen påverkar hur villiga individer inom den valda organisationen är att ge ut 

information, men även kvaliteten på informationen. (Saunders, et al., 2012, s. 211). 

I vårt fall upplevde vi aldrig några problem med att få access till SJ och de respondenter vi 

ville ha med i studien. Våra uppdragsgivare från SJ’s Division Fordon och Division Planering 

och Trafikledning hade i förväg informerat de anställda inom respektive division att vi skulle 

göra examensarbete åt de två divisionerna. Det skulle kunna vara så att organisationen inte 

vill avslöja interna processer och hemligheter samt att de eventuellt inte tar forskaren eller 

studenten seriöst och anser att individen inte är tillräckligt trovärdig. (Saunders, et al., 2012, 

s. 210-211). Det här upplevde vi inte heller som något problem då uppdragsgivarna hade 

informerat de anställda om att agera hjälpsamt samt att ställa upp på intervjuer. 

Vid intervjuerna började vi med att introducera syftet med studien, hur intervjuerna skulle 

gynna oss samt att respondenterna. När vi intervjuade respondenterna från SJ använde vi som 

oss som sagt av en semi-strukturerad intervjuteknik. Det innebar att vi, under intervjuens 

gång, hade en dialog med korrespondenterna. Det gjorde vi genom att ställa våra frågor från 

intervjuguiden och låta dem ellaborera på den. Därefter frågade vi följdfrågor på de ämnen 

som vi ansåg vara mer relevanta. På det sättet ansåg vi att skulle få en mer informationsrikt 

intervju som skulle öka validiteten av arbetet. Under intervjun använde vi oss av en 

mobiltelefon, för ljudinspelning, för att spela in vad som sades av båda parterna. Genom att 

använda oss av den här typen av inspelningsmetod, istället för att använda sig av papper och 

penna, skapar vi en mer komfortabel och effektiv intervju; då fokus ligger på att ha dialogen 

och att inte hinna med att skriva ner vad som sägs under processen. (Whiting, 2008, s. 36-37). 

Intervjulängden mellan de olika respondenterna varierade mycket. Vi hade intervjuer mellan 

45 minuter och 1timme och 30 min. Att tiden varierade mycket anser vi beror på att en del 

respondenter pratat mycket snabbt och en del långsamt. Några respondenter svarade mycket 

ingående och svävade ofta ut medan andra valde att vara kortfattade och endast svara 

specifikt på frågan.  

Vid en intervju finns det ofta en oro att den information som erhålls från intervjun kan 

missanvändas eller att själva deltagarna av intervjun på något sätt påverkas negativt av den. 

(Fortado, 1990, s. 44-45). En av de viktigare faktorerna som påverkar de svar som erhålls 

under intervjun är medverkarnas humör och inställning under intervjuprocessen. Alltså är det 

viktigt att under intervjun förmedla syftet med studien för att stärka relationen och även visa 

att informationen inte kommer att missanvändas. Förmedlingen av syftet kan leda till en mer 
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informationsrik intervju samt en högre validitet. Ett annat sett att få en mer informationsrik 

intervju samt en ökad validitet är att låta deltagarna läsa igenom transkriberingen eller 

intervjuutkastet; alltså något som gynnar alla parter (Fortado, 1990, s. 44-45).  

 

4.5 Transkribering av insamlad data 
Vid en intervju som baseras på samtal, som en semi-strukturerad intervju i vårt fall, behövs 

en skriftlig sammanställning av intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 407). Vid transkribering 

är det viktigt att tänka på hur materialet ska organiseras, om det transkriberas av en skriftlig 

eller inspelad källa, vilket språk som användes samt hur dessa faktorer påverkar själva 

transkriberingen. (Lapadat och Lindsay, 1999, s. 67). I en studie utförd av Skukauskaite 

(2012, s. 4) presenteras tre olika varianter av transkribering beroende på intervjuns syfte. Ena 

varianten är en form av standardisering och används till mesta dels av forskning som baseras 

på analys och tolkning av konversationer. Den andra varianten är baserad på att tolka flera 

sammankomster och används oftast vid forskning om etnometodologi och sociolingvistik. 

Den tredje varianten som presenteras av Skukauskaite (2012, s. 4) är en form av kontextuell 

förhandling och används som mest till underlag för undervisning och språkbaserad etnografi.  

Vi har använt oss av den standardiserade varianten då vi spelade in och tolkade informationen 

från våra intervjuer. Eftersom transkriberingen av intervjuerna leder till kunskap och skapar 

empirin av arbetet är det viktigt att vi själva utför transkriberingen (Skukauskaite, 2012, s. 5). 

Transkriberingen av intervjuerna delades mellan oss men för att försäkra att den andra 

personen inte hade missat något viktigt i en intervju, läste vi igenom den andres 

transkribering samtidigt som vi lyssnade på den relaterade intervjun. 

4.6 Forskningsetik 
Saunders et al. (2012, s. 226) menar att etik som berör forskning handlar om hur forskarnas 

beteende förhåller sig till respondenter eller de individer som påverkas av en studie. Det som 

påvisar vilken etisk förhållning en forskare har till respondenter och de som påverkas av 

studien beror på vilken etisk syn en besitter (Saunders et al., 2012, s. 227). Den deontologisk 

synen på etik innebär att forskare följer ett etiskt regelmått som berör hur en forskning ska 

utföras. Den andra etiska synen är den teleologiska synen och innebär att forskare inte följer 

ett etiskt regelmått utan rättfärdigar sina handlingar baserat på det resultat som fås. (Saunders 

et al., 2012, s. 227) Vi anser att vi har en deontologisk syn på etik då vi i vår forskning 

använder oss av WAPOR koden, som står för World Associatiation for Public Opinion 

Research (Appendix 3, WAPOR). WAPOR koden är ett regelverk som berör etik och 

procedurer vid forskning och berör fem olika kategorier (Frechtling och Boo, 2012, s. 150). 

De två kategorier som vi använder oss av i vår studie berör hantering av forskningsresultat 

och själva relationen mellan oss och respondenterna i våra intervjuer. Genom att följa de två 

relevanta kategorierna i WAPOR koden anser vi att vår forskning blir etiskt korrekt utförd. 

Innan vi utförde våra intervjuer med respondenterna försäkrade vi oss om att de fortfarande 

ville delta i vår studie. Därefter frågade vi dem om de hade en önskan om att vara anonyma i 

vårt examensarbete. Vi meddelade våra respondenter att den här uppsatsen skrivs på uppdrag 

av SJ AB och organisationen kommer därmed få ta del av ett första utkast innan uppsatsen 

publiceras och respondenterna är därmed välkomna att ge synpunkter om de tycker att det 

empiriska materialet är ledande eller missvisande. Vidare informerade vi vårt syfte till 

respondenterna för att ge dem en försäkran om att informationen från intervjun inte skulle 

missanvändas. Relaterat till informationen vilket fås av respondenterna kommer den inte att 

användas till annat syfte än vårt examensarbete. Vi har även tidigare förklarat när våra 
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intervjuer utfördes samt det bortfall vi hade. Vi har förklarat hur och varför vi valde våra 

respondenter. Förutom det har vi även kvar våra inspelningar av intervjuerna och kopior av 

transkriberingen, om det skulle förfrågas om dem.  
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5. Forskningens empiriska framtaganden 

 

I detta kapitel presenteras den kvalitativa forskningens empiriska resultat. Vi påbörjar med 

att förklara kontexten SJ befinner sig samt SJ’s industristruktur och konkurrenssituation. Vi 

nämner respondenternas befintliga arbetsprocesser och kommunikations processer. Vi 

avslutar med att presentera hur situationen är mellan SJ och Hagalund samt hur situationen 

skulle vara mellan SJ och en ny depå i egen regi. 

 

5.1 Kontextuell bakgrund 
De anställda vi intervjuat till den här studien har alla en koppling till depåanläggningen i 

Hagalund och arbetar i någon form med att planera SJ’s tågresor. Vid val av respondenter till 

vår studie ansåg vi att det var viktigt att de vi intervjuade hade god kännedom om 

depåanläggningen i Hagalund samt stor kunskap om SJ’s verksamhet.  Vi ville även intervjua 

anställda inom olika tjänster för att få fram svar ur olika perspektiv. Vi valde att intervjua 

respondenter med anställning i de kategorierna tidtabell och utbud, trafikplanering och 

underhållsplanering, de tre kategorierna valdes för att vi ansåg att de lämpade sig bäst för den 

här studien. Det på grund av att alla kategorierna arbetar med att planera tågtrafik, vid 

planering av tågens turer är depåverksamhet en mycket viktig aspekt för att få arbetet att 

fungera. Vi börjar det här kapitlet med en beskrivning av vad de olika tjänstegrupperna 

arbetar med samt mer specifikt vad respondenterna arbetar med för att skapa en bild för 

läsaren vad de olika kategorierna innebär. 

 

Tidtabell och utbud ansvarar för att skapa grunden till SJ’s tidtabell. Jobbet innebär att 

planera SJ’s tåg efter de förutsättningar som finns på den Svenska järnvägen så att det 

matchar den kommersiella trafik SJ vill köra ut mot kund. Inom det här området har vi valt att 

intervjua Bertil och Marie som båda har flerårig erfarenhet av att jobba inom SJ. Bertil 

arbetar idag som chef över Tidtabellsplanering och har varit verksam inom SJ i ca 30 år. Han 

har därmed följt SJ’s utvekling från Statens Järnvägar till dagens SJ på en öppen marknad. 

Bertil ansvarar för hela SJ’s planering av tidtabellen och ansvarar för att hans anställda 

utformar de tidtabeller som SJ’s ledning har lagt fram färdigställs. Marie arbetar med att 

uppdatera och läsa in information angående tågens tidtabeller in i olika datorsystem. 

 

Trafikplanering ansvarar för att planera om tågens turer vid behov. När Trafikverket beslutar 

för att rusta upp järnvägen där behov finns, måste tågen ledas om eller alternativt ställas in 

och bussar måste beställas för att ersätta tågtrafiken. Att rusta upp på järnvägen kallas för 

banarbeten och varje dag sker någon form av banarbete längs den Svenska järnvägen. SJ’s 

trafikplanerare arbetar med att leda om tågen och beställa ersättningstrafik. Vi har valt att 

intervjua Christer, Mikael och Daniel i kategorin Trafikplanering. Christer arbetar som chef 

över Trafikplaneringen vilket innebär att ansvara över hela banarbetsplaneringen. Christer 

ansvarar också för omloppsplaneringen vilket innebär att planera de fysiska fordon vi har och 

utnyttja dem på ett optimalt sätt utifrån den tågplan som finns. Daniel arbetar som 

trafikplanerare med fokus på att arbete med banarbeten på sträckorna Ostkustbanan och 

Jämtlandsbanan. Mikael arbetar även han som trafikplanerare och har därmed samma 

arbetsuppgifter som Daniel. Skillnaden är att Mikael ansvarar för andra sträckor än vad 

Daniel gör. 

 

I kategorin Underhållsplanering valde vi att intervjua Jonas som arbetar som 

underhållsplanerare vilket innebär att planera allt tyngre underhåll som behövs på fordonen. 

Med tyngre underhåll menas aktiviteter som sker i en verkstad som exempelvis byte av 
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löphjulpar, säkerhetskontroll och reparera skador på fordonet. Jonas har i uppdrag att se till 

att fordonen kör in i depå vid behov och att fordonen lämnar depån i tid för att kunna följa 

den kommersiella tidtabellen.  

5.2 Tidtabell och utbud 

5.2.1 Industristruktur och Konkurrenskraft 

Både Bertil och Marie anser att SJ’s huvudsakliga kärnverksamhet är att bedriva persontrafik, 

” köra tåg och sälja biljetter” som Marie säger. Bertil anser idag inte att konkurrensen är 

särskilt omfattande när det kommer till frågan om kunderna. Däremot anser Bertil att när det 

handlar om konkurrensen på järnvägen mellan tågoperatörer, att få de tåglägen man önskar, 

är mycket stor. Idag råder kapacitetsbrist på järnvägen och att få de tåglägen man önskar är 

långt ifrån givet. Det kan skapa problematik när man ska planera när tågen ska gå. Marie 

anser inte att konkurrensen påverkar hennes arbete men poängterar att det är problematiskt då 

fler operatörer nu vill få plats på järnvägen. Att arbeta för att vara konkurrenskraftiga är 

enligt Bertil att” för att vara konkurrenskraftiga i avseende till kunden är att skapa en 

attraktiv trafikprodukt, ett starkt distributionssystem”. Marie är av åsikten att inställningen 

som finns på SJ inte kan motverka konkurrensen. Däremot vill vi gärna bli bäst på att försöka 

motverka konkurrensen och därmed bli konkurrenskraftiga. Marie menare vidare att en ökad 

konkurrens kan ha effekt på SJ som organisation och den specifika arbetssituationen. ”Jobbet 

blir mer osäkert, det kommer bli en annan situation eftersom man inte vet om man kommer få 

köra samma tåg. Även själva jobbet blir mer osäkert samt att man vet inte hur det kommer gå 

för SJ”. 

 

Bertil är av den åsikten att då konkurrensen om kunderna ännu inte är särskilt påtaglig har de 

allmänna förändringarna både för SJ som organisation och för den enskildes arbete inte 

påverkats. Marie poängterar att man sakta börjar märka av att marknaden är öppen, 

”Beställningen som har skickats till Trafikverket för nästa års tidtabell har påverkats 

eftersom det nu är fler som vill köra tåg” 

 

5.2.2 Processer och kommunikation 

Både Bertil och Marie har arbetsroller som innebär kontakt med andra avdelningar och 

divisioner. Marie poängterar att vanligtvis sker det mycket samarbete främst med 

avdelningen som har hand om försäljningsfrågor. Men just nu är det mest samarbete med 

avdelningen som ansvarar för IT relaterade frågor. För att kunna planera tidtabellen som ska 

gälla får planeringsenheten inputs från Division Affär och Service om vart tågen ska gå, när 

de ska gå och vilket fordon som ska till respektive station. Det här innebär att Bertil har 

kontakt med division Affär och Service.  

För att personerna ska kunna utföra sitt arbeta anser både Bertil och Marie att de behöver de 

grundläggande sakerna som en dator. Bertil som sitter som chef anser även att det är viktigt 

med att bra gäng medarbetare. Bertil anser att sin uppgift är att kordinera och styra sina 

medarbetare i den mån det behövs. Sen behöver jag även en insikt ifrån SJ’s sida om vad de 

är vi stävar efter så jag kan anpassa mitt arbete efter det. 

Kommunikationen mellan avdelningar och enheter samt mellan medarbetare inom samma 

avdelning sker via telefon, mail och möten. Marie anser att de datorsystem som de anställda 

har tillgång till fungerar bra och att den kommunikation som sker mellan medarbetare 

fungerar.  
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Bertil anser att förhållandet avdelningar och divisoner emellan är av betydelse ”vi är alla 

kuggar i maskineriet” men att samarbetet avdelningar och divisioner emellan kunder vara 

bättre. När vi pratar om hur SJ’s produkt/er eventuellt skulle påverkas eller ha en påverkan av 

kommunikationen mellan avdelningar och enheter anser Bertil att det inte har någon 

betydelse. ”Jag har svårt att se en koppling att ett samarbete mellan avdelningar och 

divisioner skulle ha en påverkan på SJ’s produkter”. 

När det gäller de arbetsprocesser som råder skiljer sig Bertil’s och Marie’s åsikter åt. Bertil 

anser att arbetsprocesserna ser ganska cykliska ut år efter år medan Marie  säger ”att det inte 

finns  en vanlig arbetsdag och ingen vanlig arbetsvecka”.  

 

Bertil berättar vidare hur denne upplever arbetsprocesserna ”Vi jobbar i 1 års schema 

speciellt i den roll jag har. Resten av avdelningen är inte likadan jobbar mer med grunderna. 

Arbetsprocesserna anser jag i grunden alltid har varit desamma, de är krusiduller. Nu är det 

mer renodlat än tidigare, vi jobbar med nästa års tidtabell. Och de andra på avdelningen 

jobbar med innevarande år. Där är det inte samma cykliska karaktär. Den är mer tydlig i 

basplan.” Bertil anser vidare inte att själva grund verktygen för att utföra arbetet har ändrats 

avsevärt. Det är snarare verktygen som utvecklats för att underlätta arbetet. 

 

Marie har svårt att säga vad det är som påverkar arbetsprocesserna och varför de ser ut som 

de gör. Man får inputs från andra avdelningar och försöker att anpassa sig efter det. 

 

5.2.3 Verksamheten i Hagalund idag 

Bertil anser att Hagalund är en mycket viktigt del i SJ’s verksamhet då det är den största 

depån SJ har tillgång till och här sker det mesta av underhållet på SJ’s fordon. När Bertil och 

hans medarbetare planerar tågens turer är depåerna viktiga punkter eftersom fordonen måste 

passera Hagalund efter ett visst kilomterintervall för att tillsyn, verkstadsunderhåll, städning 

och allt som hör därtill. Idag är Hagalund också viktigare än vad den tidigare varit då all 

trafik i princip är kopplad till Stockholm menar Bertil. ”Tidigare var SJ mer mångkärnigt 

med mer trafik som ej relaterade till Stockholm. Idag är verksamheten starkt inriktat till 

Stockholm. Jag tror du kan räkna på handen de linjer som inte har är relaterade till 

Stockholm”.  

 

Bertil fortsätter med att förklara att Hagalund som verksamhet inte har samma viktiga 

innebörd för hela SJ’s verksamhet Depåverksamheten är givetvis mest viktig för 

planringsverksamheten eftersom det är vi som planerar tågens turer och där är Hagalund en 

mycket viktig destination/ faktor att passera. Men den påverkar även resterande SJ men inte i 

lika stor omfattning. ”Jag ser ju gärna planeringen som grundstommen i SJ och de andra är 

mer nödvändiga stödfaktorer.” 

Marie anser att depå verksamheten i Hagalund idag inte fungerar bra. Det är framförallt 

arbetsklimatet och personalen som hon pekar ut som det svart fåret. Marie menar att det nog 

skulle vara bra om man bytte ut de som jobbar där och satte in en helt nya personalstyrka. 

Marie sägare vidare: 

 

”Jag tror att det är något som sitter i väggarna där i Hagalund, att man har inte ordentlig 

koll… Det är för långt bort från vår verksamhet och de som arbetar i Hagalund känner inte i 

ryggen hur viktigt det är att man får ut tågen i rätt tid, hela och rena. Den känslan har jag 

och att det är en riskfaktor att ha tåg som ska ut från Hagalund och träffa en tidtabell här i 

Stockholm. Det blir en stor risk att det blir försena, något som händer ofta. ” 
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Vi försöker vidare diskutera varför Marie har sådana starka åsikter om varför verksamheten i 

Hagalund inte fungerar och varför hon anser att personalen där har en sådan stor påverkan 

men vi har svårt att få fram ett svar. Marie försöker förtydliga sina argument och pekar på att 

det inte kommunikationen det är fel på utan personalen och planeringen. Antingen har de för 

lite personal att använda i produktionen eller så gör den befintliga personalen inte ett korrekt 

jobb. Med planeringen menar hon infrastrukturen i Hagalund och hur den personal som styr 

tågen i Hagalund inte planerar tågen rätt inne i Depån. Hon menar vidare att hon ser på 

situationen i Hagalund som ”Inte med förakt men kanske med bekymmer ska man väl säga. 

Det finns en hopplöshetskänsla att det där är något vi inte kan göra något åt. Lite så. Eller 

fast det är på min nivå.” 

 

Ägarförhållanden på Hagalund är enligt många aningen komplicerad. Bertil ser på 

ägarförhållandena som röriga och kanske inte särskilt förutsägbara, det tar tid innan man lär 

sig hur allt fungerar och håller ihop. Men jag tycker nog att de som jobbar med depå har koll. 

På frågan ifall depåverksamheten har en påverkan på SJ’s produkter får vi det kortfattade 

svaret ”det är ju en förutsättning”. Marie är inte helt säker på hur ägarstrukturen ser ut men 

är av uppfattningen ”Att vi inte själva råder och äger allt i Hagalund gör ju att andras 

arbeten påverkar kvalitén på vårt arbete.” 

 

5.2.4 Verksamheten vid ny depå  

Bertil anser att en fungerande depåverksamhet är en hygienfaktor. Om en ny modern depå 

med allt vad det innebär skulle byggas är hans personliga uppfattning att leveranserna, tågen 

ut till kund, skulle bli punktligare och bättre.  

 

Om vi ägde depån i egen regi och ha ensam beslutsrätt finns det om Bertil säger ” finns det 

inte mycket att skylla på och det blir lättare att styra upp.” Bertil menar vidare på att 

fördelarna med en ny depå är att leveranserna skulle bli bättre med allt vad det innebär. 

Högre kvalité skulle kunna vara bättre och noggrannare städning, ja allt som görs i depån. 

Skulle vi äga över den själva och ha ensam beslutsrätt. Men det är en stor utgift, man ska vara 

försiktig med investeringspengar. Om man skulle anlägga en ny depå utgår jag från att vi 

noga övervägt fördelarna mot nackdelarna.  

 

Marie hoppas att om en ny depå anlades att det skulle bidra till en ökad kvalité. Med en ökad 

kvalité menar Marie på att man kan lita på att tågen får de underhåll dom behöver i rätt tid 

och är klarar att gå ut i trafik enligt utsatt tidtabell.  ”Jag tror även att om man äger det som 

är viktigt, för att kunna lyckas som operatör, tror jag att man får en starkare självkänsla och 

starkare liv i organisationen. Det dränerar litegrann om är beroende av någon som inte bryr 

sig så mycket om hur det går. Men man ska vara beroende om man ska ha en bra verksamhet. 

Det tar kraft och det ger kraft att alla delar ingår i samma organisation, i alla fall alla delar 

som är viktiga, att de tillhör samma chef”. Men det är som hon säger endast förhoppningar 

och är osäker på att utfallet verkligen skulle bli så om SJ valde att bygga en egen modern 

depå. 

 

Det personliga arbetet kommer enligt Bertil att påverkas om en ny depå införskaffas för X2. 

”Det blir en annan planeringsförutsättning, det kommer ha påverkan på de tre 

planeringsstegen. Om X2 ska ut till en annan depå kommer det framförallt att ha påverkan på 

fordonsomloppen och tidtabellstiden. Det kommer inte påverka ombordpersonal men 

däremot lokförare. Man borde nog anlägga en ny åkstation. Det kommer påverka ganska 

mycket. Det blir nog lite rörigt till en början innan det nya satt sig.” Marie är av samma åsikt 
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som Bertil att det skulle bli en annan planeringsförutsättning för många av henne kollegor. 

Och det beror på att den nya depån skulle ligga längre bort från Stockholms Central än den 

befintliga i Hagalund. Och idag för att köra till Hagalund kör tågen på driftspår vilket innebär 

att spåren endast är avsedda för tjänstetåg för att ta sig till Hagalund. Skulle tågen köra till 

den nya depån måste fordonen ut på stambanan och därmed konkurrera med alla 

tågoperatörer som finns. Det är en problematisk situation som Marie är noga med att 

poängtera. Men hon menar också att hennes personliga arbete inte skulle påverkas. 

 

Bertil anser vidare att inte hela organisationen SJ kommer påverkas lika mycket av en ny 

depå. ”Det är framförallt de som styr tågen och de som ansvarar för depå som kommer 

påverkas. Men depåverksamheten är ju en del av SJ så självklart kommer SJ påverkas. 

Logitsiken för planeringsenheten kommer att påverkas. Så ja SJ’s produkter kommer att 

påverkas.” Marie har ingen uppfattning om hela organisationen SJ skulle påverkas om en ny 

depå byggdes, men hon påpekar däremot att det finns en ökad chans för förbättrad kvalité. 

5.3 Fordon och omlopp 

5.3.1 Industristruktur och Konkurrenskraft 

Daniel, Christer och Mikael är alla eniga när det handlar om vad SJ’s kärnverksamhet är. Alla 

förklarar att kärnverksamheten är att köra tåg på ett lönsamt sätt. Som Daniel uttrycker det 

”Det är persontransporter med så hög vinst som möjligt” 

 

När det kommer till frågan om konkurrensen som SJ befinner sig är alla tre relativt eniga. 

Konkurrensen mellan tågoperatörer är inte något vi som arbetar på SJ känt av ännu. Den 

uppfattas som nästintill obefintlig men Christer poängterar att konkurrensen troligtvis något 

vi kommer mörka av i en allt högre grad. Mikael upplever konkurrensen på marknaden i två 

kategorier. Dels poängterar han att det finns en grupp för den så kallade fjärrtrafiken. 

Fjärrtrafiken innebär SJ’s snabbtåg på framförallt storsträckorna Stockholm- Göteborg, 

Stockholm – Malmö. Här har SJ sina tåglägen och här märks enligt Mikael inte konkurrensen 

av. även Daniel är av samma åsikt ” De andra företagen har liksom sina stråk som de 

fokuserar på.” När det kommer till den trafik som upphandlas som t.ex. länstrafiken, är 

konkurrensen mycket mer påtaglig, den konkurrerar även med övrig trafik genom att den tar 

kapacitet på spåren. Christer menar också att han ser ofta att de som åker tåg är en form av 

stamkunder ”När man ser på tågen som går på Sveriges stambanor är det samma entusiaster 

som åker tåg hela tiden, ingen vidare konkurrens” 

 

SJ befinner sig i transportbranschen vilket innebär att organisationen inte enbart konkurrerar 

med andra tågoperatörer utan även andra färdmedel, som buss, flyg och bil ses som 

konkurrenter. Daniel menar att det är framförallt på de längre sträckorna som finns som 

Malmö- Stockholm eller tågen upp i Norrland där konkurrensen från andra färdmedel blir 

mer påtaglig då kunderna här kanske väljer ett snabbare alternativ som flyget. Christer är av 

åsikten att den stora och påtagliga konkurrensen om kunderna finne i bilen och flyget 

 

Konkurrensen påverkar främst SJ Norrlandståg som kör på de sträckor där kunden ofta väljer 

andra färdmedel än tåget. Konkurrensen får ju främst påverkan på att SJ inte kan köra de tåg 

vi vill på grund av att andra operatörer söker om kapacitet på spåren och tar därmed den 

kapacitet SJ vill åt. Det kan få påverkan på kunden genom att utbudet blir mindre, dvs SJ kör 

inte lika mycket tåg. Det kan också vara så att det påverkar att SJ får ändra sin tidtabell och 

kör inte längre turer på lika attraktiva tider. Daniel menar vidare att han upplever att det sker 

mycket samarbeten mellan olika tågoperatörer och ibland bussbolag. Daniel har erfarenhet 
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från att tidigare ha jobbat på Trafikledningen vilket innebär att operativt styra tågen och se till 

att anslutningar stämmer och hjälpa kunder vid försening. Daniel menar att ”Mer att man 

samarbetar i sånt fall operativt samarbetar man mycket med tågkompaniet. Ofta är det så att 

man låter kunder åka med varandras tåg.” 

 

Att arbeta för att jobba konkurrenskraftig är något som både Mikael, Christer och Daniel 

upplever som problematiskt i den meningen att det är en trögrörlig verksamhet. SJ har 

mycket långa ledtider, från att tågturen planeras till att tåget fysiskt ska avgå. Ofta planeras 

tåget ett år frami tiden. Sker ett banarbete eller man kanske vill ställa in eller sätta in ett extra 

tåg på grund av efterfrågan är det inte bara något man gör på en sekund. Man måste dels hitta 

ett tillgängligt tågläge ute på järnvägen där turen kan gå, sen gäller det också att SJ har ett 

fysiskt fordon som är tillgängligt. Christer och Daniel som har liknande arbetsuppgifter 

poängterar båda två att det handlar om att planera effektivt och så att man håller ner 

kostnaderna. Det kan t.ex. handla om att inte beställa in för dyra eller för många bussar om 

det behövs för att ersätta trafiken. Som Daniel säger ”Arbeta så långt fram i tiden för att inte 

behöva beställa buss t.ex. som skulle skapa en stor extra kostnad. Långsiktig planering skulle 

jag säga.” 

 

Christer är av samma åsikt som Daniel och Mikael, att det är svårt att agera 

konkurrenskraftigt i avseendet att göra snabba förändringar för att minska kostnader eller öka 

intäkterna.  Christer påpekar också att det är den trögrörliga verksamheten med långa ledtider 

som gör det problematiskt att agera effektivt. ”Det är jättesvårt. Svårt för att det är ganska 

långa ledtider för trafikförändringar, några månader ungefär.” 

5.3.2 Processer och kommunikation 

För att kunna utföra arbetet med att planera tågen korrekt är alla tre respondenter eniga om att 

ett bra systemstöd är av största vikt för att kunna utföra ett bra arbete. Daniel poängterar dock 

att systemet som används inte är helt optimalt. ”Sen vill jag gärna ha en tydlig bild över hur 

arbete ska se ut ett halvår fram i tiden, vilket egentligen inte går eftersom det systemstöd vi 

använder idag, RPS, inte kan visa information så långt fram i tiden. Mer långsiktighet 

önskas.” Även en god kännedom om vad det är SJ strävar efter önskas såsom vilka tåg som 

ska köras vart och till vilket pris. Alla respondenterna vill gärna ha en bra leverans från 

Basplan, de som gör det första utkastet på hur tågen ska planeras. En tydlig leverans och 

fullständigt arbete från basplan är mycket viktigt för de som arbetar med trafikplanen så att 

omloppen blir rätt med korrekta tågsammansättningar etc. en god kännedom om trafikläget, 

goda kunskaper om förutsättningarna. Mikael menar att det är av yttersta vikt att övriga delar 

av SJ levererar tydliga grunder så att han har goda förutsättningar att utföra ett bra arbete. 

”Jag vill veta vem som har ansvar för vad. Är inte det tydligt uppstår ofta en soppa och det 

blir kaos när man inte vet vem som är ansvarig för vad.” 

Arbetsprocesserna skiljer sig aningen åt beroende på vilken tidshorisont arbetet sker i, men 

grunden är densamma. En tidtabell ska planeras där rätt det ska vara möjligt att köra ett 

fysiskt fordon med rätt bemanning, både lokförare och ombordpersonal och där det ska finnas 

inplanerat depåstop så att fordonen får tillgång till både tyngre verkstadsunderhåll och lättare 

städning. Daniel uppfattar själva arbetsprocesserna som lite luddiga.” Det handlar om, så var 

det i alla fall för min del, att själv sätta sig ner i arbetet. Man skulle kunna säga att 

arbetsprocesserna inte riktigt finns dokumenterade på papper. De som finns på intranätet är 

gamla och stämmer egentligen inte riktigt. Det finns inte dokumenterade en hel 

sammanhängande arbetsprocess det är mer grundstolpar.” Om Daniel inte arbetat på SJ 

särskilt länge påpekar han att han får känslan av att det alltid varit såhär när det handlar om 

arbetsprocesserna. Det känns trögt och mentaliteten är lite ” att det är så här vi alltid gjort 



 

39 
 

och därför är det rätt lite så. Det finns inget nytänk.” Mikael anser att arbetsprocesserna 

alltid har sett likadana ut. Det som har ändrats är de arbetsverktyg. Tidigare ritade man och 

planerade tågen med papper och penna. Idag har vi systemstöd som kontinuerligt uppdateras 

att använda som planeringsverktyg. 

 

Ibland kan det ske mindre ändringar i arbetsprocesserna, då är det en långdragen process där 

många parter är inblandade, det rör sig enligt Daniel och Mikaels uppfattning aldrig om några 

större ändringar. Men överlag är folk väldigt medvetna om en ändring i organisationen sker. 

Mikael påpekar vidare att det är ett väldigt likartat arbete som upprepar sig. ”Vi har ett 

rimligt strukturerat arbetssätt. Det finns en tidplan att följa den går liksom inte att förändra. 

Ett strukturerat arbete är bra för det blir lättare att följa.” 

Både Mikael, Christer och Daniel är av åsikten att deras arbete påverkar andra divisioner och 

enheter inom SJ. Daniel menar att hans arbete har en ganska nära relation till resterande SJ. 

Trafikplanerare har i uppgift att skicka ut planeringsförutsättningar till andra medarbetare så 

att de ska kunna göra sin planering efter den. Med planeringsförutsättningar menas ändrade 

omlopp för tågen vilket kan påverka exempelvis personalen på tågen som kan få ändrade 

arbetsscheman. Daniel menar att ”Det jag gör påverkar samtliga avdelningar, det är ganska 

brett. Ja man skulle kunna säga att hela kedjan påverkas. Man kan från start till slut 

påverkas eftersom många är beroende av korrekt information.” Mikael poängterar också för 

att han ska kunna skicka ett bra arbete till kollegor både inom sin avdelning och andra 

avdelningar är det också lika viktigt att den input han får är korrekt.  

 

Om information skickas mellan divisioner och avdelningar på SJ upplevs samarbetet mellan 

kollegor inte som optimalt. En vanlig uppfattning är att anställda inte ser helheten utan 

snarare fokuserar på sitt eget arbete och därmed endast kör sitt eget race. Mikael menar att SJ 

som är en stor verksamhet med ca 3000 anställda, har problem med att se helheten just på 

grund av den stora storleken. Det är för många avdelningar och enheter som ska 

kommunicera för att leverera bra produkter för att citera Mikael: ”Ser man på Norrlands Tåg 

t.ex. som är mycket mindre kan man se att de har bättre koll och kan följa tåget hela vägen.” 

med en stor organisation är det även ibland svårt att urskilja vart ansvaret är, det är ofta 

ansvaret är otydligt eller splittrat. Christer anser att samarbetet är okej men inte optimalt och 

säger vidare. ”Det man skulle önska litegrann kanske en större förståelse för vikten av att 

anpassa kostymen efter kostnader och inte som vi har det.” Christer säger att den tidigare 

mentaliteten har varit är det dåligt klagar man gärna. Men det här skapar möjligheter till 

ständiga förbättringar. Att med små steg förbättra, exempel ge omlopp för hösten och få 

feedback på det. Inte bara att vi känner att det bör återkopplas, utan vi kommer att kräva det. 

Känns ganska bra, först ut på banan är depåplaneringen som vi har sattformalia kring. Där vi 

känner av och där har det redan första gången, bara för att vi skulle ha återkoppling, lett till 

allmän skärpning. Det är från vår sida och närmre från deras sida, så det har blivit betydligt 

bättre. 

Ibland görs projekt inom organisationen som syftar till att förbättra kommunikationen inom 

verksamheten. Tyvärr anser Mikael att resultaten av de projekten inte håller i sig allt för 

länge. Daniel poängterar också problematiken med ansvars frågan och kommunikationen. 

Han ser gärna att han skulle få mer återkoppling på det arbete han gör. Christer berättar nu 

om ett projekt som har startat i syfte att förbättra kunskap och kommunikation för att kunna 

ge återkoppling till kollegor. Det projektet görs i syfte för att kunna återkoppla och förbättra 

kvalitén på produkten.  ”Vi håller på att implementera något vi kallar för återkoppling, något 

vi som leverantörer kommer att kräva återkoppling på det vi levererar, i form av 
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omloppsplan, banarbetsplanering o.s.v. Till exempel mot division fordon om det är ett bra 

omlopp.” 

Daniel upplever situationen såhär i nuläget ”Jag skickar flera hundra mail och får ingen 

återkoppling vilket är lite konstigt. Skulle jag göra fel är det ingen som säger något för den 

allmänna uppfattningen är att jag i sånt fall är medveten om felet och att jag kommer ändra 

det. Vilket givetvis inte är fallet har jag gjort fel skulle jag gärna se att någon sa något så jag 

kan fixa det. Jag upplever att det är mycket revirtänkande här, jag gör mitt du gör ditt 

mentalitet.” 

En otydlig ansvarsbild och en ogynnsam kommunikation mellan avdelningar och kollegor 

kan få påverkan på produkten som SJ leverarer ut till kund. Både Daniel, Mikael och Christer 

anser att det finns en koppling mellan samarbete och kvalitén på produkten. Mikael menar 

vidare ”Jag tror produkten påverkas negativt av en dålig kommunikation och dålig kunskap 

om verksamheten. Det kan uppstå problem. Folk har inte kännedom om hela verksamheten. 

Har man inte kännedom om verksamheten har man svårt att ha en förståelse när det uppstår 

problem och framförallt vart problemen uppstår.” 

5.3.3 Verksamheten i Hagalund idag 

Christer har ingen uppfattning om verksamheten i Hagalund. Han menar att hans 

arbetsuppgifter inte har något med Hagalund direkt att göra men har hört skrönor och rykten 

om verksamheten. Enligt Christer är tyvärr skrönorna ofta negativt laddade och det finns en 

dämpad ton om verksamheten men poängterar att det bara är skrönor och skitsnack. Däremot 

tror Christer att det finns ett viss uns av sanning att verksamheten inte fungerar optimalt och 

säger att det är flera chefer som har fått i uppdrag att åka ut dit och ”rätta till” verksamheten 

men utan att lyckats. Christer berättar vidare att han har en medarbetare som arbetar med ett 

projekt i Hagalund och att medarbetaren tyvärr har bekräftat en del av ryktena att stämningen 

är gamla regelverket SJ, man gör som man alltid gjort och ändrar inte på något. Mikael är av 

den starka uppfattningen att verksamheten i Hagalund gör sig berättigad med smeknamnet ” 

det svarta hålet”. ”Det som kommer in i Hagalund är inte säkert att det kommer ut. Man vet 

helt enkelt inte om rätt fordon i rätt tåg kommer ut i rätt tid.” 

Daniel är av uppfattningen att Hagalund fungerar mycket bättre än vad folk säger. ”De får ta 

mycket stryk där borta som kanske inte alltid är motiverat. Jag tycker det fungerar ganska 

bra. Kapaciteten där borta är inte så bra och det spelar ju in, det är väldigt störningskänsligt 

det är en flaskhals.” 

Alla tre respondenterna upplever att de har en nära korrelation med verksamheten i Hagalund 

och måste anpassa sitt arbete, d.v.s. planeringen efter tågen, efter de depåstop som tågen 

måste göra. Det är därmed en förutsättning att man kan lite på verksamheten i Hagalund, att 

tågen kommer ut i rätt tid och är städade, reparerade etc. det är viktigt att samarbetet mellan 

planeringsavdelningen och Hagalund fungerar, att alla är överens om vilka tåg som ska ut i 

trafik exakt när. Och att det är rätt fordon i rätt tåg. Mikael poängterar att han försöker arbeta 

proaktivt genom att vara extra tydlig i sitt arbete. Med att vara tydlig i arbetet för Mikael 

innebär att den som får planeringen enkelt ska kunna se vilka tåg som byter tågnr, vilka 

växlingar som ska göras och vilket fordon som ska vara i vilket tågnr etc. Han försöker även 

tänka mer långsiktigt så att personalen på Hagalund inte ska behöva göra onödiga växlingar 

för att få ihop rätt sammansättning av tåg. 

Christer menar att deras avdelning har en hel del med depå att göra genom att leverera 

omlopp men att relationen med Hagalund har varit problematisk ” Det har väl varit en frostig 

relation för att vi inte har förstått riktigt vad de har behövt. De har inte alla gånger förstått 
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vad vi levererar heller.” Daniel poängterar igen bristen på återkoppling av arbete. skulle man 

få återkoppling från personalen i Hagalund om man gjort ett bra eller dåligt arbete skulle det 

vara mycket enklare för mig att kunna utföra ett bättre och effektivare jobb. Christer menar 

att den rostiga relationen kan bero på ” det har uppstått en kultur där vi alltid pratar förbi 

varandra utan att lyssna och lära av varandra”. Men för ett par år sedan när systemstödet 

RPS infördes uppstod en del förändringar som bidrog till bättre och effektivare arbete. ”PÅ 

grund av RPS systemet tvingas vi nu till ett närmare sammarbete på grund av att vi alla 

arbetar i samma system, där har vi alltid en återkoppling på våra planerare och känner att 

klimatet har blivit allt bättre.” 

Depåverksamheten är en viktig del i SJ’s produktion, depåerna måste finnas för tågen så att 

fordonen får tillgång till verkstadsunderhåll, städning, fekalitetömning och allt som hör till. 

Mikael säger att spontant får han känslan av att Hagalund ligger långt ifrån 

trafikverksamheten. Daniel anser att Hagalund får ta mycket onödig skit trots att det är 

enmycket central del av SJ’s verksamhet i allmänhet och depåproduktion i synnerhet.  Daniel 

menar vidare ” Det finns lite att jobba med tycker jag innan det blir. Arbetsprocesserna och 

grundtänket fungerar bra tycker jag. Det gäller att hitta problemen. Vintern är det ofta värre 

med avisning.” 

Då depåverksamheten ansvarar för att SJ’s fordon ska vara hela och rena med allt vad det 

innebär kan det ur kunden synpunkt vara den aktivitet som är mest tydlig. Kunden ser snabbt 

om tåget inte är rent eller inte dyker upp på plattformen för att verkstadsunderhållet inte 

gjorts i tid. 

Alla tre är eniga om att depåverksamheten har en stor påverkan på SJ’s produkter. Däremot 

ger de olika svar när det gäller hur själva depåverksamheterna påverkar produkten. Christer 

menar att ”[…] med hjälp av dem, städning, vattenbyte etc., är det väldigt viktigt att allt 

fungerar; kunden upplever det som att det tas seriöst.” Han fortsätter med att förklara att 

depåverksamheten är en väsentlig del vid en omloppsplanering samt att tågen har tillgång till 

de aktiviteter som sker på en depå ”Sen gäller det att omloppen ser ut som de gör på ett visst 

sätt för att säkerhetsställa så att de får tid och möjlighet att göra de sakerna. Det är en del i 

omloppsplaneringens vardag att se till att det finns så kallad lokservice.” Mikael instämmer 

med Christers resonemang och påstår att det handlar om ett praktiskt problem. Han säger att 

det finns platsbrist som leder till att det blir för trångt på Hagalund. Han presenterar även en 

eventuell lösning på problemet som skulle vara om att dela upp verksamheten som sker på 

Hagalund till en annan plats. ”Om ett tåg står still i Hagalund kan det blocka och påverka så 

att andra tåg fastnar. Det blir liksom alla ägg i samma korg. Det hade varit bättre om saker 

varit mer utspridda. Nu tycker jag att det är som att det finns ingenstans att vända, sånna där 

snabbvändningar som görs tycker inte jag ska göras på Hagalund. De borde göras någon 

annanstans.” Daniel påpekar ingeting om att verksamheten borde fördelas men däremot 

påstår han att det sker en viss kommunikationsmiss på Hagalund som påverkar produkten. 

”Det är mycket strul speciellt när det handlar om vem som klargör tågen och vem som ska 

klargöra tågen. Det är inte tydligt och har stor påverkan.” 

När det gäller uppfattningen om hur ägarförhållandet är på Hagalund har Christer svårt att 

uttala sig om ämnet. Däremot menar Daniel att han egentligen inte har något större 

uppfattning om situationen. Dock anser han att det inte finns några större bekymmer på den 

depåanläggningen, när det gäller relationen mellan SJ, Jernhusen och Trafikverket. När det 

gäller företaget Underhåll AB, har han däremot en annan uppfattning, ”Underhåll AB kanske 

har lite att utveckla. Det är liksom dålig information därifrån.” Mikael har däremot en helt 

annan uppfattning om situationen och menar att situationen är ”[…]en härlig komplex röra.” 
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Han menar att på grund av att ägarförhållandet ser ut som den gör i dagsläget blir det svårt att 

få en överblick för själva ansvarsfördelningen. Mikael fortsätter med att påpeka att det leder 

till att utförandet på Hagalund inte blir lika effektivt som det skulle kunna vara ”[…] det är 

svårt att göra förändringar då; det är liksom trögrörligt.” 

5.3.4 Verksamheten vid ny depå 

Det finns blandade meningar om hur SJ’s produkter skulle påverkas om X2’ans underhåll 

skulle skötas på den planerade lokalisationen. Christer anser att det inte skulle leda till någon 

större inverkan på produkterna. Han påstår dock att om den nya depåanläggningen skulle ha 

flera kontaktspår som tågen kan köra ut med, skulle det kunna leda till att tåg skulle ha en 

större chans att komma i tid vid haveri; något som han påstår kommer att ske. ”Kan tänka 

mig en ny anläggning där man säkerställer att man har flera vägar att köra ut vid eventuella 

kontaktspår, men jag gissar att det brukar finnas någon växel som är väldigt känslig som 

dödar hela området. Bättre där man kan stänga av spänning på olika ställen. Det skulle bli 

bättre.”  

Däremot menar både Mikael och Daniel att den längre körsträckan till det nya depåläget 

skulle kunna vara en risk. Anledningen till det skulle vara för att den nya depån inte skulle ha 

driftspår, alltså spår som är separat från trafik och som är endast menade för förflyttning av 

tåg mellan centralstationen och en depå. Mikael menar som följande: ”Tänk på det alla 

stockningar som kan ske på den banan där tågen måste köras för att komma till [ny ort]. 

Skulle något hända där kommer tågen inte in i trafik och inte in i depån. På Hagalund är 

fördelen att det är driftspår. Det är helt enkelt problem med järnvägsnätet.” Mikael menar att 

risken vid användningen av den eventuellt nya depån skulle kunna leda till stopp i tågtrafiken 

i regionen. ”Dels så är det en högtrafikerad sträcka om tågen ska till [ny ort], det gör att det 

kan bli risk för trafikstockningar.” Mikael fortsätter och påstår att det även skulle kunna leda 

till ett ökat arbete om en annan depå tas med i kalkylen. Han menar att om de skulle vara 

tvungna att köra tåg till den nya lokaliseringen ”[…] skulle vi vara tvungna att göra det vilket 

skulle leda till mer byråkrati och mer blankettsskrivande.” Däremot säger Mikael att det 

skulle vara fördelaktigt när det gäller underhållet på Hagalund då det skulle finnas mer plats. 

Mikael påpekar även att det skulle kunna leda till mer plats på Hagalund samt en ökad 

kontroll över olika processer. Däremot påstår han att det ökade utrymmet på Hagalund 

eventuellt skulle leda till andra problem. ”Men det utrymmet skulle kunna påverka att andra 

konkurrenter får de tåglägena. Då kanske vi måste slåss om och kommunicera med andra 

aktörer när problem uppstår för att tågen står fast.” 

De tre respondenterna känner inte att en ny lokalisering av en depå skulle ha en särskilt större 

inverkan på deras eget arbete. Daniel påpekar att det eventuellt skulle leda till ytterligare en 

planeringspunkt och kanske vara mer noggrann med att det är rätt tågslag i rätt depå. Båda 

menar däremot att organisationen SJ som helhet, skulle påverka positivt om underhållet av 

X2an skulle ske på en annan ort. Mikael påstår att det skulle kunna leda till en ökad 

kvalitetshöjning. Daniel påpekar däremot att fördelen skulle vara, åter igen, en ökad kapasitet 

på Hagalund.  ”Hagalund är ju viktigast för där är alla tåg. X2 tar en oerhörd plats, allt 

skrot på ett ställe är positivt.” 

Vid förfrågning om depåverksamheten skulle vara i eget regi samt vilken påverkan det skulle 

ha, varierade svaren någorlunda. Däremot såg alla tre respondenter det som något positivt 

överlag. Daniel anser att själva kvalitén på produkterna inte skulle påverkas särskilt mycket. 

Däremot anser han det skulle bringa andra fördelar: ”Vinsten är att det blir mer plats på 

Hagalund. Annars att det blir större möjlighet att påverka.” Mikael fokuserar inte heller 

mycket på produkterna i sig, utan påstår att det skulle leda till att snabbare beslut skulle 
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kunna tas. Christer har en viss erfarenhet när det gäller att ha en depå i eget regi. Han säger 

som följande: ”Möjligt att några brister skulle rättas till så att säga. Men jag har varit med 

om när det har varit i eget regi, hela verksamheterna, det var väldigt många brister då 

också.” Däremot påpekar han att han inte personligen har erfarenhet av det, utan har fått den 

informationen via hörsägen.  

Att SJ skulle ha en depå i eget regi skulle inte ha någon större inverkan på deras eget arbete. 

Christer säger däremot att själva spåranläggningen på den nya depån skulle kunna ha 

inverkan på hans jobb. ”Skulle kunna vara att om det är mer effektivare spåranläggning, 

skulle till exempel lok som kräver tillsyn under ett omlopp minskas, kanske kunna leda till en 

bekvämare situation för vår del.” Mikael, så som Daniel, påstår att det inte skulle ha en större 

inverkan. Däremot lägger han till med att det skulle kunna förenkla jobbet genom att 

kommunikationen eventuellt skulle bli mer effektiv, ”[…] förenklar då det blir kortare 

kontakter gentemot andra parter.” 

Det finns blandade känslor över hur de respondenterna tror att SJ skulle påverkas av samma 

scenario. Daniel menar att det skulle uppstå problem, i form av brist på rutiner, på grund av 

den nya storleken. Han menar även att det eventuellt skulle bli som när SJ var statligt, fast 

bättre då det är vinstdrivande i dagsläget. ”Får lite känslan av att det blir som gamla statliga  

SJ som det var på 80-90 talet, lite för stort och för mycket att ha kontroll över. SJ ska ha så 

lite med det här att göra, känns kravlöst. Jag tror att det är bättre som det är nu med att SJ 

har vinstdrivande företag som sköter det där. De har ju fokus på att göra just den tjänsten 

och gå med vinst på det, en slags expertis.” Mikael menar att allmän planering för 

organisationen skulle bli bättre, men även att ansvaret skulle ligga mer hos SJ samt att de inte 

skulle bli lika beroende som förut. Han menar även att det skulle leda till ett initiativ att 

erhålla flera depåer; något som han uppfattar som positivt. 

Mikael och Daniel ser scenariot där SJ skulle erhålla en depå i eget regi som något positivt. 

Christer valde att inte kommentera vid detta läge då han ansåg sig inte ha tillräckligt med 

kunskap om det. Mikael och Daniel ser att den största fördelen med scenariot är att 

organisationen SJ får full kontroll. Det skulle leda till att det blir lättare att påverka, optimera 

samt ändra fel om de skulle uppstå. Christer vill inte uttala sig om nackdelar med egen 

rådighet samt Mikael ser endast fördelar med det. Däremot anser Daniel att det skulle kunna 

leda till samma problem som SJ hade tidigare när det var statligt. Han tror även att de 

utomstående aktörerna på Hagalund utför ett bättre jobb än vad SJ skulle göra. ”Får känslan 

av att det kommer gå tillbaka till lite som det var när det var Statens Järnvägar. Blir för stort 

med för många anställda. Tror att Jernhusen och Euromait gör ett bättre jobb än vad SJ 

skulle göra. Nu i dagsläget i alla fall.” 

 

5.4 Underhållsplanering  

5.4.1 Industristruktur och Konkurrenskraft 

Jonas anser att SJ’s kärnverksamhet är att köra persontransporter, köra folk i tåg. Jonas 

uppfattar inte konkurrensen från andra tågoperatörer som särskilt stor. Däremot är 

konkurrensen från andra transportslag påtaglig.  Han anser vidare inte att den 

konkurrenssituation som råder har påverkan på SJ’s verksamhet och att företaget inte har 

någon särskild strategi för att jobba mot konkurrensen eller att bemöta den. Enligt Jonas 

handlar det om att ”Se till att flottan är bra, att den håller för det den ska göra. Fila på 

produkten och se till att folk vill åka med tågen.” 
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5.4.2 Processer och kommunikation 

Jonas arbetar och kommunicerar mycket med andra avdelningar för att få hans arbete att 

fungera. Det är mycket kontakt med Division Fordon för att få information angående vilka 

fordon som är lediga, vilka som inte är lediga och specifik information angående fordonen för 

att se vilka regler som gäller. Det är även mycket kontakt med enheten för Trafik. Trafik 

enheten ansvarar för all personal på tågen, ombordpersonal och lokförare. Jonas måste ha 

kontakt med dom för att veta hur personalfrågan ser ut. Det är även en hel del kontakt med 

försäljning. Försäljning har i uppgift att försöka att sälja så mycket tågresor som möjligt och 

försöker därför som Jonas säger ”De vill kräma ut ännu mer utav tågen när de kan. Vi 

försöker ställa upp med så mycket det går.” 

Kommunikationen fungerar enligt Jonas bra mellan de olika divisionerna och enheterna som 

finns på SJ. ”Vi har möten innan som är stående. Sen kör vi telefonmöten en gång i veckan.” 

även arbetsprocesserna är helt okej och fungerar som de ska. Det har inte skett någon 

förändring i det arbetet Jonas gör och han är av den åsikten att det inte behövs göras några 

förändringar nu då arbetsprocesserna fungerar som de ska. 

5.4.3 Verksamheten i Hagalund idag 

Jonas arbete innebär att han har mycket kontakt med verksamheten i Hagalund. Det är 

framförallt med fordonsledarna och de som ansvara för underhållet som den mesta kontakten 

sker. Kontakten sker främst via telefon men även med mail, det är även viktigt att fysiskt vara 

på plats i Hagalund, framförallt under vintern då verksamheten är svårast att styra på grund 

av vädret. Jonas tycker att hans arbete med Hagalund fungerar bra och att informationen går 

fram. ”Klart att missförstånd sker och det kan bli mycket bättre, visst är det så. Men det är 

ingeting som jag reagerar på jättemycket just nu. Men jag kör mail och sen brukar jag ringa 

dem också så att man vet att det har kommit fram.” 

Hagalund är en väldigt stor depåanläggning. Det är många tåg som ska samsas om 

tågplatserna. Men det fungerar helt okej tycker Jonas. ”Det är komplext att få det där att 

funka… men med förutsättningarna tycker jag att det fungerar bra.” 

Jonas uppfattar situationen med depåverksamheten i Hagalund att det är mycket ”vi” och 

”dem” tänk. Att de som arbetar i verksamheten utgår mycket från vart geografiskt de befinner 

sig. Då blir det lätt att man tänker ”vi här på huvudkontoret” och ”de ute på Hagalund”.  Det 

har nästan blivit som en gruppering, att de på Hagalund sköter sig själva just för att de 

befinner sig på en annan geografisk plats.  

Jonas är av åsikten att ägarförhållandena har direkt påverkan på SJ’s produkt. Däremot är han 

av åsikten att flera inblandade parter kan komplicera arbetet. ”Det är som alltid, när det är 

fler inblandade så krånglas det mesta till”. Om man ska beställa en tjänst eller produkt från 

ett annat företag kan det bli mer komplicerat än vad det hade varit om man beställt från sin 

egen verksamhet. ”Sen vet jag inte om att man inte är på företaget, har samma känsla och 

viljan att göra sitt yttersta på någon annans saker. Det ska vi låta vara osagt. Vet inte om det 

skulle vara några större skillnader.” 

5.4.4 Verksamheten vid ny depå  

Vi går sedan vidare över i diskussionen angående hur verksamheten skulle påverkas om SJ 

rådde över en egen depå i egen regi. Jonas är tydlig med sitt svar och anser att hans arbete 

skulle bli bättre om men ägde en depå i egen regi. Han är även av åsikten att SJ som 

verksamhet skulle dra nytta av en egen depå.  
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”Jag tror att det skulle bli bättre om man hade det i eget regi. Det skulle bli mindre krångel. 

Vi skulle kunna styre mycket mer och ha koll på hur det fungerar; det har vi inte riktigt 

idag.” 

Om SJ skulle dra nytta av en egen depå tror Jonas inte att alla avdelningar och enheter som 

finns i organisationen skulle märka av det lika mycket. En del divisoner och enheter skulle 

klart märka av om SJ hade en egen depå medan andra inte skulle märka något alls i princip. 

Största uppåt effekten skulle vara att man har kontroll över alla aktiviteter som sker. 

Med kontroll menar Jonas alla aktiviteter som sker på depån. Hyr man in mycket resurser är 

det svårt att ha full kontroll på att aktiviteterna sköts tids och kostnadseffektivt 

”Nu har vi ingen kontroll på vår underleverantör som gör det stora verkstadsunderhållet. Vi 

vet inte ens hur mycket personal de har på nätterna när de jobbar. Vi kan märka att det går 

trögt, att det är mycket som har planerats att göra, inte har blivit utfört. Till exempel att de 

säger att personal var sjuka efteråt och inte innan. Allt sådant får man reda på efterhand.” 

Kvalitén på produkten X2 skulle enligt Jonas bli bättre vid en egen depå just för att man har 

kontroll på alla resurser, från personal till lager. Sen är det en viktig aspekt att ha med att den 

nya depån skulle ligga längre bort från Stockholms Centralstation än den befintliga idag. Att 

den nya depån skulle ligga längre bort från Stockholm Central än den Befintliga i Hagalund 

idag spelar givetvis en stor roll. För att köra till den nya depån skulle SJ vara tvungna att 

konkurrera med andra operatörer om att få köra på Stambana. Det är alltså inte givet att SJ får 

köra sina tåg till depån exakt när de vill, som de kan göra till Hagalund idag i princip på 

grund av de driftspår som finns. Konkurrensen om spårlägen på stambanan skulle alltså 

försvåra depåplaneringen. Tiden att köra till den nya depån skulle inte vara avsevärt längre än 

till Hagalund idag. 

Sammanfattningsvis ser Jonas mycket fördelar om en ny depå som skulle vara mycket 

moderns skulle anläggas. En ny modern verkstad skulle definitivt underlätta arbetet och 

stärka kvalitén på produkten. Att även ha full kontroll skulle underlätta besluts och 

kommunikationsprocesserna.  Det problematiska är just den längre sträckan och att SJ måste 

konkurrera om kapacitet på stambanan för att köra på depå, något som kan bli problematiskt. 
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6. Analys  
 

I detta kapitel analyserar vi empirin i kombination med teorierer inom värdekedjekonceptet 

och vertikal integration. Detta sker utifrån vårt syfte och delsyfte: ”…att undersöka hur en 

organisations värdekedja påverkas om en vertikal integration utförs. Vi har även i delsyfte att 

undersöka vilka effekter den nya depåanläggningen skulle ha på SJ’s produkt tågresor som 

säljs till kund.” 

6.1 Introduktion 
Vårt syfte med den här studien är att analysera hur en organisations värdekedja påverkas om 

en vertikal integration utförs.  Syftet med studien är skapad för att kunna besvara och 

reflektera över vår problemformulering som lyder, hur påverkas SJ’s värdekedja om SJ väljer 

att äga och förvalta en del av den värdeskapande aktiviteten Operations? 

 I analysen applicerar vi vår teoretiska referensram på vårt insamlade empiriska material. Vi 

har valt att bygga upp analysen i de fyra kategorierna som tidigare presenterades i 

empiridelen, industristruktur och konkurrenskraft, processer och kommunikation, 

Verksamheten i Hagalund idag och Verksamhet vid ny depå. 

6.2 Analys av industristruktur och konkurrenskraft 
I det här avsnittet vill vi undersöka den industristruktur som SJ idag befinner sig i samt hur 

konkurrensen för industristrukturen ser ut. Det gör vi genom att undersöka samt analysera 

vilken variant av värdekedja SJ tillhör. Vi vill vidare undersöka vad som krävs för att 

bearbeta konkurrans vid den identifierade industristrukturen samt mer specifikt analysera hur 

SJ bearbetar eventuell konkurrans. 

Genom att fastställa vilken variant av värdkedja en organisation tillhör kan det bidra till att 

organisationen får en bättre insikt hur den ska hantera sina nätverk samt att arbeta med att 

vara konkurrenskraftiga. (Stabell och Fjeldstad, 1998, s. 413: Barney, 1991, s. 100). Stabell 

och Fjeldstad (1998, s.416- 427) har i sin forskning kommit fram till tre olika varianter av 

värdekedjor. Value chain med thompsons long link technology innebär att värdet ligger i att 

omvandla inputs och göra om det till en säljbar produkt, Value shop syftar till att använda 

kunskap för att förbättra produkter i slutskedet av värdekedjan och den tredje är network 

value chain som fokuserar på att skapa värde genom nätverk i form av teknologi eller 

infrastruktur och är ofta vanlig inom telekommunikation eller järnväg. 

 

Sirmon et al. (2007, s. 285) menar att en organisation måste skapa en attraktiv produkt för att 

kunna skapa ett värde för organisationen. Empirin i vår studie stödjer det här argumentet då 

våra respondenter är av åsikten att SJ’s kärnverksamhet är att bedriva persontrafik med hög 

kvalité i syfte att skapa lönsamhet till SJ som organisation. Respondenterna pekar ofta på 

vikten av en bra infrastruktur för att kunna erbjuda hög kvalitativa produkter och att 

samarbeten mellan andra operatörer ofta förekommer. De svar vi fått ovan passar in på 

beskrivningarna av en ”Network Value Chain”, som är en värdekedja med syfte att leverera 

en produkt eller tjänst med hjälp av nätverk, infrastruktur och teknologi (Stabell och 

Fjeldstad, 1998, s. 427). 

Barney (1991, s.102) hävdar i sin studie att ju fler konkurrenter det finns på marknaden desto 

viktigare blir det att skapa en produkt som är unik och svår att substituera. Idag upplever 

respondenterna i vår studie att konkurrensen när det handlar om kunder är näst intill 

obefintlig därför upplever de att SJ inte har någon specifik strategi för att agera mot 
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konkurrensen och locka fler kunder. De är av åsikten att några andra substitut ändå inte finns 

och därför har kunden inga andra alternativ. 

 

Däremot är respondenterna av åsikten att det råder stor konkurrens på spåren vilket får en 

påverkan på SJ’s produkt då de inte alltid får köra de tåg de vill. Othman och Sheehan (2011, 

s.12) menar på att det är av stor vikt att organisationen levererar tjänsten eller produkten som 

den producerar på ett pålitligt och effektivt för att vara konkurrenskraftiga. Kapacitetsbristen 

på järnvägen är även något som leder till en ökad problematik vid planering för de sekundära 

aktiviteterna inom organisationen. Respondenterna är vidare eniga om att konkurrensen 

kommer att öka samt att vissa redan känt av en förändring på marknaden. För att arbeta 

konkurrenskraftigt nämns det i empirin att SJ fokuserar på att skapa en attraktiv trafikprodukt 

och ett starkt distributionssystem. Sirmon et al. (2007, s.285) menar även att själva 

distributionen i sig inte är nog för att skapa värde, dock är det en definitiv nödvändighet. 

 

6.3 Analys av processer och kommunikation 
I det här avsnittet vill vi analysera samt undersöka hur de sekundära värdeskapande 

aktiviteterna inom den primära aktiviteten verksamhet förhåller sig till andra primära och 

sekundära aktiviteter inom organisationen.  

Under intervjuerna har det påvisats att det förekommer påtaglig kommunikation och 

samarbete mellan avdelningar och organisationer inom organisationen SJ för att få 

verksamheten att fungera. Respondenterna i kategorin tidtabell och utbud har anknytningar 

till IT-avdelningen, försäljning, affär och service, samt division fordon. Trafikplanering har 

ett sammarbete med avdelningarna ekonomi, division fordon, division affär och service och 

HR. Underhållsplanering har anknytning till division fordon, division trafik och försäljning. 

Om det är de här divisionerna och enheterna som respondenterna pekar på att den främsta 

kommunikationen sker med, utesluter vi inte att det kan ske samarbeten med avdelningar som 

inte nämns. Figuren nedan demonstrerar kommunikationsförbindelsen tjänstekategorierna 

inom den primära värdeskapande aktiviteten verksamhet har med den resterande 

organisationen. 

Figur 6. Tjänstekategoriernas kommunikation med organisationen 

Källa: Porter, 1998, s. 38 
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Majoriteten av respondenterna anser att samarbete är viktigt. För att kunna utföra sitt arbete 

är det viktigt med rätt inputs och god kommunikation för att vidare kunna leverera ett bra 

arbete. I dagsläget uppfattas inte kommunikationen mellan avdelningar som optimal och 

något som bör förbättras. Det här resonemanget stämmer överens med Porter’s (1998, s. 168) 

argument att kommunikation en väsentlig del av varje organisation och är en viktig faktor vid 

kontroll, optimering och fullbordning vid organisationens värdeskapande aktiviteter. 

Empirin i vår studie visar på att flertalet av respondenterna önskar att kommunikationen vore 

som Othman och Sheehan (2011, .11) beskriver den, hur en Network Value Chain ska 

fungera för att verka optimalt. Othman och Sheehan (2011, .11) menar att för en Network 

Value Chain ska fungera effektivt och skapa värde måste all parter inom organisationen 

sträva efter samma mål. Om organisationen innehåller en eller flera parter som inte fokuserar 

på samma mål, kan det leda till negativa konsekvenser för värdeskapandet. Idag upplever 

respondenterna att det är alltför vanligt att var man kör sitt race och inte bryr sig om vad 

andra avdelningar gör. Om kommunikationen inte fungerar anser respondenterna det kan få 

effekter på SJ’s produkter. En justering av kommunikationsresurserna skulle kunna öka 

kvalitén på produkterna och skapa konkurrenskraft samt även gynna organisationen som 

helhet (Sirmon et al., 2007, s. 285).  

Majoriteten av respondenterna påpekar att deras arbetsprocesser samt kommunikation har en 

direkt anknytning till kvaliteten på SJ’s produkter mot slutkund, till exempel att tåg kommer i 

tid och att de är rena. Othman och Sheehan (2011, s.12) menar på att en organisation som 

tillhör kategorin network value chain ska fokusera på synergi mellan olika parter, i det här 

fallet avdelningar, för att skapa värde samt effektiva och pålitliga produkter. För att ha 

möjlighet till en synergieffekt måste alla parter inom organisationen ha funktioner som 

kompletterar varandra. (Moeller, 2010, s.28). 

Arbetsprocesserna skiljer sig aningen åt beroende på vilken tidshorisont arbetet sker i, men 

grunden är densamma. När det gäller arbetsprocesser menar majoriteten att för att fungera 

optimalt behövs kommunikation med andra parter i organisationen. Två av respondenterna, 

varav den ena har en chefsroll, menar på att projekt införs för att försöka förbättra 

kommunikationen mellan avdelningar och andra parter i nätverket i syfte att förbättra kvalitén 

på produkten. Enligt tidigare forskning inom informationssystem är justeringeringar av 

informationsprocesser i en värdekedja, i syfte att förbättra processerna, mycket gynnsamma 

för en organisation. Till exempel för att effektivisera kommunikation mellan olika 

värdeskapande aktiviteter, oavsett om det är i termer av nettovinst, försäljningstillväxt, 

avkastning på kapital eller andra affärsprocesser (Tallon, 2012, s.10). 

 

Alla respondenterna är eniga om att för att utföra ett bra jobb krävs ett bra systemstöd samt 

att övriga delar av organisationen är tydliga med den grundinformation som skickas till dem. 

Till exempel, basplanen som skicks till trafikplanerarna måste vara tydlig och väl 

kommunicerad då den påverkar flera faktorer, så som aktuell tågkörning samt framtida 

förutsättningar. Det här argumentet kan kopplas till det Tallon (2012) menar i sin studie. 

Tallon (2012, s. 11) påvisar i sin studie att vid fungerande informationsprocesser förekommer 

positivt överspill vilket kan bidra till en positiv inverkan på andra värdeskapande aktiviteter i 

organisationen. 
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6.4 Analys av verksamheten i Hagalund idag 
I det här avsnittet av analysen är syftet att undersöka hur den primära värdeskapande 

aktiviteten depå i Hagalund ser ut i dagsläget. Vi kommer att undersöka om det rådande 

ägarförhållandet har en inverkan på tjänstekategorierna tidtabell och utbud, trafikplanering 

samt underhållsplanering i den primära aktiviteten verksamhet. och Vi kommer även granska 

de resurser som finns i Hagalund har en påverkan på kvalitén av SJ’s produkter. 

Alla respondenter vi intervjuade har en nära förbindelse med depån Hagalund. De menar att 

det är den största depån SJ har tillgång till samt att majoriteten av deras fordonsunderhåll sker 

på den anläggningen. För tjänstekategorin tidtabell och utbud är Hagalund en väsentlig faktor 

i deras arbete då det är ett måste för tågen att passera den depån för tillsyn, underhåll, 

städning m.m. Respondenterna från tjänstekategorin trafikplanering påpekar de måste 

sammarbeta med Hagalund då deras planering är baserad på tågen och de depåstopp som de 

gör. De måste ha en ordentlig kommunikation med Hagalund för att minska risken för fel. 

Underhållsplanering är en av de tjänstekategorier som har närmst kontakt med Hagalund 

depå. De planerar själva underhållen för varje tåg som är där och baserar sin planering på de 

resurser och förutsättningar som finns på Hagalund.  

Svaren från respondenterna visar att depån i Hagalund har en stor inverkan på de 

tjänstekategorierna i den primära aktiviteten verksamhet och deras arbeten. Det påvisas likaså 

att SJ är i stort behov av depån i Hagalund då majoriteten av SJ’s tåg underhålls där. Hart och 

Moore (1990, s. 1149) menar däremot att en organisation borde äga verksamheter som de 

behöver.  Figuren nedan beskriver vilka sekundära aktiviteter som påverkas av 

tjänstekategorierna tidtabell och utbud, trafikplanering samt underhållsplanering i den 

primära aktiviteten verksamhet.  

 

Figur 7. Tjänstekategoriernas påverkan på sekundära värdeskapande aktiviteter inom verksamhet 

Källa: Porter, 1998, s. 38 
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Vid förfrågning om hur respondenterna ansåg att verksamheten är på Hagalund i dagsläget 

varierade svaren. Några ansåg verksamheten som förekommer där är acceptabel med tanken 

på de förutsättningar som finns på den platsen. Däremot anser majoriteten att den i själva 

verket inte fungerar bra. En respondent menar att verksamheten i Hagalund inte fungerar då 

dess personal inte inser hur viktigt det är att de utför ett bra jobb. Men även hur det påverkar 

andra delar av organisationen samt kvalitén på produkten. Detta stämmer överens med Hart 

och Moore (1990, s. 1121) som menar att personalens inte har samma mål om att utföra ett 

bra arbete, till skillnad om de arbetade åt organisationen. Vissa respondenter menar det beror 

på personalbrist. Andra respondenter menar att det handlar om ett mer praktiskt problem. De 

anser att det är platsbrist för tågen som skapar flaskhalsar. En annan respondent anser det har 

skapats en sämre relation med de anställda på Hagalund. Det beror på bristande 

kommunikation; att avdelningar i SJ’s huvudkontor inte uppfattar de resursbrister som 

presenterats från de anställda på Hagalund. Bristande resurser minimerar chanserna för skapa 

synergi mellan andra avdelningar samt potentiell ökning av organisationens konkurrenskraft 

(Smit och Trigeriorgis, 2006, s. 403). Respondenterna påpekar om depåverksamheten inte 

utför ett bra jobb påverkas kvalitén på själva slutprodukten. De menar att om 

depåverksamheten inte tar sitt ansvar med att utföra de nödvändiga handlingarna, så som 

reparation eller städning, kommer slutkunden att märka det snabbt. 

En annan viktig faktor med situationen på Hagalund är det ägarförhållande som råder i 

dagsläget. Respondenterna menar att ägarförhållandet är komplicerat men alla ser det inte 

som ett problem, vissa anser att det fungerar relativt bra. De som anser att den fungerar bra 

menar däremot att kommunikationen från Verkstad AB skulle kunna förbättras; 

kommunikationen från deras sida är bristande. Verkstad AB är ett företag som sköter 

reparationen av tågen i Hagalund. Däremot är den generella uppfinningen att det befintliga 

ägarförhållandet inte är optimalt för organisationen. De anser det blir svårt att kontrollera det 

som sker på depån samt att det är otydligt var ansvaret ligger. Det leder till att planeringen 

från deras sida tar längre tid och är inte lika optimal som den skulle kunna vara. På grund av 

bristande kommunikation blir allting mer trögrörligt. En annan respondent håller med och 

menar eftersom det är flera aktörer på Hagalund blir arbetet mer komplicerat. Respondenten 

menar att en sådan situation uppstår så fort flera aktörer är inblandade i en process. Heaton 

(2004, s. 96) menar att den situationen skulle försvinna vid en vertikal integration då det blir 

en bättre lyhördhet och kontroll över verksamheterna. Respodenterna upplever att det blir 

mer komplicerat att beställa produkter och tjänster från en utomstående part. En respondent 

menar att utomstående parter som utför tjänster åt SJ inte har samma vilja att utföra dem med 

samma kvalitet än om de jobbade åt SJ; alltså att kvaliteten på ökar om det sköttes internt. 

Hart och Moore (1990, s. 1121, 1149) menar att en organisation borde kontrollera de resurser 

och verksamheter som de är beroende av. De menar att om organisationen äger dessa 

verksamheter själv, kommer dess personal att utföra ett bättre jobb (Hart och Moore, 1990, s. 

1121, 1149) 

När det gäller kvalitén på kommunikationen med Hagalund finns det blandade åsikter. 

Respondenterna menar att en kontinuerlig kommunikation sker med depån, men att det inte är 

ovanligt för kommunikationsmissar. En respondent påpekar att ett systemstöd presenterades, 

RPS, bidrog till ett mer effektivt arbete. Samma respondent menar att en ökad återkoppling 

mellan parterna har introduceras, i hopp om att ytterligare öka effektiviteten av deras arbete. 

Denna handling ser vi som en justering av en befintlig informationsprocess vilket enligt 

Tallon (2012, s. 12) kan leda till ett positivt överspill till andra berörande värdeskapande 

aktiviteter.   
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6.5 Analys av verksamhet vid en ny depå 
I den sista delen analysen vill vi undersöka vilken inverkan en ny depå som SJ råder över i 

egen regi skulle ha på SJ’s primära och sekundära aktiviteter. 

Network Value Chain brukar även utöka sin infrastruktur för att ytterligare skapa värde åt 

organisationen och slutkunden (Othman och Sheehan, 2011, s. 11). 

Den generella uppfattningen om att införskaffa en ny depå i egen regi är att det skulle vara en 

positiv företeelse, dock inte helt utan risker. Respondenterna påvisar att deras avdelningars 

arbetsprocesser inte skulle påverkas särskilt mycket. Eventuellt skulle det leda till andra 

planeringsförutsättningar samt vissa andra justeringar. Majoriteten av respondenterna anser 

organisationen SJ skulle påverkas vid en införskaffning av en depå i eget regi, men att inte 

alla värdeskapande aktiviteter skulle känna av det. 

Flera fördelar presenteras av respondenterna med att införskaffa en depå i egen regi. En 

respondent menar att det skulle bli en bättre känsla och ökad moral inom organisationen. 

Detta skulle kunna relateras till PRT som menar att dynamiken mellan personalen skulle 

förändras då personalen skulle se till att ha en bra relation med de andra relaterade parterna 

av organisationen (Hart och Moore, 1990, s. 1121).  

De flesta av respondenterna anser en ny depå skulle öka kvalitén på produkten mot slutkund. 

De menar det skulle vara en hygienfaktor vilket skulle leda till att tåg är mer punktliga. Detta 

stämmer överens med Heatons (2004, s.96) påstående att det blir en ökad kvaliet på 

produkten om verksamheten sköts av organisationen. Vissa respondenter menar en 

förutsättning till att tågen skulle kunna vara mer punktliga är att det finns rätt resurser på 

plats; mer specifikt, kontaktspår. Med ett utökat kontaktspår skulle tågen kunna vara mer 

flexibla på depån samt kunna reagera snabbare på oväntade förändringar. Ett exempel på en 

sådan händelse skulle kunna vara ett haveri; något som kommer att ske förr eller senare. 

Denna investering av fysiska kapital skulle följa det argument av Smitt och Trigeorgis (2006, 

s. 403-404) som är att en organisation bör investera i resurser och strategier som har en 

anpassningsförmåga. Respondenterna menar att en förflyttning av X2’ans depåverksamhet till 

en ny depå leder till mer plats på den befintliga depån i Hagalund. Det skulle leda till att 

andra tåg är mer punktliga och därav en ökad kvalité på produkten. Påståendet stämmer 

överens med Sirmon et al. (2007, s.276) förklaring att en korrekt resurshantering leder till ett 

ökat värdeskapande och kvalitet. 

En annan positiv företeelse är att SJ skulle får bättre kontroll på sina resurser, processer och 

underhåll som skulle ske på den nya depån i eget regi. Respondenterna menar det skulle ha en 

större möjlighet att påverka det som sker på depån samt att deras planering blir bättre. En 

annan positiv faktor enligt en respondent är att organisationen skulle kunna bedriva en mer 

kostnadseffektiv verksamhet; just på grund av den ökade kontrollen. Dessa påståenden 

sammanhängerer med Heatons (2004, s. 94) uttalande att en organisation som sköter 

verksamheter internt får en bättre kontroll över dess processer vilket leder till 

kostnadsfördelar. 

Respondenterna menar att självstyret skulle leda till att snabbare beslut skulle tas. Det skulle 

ske mindre administrativt arbete som skulle kräva kontakt med de externa parterna. Alltså 

skulle det leda till en effektivare kommunikation då färre parter är involverade. En respodent 

syftar att planeringen blir bättre då de skulle kunna hantera och ändra fel mycket snabbare. Vi 

anser det skulle ha en positiv inverkan på kvalitén av produkten mot slutkund. Detta är något 

som stödjs av flera författare, bland andra McKenna och Walker (2007), som menar att en 

vertikal integration leder till en bättre lyhördet och en ökad kvalitet.  
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Nackdelarna med en införskaffning av en depå i egen regi är att det blir rörigt och brister på 

rutiner i början. Vi tolkar det som att det skulle finnas oklarheter med arbetsuppgifter och 

planering i början. Detta då en ny depå skulle leda till en ny planeringspunkt för de 

tjänstekategorier i den primära värdeskapande aktiviteten verksamhet. Flera respondenter 

menar att en ny depå skulle ha ny personal. Något som kan leda till oklarheter vid 

kommunikation och ansvarsfrågor. Othman och Sheehan menar att en organisation ska 

underhålla sina resurser för att inte mista värde. Till exempel investera i 

kommunikationsfrämjande teknologi eller utveckling av administrativa regelmått. (Othman 

och Sheehan, 2011, s.14) 

Respondenterna menar en införskaffning av en depå i egen regi skulle kunna leda till en ökad 

konkurrens med andra tågoperatörer. Konkurrensen skulle påverka SJ på två sätt. En 

införskaffning av en ny depå skulle leda till mer plats på Hagalund men att Trafikverket 

skulle anse att SJ inte är i behov alla tågplatser de har på Hagalund. Det skulle innebära att 

andra tågoperatörer får vissa av SJ’s gamla platser på Hagalund som skulle leda till en ökad 

platsbrist för SJ’s tåg. Något som kan leda till ökade förseningar och en försämrad kvalitet på 

SJ’s produkt. Detta stämmer överens med Dess et al. (1995, s. 11) som menar att 

organisationens verksamhet försämras vid en vertikal integration. Den andra 

konkurrensfaktor är att SJ skulle öka sin konkurrens med andra tågoperatörer på stambanan i 

Stockholmsregionen; något som respondenterna påvisar är trångt nog som det är. Den här 

typen av ökad konkurrens beror på att det finns driftspår mellan Hagalund och Stockholms 

centralstation. Driftspår är spår som är separerade från trafik och är endast menade till 

förflyttning av tåg mellan Stockholms centralstation och Hagalund depå. På grund av den nya 

depåns geografiska lokalisation finns det inga driftspår mellan den och Stockholms 

centralstation. Därav skulle tågen som förflyttas från Stockholms centralstation till den nya 

depån, använda sig av stambanan. Det kan leda till att tågen inte kommer i tid till den nya 

depån och skapar förseningar. Detta påstående stöds av Zhao (2013, s. 7) som menar att en 

vertikal integration har negativa effekter på kvaliteten och utförande av en produkt eller 

tjänst.  

Figuren nedan beskriver vilka primära och sekundära aktiviteter den nya depå skulle ha på 

SJ’s värdekedja 

 

Figur 8. Nya depåns inverkan på SJ 

Källa: Porter, 1998, s. 38 
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7. Slutdiskussion och slutsats  
 

I detta kapitel presenteras analysens slutdiskussion samt den kvalitativa forskningens 

slutsatser och teoretiska bidrag. Vi påbörjar med att besvara studiens syfte och därefter vår 

frågeställning. Vi avslutar med att förklara studiens teoretiskt bidrag.   

 

7.1 Slutdiskussion av analys  
Vårt syfte med den här studien är att analysera hur en organisations värdekedja påverkas om 

en vertikal integration utförs.  Vår problemformulering lyder: hur påverkas SJ’s värdekedja 

om SJ väljer att äga och förvalta en del av den värdeskapande aktiviteten Operations? I det 

här kapitlet vill vi uppfylla studiens syfte samt besvara vår studies frågeställning 

Studiens resultat visar på att respondenterna uppfattar att det finns två olika varianter av 

konkurrens som påverkar SJ’s verksamhet. Den ena är konkurrensen om kunderna där 

majoriteten av respondenterna uppfattar att konkurrensen när det gäller direkta konkurrenter i 

dagsläget är näst intill obefintlig men att det finns en stor konkurrenssituation när det handlar 

om indirekta konkurrenter. Den teoretiska grunden i studien pekar på att då industristrukturen 

för tågoperatörer nyligen har genomgått en förändring mot en öppen marknad bidrar det till 

att inträdeshindren på marknaden sjunkit vilket kan leda till att den direkta konkurrensen 

kommer att öka vilket är något som respondenterna håller med om. Den andra varianten av 

konkurrens är den om spårkapacitet på järnvägen, det vill säga konkurrens om att få plats 

med SJ’s tåg på rälsen. Empirin pekar på att konkurrensen om spårkapacitet är mycket hård 

och att det här är något som påverkar SJ’s slutprodukt. Studiens resultat leder till att vi kan 

konstatera att det råder konkurrens mellan SJ och indirekta konkurrenter samt att 

konkurrensen mellan direkta konkurrenter kan komma att öka på grund av att 

inträdesbarriärerna till industristrukturen sjunkit. Vi kan vidare dra slutsatsen att den rådande 

konkurrensen på järnvägen för att få köra önskade tåg är något som påverkar SJ’s 

slutprodukt.  

 

Genom att analysera studiens teoretiska referensram tillsammans med hur respondenterna 

uppfattar verksamheten kan vi dra slutsatsen att SJ är en network value chain. Network value 

chain är en variant av värdekedja med stor betoning på teknologi och kommunikation. 

Othman & Sheehan (2011, s.11, 18) och Porter(1998, s. 166, 168) menar att det är av stor 

vikt att teknologi och kommunikation är väl fungerande mellan de olika värdeskapande 

aktiviteterna för att en network value chain ska fungera effektivt. I studien framkommer det 

att respondenterna anser att effektiv och kontinuerlig kommunikation mellan de olika 

avdelningarna är av stor vikt för att SJ’s verksamhet ska fungera samt för att kunna leverera 

en produkt med god kvalité. Ett välfungerande systemstöd är något som respondenterna 

också anser är viktigt för att arbetet ska fungera bra. Vi drar härmed slutsatsen att i dagsläget 

har SJ tillgång till ett välfungerande systemstöd men att SJ inte är en optimalt fungerande 

network value chain på grund av den bristfälliga kommunikationen mellan de värdeskapande 

aktiviteterna. Den bristfälliga kommunikationen kan få en negativ effekt på kvalitén på SJ’s 

produkter. 

 

Studiens resultat visar på att alla respondenter har en nära förbindelse med depåanläggningen 

i Hagalund samt att Hagalund har en stor inverkan på den primära aktiviteten verksamhet i 

SJ’s värdekedja. Respondenterna menar vidare att resterande organisationen SJ indirekt är 

beroende av Hagalundanläggningen då majoriteten av SJ’s produkter, fordon, underhålls där. 

Vi kan härmed dra slutsatsen att Hagalundsanläggningen har en påverkan på SJ’s värdekedja. 
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Studiens resultat visar på att respondenterna inte anser att dagens anläggning i Hagalund 

fungerar optimalt. Några respondenter anser att den fungerar okej med tanke på de 

förutsättningar som finns på anläggningen. Respondenterna menar att anledningen till att 

Hagalundsanläggningen inte fungerar enligt önskan är på grund av kapacitets och resursbrist 

samt bristande kommunikation. Smit och Trigeorgis (2006, s. 403) menar att bristande 

resurser minimerar chanserna för skapa synergi mellan andra avdelningar samt potentiell 

ökning av organisationens konkurrenskraft. Respondenterna menar att den dåliga 

kommunikationen beror på att avdelningar i SJ’s huvudkontor uppfattar de resursbrister som 

presenterats från de anställda på Hagalund. De menar vidare att om depåverksamheten inte 

utför ett bra jobb påverkas kvalitén på SJ’s produkter ut mot kund. Vi kan därmed konstatera 

att Hagalundsanläggningen idag inte fungerar effektivt på grund av kapacitets och resursbrist 

samt bristande kommunikation. De här faktorerna bidrar till chanserna för att skapa synergi 

minskar samt att det påverkar SJ’s konkurrensfördelar negativt. 

 

Vi kan vidare presentera slutsatsen att ägarförhållanden som råder på Hagalund har enligt 

respondenterna en påverkan på SJ’s verksamhet. På grund av att det är otydligt att identifiera 

vart ansvar ligger för de aktiviteter som är relaterade till Hagalund bidrar det till dålig 

kommunikation och en mer trögrörlig verksamhet. Studiens resultat visar på att dålig 

kommunikation och en trögrörlig verksamhet har en negativ påverkan på SJ’s produkter.  

 

Vi kan vidare konstatera att systemstödet som idag används i den primära aktiviteten 

verksamhet i SJ’s värdkedja enligt respondenterna fungerar bra. Systemet som används idag 

är relativt nyinköpt och har bidragit till positiva effekter. Tallon (2012, s. 12) menar att om 

investeringar görs för att förändra i syfte att förbättra systemstöd bidrar det till ett positivt 

överspill i organisationen.  

 

Studiens teoretiska referensram visar på att organisationer som tillhör network value chain 

tenderar att utöka sin infrastruktur för att ytterligare skapa värde åt organisationen och 

slutkunden (Othman och Sheehan, 2011, s. 11). McKenna och Walker (2007) menar att en 

vertikal integration leder till en bättre lyhördhet och en ökad kvalitet. Ett argument som även 

Heaton (2004, s.96) håller med om, Heaton menar också på att det blir en ökad kvalité på 

produkten om verksamheten sköts av organisationen. Respondenterna är av den generella 

åsikten att om SJ införskaffar en ny depå i egen regi skulle det ses som positiv företeelse med 

positiva effekter på SJ’s produkter. Slutsatsen blir därmed att både den teoretiska grunden 

och studiens empiriska resultat visar på att föredelar skulle uppstå på SJ’s produkter om SJ 

införskaffade en egen depå i regi. Majoriteten av respondenterna anser organisationen SJ 

skulle påverkas vid en införskaffning av en depå i eget regi, men att inte alla värdeskapande 

aktiviteter skulle känna av det. 

Studiens resultat visar på att det är en förutsättning att det finns rätt resurser på rätt plats. 

Vidare att om SJ införskaffar en egen depå i egen regi skulle det bidra till att SJ skulle få 

bättre kontroll på sina resurser, processer och underhåll som skulle finnas på den nya depån. 

Även studiens teoretiska referensram pekar på vikten av att en korrekt resurshantering leder 

till ett ökat värdeskapande och kvalitet. Slutsatsen blir därmed att hanteras de nya resurserna 

korrekt på den nya anläggningen öppnar det upp för fördelar och positiva effekter på SJ’s 

produkter om en egen depå i egen regi införskaffas. Vi kan även dra slutsatsen att en depå i 

egen regi skulle leda till att snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva beslut kan tas. 

Respondenterna menar att de skulle ha en större möjlighet att påverka det som sker i depån 

om den sköttes i egen regi samt att SJ skulle kunna bedriva en mer kostnadseffektiv 



 

55 
 

verksamhet på grund av den ökade kontrollen. Ett argument som stämmer överens med 

Heaton (2004, s. 94) som menar att en organisation som sköter verksamheter internt får en 

bättre kontroll över sina processer vilket leder till kostnadsfördelar. 

Studiens resultat indikerar också på att negativa konsekvenser kan uppstå om SJ väljer att 

införskaffa en egen depå i egen regi. Teorin menar att när organisationer väljer att vertikalt 

integrera en ny verksamhet till värdekedjan leder det till att organisationen expander snabbt 

och mycket. Det kan leda till röriga förutsättningar samt att organisationen inte klarar av att 

hantera en sådan snabb expansion. Respondenternas argument stämmer in med det teoretiska. 

De anser att till en början när depån precis införskaffats, att arbetsprocesserna kan komma att 

blir röriga samt att rutinerna kan vara bristfälliga.  

 

7.2 Slutsats 

7.2.1 Besvarandet av frågeställning 

För att nu besvara vår frågeställning: 

Hur påverkas SJ’s värdekedja om SJ väljer att äga och förvalta en del av den värdeskapande 

aktiviteten Operations? 

Baserat på våra slutsatser och analys kommer SJ’s värdekedja att påverkas av en ny depå i 

egen regi. Om en ny depåanläggning införskaffas kommer den att tillhöra den primära 

aktiviteten verksamhet i SJ’s värdkedja. Det är den identifierade delen verksamhet i SJ’s 

värdekedja som idag har den främsta kontakten med depåverksamheten. Anläggs en ny depå 

är det främst den primära aktiviteten verksamhet som kommer påverkas och därmed de 

sekundära aktiviteter som stödjer aktiviteten verksamhet. Påverkan kommer bestå av ändrade 

förutsättningar i form av en förändrad personal situation och enligt respondenternas tycke 

svårare arbetsförutsättningar, med andra ord, planeringsförutsättningar då tågen måste 

konkurrera med andra tågoperatörer om kapacitet på stambanan. Det skiljer sig från dagens 

läge då tågen kör på driftspår. Vi är av åsikten att det är den primära aktiviteten verksamhet 

som kommer få den störa påverkan men SJ’s värdekedja i övrigt kommer även påverkas då 

spridningseffekter uppstår. Studiens resultat visar på att kommunikation sker mellan olika 

värdeskapande aktiviteter i värdekedjan för att få verksamheten att fungera. Det innebär att 

sker en vertikal integration i den värdeskapande aktiviteten verksamhet kommer de 

avdelningar som respondenterna kartlade att de samarbetade med, märka av de ändrade 

förutsättningarna.  

Figuren 8 i kapitel 6 illustrerar hur SJ’s värdekedja påverkas när en del av den värdeskapande 

aktiviteteten verksamhet vertikalt integreras, vidare följer en verbal förklaring på hur 

värdekedjan påverkas. Den nya depån påverkar alla sekundära värdeskapande aktiviteter av 

Operations. Den sekundära värdeskapande aktiviteten infrastrukturen ändras i form en ny 

förutsättning för kontroll av resurser och verksamhet. Det blir en tydligare ansvarsbild och 

bättre granskning av kvaliteten av resurser och verksamhet i depån. Den andra sekundära 

värdeskapande aktiviteten personal påverkas då det blir ett ökat personalantal samt ändringar 

av arbetsuppgifter. Tjänstekategorierna av den primära aktiviteten operations blir tvungna ta 

hänsyn till nya depån vid deras planering vilket leder till andra förutsättningar.  Sekundära 

värdeskapande aktiviteten teknologi påverkas då nya depåns resurser kommer vara bättre än 

de i Hagalund. Det innebär en ökad kvalitet på verksamheten i den nya depån och leder till en 

ökad kvalité av produkten. Sista sekundära värdeskapande aktiviteten är resursinförskaffning 

och kommer inte påverkas. Enligt en respondent skulle en införskaffning av en ny depå leda 

till flera införskaffningar av depåverksamheter i framtiden. Vi anser däremot en ny depå inte 
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har en inverkan på hur SJ kommer att införskaffa resurser i framtiden. Förutom dessa 

sekundära värdeskapande aktiviteter påverkas även två andra primära värdeskapande 

aktiviteter samt deras sekundära värdeskapande aktiviteter. Distributionen av produkten inom 

primära värdeskapande aktiviteten utgående logistik kommer att påverkas. Den nya depån 

leder till nya förutsättningar för hur SJ distribuerar produkten tågresor. Till exempel kan den 

nya depån leda till ökat antal tågresor. Detta påverkar i sin tur försäljning och 

marknadsföring. Den nya distributionsförmågan kan leda till flera tågresor, vilket kan leda till 

en ökad försäljning.  

Enligt studiens empiri och analys påvisas att en vertikal integration av operations har en 

inverkan på flertal primära och sekundära värdeskapande aktiviteter hos SJ’s. Vi konstanterar 

att en vertikal integration av en del i verksamhet har en spridningseffekt till andra delar av 

organisationen vilket påverkar SJ som helhet. 

7.2.2 Teoretiskt bidrag 

I vår studie har vi påvisat att en vertikal integration har en påverkan på Porters värdekedja. 

När en primär värdeskapande aktivitet vertikal integreras i Porters värdekedja, är det ett 

flertal primära och sekundära värdeskapande aktiviteter som påverkas. När en organisation 

vertikalt integrerar en verksamhet inom en primär värdeskapande aktivitet kan ett positivt 

överspill skapas, vilket kan illustreras grafiskt med hjälp av Porters värdekedja. Det positiva 

överspillet kan sträcka över flera värdeskapande aktiviteter till höger om den initiala 

värdeskapande aktiviteten. Innan en organisation väljer att vertikalt integrera torde 

organisationen undersöka sina resurser samt sin situation. Om organisationens 

resurshantering eller tillgång och/eller sin befintliga situation inte är gynnsam, kan en 

övervägning ske om organisationen ska utföra en vertikal integration eller inte. Det påvisas 

även att en vertikal integration kan vara ett främjande strategiskt beslut för en organisation. 

Detta om organisationen hantera de resurser som om organisationen hanterar sina rätt resurser 

vilket är relaterade till verksamheten som vertikalt integreras. 

Det teoretiska bidraget från vår studie kan hjälpa både organisationsledning och akademiker. 

Med hjälp av den här studien kan en organisationsledning få en bättre förståelse för viket av 

resurshantering samt i vilken kontext en organisation borde överväga en vertikal integration. 

Organisationen kan även få en djupare förståelse i vilka effekter en vertikal integration kan ha 

på organisationens resterande verksamheter. Effekterna kan ses genom att kartlägga 

organisationen och dess verksamheter med hjälp av Porters värdekedja. På så sätt kan 

organisationer analysera om en vertikal integration är gynnsam samt vilka resurser som krävs 

för att kunna genomföra det strategiska beslutet. Vår studie bidrar till akademiker genom att 

påvisa eventuella effekter en vertikal integration kan ha på Porters värdekedja. Vi visar även 

att en vertikal integration kan bidra till positiva effekter i den resterande värdekedjan, 

förutsatt att relaterade resurser hanteras korrekt. Detta ger akademiker en djupare förståelse 

för vilka effekter resurshantering och justering av kommunikation kan ha på Porters 

värdekedja, om en vertikal integration implementeras. Studien ger även rekommendationer 

till framtida forskning, baserat på våra observationer vilket har upptäckts under studiens 

gång.    
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8. Rekommendationer till företaget och fortsatt forskning 
I det här kapitlet presenterar vi förslag åt SJ om hur de kan förbättra sin kommunikation 

samt konkurrenskraft. Vi förespråkar även om att implementera en vertikal integration av en 

depå samt vad SJ måste ha vid åtanken vid en sådan strategi. VI avslutar kapitlet med att 

presentera rekommendationer för framtida forskningar inom värdekedjeteorier samt vertikal 

integration.  

8.1 Rekommendationer till företaget 
En slutsats i vår studie är att idag märker SJ inte av någon konkurrens om kunderna men de 

märker att en förändring närmar sig och att konkurrensen kommer att hårdna.. Här 

rekommenderar vi SJ att identifiera och analysera den rådande marknaden samt göra 

prognoser på hur konkurrensen i framtiden kommer att se ut.  Sen utveckla system och 

arbetsprocesser som fokuserar på att skapa attraktiva produkter, tågresor, som kunderna i 

framtiden vill ha samt är konkurrenskraftiga. 

Resultatet visar på att kommunikationen är av betydelse inom SJ och att den har en påverkan 

på kvalitén på produkten. Idag anser flera av våra respondenter att kommunikationen inte är 

optimal. Studien visar på att projekt har införts för att förbättra den här aspekten. Vår 

rekommendation till SJ är att fortsätta implementera projekt som har i syfte att förbättra 

kommunikationen. Vi ser gärna att SJ inför mötesgrupper med respondenter från olika 

avdelningar sätter sig och disskuterar samt utvecklar ett program för öka kvalitet inom 

kommunikation i verksamheten.  

Enligt empirin och analysen finns det fördelar och nackdelar med att äga en depå i egen regi. 

Däremot anser vi fördelarna överväger nackdelarna. Den nya depån kan medföra en 

förbättrad sammarbete mellan depå och tjänstekategorierna till den primära värdeskapande 

aktiviteten operations. Då nya depån skulle ägas i eget regi bidrar det till en ökad möjlighet 

av kontroll över det som sker på depån. Detta bidrar till nya förutsättningar och ökad kvalitet 

av SJ’s produkt tågresor. Förutsättningen att kunna erhålla dessa fördelar måste SJ analysera 

sina resurser och se ifall de har kapaciteten att utvinna fördelarna. Vi rekommenderar SJ att 

överväga om de ska anställa helt ny personal eller om de utför en blandning av gammal och 

ny personal till depån. Oavsett hur de gör med personal måste SJ investera i resurser vilket 

berör kommunikation och kontroll över arbetsprocesser. På så sätt förtydligas planeringen av 

arbetsprocesser men även att snabbare beslut kan tas. Vi rekommenderar SJ att implementera 

informationsprocesser med fokus på kontroll över depåverksamheten och dess personal. Det 

kan innebära kontinuerliga möten mellan depån samt tjänstekategorierna i den primära 

aktiviteten verksamhet. Vi rekommenderar även att SJ adoptera stadgor relaterat till 

kommunikationen mellan nya depån och tjänstekategorierna.  Stadgorna torde innehålla hur 

kommunikationen sker samt hur ofta. Stadgorna ska även fastställa vilka anställda ansvarar 

för kommunikationen mellan den nya depån och tjänstekategorierna. Det bidrar till minskade 

missförstånd samt en tydlig struktur på hur kommunikationen sker.  

Vi rekommenderar SJ att investera i fysiska resurser vid den nya depån. De måste införskaffa 

resurser vilket möjliggör högkvalitativt underhåll av tågen. Det innebär en investering av 

anläggningar vilket berör reparation och städning. SJ torde investera i tågplatser i den nya 

depån. Detta minskar risken för flaskhalsar samt möjliggör en effektivare planering av 

tågunderhåll. Investeringen av flera tågplatser kan leda till förlust av platser i Hagalund. 
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Detta då Trafikverket kan anse att SJ inte längre behöver dem. För att motverka detta 

rekommenderar vi SJ att genomföra en analys av platsförlustens inverkan på produkten 

tågresor samt presentera resultaten till Trafikverket. Detta i hopp at Trafikverket inser SJ’s 

situation samt låter dem behålla flera tågplatser i Hagalund. På grund av nye depåns 

lokalisation är driftspår mellan depån och Stockholms centralstation inte möjlig. Det leder till 

tågen måste använda stambanan vid förflyttning av tåg mellan den nya depån och Stockholm 

centralstation. Denna situation medför en risk för ökade förseningar vilket påverkar kvalitén 

av produkten tågresor samt ökat arbete för tjänstekategorierna. Vi rekommenderar SJ att ha 

ett närmre sammarbete med Trafikverket i mål att försäkra mer plats åt SJ’s tåg på 

stambanan. Mer specifikt mellan Stockholm centralstation och den nya depån. 

Slutligen konstanterar vi om SJ följder dessa rekommendationer finns möjligheter till att en 

förbättrad situation och kommunikation mellan Hagalund och SJ uppstår. Det leder till ett 

mer effektivt sammarbete vilket påverkar andra värdeskapande aktiviteter i värdekedjan 

positivt och möjliggör att kvalitén på SJ’s produkter ökar. Slutligen gällande resultatet på 

studien huruvida SJ införskaffar en ny depåanläggning i egen regi vill vi ge 

rekommendationen att ur ett värdkedjeperspektiv bör SJ införskaffa en depå i egen regi.   

8.2 Rekommendationer till fortsatt forskning 
Vid undersökning av teorier vilket berör värdekedjan och vertikal integration anser vi fortsatt 

forskning krävs. Vi anser det borde ske framtida forskning som berör värdekedjan av 

organisationer med transporttjänster samt dess resurshantering. I dagsläget finns network 

value chain vilket berör ämnet, däremot berör det organisationer med transporttjänster och 

telekommunikationtjänster. Vi anser det finns skillnader mellan transporttjänster och 

kommunikationstjänster vilket borde förtydligas. Till exempel hur kommunikationen sker i 

en network value chain. Vi anser att fortsatta studier om vertikal integration är en 

nödvändighet. Olika studier påvisar olika fördelar samt nackdelar med vertikal integration 

vilket medför otydligheter om ämnet. Vi anser därefter att mer studier borde utföras inom 

vertikal integration för att fastställa vilka strategiska beslut är mer fördelaktiga, beroende på 

vilken situation en organisation befinner sig i. 
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9. Sanningskriterier  

Detta kapitel är menat för att ge läsaren en uppfattning om vår kvalitativa forsknings 

trovärdighet och validitet. Det gör vi genom att presentera kriterier inom trovärdighet och 

äkthet samt hur vi har uppnått dem. I slutändan är det upp till läsaren att avgöra om vi har 

uppnått kriterierna eller inte.   

Bryman och Bell (2005, s. 304, 306) menar att det finns flera ståndpunkter att välja mellan 

när den kvalitativa forskningens kvalitet ska bedömmas. Ena metoden är att applicera den 

kvantitativa forskningsmetodens kvalitetskontroll och är att undersöka reliabilitet och 

validitet. Dock menar vissa kvalitativt inriktade forskare att den här typen kvalitetskontroll 

eventuellt inte passar för just en kvalitativ forskning. De resonerar att begreppet validitet är 

relaterat till mätning, något vilket kan anses inte passa in i en kvalitativ forskning. (Bryman 

och Bell, 2005, s. 304). Guba och Lincoln (Bryman och Bell, 2005, s. 306) presenterar en 

annan typ av kvalitetskontroll för den kvalitativa forskningsmetoden. Den ersätter de tidigare 

nämnda begreppen vilket är relaterade till den kvantitativa kvalitetskontrollen med 

trovärdighet och äkthet. Anledningen till deras tveksamhet till den föregående 

kvalitetskontrollen är att den baseras på realism och förutsättningen om att den finns ett 

absolut svar. (Bryman och Bell, s. 306) Vi har tidigare fastställt att vår ontologiska synvinkel 

är konstruktionism och är motsatsen till realismen (Bryman och Bell, 2011, s. 22). Vi anser 

även att det inte finns ett absolut svar då vår empiri är baserad på tolkning av respondenternas 

personliga erfarenheter och perspektiv. Vi kommer därav att använda kvalitetskontrollen 

presenterat av Guba och Lincoln (Bryman och Bell, 2005, s. 306). 

Tidigare nämnt berör vår valda kvalitetskontroll trovärdighet och äkthet. Trovärdighet berör 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka studien. Äkthet beror 

rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktiskt 

autenticitet. (Bryman och Bell, 2011, s. 306, 309) 

9.1 Trovärdighet 
Tillförlighet 

För att skapa tillförlitlighet för forskningsresultaten menas det att forskningen ska ha utförts 

med de rätta reglerna samt att respondenterna av studien ska få tillgång till resultaten. Syftet 

med att skicka in resultatet till respondenterna är att säkerställa att vi har tolkat dem rätt. 

(Bryman och Bell, 2005, s. 307) Vi har utför vår forskning baserat på WAPOR koden. Vi 

anser att det regelverk som beskrivs i koden är godtagbara för användning då den används av 

flera vetenskapliga föreningar (Frechtling och Boo, 2012). Vi valde att inte skicka vår analys 

till respondenterna då de kommer att ta del av den i form av en rapport specifikt inriktat mot 

SJ samt att de fick se examensarbetet, innan vi gick upp med den inför vår opposition. En 

annan anledning till varför vi valde att inte skicka analysen till våra respondenter är att vi 

anser de inte har tillräcklig teoretisk kunskap för att utvärdera den. Om vi hade skickat 

analysen till respondenterna skulle det kunna leda till att de missförstår den och kräver 

ändringar eller censur (Bryman och Bell, 2005, s. 308-309). Vi anser att det skulle kunna 

påverka studieresultatet negativt då hela sanningen inte presenteras. Däremot har vi sparat 

alla våra inspelningar av intervjuerna samt transkriberingarna av dem ifall respondenterna 

skulle efterfråga dem i efterhand. Respondenterna har dock inte kontaktat oss angående 

begärda ändringar vilket vi anser är ett tecken på att informationen från respondenterna är 

pålitlig samt att de anser vi har tolkat den rätt.  Då vi har vägletts av godtagbara 

forskningsregler i vår kvalitativa forskning anser vi att studien är tillförlitlig. Fastän vi inte 

har skickat vår analys till respondenterna anser vi att det inte påverkar studiens tillförlitlighet. 
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Då vi bedömer att deras bristande teoretiska kunskap inte skulle medföra en betydelsefull 

återkopling.       

Överförbarhet 

Vid en kvalitativ studie är det vanligt att undersöka en specifik företeelse som inte är 

generaliserbar(Bryman och Bell, 2005, s. 307). Det stämmer överens med vårt syfte som är 

att undersöka hur organisationens SJ värdekedja påverkas om en vertikal integration utförs 

med delsyftet att undersöka vilka effekter den nya depåanläggningen skulle ha på SJ’s 

produkt tågresor.  Det som påvisar i en kvalitativ studie om studieresultatet är överförbart till 

en liknande situation i en annan tidpunkt, är hur detaljerat kontexten förklaras i studien. 

Sedan är det upp till läsaren att bedöma om studieresultatet är överförbart till en annan 

situation i framtiden. (Bryman och Bell, 205, s. 307) För att öka överförbarheten har vi 

försökt att rikligt beskrivit kontexten studien är baserad på i det första kapitlet. Där har vi 

förklarat bakgrunden till SJ’s situation samt hur det är i dagsläget. Vi har även försökt att 

formulera en detaljerad empiri i mål att förtydliga SJ’s situation och hur det förhåller sig till 

syftet. Vi anser att kontexten har beskrivits väl men om resultatet är överförbart är upp till 

läsaren att avgöra. 

Pålitlighet 

Pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet vid kvantitativ 

forskning. Bedömningen av studiens pålitlighet görs genom att granska hela 

forskningsprocessen under studiens gång. (Bryman och Bell, 2005, s. 307) Granskningen av 

vår forskningsprocess utfördes av oss med hjälp av vår handledare. Vi granskade även vår 

forskning av andra examensarbetare i det tidigare skedet av studien. Under vår 

forskningsprocess har vi tillsammans med vår handledare granskat alla faser av 

forskningsprocesser i mål om att uppnå vårt syfte och akademiska förväntningar. Initialt 

granskade vi våra val och lät vår handledare revidera valen därefter.  Denna 

granskningsprocess skedde i alla faser av forskningsprocessen vilket har gett vår handledare 

insyn i våra framsteg och om de är korrekt utförda. Baserat på vår granskningsprocess med 

handledare anser vi att pålitligheten av vår kvalitativa forskning är därmed hög. 

Möjlighet att styrka 

Det sista kriteriet av trovärdighet är möjligheten att styrka att forskningen och dess slutsatser 

har utförts i god tro. Det innebär att vi som forskare inte avsiktligen påverkat forskningens 

slutsatser baserat på våra värderingar och teoretiska inriktningar. Detta med förståelsen att det 

inte går vara helt objektiv vid en kvalitativ forskning. (Bryman och Bell, 2005, s. 307-308) Vi 

utför en kvalitativ studie med en deduktiv ansats vilket innebär att forskningen baseras på 

teorier och förförståelse samt tolkning av respondenters svar (Bryman och Bell, 2005, s. 23, 

301) Fastän vi inte har avsiktligt försökt påverka forskningsprocessen och dess slutsats till 

vår favör, är vi medvetna om att vår förförståelse kunnat ha inverkat på forskningsmetoden 

och tolkningen av respondenternas svar. Houghton et al. (2013, s. 13) menar att forskare kan 

lämna granskningsspår och förklara ens reflexivitet i mål att styrka forskningen och 

slutsatsen.  

Möjligheten att styrka forskningens och slutsatsens trovärdighet genom att lämna 

granskningsspår innebär att vi motiverar våra metodval samt förklarar vår förförståelse. Det 

möjliggör läsaren att få insikt om hur forskningen är utförd samt hur vi har tolkat 

respondenternas svar. (Houghton et al., 2013, s. 14-15) Beskrivningen av vår förförståelse i 

första kapitlet anser vi ha gett läsaren en god uppfattning för hur vi har tänkt genom 
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forskningen. Vi har motiverat samt förklarat utförandet av forskningen i metodkapitlet. Vi 

anser ha lämnat tillräckliga granskningsspår åt läsaren för att kunna skapa en uppfattning om 

forskningens och slutsatsens styrka.     

Reflexivitet innebär att forskaren har självkännedom om att kunna påverka 

forskningsprocessen baserat på ens förförståelse. Själva förskaren kan ses som ett instrument 

i en kvalitativ forskning och innebär att även denne måste vara trovärdig för att kunna skapa 

en trovärdig slutsats. Trovärdigheten av oss som forskare kan bevisas genom förtydligan av 

ämnesvalet, förförståelse samt teorins inverkan i analysen. (Houghton et al., 2013, s. 15) Det 

anser vi ha gjort i de kapitel vilket är relaterade till ämnesvalet, förförståelse samt teorins 

inverkan i analysen. Vi anser det påvisar vår trovärdighet för läsaren samt att studien och 

slutsatsen styrka. Däremot är det upp till läsaren att avgöra detta. 

9.2 Äkthet 
De kriterier vilket berörs av äkthet påvisar om den kvalitativa forskningen visar en rättvis bild 

av respondenters åsikter och uppfattningar samt vilka följder de får av forskningen (Bryman 

och Bell, 2005, s. 308-309). Vid valet av respondenter försäkrade vi att ha en blandning av 

individer med olika erfarenheter och positioner inom SJ. Vi ansåg det skulle medföra en 

djupare förståelse för SJ’s kontext åt studien samt leda till en starkare slutsats. Vi valde även 

en semistrukturerad intervju med målet att låta respondenterna elaborera på det de ansåg som 

viktigt. Vid transkriberinge av intervjuerna för forskningens empiri försäkrade vi att allting 

som sades av respondenterna var med. Det gjordes genom att vi båda korrekturläsate 

transkriberingarna samtidigt som vi lyssnade på intervjuerna. Vi menar valet av respondenter, 

intervjumetod och korrekturläsningen av transkriberingarna skapar en rättvis bild av de olika 

åsikterna och uppfattningar som respondenterna har av SJ’s kontext.  

De andra och tredje kriterierna av äkthet är ontologisk autenticitet och pedagogisk 

autenticitet. De granskar om respondenter får en bättre förståelse för den situation de befinner 

sig i samt andras situation, tack vare undersökningen (Bryman och Bell, 2005, s. 309). Vi 

anser att respondenterna inte får en ökad förståelse för deras befintliga individuella situation 

men därmed andras. Tack vare undersökningen får respondenterna en insikt i hur deras 

kollegors situation är i dagsläget samt dess betydelse för den resterande organisationen. De 

får även en förståelse för hur deras befintliga situation påverkas om en depåverksamhet 

vertikalt integreras i SJ’s värdekedja. Likaså får respondenterna en ökad kännedom om vilka 

faktorer påverkar produkten tågresors kvalitet samt hur kvalitén skulle ökas vid en vertikal 

integration av en depåverksamhet. Vi bedömer att forskningen kan ge respondenterna bättre 

förståelse för andras situation är i dagsläget samt hur alla respondenters situation påverkas av 

en vertikal integration av en depå.   

Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet är de två sista kriterierna av äkthet. De granskar 

om undersökningen har bidragit till att respondenterna kan ändra sin situation samt om 

möjligheten till att ändra situationen blir bättre. (Bryman och Bell, 2005, s. 309) Studiens 

rekommendationer till SJ anser vi medföra kunskap till respondenterna om den befintliga 

situationens nackdelar. Vi förklarar SJ’s tillstånd samt hur de kan gå till vägar för att positivt 

ändra det befintliga tillståndet. Vi förklarar även i våra rekommendationer vad SJ ska tänka 

på om de tar beslutet att införskaffa en ny depå i Stockholmsregionen. Vi anser ha gett 

tillräcklig information för respondenterna och SJ som möjliggör dem att utföra de åtgärder 

som krävs för att ändra SJ’s befintliga tillstånd. 
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Appendix 

Appendix 1, PRT scenario 

Författarna introducerar ett hypotetiskt exempel som involverar en Lyxkryssare, två anställda 

på kryssaren, en kock och en skeppare, samt en konsument, magnat.  Både kocken och 

matrosen har en tjänst (kryssning) som de kan erbjuda magnaten (som vill underhålla sina 

gäster) under ett visst specifikt datum (1). För att kocken ska kunna erbjuda kryssningen åt 

magnaten, måste kocken investera 100 enheter i sig själv i en tjänsterelaterad handling (till 

exempel lära sig en specifik maträtt), under datumet 0. Vi måste anta att den tjänsterelaterade 

handlingen inte är överförbar till någon annan.  Vi antar även att magnaten värderar tjänsten 

(kryssningen) till 240 enheter samt att ingen annan är intresserad av tjänsten. Det tredje 

antagandet är att kocken samt magnaten inte är utbytbara under datumet 1, men däremot är 

skepparen det. Det fjärde antagandet är att inga långtidskontrakt är tillåtna under datumet 0, 

på grund av höga transaktionskostnader. Det betyder att ett nytt kontrakt måste skapas vid 

varje användning av tjänsten.  

 

Om allt sker effektivt, överväger nyttan (240 enheter) kockens kostnader (100 enheter). Om 

vi antar att skepparen äger kryssaren, kommer kocken inte att medverka i tjänsteutförandet 

för magnatens kunder under datumet 1. Anledningen till detta är eftersom skepparen äger 

kryssaren, betyder det att personen inte är utbytbar. Alltså måste nyttan på 240 enheter delas 

på trevägar (80 enheter) eftersom kocken behöver tillgång till skepparens resurser (kök) och 

magnatens sammarbete (kunder). Därmed får kocken ingen vinning av det hela (80 enheter, 

datum 1 - 100 enheter, datum 0 = -20 enheter, datum 2). 

 

Däremot om magnaten äger kryssaren, kommer kocken att delta. Anledningen är att kocken 

endast behöver sammarbeta med magnatet (för att få tillgång till resurser och kunder) och 

kommer jobba i magnatens intresse, under datumet 1. Alltså kommer nyttan på 240 enheter 

att delas mellan två väger (då skepparen är utbytbar samt inte investerat något under datumet 

0, erhåller den ingen nytta). Kockens totala nytta på 120 enheter (240÷2) kommer alltså att 

överväga investeringen som skedde under datumet 0 (120-100=20). 

Exemplet med ägarförhållandet blir mer komplicerat ju mer faktorer som är involverade. Hart 

och Moore (1990, s. 1123-1125) beskriver scenarion där även skepparen har investerat under 

datumet 0. Författarna går mer in på djupet i det exemplet hur själva ägarförhållandet av 

resurser samt tjänster och investeringar påverkar nyttofördelningen.       
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Appendix 2, Intervjumall 

1. Vilken är din befattning i Företaget? 

2. Hur länge har du arbetet i den här tjänsten? 

3. Vad innebär din tjänst? 

 

4. Kan du beskriva SJ’s kärnverksamhet? 

 

5. Hur tycker du att konkurrensen är idag i den industri som SJ befinner sig i? 

 

6. Hur upplever du att den ovannämnda konkurrensen påverkar SJ? 

 

7. Hur arbetar ni för att vara konkurrenskraftiga? 

 

8. Hur upplever du att samarbetet avdelningar och divisioner emellan fungerar? 

 

9. Hur påverkar det ovannämna samarbetet SJ’s produkt/er? 

 

10. Vad behöver du för att kunna utföra ditt arbete? 

 

11. Hur förhåller sig ditt arbete till andra avdelningar och divisioner? 

 

12. Hur ser arbetsprocesserna ut? 

 

13. Har de alltid sett ut så? 

 

14. Om en ändring skett i arbetsprocesserna, kan du förklara varför? 

 

I Dagsläget är Hagalund den största depån för underhåll av X2. 

15. Hur upplever du att ha Hagalunds depåverksamhet idag fungerar? 

 

16. Hur förhåller sig ditt arbete och verksamheten ute på Hagalund? 

 

17. Hur upplever du förhållandet mellan depåverksamheten i Hagalund och SJ som 

organisation? 

 

18. Hur ser du på ägarförhållandena som råder idag på Hagalund? 

 

19. Upplever du att depåverksamheten har påverkan på SJ’s produkt/er? 
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Låt oss nu utgå från det hypotetiska scenariot att SJ väljer att bygga en egen ny depå på annan 

ort med mycket god standard som ni råder över själva i egen regi. Här ska delar eller hela 

underhållet som idag görs på Hagalund för X2 utföras. 

 

20.  Beskriv hur SJ’s produkt/er skulle påverkas om underhållet för x2 sker på annan ort 

 

 

21. Hur upplever du att ditt arbete skulle påverkas om underhåll för x2 kommer ske på 

annan ort? 

 

22. Hur upplever du att SJ som organisation skulle påverkas om underhåll för x2 kommer 

ske på annan ort? 

 

23. Om SJ rådde över en egen depå i egen regi, hur skulle det påverka SJ’s produkt/er? 

 

24. Om SJ rådde över en egen depå i egen regi, hur skulle det påverka ditt arbete? 

 

25. Om SJ rådde över en egen depå i egen regi, hur skulle det påverka SJ som 

organisation? 

 

26. Ser du några fördelar med att SJ råder över en egen depå i egen regi? 

 

27. Ser du några nackdelar med att SJ råder över en egen depå i egen regi? 
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Appendix 3, WAPOR 

(http://wapor.unl.edu/wapor-code-of-ethics/) 

Regler relaterat till hantering av forskningsresultat: 

(a) for whom the study was conducted and by whom it was carried out; 

(b) the purpose of the study; 

(c) the universe or population to which the results of the study are projected; 

(d) the method by which the sample was selected, including the type of sample (probability, 

quota, etc.), the specific procedures by which it was selected and the actual size of the 

sample; 

(e) the degree of success in actually carrying out the sample design, including the rate of non-

response and how it was calculated or a comparison of the size and characteristics of the 

actual and anticipated sample; 

(f) a description of estimating procedures (if any) and/or weighting procedures used to adjust 

raw data; 

(g) a full description of the method employed in the study; 

(h) the time at which the study was done, and the time span covered in collecting data; 

(i) a copy or printout of the questionnaire, interview schedule or other data collection 

instrument(s) including instructions. 

(j) which results are based on parts of the sample, rather than the whole sample; 

(k) a description of the precision of the findings, including, if applicable, estimates of 

sampling error. 

Technical terms shall be employed in the report in accordance with their commonly 

understood scientific usage. 

Regler som berör själva relationen mellan individerna som berörs av själva intervjun: 

Angående deltagarna: 

(a) No informant, respondent or other research participant must be adversely affected as a 

result of his/her answers or of the research process. The researcher shall respect respondent’s 

decisions about their participation in the research and use no methods or techniques by which 

the informant is put in the position that s/he cannot exercise his/her right to withdraw or 

refuse his/her answers at any stage of the research. 

http://wapor.unl.edu/wapor-code-of-ethics/
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(b) Researchers shall respect the need of informants, respondents or others participating in the 

research for privacy, confidentiality and data protection. 

(c)No response in a survey or other research finding shall be linked in any way to an 

identifiable respondent. Respondents must remain unidentified, except in rare cases, with the 

respondent’s specific permission and provided that it is not ruled out by national law. The 

researcher must take measures to prevent deductive disclosure. 

(d) The interview method or any other method employed by the researcher must never be 

used as a disguise for other purposes such as marketing, sales solicitation, fundraising or 

political campaigning. 

Angående intervjuarna: 

(a) Research assignments and materials received, as well as all information from respondents, 

shall be held in confidence by the interviewer and revealed to no one except the research 

organization conducting the study. 

(b) No information gained through a research activity shall be used, directly or indirectly, for 

the personal gain or advantage of the interviewer in his/her relations with the respondents. 

(c) The research shall be conducted in strict accordance with specifications. No interviewer 

shall carry out more than one assignment in contact with the same respondents unless this is 

authorized by the research organization and its clients. 
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