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In Sweden whenever trains or maintenance workers want access to the railway
system, their requests of usage and movements are being supervised, granted and
handled by train dispatchers. The profession holds a key role in making the complex
railway system work in terms of efficiency, safety and delivering on-time arrivals.
This master thesis, delegated by the Swedish Transport Administration, has been
carried out at the Division of Human Computer Interaction at Uppsala University and
at the train traffic control center in Gävle. The aim has been to map what information
the train dispatchers use in order to make safety-related decisions concerning their
working goals. And further to describe and analyze how the train dispatchers, visavi
their tools and systems in the work domain, gather necessary information.
The result indicates a complex, diverse and spread out setting of different programs,
procedures and tools that make satisfactory fulfilment of efficiency, safety and
punctuality in relation to the time table hard. This is especially the case at times of
high work load, when the information gathering process becomes more complicated
and time consuming, during which the planning ability is reduced. The result also
points to some inadequacies and problems in the work domain. We recommend
more integrated dynamic solutions concerning the planning and control tools where
more of the decision based information can be embedded. This will be even more
important as long as traffic increases, demands on efficiency, safety and punctuality
tighten and more actors enter the market.
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Sammanfattning
Fjärrtågklarerare trafikleder och övervakar alla tåg och spårarbeten i det ansträngda
svenska järnvägssystemet. De innehar en nyckelroll för att möjliggöra att verksamheten
fortgår säkert och effektivt.
Syftet med detta examensarbete är att identifiera den information som fjärrtågklarerarna
grundar sina säkerhetsmässiga beslut på och se hur de genom användningen av
systemmiljön inhämtar informationen. Vårt mål är att belysa styrkor och svagheter i
systemmiljön och komma med förbättringsförslag. Vi har undersökt fjärrtågklarerarnas
arbetssituation på driftledningscentralen i Gävle. Där har ett tiotal fjärrtågklarerare och
personer med kringliggande uppgifter observerats och intervjuats. Vi har analyserat
deras arbetssituation utifrån teorier kring människors och systems begränsningar,
möjligheter och vad som krävs för att uppnå ett fungerande samspel mellan teknik,
individ och organisation.
Resultaten visar att det finns många faktorer som spelar in och försvårar deras arbete.
Utifrån de beslut fjärrtågklarerarna fattar har vi sett att fjärrtågklarerarnas tar till sig och
bearbetar en stor mängd information som inhämtas med olika hjälpmedel från ett flertal
källor. Fjärrtågklarerarnas systemmiljö är brokig och deras arbete med
informationsinsamling, problemlösning och verkställande av beslut sker både genom
organiserade rutiner och mer informella och egenutvecklade metoder. Det finns
skillnader i kunskap och arbetsmetoder hos fjärrtågklarerarna vilket påverkar hur de
använder systemmiljön. I Bilaga 2, 3 och 4 har vi identifierat och sammanställt ofta
använd information och de vägar fjärrtågklarerarna kan gå för att inhämta den.
Ibland blir det konflikter mellan effektivitet och säkerhet. I dessa fall prioriteras oftast
säkerheten. Det finns en skillnad mellan formella bestämmelser för vad säkerhet är och
vad som krävs för att det ska uppnås och fjärrtågklarerarnas syn på det; det har
observerats att det förekommer att formella säkerhetskrav överträds. Detta om
fjärrtågklarerare upplever att det ger vinningar till effektivitet eller smidighet ifall det
inte inkräktar på det de ser som viktigt för säkerheten utan bara på de formella
säkerhetskraven. Vid informationsinhämtning under hög belastning flyttas alltmer
informationsinsamling till telefonen som då blir en flaskhals och saktar ner processen.
Fjärrtågklarerarna får då även svårare att hinna planera för framtida händelser. I
systemmiljön finns olika irritationsmoment kopplat till olika program och föreskrifter
som kan ta uppmärksamheten från det planerande och styrande arbetet.
Våra slutsatser visar på att stora vinningar skulle göras om informationsinhämtningsoch bearbetningsprocessen integrerades i styr- och planeringsverktygen. Detta blir allt
viktigare i och med att trafiken ökar, fler aktörer blir inblandade och högre krav ställs på
punktlighet, säkerhet och effektivitet. Denna utveckling gör fjärrtågklarerarnas
arbetssituation alltmer komplex och det är viktigt att verktygen ger dem möjlighet att
hantera detta.

Förord
Detta examensarbete, som genomförts på uppdrag av Trafikverket, har utförts inom ramen för
civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle på Uppsala universitet. Vi vill
framföra ett stort tack till Trafikverket och speciellt till vår uppdragsgivare, Jonny Gustafsson,
och vår handledare Ulrik Sjöström. Ett stort tack även till vår ämnesgranskare på Uppsala
universitet, Anders Jansson och hans kollegor på avdelningen för människa-datorinteraktion.
Vidare vill vi tacka Mats Jansson och hans kollegor på Trafikverkets driftledningscentral i
Gävle som genom sin öppenhet och hjälpsamhet svarat på alla våra frågor och gett oss
möjligheteten att samla in det material vi grundat vårt arbete på.
Slutligen vill vi tacka alla andra som på något vis hjälpt eller stöttat oss i vårt arbete.

Mattias Casselbrant och Niclas Grahn
Uppsala, juni 2011
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1 Inledning
Yrket tågklarerare har genomgått en stor förändring från dess tillkomst under 1800-talet
fram till idag, både vad gäller arbetsuppgifter, ansvarsområden och tekniska hjälpmedel.
Först var tågklarerarna fysiskt placerade vid lokala stationer och informerade
nästkommande station med hjälp av telegraf (och senare telefon) om att ett tåg är på
väg. Under 1950-talet omvandlades yrket till innefatta en mer övergripande styr- och
kontrollfunktion av omgivande signaler och infrastrukturella komponenter med ansvar
över ett större område tack vare nya tekniska hjälpmedel. Denna utveckling har fortsätt
och idag leds och övervakas en stor del av tågtrafiken på åtta regionala
driftledningscentraler som drivs i Trafikverkets regi. Fjärrtågklarerare (eller
trafikledare) kallas den befattning som där styr hur och när tågen ska utnyttja de
spårresurser som finns tillgängliga. Detta genom att utifrån den givna trafiksituationen
optimera tågtrafiken för att upprätthålla och ta hänsyn till tidtabell och säkerhet.
Fjärrtågklarerarnas arbete är ständigt föränderligt och de måste ta hänsyn till många
faktorer som de själva inte kan påverka; bland annat spårarbeten, tekniska problem,
inställda/nyinsatta tåg och vädermässiga förhållanden. Arbetet sker i en
informationsintensiv arbetsmiljö där beslut löpande måste fattas med hjälp av
information från en mängd olika informationskällor och aktörer såsom bantekniker,
lokförare samt andra befattningar på driftledningscentralen. Beslut utmynnar sedan i en
rad olika styråtgärder för att kontrollera signaler, växlar och andra delar av
infrastrukturen med ett centralt datorbaserat styrsystem.
Utvecklingen från tågklarerare till fjärrtågklarerare har varit nödvändig då
tågtrafikvolymerna ständigt ökat. Bara under de senaste 15 åren har resande- och
godstågstrafiken ökat med ca 77 respektive 5 procent och fram till 2020 förväntas
trafiken öka med ytterligare ca 44 respektive 20 procent. (Trafikverket, 2011a)
Utvecklingen av yrket har också skett på grund av att starkare krav på säkerhet och
effektivitet införts. Dessa krav har kommit internt från svenska institutioner och externt
från EU. Riktlinjer och krav från EU:s håll berör gemensamma åtgärder för att höja
säkerhet, effektivitet och möjliggöra för att tågtrafiken enklare skall fungera
medlemsländerna emellan. Ett exempel på detta är den kommande implementeringen av
ERTMS.1
Mot bakgrund av detta och på grund av att driftledningscentralerna inte är homogena i
sin systemutformning (gällande vilken teknik de använder) har Trafikverket lanserat ett
utvecklingsprogram med uppgift att harmonisera Sveriges alla driftledningscentraler i
denna aspekt. Detta går under projektnamnet Nationell Tågledning.
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Förkortningen står för European Rail Traffic Management System vilket är ett signalsystem som skall
ersätta hanteringen av tågledning på äldre banor (se System M och System S under 5.2.1) och
säkerhetssystemet ATC (Automatic Train Control, se 5.2.1). (Banverket, 2010, s.2)
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1.1 Syfte och frågeställning
I detta examensarbete genomförs en identifiering av de system och den
trafiksäkerhetskritiska information som fjärrtågklarerarna använder för att fatta
trafikledningsbeslut. Dagens system och informationshantering analyseras i förhållande
till aktuella teorier inom säker, adaptiv och slagtålig systemutveckling. Målet är att lyfta
ner teorierna till den undersökta driftledningscentralens verklighet och tillhandahålla en
grund för framtida utvecklingsarbeten.
Syftet med detta examensarbete är att identifiera och analysera den information som
fjärrtågklarerarna grundar sina säkerhetsmässiga beslut på. Vidare att belysa styrkor och
svagheter i användningen av systemmiljön vid inhämtandet av informationen.
Följande frågeställningar skall besvaras:
• Vilken information använder fjärrtågklarerarna för att fatta sina beslut och hur
inhämtas den?
• Vad finns det för styrkor och svagheter i systemmiljön där informationen
inhämtas och hur kan den förbättras?

1.2 Avgränsning
Arbetet är avgränsat till att bara inkludera Gävle driftledningscentral där vi utgått från
ett säkerhetsperspektiv med fjärrtågklarerarnas arbete i fokus. När vi pratat med övriga
befattningar har det varit med dem som har en konkret roll i fjärrtågklarerarnas vardag
och samtalet har främst rört deras samröre med fjärrtågklarerarna. Vi har inte sökt oss
utanför driftledningscentralen och samtalat med exempelvis lokförare eller
tillsyningsmän.
Vi har avgränsat oss till att inte sätta oss in i regelverket och jämfört vad som görs med
vad som "borde" göras utan har utgått från det som faktiskt händer och
fjärrtågklarerarnas utsagor kring vad som är "rätt" eller "fel".
Vi har enbart närvarat dagtid, mellan 8 och 17, och har därför inte själva upplevt hur
arbetet förändras övriga tider på dygnet utan de exempel vi har på detta har vi fått
återberättade. Vi har inte heller haft intervjuer avskilt med fjärrtågklarerarna utan enbart
suttit med under deras arbete och löpande ställt våra frågor.
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1.3 Disposition
Denna rapport består av nio kapitel vilka följer i den ordning och med det innehåll som
presenteras här nedan.
En kort inledning till examensarbetet samt syftet, frågeställningarna och avgränsningen
återfinns i kapitel 1.
En redogörelse för driftledningscentralernas verksamhet och en övergripande bild av
Gävle driftledningscentral utgörs av kapitel 2, bakgrundkapitlet. Vidare beskrivs de
befattningar som bemannar Gävle driftledningscentral samt den systemmiljö som
fjärrtågklarerarna använder i sitt arbete ut. Detta är kunskaper som bör finnas med för
att förstå de övriga delarna av rapporten och är av ren deskriptiv natur. Materialet i detta
kapitel är våra tolkningar av vad vi sett och hört under våra besök på
driftledningscentralen genom observationer och frågor.
I kapitel 3, teorikapitlet, presenteras först en kort historik om olika typer av system och
olycksmodeller. Efter detta introduceras människan och hennes roll i systemet genom
att visa på hennes styrkor och begränsningar samt varför det ofta är vanskligt att skylla
misslyckanden på enskilda operatörer. Sedan beskrivs teorin kring resilienta system och
förklaringar till hur och varför olyckor/tillbud uppstår. Avslutningsvis presenteras hur
detta forskningsområde föreslår att en god kontroll över system kan uppnås.
Det tillvägagångssätt och den arbetsgång som vi följt under examensarbetet beskrivs i
kapitel 4 (metodkapitlet). Därutöver introduceras analysverktyget MMOS (Mål, modell,
observerbarhet och styrbarhet) vilket vi använder oss av för att analysera vårt resultat.
Kapitel 5, resultatdelen, är uppbyggd utifrån de beslut fjärrtågklarerarna tar och den
information som fjärrtågklarerarna behöver för att fatta dessa samt var den återfinns i
systemmiljöns olika delar. I Bilaga 2: Informationsbärare och Bilaga 3:
Informationskällor har vi sammansällt information utifrån var och hur de förmedlas till
fjärrtågklarerarna och avslutar med några mer detaljerade exempel på situationer som
fjärrtågklarerarna ställs inför.
Analysen i kapitel 6 har vi strukturerat upp med hjälp av analysverktyget Mål, modell,
observerbarhet och styrbarhet, där varje term analyseras för sig med koppling till
fjärrtågklarerarna och deras systemmiljö och hjälpmedel. Vi har justerat ordningen på
de olika delarna i analysverktyget för att bättre passa vårt material.
Operatörsperspektivet som vi fört i analysen sätts i kapitel 7 (diskussionskapitlet) i
relation till den senare delen av teorin om hur god kontroll i ett system kan uppnås.
Detta för att belysa ett flertal andra aspekter som vi sett.
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Analysen och diskussionen leder sedan fram till en rad slutsatser och
förbättringsåtgärder samt vidare forskning inom det undersökta området. Detta är
innehållet i kapitel 8. En sammanställning av referenserna till det material vi hänvisat
till i arbetet presenteras i kapitel 9.
Till rapporten hör även fyra bilagor. Bilaga 1 visar en karta över Gävle
driftledningsområde, Bilaga 2 visar en tabell över vilken information som hämtas med
de olika hjälpmedlen, Bilaga 3 visar en sammanställning av vilken information
fjärrtågklarerarna hämtar från olika individer och Bilaga 4 visar en översiktlig bild av de
olika kommunikationsvägarna och informationskällorna.
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2 Bakgrund
Detta kapitel ämnar presentera en beskrivning och ge en förståelse för
fjärrtågklarerarnas arbetsplats på driftledningscentralen i Gävle. Först ges en
introduktion till driftledningscentralens uppbyggnad och syfte. Därefter beskrivs Gävle
driftledningscentral och de befattningar som samverkar med fjärrtågklarerarna. Sist i
kapitlet beskrivs fjärrtågklarerarnas systemmiljö.

2.1 Trafikverkets driftledningscentraler
Trafikverket har det övergripande ansvaret för att tillgodose tågtrafiken med
spårkapacitet och leda tågtrafiken så säkert och effektivt som möjligt. Viktiga instanser
för att göra detta är Trafikverktes åtta driftledningscentraler. För varje
driftledningscentral åligger det ett ansvar för att övervaka, trafikleda och ge tillstånd till
alla tåg och spårarbetare som vill bruka den spårkapacitet som finns inom
driftledningsområdet. Inkluderat i ansvaret är även att tillgodose att infrastrukturen är
fungerande och driftsäker.
På driftledningscentralerna sker bemanning dygnet runt och innefattar yrkesrollerna
fjärrtågklarerare, informatörer, tågledare, operativ chef, ban- och eldriftspersonal samt
planerare. Driftledningscentralerna är geografiskt utspridda över hela Sverige i orterna
Malmö, Norrköping, Hallsberg, Göteborg, Stockholm, Gävle, Ånge och Boden.
Samma huvuduppgift skall lösas av alla driftledningscentraler men det finns många
lokala skillnader i både trafikförhållanden, linjespecifikationer och tekniska
systemmiljöer. Exempelvis innefattar Stockholms driftledningsområde mer komplexa
bansträckningar med mycket dubbelspår och korsande spår, jämfört med Gävle
driftledningsområde. I Stockholm är resandetrafiken den dominerande trafiktypen,
medan Gävle - i jämförelse - har en större andel godstrafik. Det huvudsakliga
styrsystemet är även det olikt Gävles dito.

2.2 Gäve driftledningscentral
Gävle driftledningscentral trafikleder och ansvarar för ett driftledningsområde (se Figur
1) som omfattar ca 215 mil enkel- och dubbelspårig räls, 102 driftplatser (stationer) och
1500 växlar. Ungefär 400 tåg trafikerar området varje dygn och det förekommer upp till
100 spårarbeten i infrastrukturen under samma period.
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Figur 1: Driftledningsområde för Gävle driftledningscentral (Trafikverket, 2011)
Arbetet sker i treskift med arbetstiderna 06.00 – 13.30, 13.30 – 21.00 och 21.00 – 06.00.
Beroende på skift och vardag/helgdag ser befattningsfördelningen olika ut. Från 06.00
till 21.00 arbetar generellt fem fjärrtågklarerare, två lokaltågklarerare (vilka enbart
ansvarar för Gävle stationsområde), tre informatörer, en tågledare, en operativ chef, två
planerare och en ban- och eldriftledare. För skiftet 21.00 – 06.00 arbetar fyra
fjärrtågklarerare samt en ban- och eldriftledare. Under helgen minskar bemanningen
något. Under ett normaldygn tar de olika befattningarna emot ca 1000 inkommande
samtal från främst lokförare, spårarbetare, bantekniker och tågföretag.
2.2.1 Fjärrtågklarerare
Den centrala yrkesbefattning i en driftledningscentral - i meningen de som är operatörer
och verkställer samt övervakar själva trafikstyrningen - är fjärrtågklarerare, också kallad
trafikledare. Denna yrkesroll skall utifrån den trafikrelaterade information de hämtar
från sin systemmiljö fatta trafikledningsbeslut och ge olika sorters tillstånd till de tåg
och den personal som vill bruka, underhålla eller reparera infrastrukturen.
Varje fjärrtågklarerare är tilldelad ett givet bevakningsområde där denne ansvarar för att
koordinera olika sorters tågtrafik och spårarbeten på ett säkert och effektivt sätt utifrån
6

en grafisk tidtabell (Daglig graf, se 2.3.1). Tidtabellen anger vilken ordning tågen ska gå
förbi olika driftplatser (tågordning) och hur och var de ska mötas. De flesta spårarbeten
är inte detaljplanerade utan det är fjärrtågklarerarnas jobb att planera in dessa när det
finns luckor i trafiken. Fjärrtågklarerarna har ett helhetsansvar för sitt
bevakningsområde och allt som händer inom det.
Vid tillfällen då tidtabellen följs och inga åtgärder behöver genomföras handlar arbetet
mest om att övervaka och trafikleda tåg enligt plan och tågordning. När avvikelser sker
som motsäger den förutbestämda och i tidtabellen satta tågordningen måste de anpassa
sig till och lösa situationen. Detta utifrån, och med hjälp av, systemmiljön och det
regelverk som juridiskt styr deras arbete.
Genomförandet av trafikledningen av den spårväg som ingår i driftledningscentralernas
bevakningsområde sker på olika sätt i tre olika trafikeringssystem; hinderfrihetskontroll
(system H), manuell (system M) eller spärrfärd (system S). Systemnivån eller sättet som
används beror på vilket som tillåts av den bansträcka, eller det fordon, som trafikleds. I
Gävle driftledningsområde är ca 200 mil av rälsen hinderfrihetskontrollerad/fjärrstyrd
medan ca 15 mil är icke-fjärrstyrd och förlagd till system M eller system S.
Hinderfrihetskontroll (system H) innebär att trafiken fjärrstyrs och övervakas genom
interaktion med ett antal tekniska system som i sin tur interagerar med den
infrastrukturella anläggningens signaler, växlar och vägskydd (vägbommar) genom
ställverk. Själva spåret (linjen) delas in i blocksträckor, vilka via ställverken är
underställda ett automatiskt signalsäkerhetssystem. Detta linjeblockerar blocksträckorna
när till exempel ett tåg trafikerar dem vilket innebär att inga andra tåg kan komma in på
blocksträckan. Säkerhetssystemet i system H är uppbyggt kring Automatic Train
Control (ATC). ATC ger lokföraren information om kommande signaler och bromsar
tåget ifall lokföraren skulle köra mot en signal i stopp eller om det går för fort. ATC ser
även till att tåg inte kommer för nära varandra för att minimera kollisionsrisken.
Fjärrtågklareraren använder ett trafikledningssystemkallat Train Management System
(TMS, se 2.3.2) som visar bananläggningens styrkomponenter samt tåg och de
blocksträckor som dessa trafikerar. Via kontrollsystemet kan sedan fjärrtågklareraren
genomföra sina beslut genom att verkställa signaländringar, växlingar eller fälla/hissa
vägbommar. Hinderfrihetskontroll sker på de sträckningar som är mest trafikerade och
alla dessa sträckor behandlas i TMS. För driftledningscentralen i Gävle gäller
hinderfrihetskontroll för Uppsala till Sundsvall,Gävle till Ljusdal, Frövi till Ljusdal,
Gävle till Borlänge samt Avesta-Krylbo till Mora, (se den rosamarkerade
bansträckningen i Bilaga 1: Gävle driftledningsområde).
Det manuella sättet används på mindre trafikerade leder och är inte fjärrövervakade på
samma sätt som system H. Detta trafikeringssystem saknar linjeblockering och omfattas
av noggranna kontroller av fjärrtågklarerare tillsammans med lokaltågklarerare och
lokförare så att inte ett tåg beger sig in på ett bevakningsområde som trafikeras av ett
annat tåg eller där det pågår ett banarbete. För de bansträckningar i Gävle
7

driftledningsområde som tillhör system M, se den grönmarkerade bansträckningen i
Bilaga 1: Gävle driftledningsområde.
System S berör också spår och trafik som inte syns i trafikkontrollprogrammet TMS,
men till skillnad från system M finns det inga lokaltågklarerare på dessa sträckor.
Trafikering i detta system sker, i jämförelse med system M, relativt sällan och i
jämförelse med system H mycket sällan. Egentligen trafikeras dessa sträckor inte ens av
tåg i den mening som de definieras enligt trafikförordningarna. ”Tåg” i detta system
kallas istället för spärrfärder, och dessa omfattas i sin tur av ett annat regelverk än vad
som gäller för tåg. För vilka sträckor som hanteras med system S i se den gulmarkerade
bansträckningen i Bilaga 1: Gävle driftledningsområde.
Som nämnts ovan arbetar fjärrtågklarerare i treskift. Under nattpassen får varje
fjärrtågklarerare större ansvarsområde då trafiken avtar i volym. På Gävle
driftledningscentral är ca fyrtio personer anställda som fjärrtågklarerare.
2.2.2 Lokaltågklarerare
Lokaltågklarerare befinner sig rent fysiskt i anslutning till driftplatsen (stationen) de
ansvarar för. Arbetsuppgifterna består av att inom sitt lokala stationsområde dirigera
och leda tåg till rätt spår genom att sköta vissa icke-fjärrstyrda växlar och signaler samt
att ansvara för de infrastrukturella arbeten som görs inom stationsområdet.
Lokaltågklarerare kommunicerar via telefon och E-tam med tågledare, fjärrtågklarerare
och informatörer för den tågtrafik som behandlas i system M eller de driftplatser
(exempelvis Fagersta och Borlänge station) som ingår i system H men som styrs lokalt.
2.2.3 Informatör
Informatörernas huvuduppgift är att förmedla och informera relevant information till
resenärer - såsom förseningar, inställningar och spårändringar för inkommande tåg - via
utrop och skyltning på de stationer som berörs. Skyltning är termen för att åskådliggöra
information om till exempel vagnordning, ankomsttid och tågnummer på de digitala
skyltar som finns i anslutning till varje spår vid stationsområdet. Informatörer, liksom
fjärrtågklarerare, ansvarar för ett specifikt område och arbetar i en liknande
systemmiljö, men utan att själva kunna påverka tågtrafiken. Nattetid jobbar ingen
informatör utan det ankommer på fjärrtågklarerarna att sköta skyltningen.
2.2.4 Tågledare
En tågledare överblickar och har ansvar för planerad tågtrafik med 24 timmars
framförhållning. Om tågföretagen vill ta bort, eller sätta in ett extra tåg med mindre än
ett dygns framförhållning sker det i samråd med tågledaren. Tågledaren skriver ut och
delegerar Daglig graf till respektive bevakningsområde. Information om inställda tåg
eller beställningar på nya erhålls främst via e-post där ett kvitteringssvar skickas ut när
ändringen är gjord. En ändring i tidtabellen kan göras på två sätt. Om ändringen gäller
det skiftpass som är aktuellt måste ändringen göras manuellt med penna i grafen.
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Tågledaren kan då antingen gå till berört bevakningsområde och genomföra ändringen
själv och informera fjärrtågklareraren om detta, alternativt be fjärrtågklareraren själv att
göra ändringen följt av att denne muntligen och skriftligen kvitterar att han/hon gjort
det.
Även specialtransporter hanteras av tågledaren. Detta sker genom att tågledaren får ett
specialtransportdokument om beslut om transportvillkor där tågets dimensioner, last och
andra egenskaper är beskrivna samt var tåget får passera. Efter detta gås den aktuella
färdsträckan igenom för att se om det finns restriktioner på vissa bansträckor som gäller
för specialtransporten. Förfarandet är standardiserat genom att en stämpel med de olika
punkterna som skall gås igenom sätts på ett utskrivet papper gällande
specialtransportsärendet. Detta inkluderar att ringa/skicka mejl till lokaltågklarerare och
få bekräftelse, kontrollera Daglig graf och se om lokföraren plockat ut körorder och att
tillståndet skickats ut. Körorder är det dokument som anger de specifika avvikelser från
det som normalt gäller för varje tågs sträcka
Tågledarna använder TMS i en överblickande inställning liknande den som
informatörerna har.
2.2.5 Operativ chef
Operativ chef är den som är ansvarig för arbetet i det operativa rummet. Operativ chef
har inga kontinuerliga arbetsuppgifter i det dagliga arbetet på samma sätt som
fjärrtågklarerare och tågledare. Deras roll blir som tydligast på driftledningscentralen
vid större avvikelsesituationer och olyckor. De ska då fungera som samordnare, se till
att alla är informerade och jobbar för att lösa uppgiften. De har kontakt med ansvariga
för trafiken på nationell nivå, angränsande driftledningscentraler och pressen. Operativ
chef har befogenhet att ta större beslut för att avhjälpa problem och kan göra det med
riksintresset i fokus, såsom att ställa in lokala tåg för att fjärrtåg ska kunna färdas utan
att orsaka vidare problem i resten av Sverige.
Operativ chef hanterar löpande frågor och klagomål från tågföretag som kan vilja veta
varför ett visst tåg blev försenat. För att svara på det tar de hjälp av instruktörerna och
tittar i Daglig graf hur tåget prioriterats och bedömer utifrån det om tågföringen gått rätt
till eller inte.
2.2.6 Ban- och eldriftledning
Ban- och eldriftsledningen ansvarar för driften, säkerheten och övervakningen av själva
infrastrukturen och kraftförsörjningen innefattande bland annat räls, kontaktledningar,
växlar och ställverk. Vid stora trafikstörningar och olyckor samverkar ban- och
eldriftsledningen med operativ chef och många beslut går via denna befattning.
2.2.7 Stöd- och ledningsfunktioner
I kategorin stöd- och ledningsfunktioner räknar vi in funktionsledaren,
säkerhetshandläggaren och instruktörer. Funktionsledaren bedriver ett förbättringsarbete
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för fjärrtågklarerarna, ser till att de är fortbildade och tittar på vad som kan göras för att
förbättra fjärrtågklarerarnas arbetsmiljö. Det finns en funktionsledare för
fjärrtågklarerarna på varje driftledningscentral och de har regelbundna träffar för att
diskutera hur problem hanteras på andra platser och strävar efter ett mer nationellt
enhetligt arbetssätt. Instruktörerna är en grupp fjärrtågklarerare som har ett ytterligare
uppdrag som instruktörer. Dessa ingår i en utvecklingsgrupp som kontinuerligt skall
uppdatera, förnya och försäkra de andra fjärrtågklarerarnas kunskaper och färdigheter
genom att bland annat genomföra fortbildning. Detta gäller både fjärrtågklarare under
utbildning och de redan utbildade. Det finns alltid någon instruktör på plats under
kontorstid och de fungerar då som ett expertstöd. Totalt finns fyra instruktörer och de
varierar arbetet som instruktör med att vara fjärrtågklarerare. Säkerhetshandläggaren
arbetar med säkerhetsfrågor på driftledningscentralen och förmedlar uppdateringar i
regler och föreskrifter till fjärrtågklarerarna.

10

2.3 Fjärrtågklarerarens systemmiljö
I sitt arbete använder fjärrtågklarerarna ett flertal hjälpmedel i form av datorprogram,
telefon, pappersgrafer och blanketter. Framför sig har de, beroende på ansvarsområde,
mellan fem och åtta datorskärmar från upp till fyra olika källor, en grafisk tidtabell, en
tågbok och en telefon (se Figur 2).
Nedan följer en kort genomgång av fjärrtågklarerarnas verktyg som på intet sätt visar
alla funktioner hos verktygen utan de vi observerat att de nyttjat frekvent. För att styra
verktygen använder de tre uppsättningar av möss och tangentbord, olikfärgade pennor
och en linjal.

Figur 2: En typisk arbetsplats. 1. TMS, 2.Windowsdator, 3. E-tamdator, 4.
Skvallerskärm, 5. Tangentbord/mus till TMS, 6. Tangentbord/mus till Windowsdatorn,
7. Tangentbord/mus till E-tam, 8. Telefon, 9.Daglig graf, 10. Blankettlåda, 11. Tågbok
(egen bild)
2.3.1 Daglig graf
Daglig graf (se Figur 2, siffra 9) är vad fjärrtågklarerarnautgår från i sitt arbete. Det är
en pappersgraf på vitt papper i A3-format som på y-axeln visar områdets driftplatser
och på x-axeln en tidsskala som sträcker sig över ett flertal ark där varje ark i regel visar
fyra timmars framförhållning. Denna information är utskriven i grönt. Daglig graf
fastställs av tågledaren, skrivs ut på dygnsbasis och innehåller gröna linjer som
representerar samtliga berörda tåg och bruna linjer som representerar planerade
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spårarbeten. Tjocka linjer anger resandetåg och tunnare linjer anger godståg. Om nya
tåg läggs till under dygnet ritas de in manuellt eller om tåg ställs in stryks dess linje över
med en blå penna i grafen. Fjärrtågklarerarna korrigerar löpande linjerna som
representerar tåg om de är före eller efter sin tidtabell och vid efterfrågan på spårarbete
markerar de dessa, om det finns möjlighet att genomföra dem, i grafen.Korrigeringen
sker med en vanlig blyertspenna för att möjliggöra att sudda ifall fel uppstår i
linjedragningen, medan avspärrning på grund av arbetsskydd i regel görs med röd
penna. I marginalerna på grafen finns specialtransportsinformation om villkor för vissa
tåg såsom nedsatt hastighet eller krav på ett visst spår. Informationen i marginalerna står
bara med på den sida där tåget är planerat att gå och är utskriven i blå färg vilket också
den berörda linjen som visar den planerade tågvägen är. Ifall tåget blir försenat och
kommer över på en ny sida saknas informationen om specialtransporten på den sidan.
När en fjärrtågklarerare tar över ett område skriver de sin signatur vid den tid de tog
över området för att det i efterhand ska gå att veta vem som hade ansvar för ett område.
2.3.2 TMS
Som hjälpmedel för att styra trafiken efter planen i tidtabellen använder sig
fjärrtågklarerarna av ett trafikledningssystem kallat Train Management System (TMS)
(se Figur 2, siffra 1). I gränssnittet visas, mot en grå bakgrund, en huvudsaklig
representation av de komponenter, med namn/beteckning, som i programmet kan
fjärrstyras/fjärrövervakas. De komponenter som kan fjärrstyras är blocksträckor,
driftplatser, växlar och signaler. De komponenter som kan fjärrövervakas utan att
fjärrtågklarerarna direkt kan påverka dem är vägskydd och detektorer för DPC III (se
nedan). Vissa vägskydd visar bara utifall de fungerar medan andra även visar om
bommarna är öppna eller stängda.
Den huvudsakliga interaktionen med programmet sker genom att använda den
tillhörande datormusen. Genom att klicka på en viss komponent fås en meny fram som
visar vilka styråtgärder som fjärrtågklareraren kan påverka vald komponent med. Vilka
dessa styråtgärder är beror på vilka funktioner komponenten och dess ställverk har. Det
görs ingen grafisk representationsskillnad i TMS:s gränssnitt för hur olika komponenter
framställs med hänsyn till detta.
Varje tåg som finns i TMS måste manuellt läggas in med tillhörande tågnummer av den
fjärrtågklarerare som ansvarar för det område som är tågets startplats. I TMS visas var
alla tåg befinner sig med information om tågnummer, hur de ligger till i förhållande till
tidtabellen och om de är norr- eller södergående.
Fjärrtågklareraren styr vanligtvis inte enskilda växlar och signaler utan markerar den
väg ett tåg ska åka. TMS ställer automatiskt om signaler, växlar och vägskydd när tåget
närmar sig. Tack vare detta kan fjärrtågklareraren leda tåget i framtiden; det är vanligt
att de har ungefär en halvtimmes framförhållning på de flesta tåg när allt går utan
komplikationer. Fjärrtågklareraren har då tid att ägna uppmärksamhet åt komplikationer
och möjlighet att lösa dessa utan att övrig trafik blir lidande. Var ett tåg befinner sig
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markeras i programmet med att den belagda blocksträckan blir röd, medan den
planerade tågvägen markeras med att de berörda blocksträckorna blir gröna.
I TMS markeras även olika skyddstillstånd som fjärrtågklareraren beviljat bantekniker
och annan spårpersonal. För A-skyddet (som gäller vid total avstängning) markeras den
avspärrade driftplatsen, sträckan eller området med en röd streckad linje. För L-skyddet
(som gäller när spårarbetare rör sig längs med linjen) markeras det berörda området med
avspärrningar i form av röda tjocka stäck i början och slutet på sträckan. För E-skyddet
(som gäller vid arbete med kontaktledningar) markeras det som L-skyddet om det sker
ute på linjen och som A-skyddet om det sker inne på en driftplats. För S-skyddet – det
skydd med lägst säkerhetsklassning som gäller när någon arbetar vid ett
vägskydd/signalstation – finns det ingen indikering i TMS utan detta skydd markeras
med en anteckning i Daglig graf.
TMS kan sätta vissa driftplatser och växlar i automatiserat, förprogrammerat läge så att
dessa hanterar tågmöten och växlingar själva. En inväxling på ett visst spår och en viss
plattform vid en driftplats kan sammankopplas med det specifika tågnumret. Dessa
automatiseringar aktiveras med hjälp av kommandon via det tillhörande tangentbordet.
När de blir aktiva visas deras namn med gul text invid den signal eller driftplats den
hanterar.
Det är bara en person som kan ha befogenhet att göra justeringar i ett område åt gången,
men det är vanligt att en fjärrtågklarerare har en översiktsbild av ett angränsande
område för att se vilka tåg som kommer att övergå till det egna området. Tågledaren och
informatören använder även de TMS för att ha koll på var tåg befinner sig och det
händer att de frågar eller uppmärksammar fjärrtågklareraren om saker som avviker från
det normala.
2.3.3 E-tam
E-tam är ett separat system, som ligger på E-tamdatorn (se Figur 2, siffra 3), det
används på några sträckor (av typen System M) där fjärrtågklarerarna inte kan fjärrstyra
växlar och signaler. Det är ett elektroniskt dokumentationssystem där fjärrtågklarerarna
kommunicerar tillstånd för framfart i berört spårområde med en lokaltågklarerare. Etam har till uppgift att dokumentera dessa tillstånd och ger en visuell bild, liknande den
i TMS, om att ett tillstånd är givet på en viss sträcka och huruvida en driftplats är
bemannad av en lokaltågklarerareeller ej.
2.3.4 Tågbok
Tågbok(se Figur 2, siffra 11) används ungefär som Daglig graf för att hålla ordning på
det som sker, och kommer att ske, i de områdena utan fjärrövervakning. Tågboken fylls
i av fjärrtågklarerarna, på avsatt tid, utifrån önskemål om tåglägen från tågföretagen.
Informationen i tågboken dubbelkollas av en annan fjärrtågklarerare och om de hittar
felaktigheter justerar de dessa och en tredje fjärrtågklarerare dubbelkollar ändringarna.
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2.3.5 Blanketter
När det händer oväntade saker med infrastrukturen som berör ett tåg som nyttjar den
resulterar det vanligtvis i att det fylls i en blankett. Blanketter fylls i när ett tåg kör mot
stopp, planerat eller oplanerat, om det kommer larm från DPC III, om det är stopp eller
hastighetsnedsättning på någon sträcka eller driftplats och ett flertal andra tillfällen.
Händelser som berör ett specifikt tåg resulterar i att fjärrtågklareraren ringer upp, eller
blir uppringd av, lokföraren. Båda plockar fram en blankett (se Figur 2, siffra 10),
fjärrtågklareraren fyller i och lokföraren repeterar informationen samtidigt som denne
fyller i sin egen blankett på samma sätt. Det fylls i uppemot 100 blanketter för signal i
stopp per fjärrtågklarerare och månad.
2.3.6 Program och hjälpmedel på Windowsdatorn
På Windowsdatorn (se Figur 2, siffra 2) finns ett antal program och hjälpmedel. De vi
har observerat att fjärrtågklarerarna använder presenteras nedan.
2.3.6.1

Telefon och ASTA

Fjärrtågklarerarna pratar mycket i telefon (se Figur 2, siffra 8) och de använder ett
program som heter ASTA för att förenkla telefonhanteringen. När det ringer ljuder en
kort och diskret ton, som helt kan stängas av om så önskas, och programmets fönster på
Windowsdatorn lägger sig överst och blinkar för att indikera att det finns samtal som
väntar. ASTA har snabbknappar och snabbkommandon för att enkelt ringa till
exempelvis lokförare och andra driftledningscentraler. Vid inkommande samtal kan
fjärrtågklarerarna ha nytta av ASTA då det kommer upp en lista på vilka nummer som
står i kö och de kan där prioritera vilket samtal som är viktigast att svara på först. Alla
samtal som går genom ASTA spelas in, vilket används för att exempelvis utreda
olyckor och arbetssituation.
2.3.6.2

E-post

Viss information kommer till fjärrtågklarerarna via e-post. Det kommer ett veckobrev
med uppdateringar om vad som händer på driftledningscentral och en sammanfattning
av det som sägs på det längre mötet som hålls varje måndag. Det kommer också e-post
från säkerhetshandläggaren om det exempelvis sker någon uppdatering i
säkerhetsföreskrifter, för att säkerställa att alla har läst och tagit till sig informationen
från säkerhetshandläggaren krävs att berörda svarar att de verkligen har gjort det.
2.3.6.3

Basun

Information om tågens historiska förhållande till tidtabellen och rapportering om varför
de är försenade finns i Basun. Om ett tåg blir försenat ska fjärrtågklareraren fylla i
anledningen till detta. Om fjärrtågklareraren har hög temporär arbetsbelastning är
rapportering till Basun om varför tåg är försenade det första de skjuter upp. Det kan
göras i slutet av passet eller nästa dag om belastningen är hög. I Basun kan information
fås om vilken plattform ett resandetåg ska stanna på, information de även kan få i
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Linaria. Basun är även det rapporteringssystem som används för orsaksrapportering av
fel och skador på infrastrukturen eller tåg samt även vid olyckor, tillbud, yttre faktorer
och följdeffekter. Då en lokförare exempelvis upptäckt ett fel på bananläggningen ringer
denna in till fjärrtågklareraren som skapar en rapportering i Basun baserat på
lokförarens beskrivning av händelsen. Utifrån en meny i Basun väljs olika
händelsetyper såsom ”Infrastruktur”, ”Olycka/Incident” och ”Tågföretag”. Därefter
finns en rad olika felkoder att välja för att beskriva det inträffade.
2.3.6.4

Linaria

Linaria är ett program som används för skyltning och utrop på stationer. Informatörerna
är de som främst använder programmet. Fjärrtågklarerarna kan använda det för att se
vilken plattform ett tåg ska in på och ändra skyltningen när det inte finns någon
informatör på plats.
2.3.6.5

TLB-viewer

För en snabb överblick av hur tågen ligger till kan fjärrtågklarerarna använda sig av
TLB-viewer som ger en bild av alla tåg på det egna området, eller hela
driftledningscentralens område om så önskas.Informationen som presenteras är
tågnummer, hur de ligger till gentemot tidtabellen och om det finns någon rapporterad
anledning till eventuell försening. Tågen är sorterade efter gods- och resandetrafik samt
nord- eller södergående. Informationen som presenteras är densamma som finns i Basun
men den är presenterad för att ge en överblicksbild på nuläget snarare än detaljer för
varje enskilt tåg.
2.3.6.6

Opera

Opera är ett system som hanterar tåginformation. Systemet innehåller information om
tågets lastsammansättning, hastighet, längd, vikt och telefonnummer till lokförare. Det
är tågföretagens uppgift att fylla i denna information.
2.3.6.7

DPC III

DPC III får rapporter från detektorer som sitter längs med spåren. Detektorerna finns
representerade i TMS och har olika funktion. De kan läsa av information om
temperaturen på hjulaxlar, hastighet, längd på tåg och strömavtagare. Programmet
larmar om värden avviker från det normala, vilket exempelvis kan tyda på att tåget
färdas med tjuvbroms, hjulplatta eller har problem med strömavtagaren. Larmet börjar
hos berörd fjärrtågklarerare för att efter en viss tid, om problemet inte är åtgärdat, larma
hela driftledningscentralen. När det larmar kontaktar fjärrtågklareraren lokföraren som
får stanna tåget och kontrollera om det är ett falsklarm eller vilken åtgärd som är
lämplig att ta.
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2.3.6.8

Office communicator

Office communicator är ett nytt verktyg på Gävle driftledningscentral. Det är ett
chattprogram som är utvecklat för företagsmiljö. En tanke bakom införandet var att
möjliggöra för de olika befattningarna att ta del av kort information, exempelvis tåg och
önskat/tilldelat spår eller förväntad försening, även när ett telefonsamtal pågår och utan
att behöva ropa till varandra. I det operativa rummet sker viss kommunikation genom
tillrop vilket införandet av programmet möjligen kan bidra till att minska och därmed
sänka ljudnivån.
2.3.6.9

Operativ sida

Den operativa sidan är en hemsida skapad av funktionsutvecklaren som innehåller
länkar till information fjärrtågklareraren kan komma att behöva. Det finns information
om spår och deras höjdprofil, om driftplatser med information om hur och av vad de är
uppbyggda och vad det finns för lokala restriktioner och möjligheter såsom spårlängder,
lokala växlingszoner och hastighetsbegränsningar.
2.3.6.10 Körorder

Körorder är en del av ett större system och används främst av tågledare. Utifrån detta
program sker ordergivning till tåg och spärrfärder genom att visa det som är avvikande
från det normala för en viss bansträckagällande till exempel hastighetsnedsättningar.
Lokföraren måste ha en utskrift av sin körorder innan tåget får starta. Varje lokförare
har en så kallad linjebok där information om bansträckans normala villkor är angivet,
till exempel hastigheter, och annan information om vägskyddsnamn (vägbommar vid
olika gatunamn), var elstolpar och signaler står etc. Körorder rapporterar allt som
frångår linjebokens normallfall och ur programmet kan information fås om vilka tåg
som plockat ut körordern. Om en ändring görs efter att tåget plockat ut körorder måste
detta kontrolleras genom att ta kontakt med lokföraren för att se att han/hon vet vad som
gäller.
2.3.6.11 BIS

BIS (Baninformationssystem) innehåller detaljerad information om spår- och
stationsanläggningen över hela det svenska järnvägsnätet utifrån en geografisk
fördelning. Spår, växlar och andra komponenter som inte är fjärrbevakat av TMS kan
visas här.
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3 Teori
I följande kapitel ges en sammanfattning av den teoribildning som på olika sätt belyser
problem och möjligheter i samspelet mellan människa och teknik i stora tekniska
system. Äldre teorier tas upp för att kontrastera mot nyare tvärvetenskapliga perspektiv
och på så sätt påvisa att de historiska teorierna har spelat ut sin roll. De nya teorierna är
däremot relevanta att ha i åtanke för nutida och framtida systemutveckling där
människor tillsammans med teknik utgör komplexa system. Teorin och begreppen
kommer senare att användas i analysen och i diskussionen.

3.1 Linjära, komplexa och sociotekniska system
Ett system är en helhet av ett antal sammanhörande komponenter som genom inbördes
relationer samverkar för att uppnå vissa utsatta mål.(Hollnagel et al, 2005)
Linjära system är sekventiella och det finns bara lösa kopplingar mellan de olika
delarna. Det går till viss del att förstå, styra eller byta ut de olika delarna utan att ha
kunskap om, eller påverka, de övriga delarna. De flesta system är inte av denna typ utan
är av en komplex natur. Komplexa system kännetecknas av att de olika delarna har nära
kopplingar till varandra, även när de olika delarna är fysiskt utspridda, och att det inte
går att påverka en del av systemet utan att det får stora och ibland oförutsägbara
konsekvenser för de övriga delarna. På grund av att det finns många och otydliga
kopplingar mellan systemets delar är det svårt att få en tydlig bild av hur systemet
fungerar. (Perrow, 1984)
System kan vara sammankopplade med tajta eller lösa kopplingar eller en kombination
av de båda. System med tajta kopplingar karaktäriseras av att händelser i systemet rör
sig framåt autonomt utöver direkta åtgärder från operatören. För att systemet ska
fungera medför detta att operatören måste genomföra åtgärder, med få eller inga
alternativ, vid en viss tid och i en viss ordning. System med tajta kopplingar är beroende
av att alla delar i det fungerar för att det inte ska stanna av eller avvika från dess mål.
System med lösa kopplingar är mer flexibla och handlingar kan genomföras i till viss
del omvänd ordning, de är inte lika tidsberoende och delar av systemet kan fungera även
när andra delar av det stannar av. (Perrow, 1984)
Sociotekniska system utvidgar komplexa system och inkluderar i en vidare mening den
värld de existerar i. Sociotekniska system innefattar utöver det tekniska systemet, de
operatörer och den organisation som driver det, de som nyttjar systemet eller dess
produkt samt de yttre påverkningarna på systemet och organisationen i form av en
social, kulturell, organisatorisk, juridisk, ekonomisk, fysisk och politisk miljö, vilket
kort kan sammanfattas som samhället och naturen (se Figur 3).
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Figur 3: Sociotekniskt system (efter Vicente, 1999, s.12)
Då sociotekniska system sätts i sitt sammanhang synliggörs att det är många krafter som
påverkar det och drabbas ifall det stannar av eller havererar. Det finns krav och
önskemål från konsumenter/användare på systemet liksom det finns politiska/juridiska
krav och riktlinjer samt ekonomiska och tekniska begränsningar. De mål som systemet
ska klara av att uppfylla styrs av en blandning av orubbliga krav och en kompromiss i
de fall olika önskemål strider mot varandra eller inte är möjliga att uppnå. För att få
systemet att fungera i denna miljö krävs - bland mycket annat - en god kommunikation
både inom och utom den egna organisationen. Det krävs vidare att de som är operatörer
i systemet har verktyg och kunskap att ta hand om oförutsedda händelser samt minimera
konsekvenserna av tillbud och olyckor. (Vicente, 1999)

3.2 Olycksmodeller
De ovannämnda linjära systemen är de som omfattas och beskrivs i den äldre synen och
forskningen gällande säkerhet, risk och systemutveckling. Där ses människan (här ofta
likställd med den mänskliga faktorn) som den aktiva komponent som utgör den felande
länken som omöjliggör perfekt fungerande system där fel i systemet anses kunna mätas
i enkla tal. I denna tankevärld betyder mer automation säkrare system. Kopplat till den
linjära systemsynen var den första olycksmodellen, dominomodellen (The Domino
Model), som utvecklades redan 1931. I denna behandlas en olycka/incident som en
händelse som kan starta en kedjerelation om det finns andra delar, brickor, tillräckligt
nära för att de ska träffas när den första brickan faller. Systemet ses här som något
stabilt som vid ett tillbud eller olycka utsätts för störningar vilket då gör systemet
instabilt. För att göra ett system säkrare är måste brickor tas bort eller avståndet mellan
dem öka. (Hollnagel et al, 2006)
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James Reason (1990) lanserade The Swiss Cheese Model, en linjär olycksmodell som
utförligare beskrev de olycksförlopp som kan ske i komplexa system. Denna modell var
en utveckling av dominomodellen. Brickornas ses som barriärer och skydd, deras "hål"
representerar olika latenta bristningar där orsaksverkan kan färdas och på så sätt ”hoppa
över” ett skydd eller en barriär utan att det satts ur funktion. Orsaken till att en
olycka/incident inträffar är inte lika enkel som i dominomodellen men har fortfarande
sitt ursprung i att enskilda komponenter och barriärer går sönder och att dessas
funktioner då upphör att fungera. (Hollnagel et al, 2006)
I dessa modeller antas ett perspektiv där människor ses som en belastning och den
oundvikliga variationen som ett system utsätts för ses som ett hot mot säkerhet och
effektivisering som bäst hanteras genom att reducera de situationer där människor kan
göra fel. För att ett sådant system ska fungera kräver det att systemen är ”rätt”
designade, det vill säga att för varje situation som kan uppstå så finns det en styrbarhet
hos systemet för att kunna hantera dessa. Fungerandet är beroende av att det sker ett
gediget underhåll av komponenter och att systemet omhuldas av kompletta och korrekta
procedurer/rutiner där personalen endast gör det som de blir instruerade att göra.
(Hollnagel et al, 2011)

3.3 Tvärvetenskapligt utökade perspektiv
Ovannämnda olycksmodeller och den systemutveckling som dessa leder fram till
kontrasteras i modernare forskning. Här utstakas en tvärvetenskaplig syn där aspekter
kring säkerhet, risk, psykologi, organisation och människa – maskininteraktion beaktas
för att på ett teoretiskt plan försöka skapa förutsättningarna till ett så säkerhetsmässigt,
hållbart och långsiktigt effektivt sociotekniskt system som möjligt. (Hollnagel et al,
2006)
I motsats till de tidigare nämnda olycksmodellerna framläggs i detta forskningsfält att
förekomsten av olyckor är naturlig och beror på att ett kluster av händelser och villkor
uppfylls, snarare än att en specifik komponent eller handling orsakar felet. Den
eftersökta olycksmodellen och synen på hur ett sociotekniskt system fungerar är sålunda
mycket mer komplex och icke-linjär. Här ses ett systems framgång och misslyckande
som två sidor av samma mynt; båda återfinns på olika systemnivåer men utfallet beror
på kontrollen över systemet. Ett systems framgång är således även det baserat på att en
flerfaldig samling händelser och villkor skall vara uppfyllda – enskilt otillräckliga men
tillsammans tillräckliga. Ett systems fel och brister uppkommer inte enbart på grund av
otur, bristfällig kunskap och styrning. På samma sätt är ett systems framgång inte enbart
baserat på rena förnufts- och kunskapsmässiga överväganden. Oavsett systemets
fungerande inträffar sällan fel eller lösningar såsom systemutvecklarna planerat. Det
finns en lucka mellan hur ett system är tänkt att fungera och hur det i verkligheten
fungerar. (Hollnagel et al, 2006)
För att fånga denna aspekt finns termen designkuvert. Designkuvertet är den samlade
rad av begränsningar, antaganden och ramar som finns för systemet gällande vad det ska
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prestera utifrån givna förutsättningar och situationer. När systemet hamnar i en situation
som ligger utanför designkuvertet, att en oväntad händelse inträffar, måste systemet
anpassas för att hantera det oförutsedda. (Hollnagel & Woods, 2006)
3.3.1 Människan i centrum
Den viktigaste komponenten i systemet är människan, eftersom det är människan som
skapar system med tillhörande brister. Det är människor som binder ihop de olika
systemen och hanterar ett systems bristfälliga automatisering vid oväntade händelser
och designluckor, som genom att utveckla egna problemlösningsstrategier gör ett
system effektivare och säkrare, eller begårett misstag som kan leda till raka motsatsen.
(Hollnagel et al, 2006)
De olika människorna som interagerar med systemet har olika roller och kunskaper.
Deras interaktion med systemet påverkar det alltid, men hur systemet förändras beror på
vilken roll eller befattning i systemet som gör något. Operatörerna och
systemförvaltarna ser systemet från olika perspektiv och har olika kunskaper om det.
Operatörerna har en kunskap om systemens verkliga funktionerande, om de funktioner
och egenheter de hanterar i sin vardag. Kunskap som varken behöver vara nedskriven
eller på annat sätt explicit dokumenterad, utan är bunden i individerna och arbetslagen.
Systemförvaltaren har ofta vidare kunskaper om systemets teoretiska möjligheter, hur
det är tänkt att fungera och interagera med omgivningen. (Hollnagel et al, 2006)
Ytterligare en aspekt på detta är hur exempelvis systemförvaltaren tror att
systemanvändningen går till, vilket inte behöver överensstämma med verkligheten. För
högre befattningar kan det finnas föreställningar om att systemet körs och fungerar
enligt säkra rutiner och klara processer. I verkligheten kan operatörerna vid vissa
situationer köra systemet på ett sätt som av högre befattningar eventuellt kan ses som
osäkra överträdelser. Baserat på sin erfarenhetsmässiga kunskap och mentala modell
över systemet, kan operatörerna anpassa sitt arbete och uppfinna, kompromissa och
improvisera fram tillfredställande resultat trots resursbrister, stressad arbetssituation och
krav. (Hollnagel et al, 2006)
En stor skillnad kan finnas mellan de som ansvarar för verksamheten och de som
faktiskt sköter/styr systemen eftersom gränserna för systemet rent säkerhetsmässigt är
subjektiva och individuella för olika systemanvändare. Systemanvändarna agerar utifrån
deras tro om var gränserna finns, inte gränsernas faktiska plats (om det nu finns någon
sådan). (Hollnagel et al, 2006)
3.3.2 Förutsättningar och begränsningar hos människan
Människan besitter en rad kognitiva egenskaper, det vill säga tankefunktioner med
vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Exempel på dessa egenskaper är minne,
perception, språkförståelse, inlärningsförmåga och problemlösning. Att studera dessa
egenskaper ingår i ett forskningsområde som de senaste decennierna vuxit. Genom att
kombinera studiet av de kognitiva egenskaperna med människans situation på
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arbetsplatsen har forskare identifierat en rad begränsningar och styrkor hos människan.
Tre huvudområden som visar på hur människans kognitiva förmåga är av vikt på
arbetsplatsen är situationsmedvetenhet, beslutsfattande och kommunikation.
3.3.2.1

Situationsmedvetenhet

Situationsmedvetenhet är människans medvetenhet om, och tolkning av, vad som
händer och sker i omgivningen och vad som kan komma att hända i framtiden.
Situationsmedvetenhet kan sägas ha tre nivåer:
1. Informationsinsamling,
2. Tolkning av information
3. Förutseende av framtida händelser
En operatörs skicklighet i dessa områden är till stor del kopplat till hur väl hon/han
känner systemet som styrs. Om en operatör är bekant med ett system kan denne på kort
tid ta till sig långt mer information än någon som är mindre bekant med systemet. Det
har att göra med hur mycket tankekraft de måste lägga på varje del av informationen, på
vilken kognitiv nivå inhämtningen sker. Den erfarne tar in de olika detaljerna på en låg
kognitiv nivå och klarar av att ta till sig och passa in information från en stor mängd
källor. Den mindre erfarne måste lägga mer tanke vid varje del och arbetar på en högre
kognitiv nivå vilket får inverkan på parallellkapaciteten (se Figur 4).

Figur 4: Parallellkapacitet vid olika nivåer av kognitiv belastning (efter Andersson &
Sandblad, s.17, 1999)
Det finns faktorer som påverkar situationsmedvetenhet negativt hos både erfarna och
oerfarna operatörer. Stress och trötthet kan markant minska en persons
situationsmedvetenhet på alla tre nivåer. Likaså kan det vara förödande om operatören
blir distraherad eller avbruten medan denne är mitt uppe i att tolka en situation eller
utföra en åtgärd då korttidsminnet som används i sådana situationer är väldigt
störningskänsligt. (Flin et al, 2008; Reason, 2008; Andersson & Sandblad, 1999)
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Situationsmedvetenhetens första nivån handlar om medvetenhet om allt runtomkring sig
och det system som styrs. Det inkluderar att ta till sig information från system och
datorskärmar, information från kollegor och telefonsamtal, väderförhållanden och
bakgrundsljud. Operatören tar till sig den information som är relevant för den givna
uppgiften och dess omgivning. Fel i informationsinsamlingsstadiet kan ofta härledas till
några specifika grundproblem. Viktig information kan saknas eller vara svår att förstå,
det kan till exempel bero på ett trasigt eller felkonstruerat instrument eller att en kollega
glömmer att förmedla viktig information. Tunnelseende eller annan fixering vid ett
specifikt problem kan göra att viktig information kring ett andra problem kan feltolkas
eller inte alls uppfattas. (Flin et al, 2008)
Den andra nivån handlar om att tolka den insamlade information i förhållande till
systemet som styrs. En operatör lär sig snabbt att känna igen vissa mönster i
informationsflödet, att en specifik händelse, eller följd av händelser, betyder en viss sak
och vidtar därför specifika åtgärder i förhållande till det. I komplexa system kan
liknande scenarion ha olika anledningar och om operatören inte är medveten om detta
kan det leda till att denne handlar enligt det bekanta scenariot trots att ett annat problem
varit orsaken. Med erfarenhet och större kunskap kring systemet har operatören fler
grundscenarion och information kan lättare tolkas korrekt. (Flin et al, 2008)
Den tredje nivån handlar om att förutse framtida händelser utifrån information som
inhämtats och åtgärder som vidtagits. Om en operatör är skicklig på att förutse framtida
händelser kan åtgärdspaket för framtida problem förberedas innan problemet uppstår
och därmed förhindra eller minska omfattningen av dessa. (Flin et al, 2008)
Utifrån situationsmedvetenheten utvecklar operatören över tid en mental modell över
systemet de samverkar med. I sin interaktion med systemet lär de sig mer om hur det
fungerar, vilka händelser som brukar följa varandra och hur det svarar på specifika
åtgärder. En mental modell är unik för varje person och det går inte att till fullo
förmedla den till en annan person, eller ens medvetet till sig själv. Mentala modeller är
ofta snarlika hos personer med liknande erfarenheter, men kan skilja sig markant mellan
exempelvis en operatör och en systemkonstruktör. (Hollnagel & Woods, 2006; Flin et
al, 2008)
3.3.2.2

Beslutsfattande

I komplexa system är besluten, enligt Brehmer (1991), av dynamisk typ. Han menar att
ett beslut i själva verket är en serie beslut, att dessa inte är oberoende av varandra och
att beslut som påverkar systemet kan fattas av flera olika personer samtidigt. Systemet
svarar på de beslut och handlingar operatören genomför men ändras också autonomt,
exempelvis från yttre faktorer såsom väder. Att systemet är komplext och lever sitt eget
liv betyder att besluten måste fattas i realtid, vilket ofta medför att beslut måste fattas
under tidspress på begränsat beslutsunderlag. (Brehmer, 1991)
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En persons tillvägagångssätt för att fatta beslut kan se väldigt olika ut beroende på
situation, tidpunkt och vad det är för beslut som ska fattas. Processen att fatta ett beslut
har fyra huvudkomponenter som förekommer i olika grad, medvetet eller omedvetet, i
de flesta metoder för att fatta beslut (se Figur 5). (Flin et al, 2008)
•
•
•
•

Situationsbedömning, definition av problemet
Komma på och överväga en eller flera åtgärder
Välja och utföra en åtgärd
Utvärdera utgången av handlingen

Figur 5: Beslutsfattande i fyra steg (efter Flin et al , s.44, 2008)
Efter att ha uppmärksammat att det finns ett problem är första steget att bedöma
situationen och komma fram till vad det är som faktiskt händer. Erfarenhet och kunskap
är till stor hjälp för att kunna göra en korrekt situationsbedömning då liknande scenarion
kan ha mötts förut och operatören kan förstå eller räkna ut källan till problemet. Likhet
mellan olika scenarion kan i vissa fall vara en källa till förvirring om det visar sig att det
inte är samma problem som ligger till grund för liknande symptom. Ifall operatören då
agerar utifrån att det är det bekanta problemet kan det fördröja en lösning eller i värsta
fall förvärra situationen vilket kan få stora konsekvenser. (Flin et al, 2008)
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Efter att ha bedömt situationen är det dags att komma på en eller flera möjliga åtgärder.
Det finns enligt Flin et al (2008) fyra metoder för att komma fram till möjliga lösningar;
dessa är:
•
•
•
•

Intuitiv
Regelbaserad
Val genom jämförelse av olika alternativ
Kreativ

Den intuitiva metoden bygger på igenkänning, att operatören tidigare varit med om
samma problem och agerar mer eller mindre utan att tänka eller överväga olika
potentiella åtgärder. Det är enligt Flin et al inte säkert att lösningen är optimal, men den
är tillfredsställande bra utifrån resultat och arbetsbörda. Att det bygger på igenkänning
förutsätter att operatören har en viss erfarenhet, att åtgärden tidigare har utförts ett
flertal gånger med mer aktiv tanke bakom handlingen. Användandet av intuitivt
beslutsfattande kännetecknar en erfaren operatör med rutinartade arbetsuppgifter, det är
tidseffektivt och stresståligt. (Flin et al, 2008)
En regelbaserad metod för att hitta en lösning bygger på att det finns regler och
procedurer för hur en viss uppgift ska utföras. Regler är ofta framtagna för att optimera
eller uppfylla specifika säkerhetskrav. En regelbaserad handlingsplan kan hittas i
nedskrivna manualer som operatören letar upp när behovet uppstår eller så kan
operatören ha memorerat en regel. Regler som memorerats och används tillräckligt ofta
övergår till den intuitiva metoden när det inte längre krävs någon aktiv tanke för att
hämta upp och applicera regeln. En regelbaserad metod är ofta grunden för nybörjare,
de gör som de blir visade eller som de läser sig till för att sedan memorera regeln och få
ett mer intuitivt agerande. Regelbaserat beslutsfattande har nackdelar i att det i en
komplex miljö lätt blir en enorm mängd regler att hålla reda på. Det kan vara tidsödande
att hitta rätt regel och om operatören inte till fullo förstår problemet finns det en risk,
främst i en stressad situation, att en felaktig men snarlik regel väljs och genomförs till
sitt slut vilket kan ge både fördröjningar tills problemet är löst och i värsta fall förvärra
problemet. Det kan även vara lätt att missa ett steg, eller göra samma steg två gånger,
om det inträffar en distraktion under genomförandet av en regel. (Flin et al, 2008)
Ett val genom "jämförelse av alternativ" är ingen egen metod i sig utan är en
kombination av olika metoder. Det kan vara alternativ som kommer intuitivt, från regler
eller kollegor. Operatören överväger de olika alternativen och väljer det denne finner
som bäst lämpat på situationen. Att överväga flera alternativ och välja det optimala var
grunden i klassisk beslutsfattandeteori som fokuserade på att människan som rationell
varelse alltid strävade efter det optimala snarare än att nöja sig med något som är
"tillräckligt" bra. Denna metod är inte någonting som är vanligt förekommande i en
tidsbegränsad miljö. (Flin et al, 2008)
Vid kreativt beslutsfattande finns ingen färdig lösning att använda. Det är en metod att
ta till när ingenting annat fungerar i en tidspressad riskfylld situation eller när det är gott
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om tid i en lågriskmiljö där syftet är att komma på nya lösningar som kan användas för
att skapa nya, eller förbättra befintliga, regler. För att ha någon chans att lyckas med
kreativt beslutsfattande krävs en god systemkännedom. (Flin et al, 2008)
3.3.2.3

Kommunikation

Kommunikation kan enligt Flin et al delas upp i fyra komponenter; det som
kommuniceras, hur det kommuniceras, varför det kommuniceras och vem eller vilka det
kommuniceras till. Kommunikation kan vara antingen enkelriktad eller dubbelriktad,
men kommunikation är alltid två rollers jobb, en förmedlare och en mottagare.
Envägskommunikation karaktäriseras av att en person förmedlar ett budskap till en
mottagare som inte ger någon återkoppling på budskapet medan tvåvägskommunikation
kräver återkoppling från mottagaren. Se Figur 6 nedan för hur information kodas,
förmedlas och tolkas. För envägskommunikation sker det åt ena hållet medan det för
tvåvägskommunikation sker i bägge riktningar. (Flin et al, 2008)

Figur 6: Tvåvägskommunikation (efter Flin et al, s.72, 2008)
Incidenter och olyckor som har sin grund i kommunikationsfel kan enligt Flin härledas
till en av tre orsaker.
• Avsaknad av nödvändiga kommunikationsvägar, antingen på grund av tekniska
problem eller på grund av att de aldrig har upprättats.
• Förmedlingsfel - kommunikationsvägar finns men nödvändig kommunikation är
inte förmedlad.
• Mottagarfel - kommunikation förmedlas men uppfattas inte korrekt av
mottagaren.
Fördelar med enkelriktad kommunikation är att den är snabb och att förmedlaren kan
formulera den snyggt och enkelt. Nackdelarna ligger i att förmedlaren inte har någon
uppfattning om huruvida mottagaren förstår och tar åt sig budskapet då det inte ges
någon återkoppling. Tvåvägskommunikation har fördelen att det är lättare att få fram en
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riktig bild av budskapet som ska förmedlas. Ansvaret fördelas på både förmedlare och
mottagare, om förmedlaren glömmer att ge delar av informationen eller om mottagaren
inte förstår budskapet kan denne fråga om detta. Den som förmedlar budskapet kan
genom mottagarens svar, och sättet svaret ges på, få en uppfattning om mottagaren
uppfattat budskapet i meddelandet. Nackdelar med tvåvägskommunikation ligger i att
det tar längre tid och att det bara är möjligt i situationer där mottagaren har möjlighet att
kommunicera tillbaks. (Flin et al, 2008)
När information förmedlas är det flera saker som kan spela in än själva orden. Röstläge,
ansiktsuttryck och gester är alla saker som spelar stor roll för hur vi tolkar information.
Det är ofta minst lika viktigt hur information förmedlas som vad som förmedlas. När
information förmedlas via telefon och digitala medier visar Flin et al på att information
tar längre tid att förmedla och oftare misstolkas än om den förmedlas ansikte mot
ansikte. (Flin et al, 2008)

3.4 Förutsättningar och begränsningar hos det sociotekniska
systemet
I ett sociotekniskt system samverkar människor – med alla de kognitiva styrkor och
svagheter som presenterades i föregående stycke – med tekniska system i en
organisatorisk omgivning med en rad uppställda mål och krav. Yttre och inre påverkan
formar det sociotekniska systemet och utsätter det för en oundviklig dynamik som
måste hanteras. Under termen resilienta system har Hollnagel et al samlat egenskaper
och förutsättningar för att förstå och hantera dessa system med hänsyn till säkerhet,
uthållighet och flexibilitet.
3.4.1 Resilienta system
Termen resiliens antyder något slag- och motståndskraftigt, ofta av elastisk natur. Detta
går inte objektivt att mäta utan kan bara uppskattas utifrån dess potential. Säkerhet som
sådan aldrig blir färdigt eller komplett, utan att ett kontinuerligt arbetssätt krävs för att
övervaka, förstå och utveckla det sociotekniska systemet. (Hollnagel et al, 2006)
Ett resilient system har den inneboende förmågan ”att anpassa sitt fungerande innan,
under och efter förändringar och störningar så att det kan vidmakthålla önskat agerande
under både väntade och oväntade förhållanden.” (Hollnagel et al, s.26, 2011) Det är inte
tillräckligt för ett resilient system att enbart vara pålitligt utan måste kunna tåla avbrott,
störningar, variationer och oväntade förlopp/händelser utan att förlora kontrollen.
Därför är förmågan att kunna anpassa sig till systemomgivningens komplexa växlingar i
den inre och yttre miljön en viktig egenskap för ett resilient system; ”säkerhet är att
under skiftande omständigheter lyckas” (Hollnagel et al, s.19, 2011). (Hollnagel &
Woods, 2006)
Den yttre miljön inkluderar det som ligger utanför vad systemet är designat för.
Exempel på växlingar inom denna miljö kan vara juridiska lagändringar gällande
verksamhetens utövande, högre efterfrågan på det systemet levererar, motstridiga
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verksamhetsmål. Den inre miljön är det som inbegriper själva systemet designade
gränser. Växlingar här är då variationer, förändringar, störningar och oväntade
händelser av de slag som systemet är designat för. Hela systemmiljön är dessutom utsatt
för osäkerheter rörande allt detta. Därför är barriärstänkande och olika skydd mot
förändringar oftast hämmande och åsidosatt det mer föränderliga och anpassningsbara
synsätt som proaktivt tänkande och utvecklingsarbete leder till. (Hollnagel & Woods,
2006)
Växlingar i den inre miljön kan sedan ske på tre olika nivåer: operationella,
organisatoriska och tekniska. Den operationella nivån omfattar arbetsgrupper och
individer som sköter systemets output. Den organisatoriska nivån omfattar de individer
som organiserar, koordinerar och styr resurser för att stödja den operationella nivån att
uppnå systemets mål. Den tekniska nivån innefattar själva teknologin, dess design och
produktion. (Hollnagel & Woods, 2006)
Alla dessa tre nivåer samspelar sedan i själva systemet och utmynnar i systemets
fungerande i sin helhet. För ett resilient system utmärks just detta av att samtliga nivåer
utvecklar och anpassar sig kontinuerligt utifrån att inre och yttre förhållanden förändras
med bibehållen stabilitet och kontroll som effekt. Viktigt är då att mål och riktlinjer som
gäller helheten kommuniceras ut för att få varje nivå i verksamheten att genomsyras av
samma målbild. För att detta skall lyckas måste denna kommunikation vara
dubbelriktad och kontinuerlig för att få en förståelse för hur de olika nivåerna ser på
sina egna mål, krav, syften samt förhållandet till de andra nivåerna. (Hollnagel &
Woods, 2006)

3.5 Orsaker och ursprung till olyckor/incidenter
Förbättrings- och utvecklingsarbete av system sker ofta i anknytning till att en olycka
eller en incident inträffat, det vill säga när något med liten sannolikhet skett som fått en
stor konsekvens. Fokus i klassiskt risk- och säkerhetsarbete har varit att undersöka och
hantera de ovanliga, icke-önskade händelser och negativa avvikelser som sällan eller
mycket sällan sker och som medför att systemet brister med konsekvenser i form av
incidenter, olyckor eller katastrofer (se fälten ”Incidents”, ”Accidents” och ”Disasters” i
Figur 7). Detta istället för att även undersöka och hantera de mer vardagliga och
önskvärda händelserna vilka medför positiva konsekvenser. Dessa konsekvenser kan
vara både av stor eller liten sannolikhet då de med stor sannolikhet är väntade händelser
i systemets normaldrift och de med liten sannolikhet är icke-väntade händelser med
väldig positiv konsekvens som beror av ren tur eller slump (se fälten ”Normal
outcomes”, ”Good luck” och ”Serpendipity” i Figur 7). Viktigt i risk- och
säkerhetsarbete är att ta hänsyn till de högt sannolika händelser som medför smärre
negativa konsekvenser som har accepterats och tolererats. Dessa är händelser som är
nära att bli incidenter eller olyckor och fångas av termen tillbud eller nära misstag (se
fälten ”Near misses” och ”Mishaps” i Figur 7).

27

Genom att tillföra en extra frekevensdimension till sannolikheten och konsekvenserna
för olika systemhändelser synliggörs fördelningen i hur ofta de olika utfallen sker. Det
som då tydligt framkommer är den stora andelen systemhändelser som själva
normaldriften upptar vilket antyder att systemet fungerar betydligt oftare än det
felfungerar (se fälten ”Normal outcomes” i Figur 7). Det är därför viktigt att förstå
varför ett system fungerar och inse att det är ur samma processer och härkomst (det
normala) som sedan det onormala rör sig. (Hollnagel et al, 2011; Reason, 2008)

Figur 7: Sannolikhet, frekvens och konsekvens för händelser i ett komplext system
(Hollnagel et al, s.xxxv, 2011)
3.5.1 Glidning mot ett osäkert system
Orsaken till varför ett system rör sig från de övre fälten i det högra hörnet i Figur 7 till
de nedre fälten i det vänstra, kan vara på grund av att det säkerhetsmässiga arbetet, på
grund av prioriteringen av andra värden, har fallit i träda och/eller att en rad
överträdelser, fel och misstag bidrar. Begreppet driftning into failure försöker bland
annat sammanfatta detta; den sakta glidningen mot systemets säkerhetsmässiga gränser.
Själva avståndet mot systemets säkerhetsmässiga gränser kan inte mätas utan skall ses
som en metafor. Under detta förlopp omdefinieras säkerheten och nya normer uppstår;
det som var osäkert för en tid sedan ses som säkert nu. Det kan till exempel handla om
att en operatör tummat på säkerheten vid situationer som inte fått några konsekvenser
och som därför fortsätter med detta. Även om delar av de tekniska, sociala och
organisatoriska delarna av systemet kan vara ”säkra” så kan dessa i samverkan,
synkronisering och i koppling till varandra leda till olyckor, tillbud eller att kontrollen
skenbart förloras. (Hollnagel et al, 2006)
3.5.2 Målkonflikter
De beslut som tas då effektivitet/produktivitet väljs framför säkerhet kallas för
sacrificing decisions. Dessa är ofta snabba beslut i det sociotekniska systemet som sakta
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förändrar situationer och processer och ses i stu nden de görs inte som just försämrande
av säkerheten utan som nödvändiga för att verksamheten, utifrån olika yttre
påtryckningar, skall fortsätta att fungera. (Hollnagel et al, 2006)
Beslut härrör från både höga och låga nivåer i systemet. Många små individuella
handlingar och beslut kan ha stor och omfattande påverkan på ett systems egenskaper
som förbisetts eller undervärderats i fråga om påverkningsgrad på systemet i sin helhet.
Mindre avväganden som görs under det normala, vardagliga arbetet, närmare själva den
operativa driften, kan långsiktigt ha samma betydelse som åtgärder som beslutas på
höga organisatoriska nivåer. Drifting into failure kan då ses som summan av de gömda,
säkerhetsmässiga konsekvenserna som sacrificing decisions ger upphov till. (Hollnagel
et al, 2006)
3.5.3 Överträdelser
Dessa sacrificing decisions handlar ofta om olika typer av överträdelser vilka kan
inordnas under tre olika nivåer:
•
•
•

Överträdelser på färdighetsbaserad nivå
Överträdelser på regelbaserad nivå
Överträdelser på kunskapsbaserad nivå

Överträdelser på färdighetsbaserad nivå består ofta av enkla genvägar för att få arbetet
att flyta smidigare, det kan bero på regelverk som inte är anpassade till den operativa
verksamheten. En annan typ av överträdelser syftar till att uppfylla andra mål än det
faktiska arbetsrelaterade målet. Under ett rutinarbete med låg belastning kan operatören
prova nya saker, testa gränser eller dylikt för att fylla upp ett annars innehållslöst
arbetsmoment. (Reason, 2008)
Överträdelser på regelbaserad nivå innebär ofta överträdelser mot skrivna regler och
förordningar för systemet. Det är vanligt att regler för fler och fler specifika händelser
läggs till i och med att incidenter och olyckor händer. Det, och oförutsedda problem,
kan leda till att möjligheterna för tillåtna handlingar inte räcker till för att ta hand om
problem som uppstår. Överträdelser behöver inte vara farliga i sig, men ofta är
situationer där operatören tvingas till överträdelser mindre förlåtande. När en operatör
tvingats till en överträdelse i en specifik situation finns risken att denne faller tillbaks
till överträdelsen även i situationer då det inte behövs om överträdelsen är ”enklare” än
det korrekta förfarandet. (Reason, 2008)
Överträdelser på kunskapsbaserad nivå sker i situationer där operatören har fått träning i
ett speciellt scenario men inte stött på det i skarpt läge och inte lyckas följa den korrekta
proceduren eller när flera händelser som operatören känner till sker samtidigt och
operatören inte lyckas identifiera att så är fallet. (Reason, 2008)
Det finns flera anledningar till varför människor gör överträdelser. Vanliga orsaker är en
kombinerad känsla av att kunna hantera överträdelsesituationen och vinna någonting på
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det. I många fall sker överträdelser för att det korrekta handlingsförfarandet är svårt att
hitta, svårt att förstå eller inte går att uppfylla. För att komma åt överträdelser
rekommenderar Reason att premiera korrekt beteende snarare än att straffa överträdelser
och se till att regelverk är enkla, korrekta och uppdaterade. (Reason, 2008)
3.5.4 Fel och misstag
Överträdelser, fel och misstag går till viss del in i varandra. En skillnad finns i att vid
överträdelser finns det en mer eller mindre medveten handling som ligger bakom att
”korrekt procedur” inte följs medan fel och misstag är omedvetna handlingar, eller
avsaknad av handlingar. Fel och misstag sker konstant. De inträffar både när operatören
vet vad denne gör (vid utförandet av rutinåtgärder i en familjär omgivning) och när
operatören tror sig veta vet vad hon/han gör (vid ett korrekt handlande på en felaktig
igenkänning av ett problem). Fel och misstag händer definitivt i situationer när
operatören försätts i en obekant situation. Orsaken till fel och misstag kan liksom
överträdelser delas in i kategorier baserat på om handlingen är färdighets-, regel- eller
kunskapsbaserad. (Reason, 2008)
Fel och misstag på den färdighetsbaserade nivån kan främst uppstå på grund av
igenkänningsfel, minnesfel eller uppmärksamhetsfel och de kan ha följande orsaker:
• Igenkänningsfel
o Vana att se en viss sak gör att avvikelser från det normala inte uppfattas
o Problemet inte alls uppfattas; det kan bero på distraktion i undersökning eller
att ett närliggande problem uppfattades och att det aktuella problemet
missades
o Att system eller användare tror sig se ett problem och reagerar på det
• Minnesfel
o Skjuta upp och glömma bort en åtgärd; en person noterar i minnet att göra
någonting senare men lägger för lite fokus på det så att det försvinner från
korttidsminnet innan det förankras i långtidsminnet
o Glömma bort vad det är som genomförs; bestämma sig för att göra någonting
och drabbas av tanken ”vad var det nu jag skulle göra”
o Tappa bort sig i en åtgärdskedja; Vid rutinåtgärder finns tankarna oftast bara
delvis på själva handlingen. Om det i en sådan situation kommer en
distraktion är det lätt hänt attvid återgång till åtgärden inte komma på vad
som är avklarat i åtgärdskedjan.
• Uppmärksamhetsfel
o När villkoren eller målen för handlingar som är förknippade med djupt rotade
vanor förändras är det lätt hänt att emellanåt genomföra en handling enligt
det gamla sättet (exempelvis är det vanligt att dra ut fel låda efter platsbyte på
två kökslådor)
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o Vid genomförandet av flera rutinåtgärder i en följd är det lätt att de glider in i
varandra så att delar av det som genomfördes i den tidigare åtgärden blandas
in i den aktuella
(Reason, 2008)
Fel och misstag på den regelbaserade nivån sker främst av två orsaker:
• Vi kan tycka oss känna igen problemet, applicera en regel som vanligtvis
fungerar men missa en viktig skillnad i problemet
• Vi kan misslyckas med att applicera en bra regel genom att göra ett
handhavandefel i något av stegen
På den kunskapsbaserade nivån uppstår obekanta problem där det saknas färdiga
lösningar. Detta göra att det oftast inte blir rätt första gången en lösning testas utan det
är en process av försök och misstag som behövs för att hitta en lösning. (Reason, 2008)
3.5.5 Automatiseringsproblemet
När en process automatiseras förändras operatörernas bild av den. Operatörerna flyttas
från processens närhet till ett kontrollrum och tappar närheten och den direkta kontakten
med systemet. Automationens problematik är att operatörerna delvis fråntas förståelsen
för hur komponenter ser ut, agerar och hur processen fungerar rent fysiskt. De ser
systemet genom systemdesignens gränssnitt och är begränsade av hur det är konstruerat.
Att de inte har en direkt förståelse av systemet kan leda till observations- och
styrproblem när systemet rör sig utanför vad gränssnittet kan
representera.Arbetsbelastningen och mänskliga fel ändras således vid automatisering,
men försvinner inte. (Hollnagel & Woods, 2005)
När tempot ökar och systemet växer med mer komponenter och delsystem, ökar
komplexiteten till följd av att fler kopplingar tillkommer och de interaktioner som dessa
möjliggör. Operatörens uppgift förändras och de kan få svårare att förstå, felsöka och
styra systemet. Detta leder till att blir enklare att göra fel och svårare att se felen
komma. (Hollnagel & Woods, 2005)
Termen automatiseringsöverraskningar försöker beskriva de händelser och tillfällen då
det tekniska systemet agerar/inte agerar på ett sådant sätt som operatörerna tror. Dessa
blir överraskade av interaktionen dem emellan; det blir ett gap mellan systemet och
operatörernas förståelse för vad systemet gjort, gör och/eller kommer att göra. Tre
generella typer av automatiseringsöverraskningar har noterats. Den första är då systemet
agerar på egen hand utan att svara på operatörens kommandon. Den andra typen är då
det föreligger ofullkomligheter i operatörens modell över systemets reagerande. Den
tredje är att för lite återkopplande information gällande systemets aktiviteter och status
ges till operatören. (Hollnagel & Woods, 2005)
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3.6 Kontrollen över systemet
Människan är central i ett sociotekniskt system i betydelsen av systemanvändare eller
systemutvecklare. Det vill säga den som styr processen eller den som designar
gränssnittet och det tekniska systemet för detsamma. För operatören
(systemanvändaren) gäller då att denna skall reagera, anpassa sig, förutspå och hantera
mål, konflikter, hinder, beteenden, data utan att avbrott och olyckor inträffar. Denna
önskelista över en operatörs uppgifter skulle vara betydligt lättare att hantera om
världen vore av statisk natur men alla sociotekniska system lider av variationer eftersom
de internt och externt verkar i en dynamisk omgivning. Ett systems mål och uppgift blir
då att minska dessa variationer genom att ha kontroll över systemet. (Hollnagel &
Woods, 2006)
Ett systems icke-önskvärda variation kan bara minskas om en ökning av variationen av
operatörens kontroll sker. Detta är kärnan i vad som kallas för lagen om nödvändig
variation som har utvecklats utifrån reglertekniska resultat. Denna försöker ange att
variation kan hantera variation i betydelsen att om operatörerna får en stor valmöjlighet
i angreppssättet, i olika strategier för att hantera en process i ett dynamiskt system, så
kan systemets output bli mindre variationsrik än dess input. (Hollnagel & Woods, 2005;
Hollnagel & Woods, 2006)
De olika strategierna en operatör har är en rad procedurer som operatören genomför för
att leda fram till ett uttänkt resultat. Det handlar om att hantera, styra och kontrollera
systemet genom att tillämpa olika lösningssätt utifrån tidigare erfarenheter om hur
systemet reagerar på olika interaktioner. För att kunna hantera ett systems variation
måste operatörerna ha möjlighet till ett varierat angreppssätt, både genom färdiga
strategier och genom möjlighet att modifiera ursprungliga strategier till nya krav och
svårigheter. De kan då hitta på nya sätt att använda program och hjälpmedel för att få
den nya krav- och målmiljön att fungera. (Vicente, 1999: Hollnagel & Woods, 2006)
Vid hanteringen av systemets komplexitet har människan svårt för att se utveckling över
tid, att försöka förutspå den framtida statusen på systemet. När förändringar med stor
inverkan sker i systemet föreligger en svårighet där operatören får svårt att inse vilka
sidoeffekter eller indirekta konsekvenser de plötsliga förändringarna får. Strategier som
operatörer använder sig av i liknande situationer är bland annat att behandla uppgifter
områdesspecifikt, att filtrera information baserat på vissa kriterier och att ställa
uppgifter i kö efter upplevd prioritet. En svårighet är att under tidspress ta hänsyn till
helheten och de olika områdenas inverkan på varandra. (Hollnagel & Woods, 2005)
Om operatörerna är ovetande om vad som hänt/händer/kommer att hända kan det vara
ett symptom på att antingen för mycket, för lite eller för otydlig information ges till dem
via systemets gränssnitt. Detta innebär att den grund på vilken en strategi sedan baseras
kan feltolkas och resultera i fel val av strategi vilket i slutändan betyder att operatören
inte är i kontroll. Viktigt är därför att systemet designas så att systemets komplexitet
inte förenklas i systemdesignen på ett sådant sätt att operatören förlorar i kontroll och
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förståelse. Vidare skall stöd ges för att möjliggöra operatörernas olika strategier och
lösningssätt. (Hollnagel & Woods, 2005)
3.6.1 Fyra kontrollområden
Möjligheten till kontroll, avgörande i ett resilient system, fås enligt Hollnagel et al
genom att historia, nutid och framtid hanteras i styrningen av systemet; vad har hänt,
vad händer och vad kommer att hända. Utifrån den historiska bilden och nutidsbilden
kan operatören sedan tolka, sortera, organisera och planera för framtida förväntningar.
(Hollnagel & Woods, 2005; Hollnagel et al, 2006)
Detta ger systemet tre huvudsakliga uppgifter:
• Förväntning (Vad kommer att ske?)
• Uppfattning (Vad är viktigt att leta efter?)
• Åtgärd (Vad ska åtgärdas och hur?)
När systemet försöker lösa dessa tre huvuduppgifter hanterar systemet enligt Hollnagel
et al detta genom att ta hänsyn till det aktuella, kritiska, potentiella och det faktiska.
Att agera med det aktuella handlar då om åtgärden. Här handlar det om att veta vad
systemet skall göra, om det är kapabelt och hur det skall svara mot variationer,
störningar, hot och möjligheter. Innan systemet kan svara och genomföra en åtgärd
måste denna föregås av att systemet kan detektera att något inträffat. Efter detektionen
måste systemet kunna uppmärksamma och sedan värdera/prioritera det inträffade med
hänseende till vad som ska göras och hur, som beskrevs i avsnitt 6.3.2.2
ombeslutsfattande. Ett krav för överlevnad för ett sociotekniskt system är just förmågan
att kunna anpassa sig till oväntade situationer eller att använda redan tidigare kända
strategier, rutiner och arbetssätt i att kontrollerat styra systemet. Viktigt är att
beredskapen för att kunna agera med det aktuella kontinuerligt upprätthålls genom att
högre organisatoriska nivåer verifierar, säkerställer och underhåller beredskapen så att
detta inte blir grogrunden för latenta fel. (Hollnagel et al, 2011; Hollnagel et al, 2009)
Det kritiska behandlar uppgiften om uppfattningen; att veta vad som är viktigt att titta
efter, att övervaka det inom och utom systemet som förändras eller kommer att
förändras och som då kommer att kräva en åtgärd. Detta görs genom att avläsa och tolka
olika indikatorer som har valts ut och placerats i systemet för att möjliggöra att se
nulägesstatus samt förväntningshorisont. Detta gäller från operatörsnivå till högre
organisatoriska nivåer. I ett kraftverk kan indikatorerna hos operatören exempelvis ligga
i det tekniska systemets representation av genererad effekt och bränsletillförsel medan
indikatorer för en högre organisatorisk nivå kan vara att se till anläggningens
kommande genereringsbehov och lagerhållning av bränsleresurser. Övergripande
frågeställningar kring indikatorerna är bland annat hur och vad som mäts, hur görs
tolkningar av indikatorerna och byts de ut och i så fall av vilka orsaker? (Hollnagel et al,
2011; Hollnagel et al, 2009)
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Att agera med det potentiella är att dra slutsatser om vad som kan komma att hända, att
se vilka positiva och negativa händelseförlopp och konsekvenser som kan skapas i
framtiden genom till exempel störningar, möjligheter och hot. Tidshorisonten för
framtiden kan skifta beroende på roller och nivåer inom organisationen och därför är det
viktigt med en bra kommunikation så att informationen om det potentiella sprids. Att
hantera framtida handlingar innebär alltid en risk och denna risktagning bygger på den
modell det sociotekniska systemet har på framtiden. Inbegripet i det potentiella är att
hantera målkonflikter, såsom mellan effektivitet/noggrannhet och optimering/säkerhet.
(Hollnagel et al, 2011; Hollnagel et al, 2009)
Att veta vad som hänt, att lära från tidigare bra såväl som dåliga erfarenheter, att förstå
exempelvis varför systemet fungerar bra i vissa lägen och dåligt i andra, är vad som är
inbegripet i att agera med det faktiska. Förmågan att lära sig, både på individ- och
systemnivå, stärker eller försvagar hur väl systemet kan hantera det aktuella, kritiska
och potentiella. Det gäller att lära sig från både framgång och fel. Lärandet skall vara
kontinuerligt, inte enbart kopplas in om det sker olyckor, incidenter osv. Det måste
finnas tillfällen att lära sig och det som lärs ut måste ha någon form av generaliserbarhet
och likhet med verkligheten. Uppföljningen av inlärningen är nödvändig då det är
viktigt att verifiera att rätt saker har uppfattats. Lärandet skall vara både kvalitativt och
kvantitativt menar Hollnagel et al (2011). Med detta menas att mycket kan läras och
förstås genom att bara berätta vad som skedde, utan att analysera fram olika typer av fel
såsom att räkna ”human errors”. En kvalitativ kunskap (lektion) är lättare
kommunicerbar än statistisk och siffror. Lärande skall förbättra både individuell och
institutionerad kunskap. (Hollnagel et al, 2011; Hollnagel et al, 2009)
3.6.2 Resurser och begränsningar
Nedanstående bild visar en dynamisk modell över ett system i kontroll med
huvuduppgifterna förväntning, uppfattning och åtgärder visade. Hollnagel et al ger
systemet följande inneboende kvalitéer: kunskap, kompetens och resurser. Dessa, eller
snarare bristen på dessa, dikterar systemets utfall och blir påverkade över tid. (Hollnagel
& Woods, 2005; Hollnagel et al, 2006)

Figur 8: Krav på resilient system (Hollnagel et al, 2006,
s.350)
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Tid är oftast den viktigaste och den alltid begränsade resursen. Prognoser om systemets
framtida händelser blir generellt mer tillförlitliga om arbetet med dessa ges mer tid.
Mest kritisk är tiden vid inträffandet av oväntade händelser som då kräver mer tid för att
hanteras med säkerhet och kontroll i åtanke. Andra exempel på resurser är vad systemet
beror av såsom personal, underhåll och stödbärande funktioner. Kunskap finns hos
systemanvändarna/operatörerna och utgår från deras mentala modeller. Det innefattar att
veta vad de kan förvänta sig och var det är viktigt att fokusera handlandet i systemet.
Detta byggs upp utifrån tidigare händelser och erfarenheter. (Hollnagel & Woods, 2005;
Hollnagel et al, 2006)
För att systemet skall vara resilient menar Hollnagel et al.(2006) att det måste kunna
förvänta, uppfatta och svara mot den yttre omgivningen. Detta kan göras via analyser
kring olyckor och tillbud men även kring framgångar i det egna systemets såväl som i
andra liknande system. På detta sätt fås en bättre förståelse för hur systemet svarar mot
förändringar i både den inre och den yttre miljön. Viktigt för ett resilient system är
också att kontinuerligt uppdatera kvalitéerna så att systemets funktioner stärks.
(Hollnagel et al, 2006)
Kort sammanfattat har denna systemsyn ett perspektiv på teknik som består i att
människor ses som en tillgång och inte en begränsning. Människors unika egenskaper är
här nödvändiga för att få tekniska system att fungera. Det är viktigt att försöka förstå
både varför ett system fungerar och varför det ibland inte fungerar och inse att båda
utfallen härrör från arbetet som sker i det normala läget. Genom att dra nytta av
människans förmåga kan designluckor och funktionella brister i systemet hanteras,
överbryggas och förstås. Människan kan upptäcka och korrigera när saker går fel.
Vidare kan människan tolka och applicera sina strategier och procedurer för att möta
systemets föränderliga villkor och krav. (Hollnagel et al, 2011; Hollnagel et al, 2009;
Hollnagel et al, 2006, Hollnagel & Woods, 2006; Hollnagel & Woods, 2005)

35

4 Metod
I detta kapitel beskrivs den arbetsgången som ligger till grund för uppsatsen samt en
beskrivning av vårt analysverktyg.

4.1 Tillvägagångssätt
Efter att ha fått uppdragsbeskrivningen som ligger till grund för detta arbete började vi
läsa in oss på litteratur kring människa och teknikinteraktion i komplexa system samt
människans styrkor och begränsningar. I valet av teori bestämde vi oss för ett brett
perspektiv på både individ och systemnivå och valde att koncentrera oss på teorier kring
området resilience engineering. Detta efter att ha läst närliggande forskning av bland
annat James Reason och Kim Vicente samt kurser där dessa författare förekommit. Vi
kompletterade dessa teorier med en fördjupning i människans styrkor och
begränsningar.
Då vi orienterat oss i teoriområdet började vi själva undersökningen på Gävle
driftledningscentral för att skapa oss en uppfattning om verksamheten och för att
därefter se vilka fortsatta teorier som verkade kunna vara giltiga. Totalt gjordes sex
besök på ca åtta timmar vardera. Det första besöket gjordes i december 2010 och var en
sorts introducerande verksamhets- och situationsorientering för att ta in arbetsplatsens
organisering, funktion och miljö. De nästföljande två besöken skedde i mitten av
januari. Vid dessa tillfällen satt vi bredvid fjärrtågklarerarna medan de skötte sitt arbete
samtidigt som systemmiljön och arbetsuppgifterna mer detaljerat förklarades. Vi kunde
vid dessa och senare besök även lyssna på deras telefonsamtal med exempelvis
lokförare och tillsyningsmän under arbetet. Vi hade hela tiden möjlighet att ställa frågor
vartefter nya händelser och situationer uppstod. På så sätt behandlades och belystes på
ett naturligt sätt olika beslutstyper, informationsinsamlingsprocesser samt
systemanvändning kopplat till verkliga fall. Det inhämtade materialet och kunskapen
från dessa besök sammanställdes sedan och utifrån detta identifierades områden där vi
saknade kunskap och som skulle vara intressanta att titta närmare på. På de
efterkommande tre besöken, i mitten av mars, utgick vi ifrån detta och kombinerade
observationen av fjärrtågklarerarnas arbete med semi-strukturerade intervjuer medan de
arbetade. Vi satt på samma sätt med tågledaren och operativ chef vid ett av besöken för
att utifrån deras position se hur fjärrtågklarerarnas arbete betraktades och hur de kom i
kontakt med varandra. Några frågor ställdes även till ett par elever, under utbildning för
att bli fjärrtågklarerare, som genomförde sin praktik på driftledningscentralen.
Totalt sett utgår det mer centrala observationsunderlaget från ett tiotal fjärrtågklarerare.
Deras ålder och erfarenhet av yrket var spridd från relativt nyanställda till personer med
erfarenheter sedan tiden innan trafikledningen blev datoriserad för att få med olika
perspektiv på hur dessa såg på systemmiljön. Det är en stor mängd information och
intryck som genomarbetats och vi har valt att inte presentera råmaterial från
informationsinsamlingen då vi bedömt det som att det inte skulle tillföra någonting utan
snarast förvirra en läsare. Detta medför att det inte finns några källhänvisningar till
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informationen i resultatkapitlet då detta är en sammanställning från de observationer
och intervjuer vi genomfört.
Under besöken på driftledningscentralen närvarade vi vid ett morgonmöte (kl 08.30), ett
måndagsmöte (kl 13.30) och vid ett flertal överlämningar mellan fjärrtågklarerare, både
vid avbyte inom arbetslaget och vid avbyte mellan två arbetslag. Under de tre sista
besöken höll vi en semi-strukturerad gruppintervju med tre fjärrtågklarerarinstruktörer
och en säkerhetshandläggare samt enskilda med funktionsledaren för fjärrtågklarerarna
och med en operativ chef. Detaljinformation som saknats efter det sista besöket har
kompletterats genom en e-postkonversation med funktionsledaren.
Då operatörerna, fjärrtågklarerarna, är utgångspunkten för vårt arbete behövde vi ett
analysverktyg som utgår från operatörens roll för att kunna analysera vårt resultat. Till
hjälp använde vi ett analysverktyg utvecklat på avdelningen för människadatorinteraktion vid Uppsala universitet kallat "Mål, modell, observerbarhet och
styrbarhet", vilken har sin grund i reglerteknik och kognitionsvetenskap.
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4.2 Mål, modell, observerbarhet och styrbarhet
Det krävs mycket av system och dess operatörer för att kunna upprätthålla en kontroll
över systemet. Det krävs att operatörerna har en god modell för hur systemet fungerar
och att de har en tydlig bild av vilka mål de ska få systemet att uppnå. Vidare krävs från
systemet att observerbarheten är god så operatören får den information som denne
behöver och att systemet går att styra på ett sådant sätt att målen kan uppfyllas. (Kauppi,
2006; Andersson & Sandblad, 1999; Brehmer, 1991; Brehmer, 1992; Jansson et al,
2000)
4.2.1 Mål
För att ett system ska kunna fungera tillfredsställande krävs att det finns en kunskap om
vad systemet ska klara av i betydelsen vilka mål systemet ska uppfylla. Mål kan
förändras över tid och finns på många olika nivåer, allt från systemets övergripande mål
till riktlinjer i specifika fall. De övergripande målen kan vara av karaktären att systemet
som helhet ska upprätthålla en viss nivå av effektivt och att det ska vara säkert. Mer
konkreta mål kan handla om prioriteringar. Till exempel i vilka delar av systemet som
är viktigast om det inte går att uppfylla de övergripande målen för systemet som helhet.
I stora komplexa system kan det finnas ett stort antal mål från olika delar av
organisationen och i vissa situationer är de motstridiga. Operatören/operatörerna som
genomför det praktiska arbetet i systemet tolkar målen från organisationen – som kan
finnas angivna i officiella dokument – utifrån sig själv/själva och den egna
arbetssituationen. Speciellt då de formella målen är otydliga, motstridiga eller omöjliga
att uppnå skapas egna informella mål hos individ eller arbetslag, medvetet eller
omedvetet. (Kauppi, 2006; Andersson & Sandblad, 1999; Brehmer, 1991; Brehmer,
1992; Jansson et al, 2000)
4.2.2 Modell
Operatören styr systemet utifrån sin förståelse av hur det fungerar och för att uppnå
systemets övergripande mål. Detta sammantaget kallas operatörens mentala modell av
systemet. Det är utifrån den mentala modellen som operatören tolkar all information,
förutser vad som kommer att hända, bryter ner de övergripande målen till konkreta
operativa delmål och fattar beslut. Modellen byggs kontinuerligt på vid utbildning,
fortbildning och i det dagliga arbetet. I det dagliga arbetet byggs modellen på av all
information operatören tar till sig och alla handlingar denne genomför. Systemmiljön är
därför väldigt viktig för att forma en god mental modell, om operatören får motstridig,
alltför förenklad eller svårtolkad information kan det bidra till att operatörens modell tar
längre tid att bygga upp eller i värsta fall att den byggs på "åt fel håll". Det finns inte två
personer som har samma modell av ett system, personer med liknande bakgrund och
befattning har förmodligen snarlika modeller medan det kan vara stora skillnader på
modellerna mellan exempelvis en operatör och en systemutvecklare. (Kauppi, 2006;
Andersson & Sandblad, 1999; Brehmer, 1991; Brehmer, 1992; Jansson et al, 2000)
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4.2.3 Observerbarhet
För att en operatör ska kunna styra systemet på ett sätt som uppfyller målen krävs att de
får den information som är viktig för beslutsfattandet och för att de ska kunna vidga sin
förståelse av hur systemet fungerar genom att bygga på sin mentala modell. Det är
därför viktigt att presentera information enkelt och lättillgängligt på ett sätt som ger
underlag till att fatta beslut. Information ska också presenteras som kan bygga på
förståelsen för dynamiken i systemet och hjälpa operatören att förutse hur systemet
fungerar och hur det kommer att utveckla sig utifrån det historiska och det aktuella.
Utan synliggjord dynamisk information är det svårt att ge underlag för en dynamisk
förståelse för systemet. För att underlätta för operatörer i själva beslutsfattandet och
bedömningen är det viktigt att presentera färdig och processad information så att de inte
själva behöver ägna aktiv tankeverksamhet till att tolka och försöka räkna ut vad
informationen betyder. (Kauppi, 2006; Andersson & Sandblad, 1999; Brehmer, 1991;
Brehmer, 1992; Jansson et al, 2000)
4.2.4 Styrbarhet
Styrbarhet är främst en egenskap hos systemet, det reglerar vad som är möjligt och vad
som inte är möjligt att påverka. För att kunna uppfylla de mål som ställs måste
operatören ha möjlighet att styra systemet. Knutet till styrbarheten hos ett system finns
olika sorters fördröjningar, det vill säga att det finns en tidsskillnad från när en
styråtgärd sker tills effekten av den syns eller har utvecklat sig till fullo. Det finns
skillnader hos operatörer i hur de kontrollerar den operativa processen, både gentemot
sig själv (beroende på hög stress och arbetsbelastning) och gentemot andra. Utöver att
styra den operativa processen måste operatören ha möjlighet att styra
informationsinhämtningen så att det går att få tag på den information som behövs och
att styra den egna arbetssituationen för att ge sig själv förutsättningar att göra ett bra
arbete och inte i onödan hamna i en ohållbar situation. (Kauppi, 2006; Andersson &
Sandblad, 1999; Brehmer, 1991; Brehmer, 1992; Jansson et al, 2000)
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5 Resultat - fjärrtågklarerarnas arbetssituation
Kapitlet består av tre delar. Den första delen behandlar hur fjärrtågklarerarna utifrån
arbetsuppgiftskopplade mål tar olika former av beslut. Besluten grundas på uppgifter
som inhämtas i systemmiljön via en informationsinsamling. Detta beskriver den andra
delen där två bilagor (Bilaga 2: Informationsbärare, Bilaga 3: Informationskällor) ingår.
Den sista delen beskriver tre fall för att tydliggöra hur det beslutsfattnings- och
informationsinsamlingsprocessen går till i fjärrtågklarerarnas verkliga arbetssituation.

5.1 Beslutsfattande
En fjärrtågsklarerares arbetsuppgift består i att efter bästa förmåga leda tågtrafiken på
ett säkert sätt, eller annorlunda uttryckt: att säkert leverera tåglägen. Ett tågläge är den
”produkt” som innehåller ett tåg och dess resväg med tillhörande tidpunkter. Utöver
själva tågtrafiken med pendel-, resande- och godståg ingår det i arbetsuppgiften att
skydda personal och tillsynsmän som på olika sätt reparerar, underhåller, inspekterar
och bygger infrastruktur i spårområdet.
5.1.1 Mål och prioriteringsordning
Kopplat till arbetsuppgiften finns ett antal mål som operatören skall försöka uppnå. Om
huvudmålet knyter an till arbetsuppgiften i stort så finns också en rad delmål för att
uppnå detta. Dessa delmål finns inte explicit uttryckta utan formuleras utifrån
fjärrtågsklarerarens erfarenheter och modell av sin arbetssituation.
Utifrån de intervjuer vi gjort kan målen för olika fjärrtågsklarerare sammanfattas till
främst två punkter. Målen är att:
• ... på ett säkert sätt få igenom så många rättidiga tåg som möjligt
• ... se till att tillsynsmännen i största möjliga mån får arbeta på de tider och platser
som de ber om
I mån av tid är ett delmål att tillgodose informatörerna med sådan trafikinformation som
anses vara viktig. Några av delmålen har då mer specifikt varit att:
• ... minimera antalet förseningarmaximera tiden för tillsynsmän i spåren
• ... undvika stora följdeffekter av oförutsedda händelser
• ... se till att tåg kommer in på rätt spår vid en station och föra vidare denna
information till informatörerna.
Den gängse prioriteringsordningen är att se till att de tåg som är i rätt tid har företräde
framför sena tåg, och att sena tåg har företräde framför tidiga tåg. Planerade spårarbeten
prioriteras framför oplanerad tågföring medan oplanerade spårarbeten utförs när det
finns luckor i trafiken om arbetet inte är av akut karaktär.
Då fjärrtågklarerare främst har helheten i sitt bevakningsområde i åtanke kan dessa
prioriteringsordningar i många fall behöva ändras för att totalt sett kunna utnyttja
spårresurserna för att tillgodose arbetsuppgiften så bra som möjligt.
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Prioriteringsordningen är just tumregler som gäller i det allmänna fallet. Gällande
prioriteringsordningen att tåg i tid ska ha företräde framför sena tåg är en vanligt
förekommande ändring av ordningen. Detta kan vara fallet då exempelvis ett godståg
som är i tid och som längre fram i sin resväg kan ha ett inplanerat stopp kan sättas att
vänta för att släppa fram ett försenat resandetåg eftersom godståget kan tjäna in den för
stunden försenade tiden senare. Resandetåg som blir försenade drabbar i regel många
resenärer, någonting som fjärrtågklarerarna uppger att det är svårt att koppla bort. Ett
genomgående intryck från fjärrtågklarerarna har varit att de oftast – när det inte finns
tydliga anledningar till motsatsen– prioriterar resandetåg framför godståg.
Genom bevakningsområdet passerar vissa tåg med högre prioritet än övriga tåg. Dessa
tågnummer lär sig fjärrtågklarerarna med tiden och kan till exempel vara godståg med
tidskänslig last såsom postförsändelser eller fisk. Prioriteringsinformation finns indirekt
i Daglig graf genom att det är de högst prioriterande tågen som ritas in först i grafen.
Detta synliggörs då dessa tåg inte har några inplanerade väntetider vid möten utan går
raka vägen igenom medan tågen de möter får vänta.
I en situation med hög belastning blir målen om både hög säkerhet och hög effektivitet
motstridiga och fjärrtågklarerarna väljer generellt säkerhet framför effektivitet även om
de i vissa situationer kan tumma på säkerhetsföreskrifter om de upplever att det kan
göras utan upplevd risk. Det har framkommit att fjärrtågklarerare ibland använder sig av
en strategi kallad ”nödningsmöte” för att effektivisera tågföringen vid snäva tågmöten,
något som går emot att sätta säkerheten först och som strider mot reglementet men som
ändå upplevs ofarligt. Denna strategi kan användas när möten sker vid driftplatser utan
”samtida inkörning”, vilket betyder att då två tåg ska mötas på driftplatsen måste ett tåg
köra in, stanna och stå stilla en viss tid innan signalen slår om för att låta det andra tåget
passera på spåret bredvid. Genom att nollställa en driftplats går det att komma runt
väntetiden och snabbare få signalen att slå om för det andra tåget.
Vid de tillfällen då belastningen är hög tvingas fjärrtågklarerarna välja var de riktar, och
var de låter bli att rikta, sin uppmärksamhet. De måste selektera vilka samtal som skall
tas emot i ASTA om flera ringer samtidigt och nedprioritera samtal de inte anser är
akuta för att föra fram tåg och lösa de problem som finns. Det medför att spårarbetare
ofta blir nedprioriterade om de inte har direkt påverkan för möjligheten att lägga
tågvägar. Om arbetsbelastningen blir för hög finns det möjlighet att få bli avbytt en
längre eller kortare stund. Då blir fjärrtågklareraren avlastad och situationen ses med
nya ögon vilket kan innebära att trafikproblemen kan åtgärdas med hjälp av andra
strategier och lösningsförslag.
5.1.2 Styrbarhet och beslutstyper
Fjärrtågklareraren måste kunna genomföra en rad olika beslut för att se till att målen i
trafikstyrningsprocessen uppfylls. Allt beslutsfattande riktar sig mot ett mål där syftet är
att få kontroll över systemet. Beslutsfattande ses som en beslutskedja där alla beslut är
beroende av de innan och att alla beslut bara kan förstås genom att se till hela
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beslutkedjans mål, det vill säga genom att se och styra trafiken så att helheten i det egna
bevakningsområdet blir så bra som möjligt. Verkligheten som styrs förändras inte bara
av fjärrtågklarerarens handlingar och åtgärder utan påverkas av alla som verkar i den
likväl som externa faktorer såsom väderlek och privatpersoner.
Styrbarheten i trafikstyrningsprocessen – för system H – finns i TMS som i den
meningen kan kallas för det verkställande programmet i betydelsen att det är via TMS
som verkligheten hanteras genom att interagera med ställverk, signaler, vägskydd och
växlar för att påverka trafiksituationen. För fallet där tågtrafik sker i system M måste ett
beslut om tillstånd att få trafikera en viss sträcka dokumenteras i ETAM och verkställs
genom att informera lokföraren och lokaltågklarerarna om eventuella tågmöten och
slutligen via telefon ge tillståndet till lokföraren. En åtgärd i TMS måste också göras för
att spärra av det spår som trafiken skall gälla på för att synliggöra att denna sträcka då är
trafikerad.
Själva tågledningen och interaktionen med TMS är ett förfarande som innebär att
åtgärder såsom att växla och ställa om en signal – speciellt vid hög trafikbelastning –
måste genomföras i rätt tid (innan eller efter tåget har passerat en viss punkt) samtidigt
som fjärrtågklareraren försöker förutse hur denna åtgärd kommer att påverka resten av
bevakningsområdet. Till detta tillkommer vissa tidsfördröjningar. Det kan ta några
sekunder från det att fjärrtågklarerarna ger en styråtgärd i TMS (till exempel lägga om
en växel) till dess att TMS visar att styråtgärden registrerats (visar att växeln är på väg
att läggas om). Det dröjer sedan ytterligare tid innan åtgärden är genomförd i
verkligheten och TMS visar att så skett (visar växeln i det nya läget). När tågtrafiken är
harmoniserad med den planerade tågtidtabellen behöver färre aktiva beslut tas och
operatören har då en mer överblickande passiv roll. Det är när avvikelser från
tidtabellen inträffar och andra störningar sker som fjärrtågklareraren aktivt arbetar och
fattar beslut.
De beslut som är sammankopplade med det trafikledande arbetet kan delas in i två
grupper som berör olika tidshorisonter:
• Beslut som behandlar aktuella händelser i nuet
• Beslut som behandlar presumtiva händelser i framtiden
Beslut som behandlar nuet är i regel av mer akut och mer säkerhetsmässig karaktär än
beslut som behandlar framtiden. Problem som kan uppstå och som kräver mer direkta
åtgärder är exempelvis:
•
•
•
•

Omgivningsproblem
Bananläggningsproblem
Tågproblem
Problem i systemmiljön

Omgivningsproblem är sådant som förekomst av obehöriga i spårområdet, påkörning av
person eller fordon och extrema väderförhållanden. Bananläggningsproblem innefattar
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bekymmer med växlar, ställverk, signaler, elförsörjning, baliser, räls etc. Exempel på
tågproblem är hjulplatta, tjuvbroms, elförsörjning, lokhaveri och urspårning. Problem i
systemmiljön är då exempelvis kritiska program slutar att fungera. Alla dessa
problemsituationer kan leda till beslut som resulterar i till exempel:
• Hastighetsnedsättningar för ett visst tåg, på en viss sträcka eller inom ett visst
område
• Stopp i tågtrafiken för ett visst tåg, på en viss sträcka eller inom ett visst område
• Omdirigering av trafik
• Tillstånd att köra mot stoppsignal
• Slå av/sätta på automatiska styrfunktioner i TMS (automater)
• Färd- och skyddstillstånd för spårarbete
• Prioritering av ett tåg framför ett annat
• Spårändringar
Beslut om akuta tågstopp, hastighetsnedsättningar, evakueringar och att ge tillstånd till
att köra mot stoppsignaler är något som omfattas av en rad blanketter som måste fyllas i
av fjärrtågklareraren och i vissa fall tågledaren eller bandriftledningen.
Beslut som behandlar framtiden saknar ofta den akuta säkerhetsmässiga karaktären.
Dessa handlar istället i huvudsak om att i förtid lägga och planera tågvägar för att
optimera och hålla tidtabellen och tågordningen. Exempel på detta är avaktivering av
automater som hanterar växling vid tågmöten då fjärrtågklareraren ser att det vid en viss
driftplats kommer att uppstå en konflikt mellan hur det brukar vara och hur det behöver
vara i det specifika fallet.
Beslut som inte hanteras av fjärrtågklareraren själva är hur inbördes prioriteringar hos
trafikutövare skall gå till, det vill säga i vilken ordning tågen skall prioriteras
tillhörandes ett visst tågföretag, om en rad tåg blir stillastående eller försenade. Beslut
som rör detta vidarebefordras till tågledaren som därefter kontaktar tågföretagen och i
samråd därmed tar ett beslut om hur trafiksituationen skall lösas. Större beslut om att
ställa in trafik, att ”tunna ut den” för att helheten skall bli så bra som möjligt förs över
på en annan befattning, i detta fall till den operativa chefen. Beslut om hur olyckor ska
hanteras vidarebefordras till ban- och eldriftledningen som tillsammans med operativ
chef och tågledare tar beslut om vilka åtgärder som skall införas på det gällande
bevakningsområdet.
För fjärrtågklareraren tas alla beslut i realtid vilket kan utsätta fjärrtågklarerarna för
stress eftersom dessa inte är fria att göra sina beslut oberoende av tidsåtgång.
Beslutsfattandet i ett sådant fall blir därför en kompromiss mellan att minska kognitiv
belastning och få någorlunda kontroll över sin arbetssituation, det vill säga att välja bort
det som går att välja bort och fokusera på det som är akut. Högre belastning i
arbetssituationen tenderar att förlägga det mesta av besluten och arbetet till nuet vilket
ofta betyder att fjärrtågklarerarna tappar möjligheten att ta hand om oförutsedda
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händelser. Denna förflyttning innebär att framtida beslut och därmed den framtida
trafiksituationen kan bli lidande om den höga belastningen pågår en längre tid.

5.2 Informationsinsamling
För att fjärrtågklarerarna ska kunna fatta beslut måste en informationsinsamling ske,
informationen de behöver finns utspridd både i systemmiljön och hos individer.
Informationsinsamling består i att finna underlag till att fatta beslut relaterat till
verkställande och planerande tågföring/spårarbeten. Informationsinsamlingen sker
genom att fjärrtågklareraren söker information som kan vara bunden till en plats eller en
person. Det som är bundet till en plats finns alltid där, men kan i vissa fall vara svår att
få fram. Sådant som är bundet till en person är beroende av att denne finns tillgänglig
men är lättare att få fram när kontakt väl upprättats. Informationsinsamling kan i
genomförandet medverka till två andra syften: att skapa en helhetsbild över tillståndet i
bevakningsområdet och att vidga den mentala modellen av systemet.
Baserat på våra observationer härrör inhämtningen av informationsunderlaget från fyra
huvudsakliga informationsområden, det vill säga att fjärrtågklarerarna söker information
om fyra huvudobjekt:
• Bananläggningen (driftstatus, spårlängd, hastighet i växlar, beläggning)
• Tåg (tågnummer, uppehåll, möten, position, längd, vikt, hastighet, förhållande
till tidtabell, info om specialtransporter, prioritering)
• Spårarbeten (position, tidsåtgång, typ av tillstånd/skydd)
• Övrigt (yttre miljö/regelverk/förordningar/etc.)
Denna information är tämligen lika för beslut gällande att hantera tågföring i nuet och
framtida (planerande) tågföring, i princip samma information behövs i de två fallen.
Eftersom i princip varje beslut som fjärrtågklarerarna tar kan påverka trafiksäkerheten
inom ett bevakningsområde, direkt eller indirekt, kan således all denna information
kallas trafiksäkerhetsmässig då saknad information försvårar ett beslutsfattande. Att
ordna denna information efter grad av ”viktighet” är svårt då den utgör ett helt nätverk
av information som behövs i sin helhet snarare än i dess delar. Var i systemmiljön
denna beslutsgrundande information finns och mer specifikt vad för information detta är
sammanställts mer detaljerat i Bilaga 2: Informationsbärare.
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Figur 9: Kommunikationsvägar och informationsbärare mellan fjärrtågklarerare och
informationskällor (egen figur, se Bilaga 4: Kommunikationskarta, för större bild)
Figuren ovan visar en översiktlig bild av vilka verktyg fjärrtågklarerarna använder för
att hämta beslutsgrundande information och från vilka källor de hämtar den. Alla pilar
går från en informationskälla till fjärrtågklarerarna, i de fall kommunikationen är
dubbelriktad finns det pilar även in mot de andra aktörerna. Tågföretagen kommunicerar
till fjärrtågklarerare genom att göra information tillgänglig i Opera, men
fjärrtågklarerarna ger ingen information tillbaks till tågföretagen den vägen (se Figur 9,
siffra 2). Kommunikationen sker däremot åt båda håll vid ett telefonsamtal med
lokförare (Se Figur 9, siffra 1). Med infrastruktur menas alla de växlar, signaler och
ställverk som finns ute i spåren inklusive deras automater. Under ”Skriftligt i rummet”
ingår blankettskrivning, tågboksföring och olika typer av kvittenser. I Bilaga 2 finns en
lista på vilken typ av information som hämtas med de olika verktygen och i Bilaga 3
finns en lista på vilken typ av information fjärrtågklarerarna hämtar från de aktörer de
har direktkommunikation med via telefon eller muntligt i det operativa rummet.
5.2.1 Beslutsunderlag
Det huvudsakliga beslutsunderlaget som fjärrtågklarerarna använder finns i Daglig graf.
Här är tidtabellen och tågordningen angiven med information om var tågen enligt denna
borde befinna sig, var de har planerade möten, var de är på väg och - genom linjens
lutning - vad de borde ha för hastighet. Vid avvikelser och störningar uppdateras Daglig
graf kontinuerligt av fjärrtågklareraren genom att med olikfärgade pennor (för olika
typer av korrigeringar) och linjal rita in inträffade avvikelser såsom försenade/förtidiga
tåg, nya/inställda tåg och pågående spårarbeten.
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Fjärrtågklarerarna uppdaterar Daglig graf främst med information inhämtad från TMS
och via telefon. Fjärrtågklarerarna kan i TMS kontrollera om den planerade
informationen i Daglig graf utfaller korrekt; om ett tåg når en driftplats vid utsatt tid
eller om deras linje måste justeras i grafen och ifall denna justering i sådana fall
påverkar något annat tåg så att de måste planera om ett, eller flera, möten. I TMS får
fjärrtågklarerarna information om huruvida en tågväg ligger ”öppen”, om alla signaler
och växlar är förberedda på att tåget kommer, eller om de måste "öppna" en väg för
tåget. Ytterligare kompletteringar av grafen görs beroende på situation med information
från andra delar av systemmiljön, exempelvis att skriva ned tåglängder och
hastighetsnedsättningar på tåg som rör sig i sitt bevakningsområde (i samtal med
lokföraren via telefon) eller att föra över information om specialtransporter på tåg som
blivit försenade till aktuellt ark i Daglig graf.
Det sker upp till hundra spårarbeten på ett dygn i Gävle driftledningsområde. Ett fåtal
av dessa är detaljplanerade och inskrivna i Daglig graf på förhand. Vanligast är att
spårarbetarna ringer in med en förfrågan om ifall de direkt kan få börja arbeta på en
plats eller sträcka eller hur det ser ut den närmaste tiden. Samtalet innehåller ofta
information som kräver att fjärrtågklarerarna agerar på den direkt, såsom att påbörja
eller avsluta ett skyddstillstånd/växling, men kan också innehålla planering om hur det
ser ut med trafiken för framtida spårarbeten. Fjärrtågklarerarna svarar på deras förfrågan
genom att hämta information från Daglig graf om hur det kommer att se ut på platsen
där de vill arbeta.
Fjärrtågklarerarna har tillgång till och använderen stor mängd information, men det
finns stora individuella skillnader i hur, och i vilken grad, den inhämtas. I beslut som rör
det framtida och planerande arbetet hämtar de information om hur tåg som ska trafikera
deras område ligger till och vilka spår och plattformar som resandetågen ska använda
sig av. Information om hur tåg ligger till hämtas av en del från Basun där enskilda tågs
tidtabell presenteras tillsammans med historik om hur dessa låg till vid driftplatser tåget
redan passerat. Andra hämtar information från TLB-viewer där en överskådlig
sammanfattning av nuläget ges där alla, för området, relevanta tåg presenteras
tillsammans med information om förhållande till tidtabell och rapporterad
förseningsorsak. Information om vilket spår ett tåg ska stanna vid kan både hämtas i
Basun och i Linaria, men i många fall finns det automater i TMS som leder in tågen på
rätt spår vid en driftplats.
Utförligare information om tåg som ska in på ett bevakningsområde inhämtas på flera
olika sätt. Behöver fjärrtågklarerarna en nulägesbild av ett visst tåg kan de titta på den
skärmvy i TMS eller den Skvallerskärmsbild som täcker området tåget kommer ifrån.
Ifall mer information behövs förutom nulägesbilden och informationen i Basun, TLBviewer och Linaria uppsöks den fjärrtågklarerare som ansvarar för det gällande
bevakningsområdet. Om detta är en person på Gävle driftledningscentral kan den
uppsökande fjärrtågklareraren prata med denne i rummet, antingen i samtalston om de
sitter nära varandra eller har tid att gå till kollegans arbetsplats, eller alternativt ropa
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med varierande röststyrka beroende på hur långt ifrån varandra de sitter. Om ett litet
längre samtal krävs och de sitter en bit ifrån varandra kan telefon användas. Telefon
används även om det är en person på en annan driftledningscentral som kontaktas.
Office communicator kan även det användas till informationsutbyte med kollegor på
driftledningscentralen.
För att hantera svårare situationer i det vardagliga arbetet går det att hämta mer
detaljerad information om tåg och infrastruktur. Viss information om infrastrukturen
hittas på den Operativa sidan där information om till exempel en driftplats plattforms/spårlängder samt växeltyper kan inhämtas. Den mer uttömmande informationen om
bananläggningen finns i BIS vilket i sådana fall kan användas. Denna mer detaljerade
informationen om infrastrukturen används ofta i samband med information om ett
specifikt tågs längd, vikt, hastighet och lastsammansättning som ska finnas i Opera.
Det åligger tågföretagen att mata in information om sina tåg i Opera, men det händer i
många fall att det inte blir gjort eller att informationen som matas in är felaktig.För att
få information om tågets specifikationer vänder sig därför fjärrtågklarerarna oftast direkt
till lokföraren via telefon istället för att uppsöka Opera. Det inträffar att information i
Opera och uppgifter från lokföraren är motstridiga.
Felaktig eller saknad information kan leda till problem på driftplatser då ett tåg kommer
från ett linjespår som sedan förgrenas till två spår vid en driftplats. Om ett tåg är för
långt och sedan växlas in på ett spår som är för kort blockerar då tåget linjespåret vilket
medför att mötande tåg som kommer in på driftplatsens andra spår inte kan åka ut på
linjespåret förrän det för långa tåget lämnat detta. Detta med försämringar i
punktligheten som konsekvens.
Om tågföretagen dessutom inte matat in telefonnumret till lokföraren faller det på
tågledaren att försöka få kontakt med denne via tågföretaget. Tågets telefon
kommunicerar via Trafikverkets eget telefonnät MobiSIR som är distribuerat längs
bananläggningen, men detta förutsätter att lokföraren själv har loggat in på
telefonsystemet. I vissa fall när denne inte gjort detta eller då numret till tågtelefonen av
någon anledning inte kan fås fram har då fjärrtågklareraren som enda alternativ till att få
tag på lokföraren att ringa till dennes privata mobiltelefon, en väg som kräver kontakt
med tågföretaget för att få numret. Hela detta handskande med att överhuvudtaget få tag
på lokföraren kan ödsla mycket tid.
Information i form av akuta larm kommer in via DPC III när någonting inte står rätt till
med ett tåg. Detta kan till exempelvis vara att en hjulaxel är för varm vilket kan indikera
att en broms har låst sig (tjuvbroms) eller att det skett problem med tågets
strömavtagare. Sådan information kräver att fjärrtågklareraren direkt agerar och ringer
lokföraren så att denne stannar och undersöker larmorsaken. Detta kan sedan, beroende
på situation, följas upp av blankettskrivning och orsaksrapportering i Basun.
Vid hög belastning är det fortfarande samma information som krävs för att fatta beslut hur lång tid ett tåg behöver till nästa driftplats, hur långt tåget är, vilket tåg som ska
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prioriteras osv. - men fjärrtågklarerarna måste i än högre grad hämta information direkt
från lokföraren via telefon. Då komplexa situationer uppstår kan fjärrtågklarerarna prata
med tågledaren om vilka trafikledningsbeslut som bör tas, då tågledaren har en bättre
helhetssyn över Gävles driftledningsområde, för att i samråd med denna kunna ta beslut
som är bättre för helheten. Om det är stora prioriteringsbeslut eller beslut om att ställa in
vissa tåg som krävs blir operativ chef inblandad och ansvarig för dessa. Då
fjärrtågklarerarna är osäkrapå vad de ska göra frågar de vanligtvis en kollega, en
instruktör eller tågledaren om råd. Det finns många som arbetat under lång tid så det
finns oftast någon som varit med om en liknande situation.
Information kan komma fjärrtågklarerarna tillhanda även när de inte aktivt söker upp
den. Lokförare eller spårarbetare kan via telefon rapportera in om de sett någonting
längs spåren som inte ser ut att vara som det borde. Det kan exempelvis röra sig om att
någon kört på ett vägskydd eller att någon del av infrastrukturen är sönder utan att detta
automatiskt meddelats som fel. Det kan även vara att spårpersonal arbetar utan att
lokföraren fått vetskap om detta, att en signal står i skymd sikt på grund av buskage, om
solkurvor eller andra väderrelaterade förhållanden. Den senare informationen är av vikt
då infrastrukturens förutsättningar och beteende påverkas av väderförhållanden.
Vintertid är det ofta problem med växlar längs med spåren. För att fjärrtågklarerarna ska
få information om huruvida växlarna fungerar på en driftplats provar de att lägga om
växlarna innan tågen kommer dit för att se om de fungerar så att de kan köra tåg genom
dem eller om de måste åtgärda eller undvika växeln.
5.2.2 Överlämning
Under dag- och kvällspassen byter fjärrtågklarerarna ansvarsområde med jämna
mellanrum, de sitter på ett område ungefär ett par timmar innan de blir avlösta för att ta
en rast och tar efter rasten vanligtvis över ett nytt område (se Figur 9, siffra 9). För att
det ska fungera krävs att en överlämning sker mellan den som tar över och den som
lämnar ett område. Det finns riktlinjer för hur överlämningar ska gå till men det finns
ingen form av kontroll att allt tas upp utan det är upp till de som byts av att den
relevanta informationen förs vidare. Det som tas upp på överlämning är bland annat hur
läget ser ut på området, om det finns några problem med tåg eller infrastruktur, att
Daglig graf är uppdaterad och att det finns telefonnummer nedskrivna till spårarbetare.
När överlämning sker under ett pass finns det alltid möjlighet att fråga den som
ansvarade för området tidigare om någon information saknas, men en sådan möjlighet
finns inte när överlämning sker mellan skiften vilket gör att dessa överlämningar är
extra viktiga.
5.2.3 Övrig informationsinsamling
Utöver informationen som ges och kan inhämtas i den direkta systemmiljön
kommuniceras viss information som berör fjärrtågklarerarnas arbetssituation på olika
möten och i e-postutskick.
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Det finns tre dagliga möten, ett i början av morgon- och eftermiddagspasset (kl 06.00
och kl 13.30) och ett möte kl 08.30 med alla som jobbar dagtid. Vid mötena kl 06.00
och kl 13.30 går operativ chef igenom tåg- och infrastrukturläget på hela området och
kan ge en helhetsbild av läget. Infrastrukturella avvikelser visas på en storbildsteve i det
operativa rummet.
På mötet kl 08.30 närvarar alla som har möjlighet, upp till högsta chef på
driftledningscentralen. Där går de igenom driftläge och det senaste dygnets driftläge och
tillbud/olyckor som inträffat. Under dygnet kan alla som önskar rapportera avvikelser,
aktiviteter och förbättringsförslag på en whiteboard. Allt från att diskmaskinen i
fikarummet är trasig till problem med infrastruktur eller önskemål om organisatoriska
förändringar kan noteras. Dessa hanteras vid 08.30-mötet där de tilldelas en ansvarig
och ett datum för avrapportering. De sorteras sedan in efter hur lång tid det förväntas ta
(upp till tre veckor, upp till tre månader, eller över tre månader) och den ansvarige kan
sätta en gul eller grön magnet på sin uppgift när de påbörjat och avslutat uppgiften.
Varje måndag hålls ett informationsmöte med fokus på större frågor. Vad som sagts på
detta möte och allmänna uppdateringar om bevakningsområdet och
driftledningscentralen skickas sedan ut i ett veckobrev. Även säkerhetshandläggaren
skickar ut e-post då det skett uppdateringar i regler och föreskrifter. Detta mejl måste
kvitteras av fjärrtågklarerarna.
5.2.4 Fortbildning
Alla fjärrtågklarerare måste genomgå en 16 timmars repetitionsutbildning (ofta förlagd
till två dagar om 8 timmar) en gång per år. Den hålls av instruktörerna som styr vad för
kunskap som skall kontrolleras och utmynnar i att fjärrtågklarerare får genomgå ett
”färdighetsprov”. Utöver detta finns en kompetensutvecklingsdag en gång per år där
varje fjärrtågklarerare tillsammans med en instruktör får gå igenom saker de känner sig
osäkra på eller som de vill förbättra. Här styr således fjärrtågklareraren inriktningen.
Det finns även mer kontinuerliga färdighetskontroller då instruktörerna ibland går
igenom dagliga grafer och ser om en fjärrtågklarerare ”gjort rätt” i olika situationer. Om
brister påträffas kan fjärrtågklareraren få en följduppgift eller ett scenario att lösa som
utgår från det som uppfattades som bristande kunskaper vid genomgången av Daglig
graf.
Fjärrtågklarerarna har möjlighet att åka med lokförare för att se ”verkligheten” och få en
djupare förståelse för de problem som lokförarna ställs inför och genom det bli bättre på
sitt jobb. Även den mentala modellen utvecklas då fjärrtågklarerarna får en bild av hur
lokförarna arbetar och får en bild av infrastrukturen som kompletteras den symboliska
representationen i TMS. Som bonus får lokföraren en inblick i hur fjärrtågklarerarna
arbetar och gemensamma problem kan uppmärksammas och delges. Att följa med en
lokförare ut är något som fjärrtågklarerarna väljer och är inget krav att de måste
genomföra förutom under själva yrkesutbildningen.
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5.3 Fall
Här presenteras tre exempel på vanliga händelser och beslut i fjärrtågklarerarnas vardag
och några av de avvikelser från det normala förfarandet som vi har observerat.
Exemplen används sedan i analys och diskussion för att exemplifiera och tydliggöra.
5.3.1 Ett fall med spårarbete
En tillsyningsman för ett spårarbete ringer upp och ansöker om ett tillstånd att utföra ett
arbete. Tillsyningsmannen berättar vem och var han är och hur lång tid arbetet beräknas
ta. Fjärrtågklareraren tittar i den grafiska tidtabellen och ser efter ifall det finns en lucka
i trafiken som möjliggör den önskade avspärrningen. Om det inte finns möjlighet på en
gång ger de ett förslag på tid när det är möjligt. När arbetet ska påbörjas spärrar
fjärrtågklareraren av området där arbetet ska ske och ber tillsyningsmannen att lägga
skyddsdon. Fjärrtågklareraren ser då att korrekt plats är uppgiven genom att området
blir belagt i TMS. Fjärrtågklareraren markerar – utöver arbetet – namn och
telefonnummer till tillsyningsmannen för arbetet i Daglig graf. Sedan ges det officiella
tillståndet till tillsyningsmannen innehållande tillståndets typ, var och hur länge det
gäller, vem det är utställt till och avslutas med signaturen på den fjärrtågklarerare som
ger tillståndet. Tillsyningsmannen repeterar informationen varefter fjärrtågklareraren
bekräftar att det är korrekt uppfattat och samtalet avslutas. Skyddet pågår till dess att det
är formellt avslutat genom ytterligare ett samtal och formell ordergivning.
Tillsyningsmannen ringer upp fjärrtågklareraren när tiden är ute eller arbetet är klart och
avslutar skyddet. Om arbetet inte är färdigt planerar de tillsammans in när det kan
fortsätta.
Avvikelser från förfarandet ovan förekommer, vi har observerat brister i repetition av
ordergivning och att spårarbetare då de inte fått det tillstånd de efterfrågat strukit
förfrågan och antytt att de utför arbetet ändå utan formellt skydd.
5.3.2 Ett blankettfall
Lokförare ringer in och berättar att en signal slog om till stopp och att det inte fanns
någon möjlighet att stanna tåget innan det passerat. I detta fall kände fjärrtågklareraren
till att det var problem med signalen och antog att den spontant slagit om till stopp och
gör därför ingen närmare efterforskning utan går direkt till att fylla i en formaliserad
blankett (blankett 21: Passage av signal i ”stopp”). Fjärrtågklareraren skriver vilken
signal som får passeras, vem som får passera den och om växlarna ligger i rätt läge eller
om lokföraren måste kontrollera växlarna. Fjärrtågklareraren ger ett tillståndsnummer
och bekräftar vilken driftledningscentral och person som givit tillståndet. Lokföraren
fyller i blanketten på samma sätt och repeterar så att de ser att det blivit rätt. Efter
ordergivningen kör tåget vidare och när det passerar stoppsignalen låser ATC
maxhastigheten till 40 km/h den nästkommande blocksträckan till dess att nästa signal
passerats.
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Om det varit en planerad passage av stopp, där lokföraren hunnit stanna innan signalen
hade proceduren här varit klar, men då så inte var fallet måste fjärrtågklareraren fylla i
ännu en blankett (Checklista för larmmottagare) där uppgifter om tåget och signalen
fylls i tillsammans med en förklaring på varför tåget passerade signalen och hur långt
det kom innan det hade stannat. Checklistan ges sedan till tågledaren. För att undvika att
ytterligare ett tåg passerade mot stopp ringer fjärrtågklareraren upp nästa tåg som ska
passera signalen och meddelade att det varit problem med den så att de skulle ta det
lugnt för att hinna stanna ifall signalen återigen skulle slå om till stopp.
Avvikelser från blankettskrivningen – främst gällande blankett 21 – har i vissa fall
framkommit utifrån våra observationer och vad fjärrtågklarerarna har delgett oss. Dessa
handlar om att det har förekommit att blankettskrivningen överträds och inte görs när
den enligt reglementet skall göras. De exempel vi fått är när tåg, nattetid, av misstag
glidit förbi en stoppsignal vid en inbromsning vilket kräver att en blankett skrivs.
Istället för att skriva blanketter har lokföraren, i samråd med fjärrtågklareraren backat
och hamnat på rätt sida om signalen. Vilket även vinner fördelen att tåget inte måste
köra med begränsad hastighet.
5.3.3 Ett fall med växlingstillstånd
Fjärrtågklareraren fick ett samtal från en lokförare som efterfrågade ett växlingstillstånd
i Falun för att flytta loket då tåget nått sin slutstation och skulle vända tillbaks.
Fjärrtågklareraren såg inga problem med det och la i växlingstillstånd, men hade
uppfattat fel driftplats och la i växlingstillstånd på Hofors driftplats. Efter att
fjärrtågklareraren lagt i växlingstillståndet bekräftade denne för lokföraren att det var
gjort som meddelade att det inte gick att växla lokalt. Fjärrtågklareraren förhörde sig då
igen om vilken driftplats det handlade om och upptäckte sitt misstag. Hofors och Falun
låter inte väldigt lika men de hade samma beläggning, ett ensamt tåg på driftplatsen och
inga andra tåg i det direkta närområdet. Fjärrtågklareraren väntade dessutom på ett
samtal från lokföraren på Hofors driftplats om samma förfrågan. Fjärrtågklarerarens
misstag gav inga konsekvenser annat än att det tog en extra minut för lokföraren i Falun
att flytta loket, men visar på att när en person förväntar sig att höra en sak och det bara
är en detalj, om än en viktig sådan, som skiljer sig så är det lätt att ta miste.
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6 Analys
I detta avsnitt analyseras fjärrtågklarerarens arbetssituation, mot bakgrund av
beslutsfattnings- och informationsinsamlingsprocessen, med hjälp av Mål, modell,
observerbarhet och styrbarhet som beskrivs i kapitel 7.

6.1 Observerbarhet
Observerbarheten i systemmiljön handlar om hur väl utformad och tillgänglig den
information som skall användas i beslutsfattandet är. Mycket i detta sammanfaller med
de tre nivåerna i situationsmedvetenheten (se 3.3.2.1) men även – eftersom mycket av
informationsinsamlingen sker via telefon– med kommunikation (se 3.3.2.3).
6.1.1 Systemmiljön
Utifrån vårt resultat med tillhörande bilagor påvisas det att
informationsinsamlingsprocessen inför ett beslutsfattande innefattar att operatören kan
behöva genomsöka en rad olika informationskällor för att erhålla tillräckligt med
information (se Figur 9). Informationen är spridd (i olika program, i olika pärmar på
olika fysiska platser, hos olika personer) och det finns ingen enskild plats eller enskild
program där all information är samlad 2. För att uppsöka sällan använd information
upplevs det som ett problem att dels veta var denna finns (i pärmar, i ett visst program,
hos en viss befattning etc.) och dels huruvida informationen borde vara utantillkunskap
då det inte finns några tydliga riktlinjer på vad och hur mycket fjärrtågklarerarna ska
kunna i sin arbetssituation. Det finns ingen självklar väg att gå när problem uppstår
annat än att fråga någon med mer erfarenhet.
Därtill finns det många vägar att gå för att samla in en viss uppgift då olika
informationskanaler kan leda till samma eller likartade data. Här finns många
individuella skillnader i hur fjärrtågklarerare inhämtar en viss uppgift 3. Ett exempel på
detta är att både Basun och TLB-Viewer tillkännager information om tågets nuvarande
förhållande till tidtabell och olika personer föredrar det ena framför det andra. Något vi
stött på är att fjärrtågklarerare slutar använda en informationskälla om den eftersökta
informationen vid upprepade tillfällen har saknas och söker sig en annan väg för att få
informationen. Exempelvis ringer många fjärrtågklarerare lokföraren för att få
information om tågdata då de varit med om att den saknas eller är felaktig i Opera där
tågföretagen ofta har som uppgift att lägga in den.
För att komma tillrätta med att viss information tidigare har saknats, legat för djupt i
systemmiljön (i meningen att det tar tid och kunskap att söka upp den) eller har blivit
bristfälligt presenterad, har Gävle driftledningscentral utvecklat en lokal lösning på
detta i och med den Operativa sidan, vilken ses som ett viktigt verktyg i
2

Denna komplexitet framkommer av informationsinnehållet och mängden källor i Bilaga 2:
Informationsbärare och Bilaga 3: Informationskällor.
3
Jämför informationsinnehållet mellan olika informationsbärare och informationskällor i Bilaga 2:
Informationsbärare och Bilaga 3: Informationskällor.
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fjärrtågklarerarnas arbetsföring 4. Just utvecklingen av nya hjälpmedel eller att omforma
de redan givna nämns i avsnitt 3.6 som en strategi för att hantera en bristande
systemmiljö.
6.1.2 Daglig graf
Som framkom i resultatet är Daglig graf det primära beslutsunderlaget medan TMS är
det primära styrsystemet. Vi har sett att den grafiska tidtabellen ofta fungerar som en
plats där fjärrtågklarerarna kan anteckna viss statisk information (ex. tågdata) som har
vikt för planeringsarbetet. Det är ofta information de själva har uppsökt som de vill ha
mer lättillgänglig.
Ett problem kopplat till observerbarheten hos Daglig graf ligger i att information kan
försvinna när det blivit dags att vända blad. Information som blivit nedtecknad av
fjärrtågklarerarna (t.ex. namn/nummer till spårarbetare, tågproblem) eller som finns i
utskriften (t.ex. specialtransportinfo) kan då försvinna om fjärrtågklarerarna missar att
föra över den till nästa ark. Vi har fått höra om hur fjärrtågklarerare missat
specialtransportsinformationen för ett tåg och lett in det på ett spår som det enligt
specialtransportsinformationen inte fick trafikera.
Tåg med specialtransportsinformation har blåmarkerade resvägar i Daglig graf (istället
för normalfallets gröna) tillsammans med en tillhörande blå informationsruta i höger
marginal. Vi har observerat att det förekommit att fjärrtågklarerare missat denna
information i Daglig graf, vilket kan ses som ett exempel på igenkänningsfel enligt
avsnitt 3.5.4 då fjärrtågklarerarna ser linjen som den brukar se ut och inte som den är i
det speciella fallet. Ett ytterligare problem i hantering av Daglig graf är att den –
beroende på hur väl tidtabellen hålls – lätt blir kladdig och svåröverskådlig när
fjärrtågklarerarna bland annat måste lägga till/ta bort tåg, justera försena/förtidiga tåg,
markera spårbyte samt markera spårarbeten. Till detta kommer att mycket suddas ut, att
text skrivs över och att rätt färg på pennan för rätt åtgärd ibland inte används eftersom
en viss färg exempelvis kan saknas vid en viss arbetsplats. Det sistnämnda kan inträffa
då fjärrtågklarerarna inte känner att de hinner hämta en ny penna utan gör anteckningar i
Daglig graf med de färger som finns tillgängliga vilket kan skapa missförstånd, speciellt
efter överlämning.
6.1.3 TMS
Det allmänna intrycket om observerbarheten hos TMS från fjärrtågklarerarna är god.
Den grafiska representationen som visas är tydlig och det finns möjligheter för
användarna att ställa in skärmvyerna som de vill ha dem. Vad gäller brister i
observerbarheten hos TMS är det främst frånvaron av viktig beslutsgrundande
information som framhållits. Denna information finns i systemmiljön, men den ligger i
andra delar av den och är inte integrerad i TMS. Exempel på denna information berör

4

För en lista på information som går att finna via den Operativa sidan, se Bilaga 2: Informationsbärare.
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både bananläggningen (spårlängd, hastighet i växlar), tåg (längd, vikt, hastighet, last,
specialtransportinformation) och spårarbete (tidsåtgång, typ av tillstånd/skydd). Denna
information måste i dagsläget letas upp och bearbetas av fjärrtågklarerarna innan den
kan komma till användning, vilket kan innebära att det kan ta lång tid eller att fel
slutsatser dras (t.ex. om hastighet, bromsträckor, tågmöten osv.).
Den grafiska representationen i TMS är tydlig men det finns i flera fall ingen visuell
åtskillnad mellan olika typer av skyddstillstånd, tåg (förutom deras tågnummer),
komponenter eller styrobjekt. I den nuvarande systemmiljön måste fjärrtågklarerarna
lära sig vilka tågnummer som hör till de olika tågtyperna, och deras prioriteringsordning
kopplad därtill, för att snabbt ha dessa tillgängliga när beslut måste tas. I TMS visas
ingen visuell skillnad för olika växlar vilkas åtgärdsmöjligheter beror på vilken typ av
ställverk som styr dem. Först när komponenten klickas på kommer det upp information
om vilka handlingsalternativ som finns. Spår och driftplatser är väldigt förenklat
representerade, det finns t.ex. ingen information om kurvor, spårlängder eller
höjdskillnader. Fjärrtågklarerarna måste därför ha en god lokalkännedom för att veta var
problematiska backar och kurvor finns. Vidare syns inte ATC-systemet i TMS eller i
något annat system, varken var i bananläggningen detta finns (var baliserna är
utplacerade) eller för att avläsa varje tågs ATC-inställningar och värden.
Det finns ingen exakt information om var ett tåg befinner sig på en blocksträcka, vilket
kan försvåra beslutsfattningen vid snäva tågmöten där tidtabellen är tajt. Som det är nu
vet fjärrtågklarerarna bara att ett tåg belägger en blocksträcka, men inte var, och måste
hämta information om längd och förmodad hastighet i Daglig graf och processa
information om tåget för att mer exakt gissa var tåget befinner sig.
6.1.4 Kommunikation och hög belastning
Som framgick ur resultatdelen är telefonen (och dess tillhörande program ASTA) viktig
för informationsinsamlingen (se Figur 9, siffra 1). ASTA lider ibland av
stabilitetsproblem vilket då försvårar eller i vissa fall omöjliggör
informationsinhämtning. Utöver detta är det ibland problem med att få tag på
telefonnummer till lokföraren då detta inte har inmatats i Opera eller att lokföraren inte
loggat in på telefonsystemet. När kommunikationsvägarna inte fungerar ger det störning
i kommunikationen (se 3.3.2.3) som försvårar eller omöjliggör fjärrtågklarerarnas
arbete.
När det blir förseningar och andra händelser inträffar som får följdeffekter över ett stort
område tydliggörs känsligheten i att kommunikation till tåg sker med telefon.
Fjärrtågklarerarna har då svårt att hinna med att informera drabbade parter om läget,
exempelvis kan fjärrtågklareraren ha gjort ett spårbyte utan att informera informatören.
Ytterligare kopplat till telefonanvändningen har vi sett exempel (se fallet som beskrivs i
5.3.3) på mottagarfel (se 3.3.2.3) där brus i telefonen eller störande ljud i arbetsmiljön
stör informationen som förmedlas. Telefonen är i systemmiljön – speciellt i situationer
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med hög stress – en form av flaskhals vid informationsinsamlingen, effektiviteten och
säkerheten.
När det blir hög belastning på ett område, till följd av ett/flera infrastrukturproblem eller
när en olycka/incident leder till att trafiken avstannar, uppkommer något av ett
informationsvakuum. Fjärrtågklarerarna är beroende av tågens rörelse över
bananläggningens blocksträckor för att veta var de befinner sig och få en uppfattning
om ifall, och hur snabbt, de rör sig. När trafiken stannar av, kör långsammare eller står
stilla blir det svårare att beräkna hur lång tid saker tar.
Hög belastning och stress kan medföra att operatörer, speciellt de mindre erfarna, får en
tendens av tunnelseende. De blir då upptagna med problem på detaljnivå vilket gör att
helhetssynen riskerar att bli lidande då de inte kan ta in tillräckligt med information för
att fatta helhetsgenomtänkta beslut (se Figur 4 i 3.3.2.1). Det finns vid hög belastning en
större risk att det uppkommer en distraktion vilket gör att minnesfel (se 3.5.4) lättare
uppstår så att de kommer av sig i det de gör eller glömmer bort att göra någonting.

6.2 Styrbarhet
Styrbarheten i systemmiljön talar om de möjligheter operatören har för att kunna/inte
kunna styra samt kontrollera systemet och sin arbetssituation för att effektivt kunna
upprätthålla målen. Kopplat till detta är att det finns olika fördröjningar inbyggda och
att skillnader finns i hur olika individer väljer att styra systemet.
6.2.1 Systemmiljö
Som det tidigare påtalats är systemmiljön brokig och består av en rad datorprogram. Vid
avbytet vid en arbetsstation (till följd av rast, skiftbyte eller byte på grund av stress)
måste den avbytande fjärrtågklareraren göra ungefär fem inloggningar för att få tillgång
till sina egna inställningar på de olika programmen. Att kunna göra dessa inställningar i
t.ex. ASTA och TLB-Viewer är något positivt och förhöjer observerbarheten, men just
tiden det tar att göra inloggningarna upplevs som krävande. Att komma ihåg lösenord
och hur ett program fungerar kan vara ett problem när fjärrtågklarerarna skall använda
program som sällan används (såsom Körorder eller BIS). Då kunskap saknas om var,
eller hur, information kan inhämtas resulterar det vanligtvis i att en kollega tillfrågas
vilket resulterar i en fördröjning av beslutsfattandet som konsekvens.
Överlämningen mellan fjärrtågklarerare vid en arbetsstation är en viktig del i att
styrbarheten och kontrollen över bevakningsområdet så att säga ärvs till nästkommande
operatör. Det finns en styrmöjlighet av den egna arbetssituationen i möjligheten att byta
område om situationen på det egna området upplevs för svårt. På den Operativa sidan
finns en rutinlista att följa för både den som tar över bevakningsområdet och den som
lämnar det. Överlämningsrutinen som finns på den Operativa sidan kan ses som en
regelbaserad metod som sällan används. För fjärrtågklarerarna är överlämningar vanligt
förekommande och den regelbaserade metoden har övergått till att bli en intuitiv metod
(se 3.3.2.2) där de utgår från sitt minne istället för att följa den rutinlista som finns då
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detta fungerar tidseffektivt och upplevs tillfredsställande bra utifrån resultat och
arbetsbörda. Vi har vid flera tillfällen lagt märke till att fjärrtågklarerarna glömmer bort
att berätta om saker som hänt under arbetspasset, dels att kommentera sådant som blivit
noterat i Daglig graf och dels att informera den avbytande fjärrtågklareraren om sådant
som inte finns nedtecknat (till exempel om vissa bandelar är drabbade av stora
snömängder, ifall vissa växlar eller ställverk fungerar dåligt, sena tåg som bytt ark i
Daglig grad, om någon automat är aktiverad).
Utifrån våra observationer har vi noterat att arbetet med Daglig graf växer starkt när det
blir förseningar i tågtrafiken och i svåra trafiksituationer med stora följdeffekter. Vid
stress och hög arbetsbelastning synliggörs systemmiljöns brister då fjärrtågklarerarna
har svårt att både hinna med att uppdatera grafen, göra lämpliga styråtgärder i TMS och
informera om läget till lokförare, spårarbetare och informatörer. Många system skall
ofta användas i en och samma situation för att bygga upp beslutsunderlag vilket är
kognitivt belastande, tidskrävande och minskar uppmärksamheten på
bevakningsområdet som helhet. Styrbarheten i systemet fungerar som sämst i de fall då
styrbarheten borde fungera som bäst.
Handhavandet av blanketter och dokumenteringen i E-tam är exempel på
regelbaserande metoder (se 3.3.2.2) och upplevs som mycket tidskrävande och med ett
negativt inverkande på uppmärksamheten. Dokumenteringen i E-tam – och
tåghanteringen i system M – sätts ofta som högsta prioritet när den skall göras så att
inget steg i processen missas, vilket kan få till följd att när dokumenteringen är klar kan
mycket ha hänt på övriga området. Just ett sådant steg kopplat till styrbarheten är att
fjärrtågklarerarenämnt att de ibland glömmer att göra själva styråtgärden i TMS efter att
ha dokumenterat i E-tam (exempelvis att spärra för infärd på spåret).
I systemmiljön vid varje arbetsstation finns tre uppsättningar av tangentbord och möss,
där ett par är till för TMS, ett för Windowsprogrammen och ett för E-tam. Ett vanligt
förekommande problem är att uppmärksamhetsfel (se 3.5.4) sker och stör
koncentrationen då fjärrtågklarerarnaanvänder fel mus och tangentbord vilket kan leda
till att E-tammusen används i ett försök att göra ett kommando i TMS osv. Ofta leder
detta enbart till irritation, att uppmärksamheten påverkas och att tid spills men det kan
med slumpens och oturens hjälp leda till allvarligare händelser. En fjärrtågklarerare
berättade att denne en gång varit nära, på grund av ihopblandningen, att nödspärra hela
det övervakade bevakningsområdet. De klick som gjorts – då TMS-musen användes när
fjärrtågklareraren hade ögonen på E-tamskärmen och trodde att handen var på Etammusen– hade råkat öppna menyer i TMS och tagit fram en åtgärdsruta där det bara
var ett klick ifrån att nödspärra hela området.
Det har noterats att det finns stabilitetsproblem hos TMS, ASTA och Basun vilket
försvårar eller omöjliggör både informationsinhämtningen och själva styrbarheten när
dessa ligger nere. När ASTA slutar fungera kan fjärrtågklarerarna använda telefonen på
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traditionellt vis, men inte utnyttja kortkommandon för uppringning eller att sortera
inkommande samtal.
För rapporteringsdelen i Basun har fjärrtågklarerarna angett att det saknas många
felkoder, att många i praktiken saknar betydelse och att det är ett stort problem att alla
driftledningscentraler inte gör rapporteringar på samma sätt (olika felkoder används för
att egentligen beskriva samma sak). En fjärrtågklarerare uppgav dessutom att vissa
driftledningscentraler ibland struntar i att rapportera. På grund av de uppfattade
krångliga felkoderna förekommer inte en korrekt dokumentation av vad som hänt och
det försvårar möjligheten att åtgärda vanligt förekommande fel.
6.2.2 TMS
Helhetsintrycket om styrbarheten i TMS (det huvudsakliga styrprogrammet) är i
huvudsak bra och de komponenter som går att styra är de som behövs för att kunna
trafikleda på ett effektivt sätt. Men liksom gällande observerbarheten finns det en del
brister och problem kopplade till programmet.
Under avsnitt 5.1.2 (Styrbarhet och beslutstyper) nämns de fördröjningar som finns i
TMS när en styråtgärd genomförs. Detta tillsammans med att TMS ibland går segt gör
att operatörerna ibland inte vet om de gjort en åtgärd eller ej då det kan ta lång tid för ett
styrkommando att verkställas. Om skärmen fryser under en minut kan det, förutom
irritation, leda till att tidskänsliga handlingar blir fördröjda. Andra brister som påvisats i
TMS gällande dess styrbarhet är att det finns en begränsning för hur en komponent kan
beskrivas, vilket omöjliggör förklaring direkt i TMS av exempelvis en stillastående
vagn som blockerar ett spår eller en problematisk växel. I TMS går det heller inte att
markera (med någon viss färg eller på annat sätt) tåg med högre prioritet än andra och
göra dem väl synliga i gränssnittet. Att ATC-systemet inte är sammankopplat med TMS
innebär att fjärrtågklarerarna inte har någon kontroll över exempelvis
hastighetsnedsättningar utan måste kontakta lokföraren och förlita sig på att denne
reglerar hastigheten enligt order.
I själva användningen av programmet har vi observerat några olika strategier som
används. En hanterar automatiseringsproblemet (se 3.5.5) kopplat till automaterna i
TMS. Automaterna används främst i lugna eller normala situationer då
fjärrtågklareraren har möjlighet att kontrollera att automaterna gör som det är tänkt och
åtgärda eventuella problem. I stressiga situationer avaktiverar fjärrtågklarerarna
automaterna eftersom det som fungerar bra i normalfall inte alltid fungerar i mer
komplexa situationer. Vid hög belastning blir det också svårare att kontrollera
effekterna av automaterna, dels för att fjärrtågklarerarna har mindre tid och dels för att
många tåg inom bevakningsområdet leder till att det i TMS blir svårare att uppfatta vad
som händer med varje tåg.
En annan strategi som vi sett är att vissa fjärrtågklarerare – speciellt vintertid –
kontrollerar växlarnas funktionalitet innan ett tågmöte för att se så att de inte fryst och
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slutat fungera. Strategin påminner om hur en kreativ metod (se 3.3.2.2) utvecklats till en
intuitiv då den utvecklats som en ny lösning på ett problem som systemmiljön inte
lyckas hantera.
En annan strategi som kan kallas för kreativ är då fjärrtågklarerarna gör ett
nödningsmöte (som beskrevs i 5.1.1) vilket kan tjäna in ett antal minuter. Denna strategi
är en överträdelse på regelbaserad nivå (se 3.5.3) och kan endast genomföras på
driftplatser som styrs av en äldre variant av ställverk.
6.2.3 Kommunikation
Styrbarhet kan kopplas till kommunikationen eftersom många styråtgärder i TMS görs i
samband med att fjärrtågklarerarna samtalar med en lokförare eller spårarbetare. Här
kommer telefon in som det medium vilken all kommunikation till
lokförare/spårpersonal/bantekniker går via. Positivt för styrbarheten av den egna
arbetssituationen är att det i ASTA går att styra vilka samtal som först skall tas emot
ifall flera ringer samtidigt.
Det finns en osäkerhet i fjärrtågklarerarnas arbetssituation rörande vad som händer i
spårområdet. Mycket ansvar ligger hos lokförare och tillsyningsmän att ringa in och
berätta vad de gör eller ifall de upplever problem som kan påverka trafikledningen. Ett
exempel är att lokförare inte ringer in och berättar om den ena modulen på X2000-tåget
gått sönder (ett relativt vanligt fel) vilket medför att tåget blir segare i accelerationen
med försening som följd. Lokförare kan glömma bort att ringa och berätta det, eller rent
av tveka inför det då de vet att tåget kan bli nedprioriterat som följd. För
fjärrtågklarerarna kan ett sådant tåg medföra en rad följdförseningar som eventuellt
kunde ha mildrats eller undvikits om de kännt till problemet.
Ytterligare kopplat till kommunikationen med lokförare och spårarbetare är att dessa
ibland inte repeterar ordergivningen på ett korrekt sätt och därefter avslutar samtalet.
Fjärrtågklareraren ska då ringa upp för att klargöra att de uppfattat ordergivningen rätt.
Detta sker inte alltid, när regeln inte följs visar detta på en överträdelse på
färdighetsbaserad nivå enligt 3.5.3. Bristen på styrbarheten i själva kommunikationen
visar sig ibland då fjärrtågklarerare kan neka en spårarbetare ett skyddstillstånd av
någon anledning följt av att spårarbetaren insinuerar att denne skall genomföra jobbet
ändå. Det finns ingen styråtgärd fjärrtågklareraren kan ta till för att direkt förhindra
detta utom att anmäla detta till Operativ chef som i sin tur meddelar spårarbetarens chef.
I kommunikationshänseende har en strategi noterats. Ibland kan fjärrtågklareraren
insinuera lokföraren att öka hastigheten tills ATC-systemet börjar pipa, vilket det gör då
hastigheten är tio procent över den gällande hastighetsbegräsningen, men som inte gör
så att ATC automatiskt börjar bromsa tåget. Strategin används i situationer för att
förhindra att möten förskjuts i tid eller att försöka få in ett tåg i en tidslucka i tågtabellen
vilket kan verka proaktiv mot förseningar. Lokföraren gör, om omöjligt, ofta som
fjärrtågklarerarna antyder och vet att ifall hastigheten inte höjs kan tåget själv bli
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drabbat av en försening längre fram. Denna strategi är liksom nödningsmötet en kreativ
beslutsmetod enligt avsnitt 3.3.2.2 men också en regelmässig överträdelse enligt 3.5.3.

6.3 Mål
Vad ett system ska klara av, vilka mål det har, ser olika ut beroende på vem som
tillfrågas och var "i systemet" denne sitter. I det sociotekniska järnvägssystemet skiljer
det sig stort mellan vad de olika inblandade har för syn på systemet och vad det ska
klara av. Exempelvis har en resenär, en godskund, en säkerhetsansvarig och en
effektivitetsansvarig olika bild av järnvägssystemets mål.
Vi har sett att målen som en fjärrtågklarerare strävar efter att uppnå i slutändan är egna
tolkningar och anpassningar av de mål och riktlinjer som satts upp av organisationen
och omgivningen. Det är på individnivå som de tar till sig och förstår målen och
modifierar dem utifrån sin egen arbetssituation och kapacitet. Det är främst vid
motstridigheter mellan säkerhet och produktivitet eller formalia och den egna
arbetssituationen som det märkts konflikter. Fjärrtågklarerare ställs ständigt inför
situationer där de tvingas fatta beslut kring vilket mål som är viktigast och huruvida det
är ofarligt att kringgå ett reglemente för att förbättra effektiviteten. Det som i 3.5.1 och
3.5.2 beskrivs som drifting into failure och sacrificing decisions har visats bland annat
vid nödningsmöten, när lokföraren visats fördelarna med att åka "på pipet" eller när de
väljer att inte vara strikta och korrigera tillsyningsmän/lokförare när
ordergivningssamtal inte följer reglementet. Vid alla dessa situationer vet
fjärrtågklarerarna om att organisationens regler inte har uppfyllts eller att de har brutits.
Att de ändå förekommer är för att de anses vara ofarliga överträdelser som ger stora
vinster, antingen för att få tåg att komma i tid, eller för att få ner den egna
arbetsbelastningen så att det finns tid och möjlighet att hantera övriga arbetsuppgifter
tillfredställande.
Fjärrtågklarerarnas mål förändras när de har en hög belastning, det finns helt enkelt inte
tid att uppfylla alla mål och de måste då prioritera. I sådana situationer behöver det vara
självklart hur prioriteringar ska gå till för att inte ytterligare lägga ett moment till
arbetsbördan. Målen och de riktlinjer fjärrtågklarerarna ska förhålla sig till förändras
över tiden och nya lösningar, idéer, regler och tankar kommer från olika delar av
organisationen och läggs ”ovanpå” det befintliga. En del av organisationen introducerar
ett nytt datorprogram, en del presenterar en ny säkerhetsföreskrift och en del ökar
beläggningen av spåren. Information och beslut från alla delar av organisationen
påverkar fjärrtågklarerarna och det finns en risk att det blir konflikter mellan
mål/prioriteringar och de verktyg och föreskrifter de ska använda för att uppnå målen.

6.4 Modell
En fjärrtågklarerares mentala modell över järnvägssystemet är den samlade kunskap och
erfarenhet om hur systemet fungerar, de mål det ska uppnå och fjärrtågklarerarens roll i
att uppfylla dessa.
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Det finns inte två fjärrtågklarerare som har likadana modeller över systemet de styr, det
finns individuella skillnader i vad som uppfattas som viktigt och vilka strategier som
används för att lösa problem. Fjärrtågklarerare anses tillräckligt färdiga med sin
utbildning för att arbeta, utan övervakning och kontinuerlig hjälp, efter ungefär ett år.
Det tar ytterligare några år att öva upp färdigheter för att kunna hantera mer ovanliga
och komplexa situationer. I dessa är det fler faktorer som spelar in och det krävs
information som fjärrtågklareraren till stor del själv måste leta upp och pussla ihop med
kvalificerade gissningar. Det tar lång tid att lära känna systemet så pass väl att
ihoppusslandet sker på en så pass låg kognitiv nivå att en större mängd information och
ett större antal tåg kan behandlas simultant (se Figur 4 i 3.3.2.1) och därmed leda till,
för helheten, bättre beslut.
En fjärrtågklarerares modell av systemet som styrs blir aldrig komplett, därför är det
viktigt att kontinuerligt jobba för att bygga på och korrigera fjärrtågklarerarens modell
av systemet. Den största delen av modellbyggandet pågår under arbetets gång.
Fjärrtågklarerarna får en förståelse för hur systemet fungerar och hur det svarar på
handlingar genom att ta till sig den information som presenteras, ställas inför nya
situationer och genom att använda nya metoder för att lösa problem. Det förekommer i
dagsläget flera aktiviteter som på ett tydligt vis bidrar till att utveckla och korrigera
fjärrtågklarerarnas mentala modeller. Till exempel att instruktörerna går igenom
fjärrtågklarerarnas arbete genom att observera gamla Daglig graf, att det finns
utvecklingsdagar där svagheter tränas upp samt att det ges möjlighet till att åka med
lokförare.
För att en modell inte ska byggas på åt fel håll måste sådant som riskerar att göra det
uppmärksammas och på något vis hanteras. Några av de områden som riskerar att bygga
på fjärrtågklarerarnas modell åt fel håll presenteras nedan.
Fjärrtågklarerarna fyller i ett stort antal blanketter av typen "signal-i-stopp", vilken
beskrivits som överflödig och tidskrävande när det inte rört sig om det fåtal tillfällen då
det ska kontrolleras att växlarna ligger i rätt läge. Att de flera gånger per arbetspass
fyller i en specifik blankett de upplever som onödig kan leda till att de inte ser nyttan av
blanketter som helhet och att de om möjligt försöker undvika att fylla i dem, såsom vid
exemplet i 5.3.2. En annan risk med det repetitiva arbetet ligger i att det skapas
förutsättningar för att uppmärksamhetsfel ska inträffa (se 3.5.4). Ett annat exempel på
hur flera fjärrtågklarerares modell har justerats från vad hur det är tänkt att fungera är
vid informationsinsamling av tågdata. Information som är tänkt att finnas i Opera men
som i många fall saknas. När fjärrtågklarerare några gånger sökt information utan att
hitta någon, eller hittat felaktig information, slutar de leta där. Istället ringer de
lokföraren, vilket ytterligare belastar en redan överbelastad informationskanal.
När fjärrtågklarerare gör en överträdelse eller ett fel/misstag där de märker att resultatet
trots allt blev lyckat, eller inte fick några konsekvenser, och hade fördelar mot det
normala förfarandet kan de lockas att göra det igen. Exempel på detta visades vid fallet
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med missade instruktioner för specialtåg (se 6.1.2). Om det fortsätter att gå bra och utan
konsekvenser kan det bli en del av deras vardagliga verktyg i arbetet (se Sacrificing
decisions, 3.5.2), vilket kan få konsekvenser om förutsättningar ändras utifrån hur saker
”borde” gå till utan att det uppmärksammas av den/dem som har sina egna sätt att
arbeta.
Fjärrtågklarerare har mycket kontakt med tillsyningsmän och lokförare, vissa av dessa
pratar de med flera gånger per arbetspass och så småningom bygger de upp en
personkännedom så att de kan läsa ut mer ur det som sägs än vad som förmedlas med
ord. I samtalen kan ”bonusinformation” förmedlas som inte har någon direkt vikt för
huvudämnet men som ger större förståelse för den de pratar med, hur det ser ut på
platsen och vad för problem som skulle kunna uppstå där. All denna extrainformation är
sådan som hjälper fjärrtågklarerarna att få en helhetsbild över sitt bevakningsområde då
denna information inte visas i något system. Delar av den fastnar i fjärrtågklarerarnas
minne och efterhand byggs en förståelse och en lokalkännedom upp. Informationen
vidgar samtidigt fjärrtågklarerarnas mentala modell kring handhavandet av
systemmiljön där de efterhand lär sig om de olika tidsfördröjningar som finns i
systemet; till exempel hur lång tid det tar för en växel att slå om samt mer lokalt
tidsbunden information som ifall en viss spårarbetare brukar vara klar i tid eller be om
ett förlängt skyddstillstånd.
Det finns viktig information och viktiga rutiner för situationer som inte inträffar ofta
som är viktiga att få rätt när de väl sker.Vi har sett att det inte varit självklart att
använda datorprogram såsom Körorder och BIS för att det används så sällan. För att
komma åt det kan det vara en god idé att identifiera sådana rutiner som är viktiga men
lågfrekventa, samla information om dem på ett och samma ställe och ta upp det på
utbildningsdagar.
När fjärrtågklarerare stöter på problem i arbetet vänder de sig i första hand till sina
kollegor för att få hjälp. Tågledaren, instruktörer eller en mer erfaren kollega har oftast
lösningar på det problem som uppkommit eller vet var informationen kan inhämtas. De
har även liknande grundkunskaper och har möjlighet att förklara på ett sätt som är lätt
att förstå. Det finns ingen som kan "allt" men många har arbetat på
driftledningscentralen i flera år och fått en omfattande kunskap. Kunskap som är bunden
hos individer är lättillgänglig så länge individerna finns kvar i organisationen, men det
kan bli problem om eventuella nyckelpersoner av någon anledning försvinner från
verksamheten.
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7 Diskussion
Hollnagel et al anser att ett sociotekniskt systems huvuduppgifter i korthet handlar om
förväntning på vad som kommer att hända, uppfattning om vad som sker och
åtgärdshantering för att svara mot detta. Genom att ta hänsyn till det aktuella
(uppfattning), kritiska (åtgärd), potentiella (förväntning) och det faktiska (lärande) vill
de med begreppet resilient system försöka beskriva vad ett slagtåligt och varierbart
sociotekniskt system består av. Vi tänkte utgå från detta i vår diskussion för att
diskutera Gävle driftledningscentrals styrkor och svagheter i vad vi upplevt själva och
via det vi hört från intervjuer och i samtal. Detta med fokus på fjärrtågklarerarnas roll
och arbetssituation till skillnad från Hollnagel et al som mer beskriver hela systemet och
inte har operatörerna i centrum.

7.1 Det aktuella – Hantera ett föränderligt system
Det aktuella handlar om vad fjärrtågklareraren skall göra, vilka variationer, störningar,
oväntade händelser, hot och möjligheter de inom systemets gränser är kapabla att
hantera och deras förmåga att anpassa sig efter olika arbetssituationer. För att de ska
kunna arbeta på ett säkert sätt är det viktigt att de har verktygen som krävs för att arbeta
effektivt så att de slipper hamna i situationer där det blir konflikt mellan säkerhets- och
effektivitetsmål.
Tydliga mål är viktiga för att inte lägga till ett onödigt moment av kognitiv belastning
hos fjärrtågklarerarna. Att mer utförligt försöka beskriva vad som ingår i deras
arbetsuppgifter och vad de ska kunna och inte anser vi vara viktigt för att tydliggöra
fjärrtågklarerarens arbetsroll.
Vi har inte varit med om någon stor oväntad händelse medan vi suttit med
fjärrtågklarerarna. Men vi har både sett och fått svar om att rutiner kring hur situationer
som sällan inträffar ibland glöms bort. Dels i vad det finns för regler (rent formellt i
Transportstyrelsens trafikföreskrifter (JTF), dels i hur, och från vilka källor, sällan
använd information skall inhämtas.
Det ursprungliga designkuvertet (se 3.3) för fjärrtågklarerarnas systemmiljö har över tid
förändrats med införandet av nya program (som E-tam), nya regler och förhållningssätt
(som JTF och blanketter) samt ändrade yttre omständigheter och förutsättningar (som
förhöjd trafik och avreglering). Detta har inneburit att en ökning har ägt rum i både
arbetsbörda i och komplexiteten att lösa arbetsuppgifter 5. Genom att utöka begreppet
drifting into failure (se 3.5.1) till att innehålla just ökad arbetsbörda och
lösningskomplexitet kan dessa tänkas medverka till en sakta glidning mot en sämre

5

Att ökad trafikvolym, och avregleringen gör verksamheten hos driftledningscentralerna mer
komplex är något som påvisats (dock mycket kortfattat) i både (Banverket, 2007) och i
(Trafikverket, 2011a).
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säkerhet och effektivitet i systemet som helhet 6. Viktigt är då att kontinuerligt
undersöka hur fjärrtågklarerarnas arbetsmiljö och förmåga att säkert och effektivt leda
tågtrafiken påverkas då både inre (nya program, hjälpmedel, regler) och yttre
omständigheter (ökad trafik, avreglering, utsliten infrastruktur) förändras 7.
Mot bakgrund av detta är de anställda på driftledningscentralen skickliga på att hantera
den brokiga systemmiljön i sin informationsinhämtning och att anpassa bristerna i
denna så gott det går. Framtagandet av den Operativa sidan och användningen av olika
strategier är exempel på detta. Styrkan i systemmiljön är att det mesta av informationen
fjärrtågklarerarna behöver implicit redan finns, men svagheten är att viss information
måste processas och hämtas från flera källor. Fjärrtågklarerarna hanterar variationer och
störningar genom att använda olika strategier i olika situationer. Exempel på strategier
vi sett är att de selekterar vilka samtal de tar emot när flera ringer samtidigt, att de
kontrollerar växlars funktion innan de lägger tågbanan och att de använder Daglig graf
och sitt eget arbetsminne som en samlingsplats för statisk information som är för djupt
placerad i systemmiljön. De tenderar att arbeta områdesspecifikt och varierar
prioriteringsordningen beroende på situation och arbetsbörda, speciellt då mycket
störningar sker eller då det är mycket trafik inom det egna bevakningsområdet8.
Strategier som tangerar teorin om sacrificing decisions (se 3.5.2) är att använda
nödningsmöten för att korta ner ståtider för tågen, att insinuera tågförarna att köra på
ATC-pipet för att minimera fördröjningar samt att undvika blankettskrivning vid
nattskiften och lövhalka.

7.2 Det kritiska - Skapa en handlingsplan
En stor belastning på fjärrtågklarerarna är att under tidspress sammanställa den stora
mängd information, från flera olika källor, som de behöver för att fatta beslut som leder
till en säker och effektiv tågföring. Vid störningar blir det fler tåg och faktorer att ta
hänsyn till, informationsmängden som behöver inhämtas och förmedlas ökar och
förflyttas i högre grad till telefonen som enda väg att inhämta och förmedla den. Det är
exempelvis information om hur lång tid ett tåg har kvar till en viss driftplats och
huruvida det får plats på ett sidospår som är av intresse. Fjärrtågklarerarna har inte den
informationen och de vet aldrig exakt var tågen är eller vilken hastighet de kör med i
den givna situationen. Denna information är i nuvarande informationsmiljö statisk och
diskret (position visas per blocksträcka och hastighet genom hur lång tid det tar att
färdas den eller uppgift från lokförare) medan informationen borde vara dynamisk så att
fjärrtågklarerarna får en bild av nuläget tillsammans med förändring över tiden. Utöver
6

Detta tas också upp i (Banverket, 2007) såsom att ”systemet har blivit mer störningskänsligt
med en snävare tidtabell.”
7
Denna koppling nämns inte i (Trafikverket, 2011a) men påvisas väldigt löst i (Banverket,
2007) om att Trafikverket satsar på ”effektivare driftledning genom bland annat bättre system”
samt i (Trafikverket, 2011b) där Trafikverket skall genomföra ”förbättringar och utveckling av
systemen för driftledning och övervakning”.
8
Att operatörer ändrar sina strategier efter arbetsbörda är något som Sperandio tidigare visat hos
flygledare (se Sperandio, 1978 eller Vicente, 1999)
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att räkna ut och gissa sig till det effektivaste sättet att dra tågvägar måste
fjärrtågklarerarna ta hänsyn till vilken prioritet tågen har, om det är några som ska
prioriteras framför de andra. Om prioriteringsordningen inte är självklar för
fjärrtågklarerarna bygger det på den kognitiva belastningen med ytterligare ett moment.
För att kunna hantera och ta hänsyn till många faktorer krävs att arbetet sker intuitivt
eller efter väl inarbetade regler, att det sker på en låg kognitiv nivå. Att det är någonting
som tar lång tid av träning och erfarenhet för att uppnå syns i att det tar ett antal år innan
en fjärrtågklarerare bedöms som fullärd.
För att underlätta för fjärrtågklarerarna och ge dem verktyg för att göra ett säkrare och
bättre jobb vore det önskvärt att minska deras kognitiva belastning vid
informationsinsamlingen och förenkla repetitiva sidouppgifter (signal-i-stoppblankett
och E-tam) och utforma dessa så att de inte tar bort fokus från huvuduppgiften eller
inbjuder till fel, misstag och överträdelser.
Att förenkla informationsinsamlingen kan göras genom att minimera fjärrtågklarerarnas
behov av att själva leta upp information, i datorprogram eller via telefon. Om
informationen så långt det är möjligt samlas i de verktyg fjärrtågklarerarna använder
mest, styrsystemet och planeringsverktyget, skulle det markant minska deras
arbetsbörda. Informationen bör vara bearbetad så att det är den information
fjärrtågklarerarna använder för att fatta sina beslut som presenteras snarare än bara
rådata. Informationen kan vara statisk i form av längd, vikt, standardhastighet och
specialtransportinformation eller av dynamisk karaktär i form av aktuell hastighet,
position samt beräknad tid kvar till möten och driftplatser.
Under våra besök på driftledningscentralen har vi flera gånger uppfattat det som att
vissa rutiner och procedurer som har uppkommit kring känsliga situationer har som
huvudsyfte att dokumentera och i efterhand kunna ta reda på vem som har gjort fel
snarare än för att undvika att fel inträffar. Exempel på detta har vi sett främst när det
gäller de återkommande signal-i-stoppblanketterna och E-tam.

7.3 Det potentiella - Förutse framtida händelser
Med Daglig graf som huvudsakliga hjälpmedel skapar sig fjärrtågklarerarna en bild av
vad som kommer att hända framöver och förutsatt att ingenting oförutsett inträffar
fungerar detta bra. Fjärrtågklarerarna sköter alla uppdateringar i Daglig graf manuellt
och vid hög belastning kan det bli kladdigt och information kan vara svår att utläsa. Det
händer vid flera tillfällen att fjärrtågklarerarna missar information i Daglig graf,
exempelvis detaljer kring en specialtransport, då dessa bara finns antecknade i grafen
och inte är integrerade i styrsystemet. Vid hög arbetsbelastning finns det ont om tid och
det blir som kladdigast i Daglig graf, vilket påverkar möjligheten att planera på ett bra
sätt även fast det är då det är viktigast att det blir gjort.
Delar av fjärrtågklarerarnas systemmiljö lider av stabilitetsproblem, vi har främst tagit
del av att ASTA och Basun har slutat fungera, men det har även hänt TMS. När ett av
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fjärrtågklarerarnas vanliga verktyg slutar fungera påverkar det deras arbetssituation i
olika grad beroende på vilket system som ligger nere. Om det är TMS som slutar
fungera står tågen stilla tills dess att det börjar fungera igen medan ett avbrott i ASTA
medför att det tar längre tid för fjärrtågklarerarna att samla in och sprida information
och ökar på deras belastning. En riskanalys med en utvärdering om vad det får för
konsekvenser ifall TMS slutar fungera höll på att genomföras medan vi var på
driftledningscentralen, någonting som borde vara standard tillsammans med rutiner för
alternativa arbetssätt vid införandet av varje nytt system.

7.4 Det faktiska - Kontinuerligt lärande
Det faktiska handlar om lärandet för fjärrtågklarerarna; att lära från tidigare bra såväl
som dåliga erfarenheter, att förstå exempelvis varför systemet fungerar bra i vissa lägen
och dåligt i andra.
Genom de olika mötesformerna och via händelsehanteringssystemet med
whiteboardtavlan sprids information rörande angelägenheter utom och inom
driftledningscentralen vilket kan ses som någonting positivt ur lärandesynpunkt. Vid
informationsspridning på möten och via mejl är det viktigt att tänka på att inte bara ange
kvantitativa siffror utan att även mer kvalitativt försöka förklara varför till exempel ett
visst ställverk gav ett visst antal felaktiga åtgärder förra veckan. Detta ökar
systemförståelsen för operatörerna. Vad som skulle kunna utvecklas är att mer studera
det normala (växlar, ställverk, vägskydd, motstridig information i systemmiljön,
kraschande program etc.), det vill säga det fält längst upp till höger i Figur 7, för att
komma åt problem innan de uppstår. Då skapas förutsättningar att lära av
infrastrukturen eller systemmiljön och ett mer proaktivt arbete kan tillsättas för att
förhindra vidare problem. Att det i mejl från säkerhetshandläggaren krävs en kvittering
är också något som medverkar till att kunskap om ändringar i regler, föreskrifter och
andra säkerhetsmässiga system bättre förs ut till operatörerna.
Själva införandet av instruktörerna ser vi som positivt. Vi har sett styrkor i att
fortbildning äger rum där instruktörerna både styr vad som skall läras ut och möjliggör
för fjärrtågklarerarna att på ett individuellt plan få komplettera med sådant som han/hon
vill bli bättre på. Att instruktörerna kontinuerligt kollar av Daglig graf efter felaktigheter
och kommer med förbättringsförlag till lösningar är bra då detta lägger till ett
kontinuerligt element till fortbildningens två tillfällen per år. Det är en brist att inte
TMS har någon simulator som fjärrtågklarerarna under utbildningen kan använda innan
de (som nu är fallet) går över till skarp drift med en handledare. Ofta inträffar då
situationer som eleverna inte har gått igenom, vilket kan innebära att handledaren
snarare än eleven verkar som fjärrtågklarerare under en lektion och elevens lärande tar
skada. I samband med att fjärrtågklarerarna utbildas måste de följa med lokförare ut i
spåret för att se verkligheten. Detta erbjuds efter utbildningen sedan frivilligt. Vid
personalbrist (eller eventuellt genom att göra den frivillig) blir denna erfarenhet lidande
vilket medför att vissa fjärrtågklarerare vi samtalat med inte ”sett verkligheten” sedan
de gick utbildningen. Denna erfarenhet utvecklar den mentala modellen och
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systemförståelsen för fjärrtågklarerare och bör kontinuerligt uppdateras liksom den
övriga fortbildningen. Även att följa med spårarbetare ut för att se hur dessa arbetar kan
vara en viktig erfarenhet. För båda fallen medföljer att lokföraren liksom spårarbetaren
då delges en förståelse för hur fjärrtågklarerarna arbetar vilket torde skapa ett bredare
samförstånd. Det kan också finnas en nytta i att tillsyningsmän och lokförare besöker
driftledningscentralerna för bättre förståelse.
Kopplat till spårarbetare och lokförare har vi sett hur all kommunikation som
fjärrtågklarerarna för med dessa bygger på förtroende; att lokförare och spårarbetare
gör, eller inte gör, det som sagts och att de informerar fjärrtågklarerarna om annan
matnyttig information som kan vara av vikt. Det finns inga kontrollsystem som kan ge
indikationer om detta. Efter en tid får fjärrtågklarerarna personkännedom om personer
som frekvent arbetar i eller trafikerar området (till exempel om de ligger i under- eller
överkant när de ger tidsuppskattningar).
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8 Slutsatser och förbättringsförslag
Utifrån denna rapport presenteras här de slutsatser vilka vi anser vara av störst vikt och
som tidigare har berörts. Efter slutsatserna visas också några punkter till
förbättringsförslag för framtida åtgärder. Sist kommer en redogörelse för idéer till
vidare forskning som väckts under arbetet med denna rapport.

8.1 Slutsatser
• All information fjärrtågklarerarna tar del av kan ses som trafiksäkerhetsmässig.
• Tågprioriteringar är inte synliga i program eller hjälpmedel utan finns bara
internt i minnet hos fjärrtågklareraren.
• Fjärrtågklarerarnas prioriteringsordning justeras vid hög belastning.
• Individuella skillnader finns i strategier, problemlösning och systemanvändning.
• Lösningen av problem försvåras av att fjärrtågklarerarna måste hämta och
bearbeta information från många, och ibland svåråtkomliga, källor vilket är
kognitivt belastande, tidskrävande och minskar uppmärksamheten på
bevakningsområdet som helhet.
• Vid stress, hög belastning, förseningar i tågtrafiken och i svåra trafiksituationer
med stora följdeffekter…
o … synliggörs systemmiljöns brister då fjärrtågklarerarna har svårt att
samtidigt hinna med att uppdatera Daglig graf, göra lämpliga styråtgärder i
TMS och informera läget till lokförare, spårarbetare och informatörer.
o … förskjuts handlingarna till nuet och den planerade trafikledningen
försämras
o ... växer arbetet i Daglig graf starkt och många anteckningar samt
korrigeringar gör den otydlig
o … fungerar telefonen som en flaskhals, vilket får konsekvenser för
effektiviteten såväl som för säkerheten.
• Förfarandet med blankettskrivande och dokumentation i E-tam kräver stor
uppmärksamhet och inbjuder till fel och misstag.
• Förväxling av de tre olika tangent- och musuppsättningarna leder till
åtgärdsfördröjningar, irritation och (vid otur) icke-menade styråtgärder
(kommandon).
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• Rapporteringsdelen i Basun är bristfällig dels då det är svårt att välja rätt felkod
och dels i att det finns skillnader i hur olika driftledningscentraler rapporterar.
• Många styråtgärder bygger på rent förtroende till lokföraren eller banteknikern.
Både att fjärrtågklarerarens order efterlevs (vid exempelvis
skyddstillståndsgivning och hastighetsnedsättning) samt att de andra parterna
ringer in och berättar om trafikledningsrelaterad bonusinformation som
fjärrtågklarerare inte kan få tag på annat sätt.
• Återkommande stabilitetsproblem och seghetsproblem hos TMS, ASTA och
Basun.
• Många inloggningar tar tid vid varje överlämning och fjärrtågklarerarna kan
glömma funktion och åtkomst hos sällan använda program.

8.2 Förbättringsförslag
•

Problem i fjärrtågklarerarnas systemmiljö kan tänkas underlättas om…
o … mer beslutsgrundande information (till exempel hastighet,
specialtransportsinfo, vikt, längd) var bättre integrerad i de huvudsakliga
verktyg som idag är Daglig graf och TMS. Detta skulle förkorta sökvägarna
för informationsinsamlingen och undvika att informationen var motstridig
eller icke-uppdaterad.
o … upplösningen på beslutsgrundande information såsom tågs position och
hastighet var högre. Detta möjliggör för fjärrtågklarerarna att bättre och mer
effektivt kunna hantera snäva möten samtidigt som det minskar den kognitiva
belastningen och en mer dynamisk förståelse för systemet fås.
o … tågs prioriteringar och olika typer av arbetsskydd och tåg kunde
synliggöras i styrhjälpmedlen.
o … handhavandet med blankett 21 och E-tam gjordes om för att inte stjäla tid
och uppmärksamhet.
o … risk- och känslighetsanalyser gjordes följt av åtgärdsförbättringar på de
program som ingår i systemmiljön.
o … gemensamma inloggningar kunde göras till flera program.
o … den fysiska utformningen på de tre musuppsättningarna skilde sig åt
beroende på vilket styrsystem de tillhörde.
o … bättre datorutrustning användes för att köra den nuvarande programvaran
för att undvika onödiga fördröjningar.
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•

Fjärrtågklarerarnas lärande kan tänkas förbättras genom att…
o … kontinuerligt uppdatera fjärrtågklarerarnas kunskaper i sällan använda
program och situationer.
o … öka utbytet mellan fjärrtågklarerare och lokförare då fjärrtågklarerarna
följer med ut i verkligheten. Detta kan även utökas med samma förfarande för
tillsyningsmän.

•

Trafikverket kan tänkas bättre förstå och utveckla fjärrtågklarerarnas funktion
och arbetsdomän genom att…
o … tillsätta en arbetsgrupp med ett helhetsansvar för fjärrtågklarerarna med
uppgiften att se hur (gradvisa) förändringar i inre och yttre förutsättningar
påverkar fjärrtågklarerarnas arbetsuppgifter och möjlighet att uppnå målen.
Detta borde innefatta hur ny teknik, nya organisationsformer, ökad trafik och
avreglering medverkar till att forma fjärrtågklarerarnas arbetssituation.
o … förbättra samarbetet olika driftledningscentraler emellan. Detta för att
kungöra och lära sig av varandras lokala skillnader, kunskaper och strategier
samt att försöka likställa användandet av gemensamma program (såsom
rapporteringsdelen i Basun).
o … utveckla samarbeten med andra liknande arbetsroller inom andra
arbetsområden och branscher (såsom flygledare vid Luftfartsverket) för att se
hur dessa löser liknande arbetsuppgifter i relation till säkerhet och
effektivitet.

8.3 Vidare forskning
Under arbetet har det uppkommit ämnen som skulle vara intressanta för vidare
forskning. Vi skulle gärna se vidare arbeten som…
•

… jämför driftledningscentralernas skillnader och likheter.

•

… undersöker tågledarnas arbetssituation.

•

… undersöker hur regelverket JTF följs och fungerar i verkligheten.

•

… ur ett större perspektiv studerar hur andra länders driftledningscentraler
fungerar.
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Bilaga 1: Gävle driftledningsområde

72

Bilaga 2: Informationsbärare
Bananläggning
- Väderlek
- Väglag
- Lokala förhållanden
- Fel och avvikelser
- Etc.
Tåg
- Ordergivning och kvittering
- Största tillåtna hastighet (sth)
- Längd
- Vikt
- Last-, vagn- och loksammansättning
- Faktisk hastighet
- Problem med tåget
- Position
- Beräknad tidsåtgång för växling, ankomst till en viss
driftplats etc.
- Kompletterande information
- Förseningar och förseningsorsaker
- Spår- och plattformsnummer
Spårarbete
- Ordergivning och kvittering
- Information om skyddstyp, beräknad tidsåtgång och
namn på tillsyningsman
All information som ges muntligt i rummet (se nedan) utom
överlämningen kan också ske via telefonsystemet
Tåg
- Tågnummer
- Telefonnummer till lokförare (hämtas av Asta)
- Största tillåtna hastighet (sth)
- Längd
- Vikt
- Last-, vagn och loksammansättning
- Tågföretag
Bananläggning, system M
- Stationsbemanning
- Spårbeläggning
Tåg (information skrivs in av fjärrtågklarerare)
- Tågnummer
- Destination
Tåg
- Temperatur på hjulaxlar
- Faktisk hastighet
- Längd
- Avvikelser på strömavtagare
Översiktsbild av tågläget på näraliggande område hos en
angränsande driftledningscentral.
Bananläggning, System H
- Läge och namn/nummer på växlar, signaler,
vägskydd, automater, detektorer, spår, driftplatser,
plattformar
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-

Driftstatus och funktion på växlar, signaler,
vägskydd, automater, detektorer.
Typ av vägskydd och signal
Beläggning

Tåg
- Tågnummer
- Belagt spårområde
- Planerad tågväg
- Avvikelse från tidtabell
Spårarbete
- Belagt spårområde
Bananläggning
- Distans mellan driftplatser
Tåg
- Tågnummer och typ av tåg
- Grafiskt planerad tidtabell med tågväg, uppehåll och
möten
- Information om specialtransporter
- Avvikelser från plan*
- Kompletterande information om tåget, såsom
telefonnummer och längd*
Spårarbete
- Planerade spårarbetens position och tid
- Oplanerade spårarbetens position och tid*
- Kompletterande information om skyddstyp,
telefonnummer och namn på tillsyningsman*
* information som vid behov ritas eller antecknas av
fjärrtågklarerare
Handhavandet med tågboken som innehåller information om
planerade händelser på områden som inte har fjärrblockering.
Handhavandet med blanketter.
Inkluderar också JTF och föreskrifter och regler som finns
för deras arbete.
- Överlämning till avlösande fjärrtågklarerare där
information om bevakningsområdet, spårarbeten,
tågläget och generella problem meddelas.
- Information om specifika tåg och driftplatser,
förseningar och förseningsorsaker, spårinfo,
driftstatus
- Rådfrågning av kollega, instruktör eller tågledare för
att fatta beslut
- Kvittering mot tågledare när fjärrtågklarerareritat in
eller strukit ett tåg i Daglig graf på tågledarens
uppmaning
- Överlämning av information till tågledare, ban- och
eldriftsledning och/eller operativ chef för
beslutsfattande när fjärrtågklarerare saknar mandat
att själv ta beslutet
- Prioriteringsfrågor
- Rapportering av avvikelser till Ban- och
eldriftsledning
- Veckobrev med uppdateringar om vad som händer på
DLO och vad som sagts på möten
- Informationsbrev om uppdateringar i rutiner eller
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säkerhetsföreskrifter
Informationsbrev om prioriteringar, problem i spår
och dylikt
Bananläggning
- Detaljerad information om spår och driftplatser
(linjebeskrivning)
o Spårlängd
o Växelvärme
o Hastighet i växlar
o Ställverkstyp
o Samtidig infart
o Bomfördröjning
o Växlingsområden
o Automatinformation
o Lutningsförhållanden
o Höjdprofil
o Plattformslängd
o Lokala egenheter
o Hastighetsnedsättningar
Tåg
Kapacitet
- Prioriteringar
-

Tågnummerförteckning
Föreskrifter
Allmänna uppdateringar rörande DLO
Bananläggning
- Orsaksrapportering av fel, skador etc.
Tåg
- Fullständig tidtabell med alla driftplatser som tåget
passerar med tidsavvikelser från denna
- Orsaksrapportering av förseningar
- Orsaksrapportering av fel, skador etc.
Orsaksrapportering av olyckor, tillbud och yttre faktorer
En informationskanal där all tänkbar kortare information
skriftligt kan förmedlas till de personer som är inloggade.
Exempel på information som förmedlas är hur tåg som ska
byta område ligger till och information till informatör om
försenings- och spårinformation. Information finns
nedskriven och kan förmedlas även när den ena parten är
upptagen i ett samtal.
Tåg
- Tågnummer
- Förhållande till tidtabell
- Tågtyp (gods- eller resandetåg)
- Rapporterad förseningsorsak
Tåg
- Vilka planerade spår- och plattformsnummer tågen
har vid de olika driftplatserna
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Bilaga 3: Informationskällor
Spårarbetare

Bananläggning
- Lokala förhållanden
- Fel och avvikelser
Spårarbete
-

Ordergivning och kvittering
Information om skydd, i form av plats, skyddstyp,
beräknad tidsåtgång, namn på och nummer till
tillsyningsman

Övrigt

Lokförare

- Väderlek
Bananläggning
Tåg
Övrigt

Lokala förhållanden
Fel och avvikelser

Ordergivning och kvittering
Största tillåtna hastighet (sth)
Längd
Vikt
Last-, vagn- och loksammansättning
Faktisk hastighet
Problem med tåget
Position
Beräknad tidsåtgång för växling, ankomst till en
viss driftplats etc.
Förseningsorsak
Spårbeläggning (ej system H)

Väderlek
Väglag

Tågledare

Tåg

Operativ chef

Ordergivning och kvittering
Telefonnummer till lokförare (då det inte finns i
Opera)
- Komplexa tågledningsbeslut
Bananläggning
-

Tåg

Större beslut med stora konsekvenser

-

Större beslut med stora konsekvenser
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Fjärrtågklarerare(kollegor) Bananläggning
-

Lokala problem och egenheter (från den som
tidigare haft området)

Tåg
- Beräknat förhållande till tidtabell
- Komplexa tågledningsbeslut
Övrigt
-

Överlämning, information om bevakningsområdet,
spårarbeten, tågläget och generella problem
meddelas.

Informatör

Tåg

Ban- och eldriftsledning

- Spår- och plattformsnummer
- Förhållande till tidtabell
- Förseningsorsaker
Bananläggning
Fel och avvikelser med infrastrukturen

Backoffice

Tåg

Komplexa tågledningsbeslut (instruktörer)

Annan DLC

Tåg

Ltkl

- Beräknad avvikelse från tidtabell
Bananläggning
Tåg

Spårbeläggning system M

- Ordergivning och kvittering
- Förseningsorsak
Övrigt
-

Stationsbemanning
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Bilaga 4: Kommunikationskarta
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