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Abstract

Effective implementation of new technology in an
organisation

Lovisa Ellegren och Stina Grönvall

The new railway signaling system ERTMS, 
European Rail Traffic Management System, will 
be introduced in all the railway tracks in Sweden, 
due to the Swedish railway legislation. The 
implementation of ERTMS in Sweden is 
performed by Trafikverket and two pilot projects 
have been done. Now the experiences from the 
traffic managements for these pilot tracks must 
be preserved.

The purpose of this master thesis was to identify 
key aspects to facilitate the implementation of 
ERTMS for the traffic management in Sweden. 
The main task was to collect the experiences 
from the introduction of ERTMS on the pilot 
tracks from the traffic management in Ånge and 
Boden. The problems that occurred before, 
during and after the implementation process of 
ERTMS on the pilot tracks have been identified 
and further recommendations have been 
developed for how these problems can be 
avoided and managed in the upcoming 
implementation of the remaining tracks in 
Sweden.

The main contribution of the thesis is 
recommendations to Trafikverket on how to 
facilitate the ERTMS implementation process for 
the traffic management. The key 
recommendations are:

- That the technology works and that the traffic 
management has the opportunity to influence 
the development of new versions of the system.
- That the traffic management should be 
informed about the project and involved in the 
implementation process.
- That the education and practice for the traffic 
management in ERTMS will satisfy their need in 
terms of adapted material and that they have 
access to an ERTMS simulator.

If Trafikverket takes into consideration the 
problems that have occurred and work out 
solutions for how to manage and avoid them in 
the upcoming implementation of ERTMS in 
Sweden, the outcome should be successful.
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Sammanfattning 
Sverige står inför ett av vår tids största järnvägsprojekt, nämligen att signalsystemet ska 
bytas ut. Dagens teknik är föråldrad, på vissa sträckor är de tekniska komponenterna 
upp till 50 år gamla, och tekniken behöver därför bytas ut. Enligt svensk järnvägslag ska 
därför det transeuropeiska signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management 
System, införas på samtliga järnvägsbanor i Sverige. Regeringen har gett Trafikverket i 
uppdrag att genomföra projektet med att byta ut signalsystemet. Detta projekt beräknas 
vara klart år 2035 och har en budget på 30 miljarder kronor. Projektet befinner sig för 
närvarande i en planerings- och utvecklingsfas. Två pilotprojekt har genomförts där 
ERTMS infördes på Ådals- och Botniabanan samt Haparandabanan. Efter dessa 
pilotprojekt finns det mycket erfarenheter att återhämta och en del av denna kunskap 
finns hos trafikledningen som leder tågen på dessa banor. Trafikledningens arbete är 
avgörande för att ha en fungerande tågtrafik och det är således av stor vikt att de kan 
utföra sitt arbete utan problem. Just trafikledningens erfarenheter från införandet på 
pilotbanorna har ännu ej i större utsträckning blivit tillvaratagna och studerade - vilket 
är anledningen till att detta arbete har gjorts. 

Detta examensarbete görs i samarbete med Trafikverket och syftet är att identifiera 
viktiga aspekter för att underlätta införandet av ERTMS för trafikledningen i Sverige. 
Den huvudsakliga och resultatgrundande intervjustudien gick ut på att samla in 
trafikledningens erfarenheter från införandet av ERTMS på pilotbanorna som styrs från 
trafikledningscentralerna i Ånge och Boden. De problem som uppstått innan, under och 
efter införandeprocessen av ERTMS på pilotbanorna har identifierats och vidare har 
rekommendationer tagits fram för hur dessa problem kan undvikas och hanteras i det 
kommande införandet på resterande banor i landet. Arbetet har genomförts med 
kvalitativa metoder i form av en litteraturstudie samt en muntlig och en skriftlig 
intervjustudie. Vidare har en analys genomförts vilket har mynnat ut i ett antal 
rekommendationer till Trafikverket. 

Från de intervjuer som gjordes kunde ett antal problem som uppstått för trafikledningen 
i samband med införandet av ERTMS identifieras. Problemen var bland annat att 
tekniken inte fungerade fullt ut, att utbildningarna hade fel innehåll, att det inte fanns en 
ERTMS-simulator samt kommunikationssvårigheter mellan trafikledningen och 
systemleverantörerna. Ett målande citat som kom från en av trafikledarna i Boden, 
angående att tekniken ofta inte fungerade som den skulle, var:  

Så säger man tryck på start och sedan håller man nästan andan. 

Det var uppenbart att det finns förbättringspotential för införandeprocessen av ERTMS i 
resten av landet. De resultat som studien gav analyserades med hjälp av teorier inom 
införandeprocesser av ny teknik i en organisation samt teorier om säkerhet kopplat till 



 
 

människa, teknik och organisation. Denna analys användes sedan för att ta fram ett antal 
rekommendationer till Trafikverket för att undvika problem i det kommande införandet 
av ERTMS i Sverige. De viktigaste rekommendationerna som har framtagits under 
studien är att tekniken måste fungera, att trafikledningen ska vara involverade och 
informerade, att utbildningsmaterialet ska vara väl anpassat för trafikledningen samt att 
de ska få öva på en ERTMS-simulator. 
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Förkortningar 
ERTMS - European Rail Traffic Management System, ett EU-gemensamt signalsystem 
för tågtrafik. 

ATC - Automatic Train Control, det nuvarande säkerhetssystemet för tågtrafik. 

GSM-R - Global System for Mobile Communications – Railways, system för 
radiokommunikation i form av både tal och data för järnvägen. 

ETCS - European Train Control System, EU-standardiserat trafikstyrningssystem för 
järnväg som består av ombord- och markutrustning. 

RBC - Radio Block Centre, säkerhetsenhet som via radiosignaler skicka körtillstånd till 
ombordutrustningen. 

NTL - Nationellt Tågledningssystem, ett nationellt system för trafikledning. 

Begrepp 
Signalsystem - tekniskt system i järnvägen för att leda och köra tåg säkert och effektivt. 

Säkerhetssystem - tekniskt system för att förhindra olyckor i järnvägen. 

Trafikledningssystem - tekniskt system som används på trafikledningscentralerna för 
att leda och övervaka tågtrafiken. 

Trafikledning - operativ enhet som leder och övervakar tågtrafiken på järnvägen.  

Trafikledare - yrkesroll som operativt arbetar med att leda och övervaka tågtrafiken. 
Kallas även tågklarerare.  

Tågklarerare - se trafikledare. Kan benämnas som fjärrtågklarerare om personen leder 
tåg från en trafikledningscentral och lokaltågklarerare om personen leder tågen lokalt på 
en station.  

Trafikledningscentral - Plats från vilken trafikledare jobbar med att leda och övervaka 
tågtrafiken. Kallas även driftledningscentral. 

System H - system för signalering och säkerhet i järnvägen som bygger på ATC. 

System E - system för signalering och säkerhet i järnvägen som bygger på ERTMS. 

System M - manuellt system för att leda tågtrafik. 

Utrullning - process för att installera och införa ny teknik  
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1. Inledning 
Sveriges järnväg är ett stort och komplext system som är en grundläggande del av 
infrastrukturen i vårt samhälle. Allt från de handelsvaror som fraktas via tågtransport till 
de människor som varje dag använder tåg som transportmedel gör att det är ett system 
som samhället är beroende av. I och med detta krävs det av samhället att tågtrafiken 
fungerar som den ska. Alla som någon gång har suttit på ett tåg när ett meddelande om 
“signalfel” ropas ut vet hur frustrerande det kan vara. Även om meddelandet “signalfel” 
i själva verket kan innebära mycket annat än att det faktiskt är signalsystemet som det är 
fel på, är det ett faktum att dagens signalsystem behöver bytas ut. Dagens teknik är på 
vissa sträckor över 50 år gammal, vilket betyder att anläggningarna börjar nå sin 
tekniska livslängd, samtidigt som det är svårt att få fram vissa reservdelar (Trafikverket, 
2015 A). 

År 2009 kom en förordning från EU om att Europa ska införa ett gemensamt 
signalsystem för att på så vis underlätta för gränsöverskridande tågtrafik (Trafikverket, 
2015 B). Enligt den EU-standard som tagits fram ska signalsystemet ERTMS, en 
förkortning av European Rail Traffic Management System, införas på strategiskt 
utvalda banor i EU-länderna. I Sverige har det beslutats att införa ERTMS i hela landet 
och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra införandet. ERTMS ska 
successivt föras in på järnvägarna runt om i landet med mål att vara fullt i drift år 2035. 
I nuläget har ERTMS införts på pilotbanorna Ådals- och Botniabanan, Haparandabanan 
samt Västerdalsbanan (Trafikverket, 2015 C) (Trafikverket, 2015 D). 

I och med införandet av ERTMS på pilotbanorna finns en mängd kunskap att inhämta. 
Det har redan gjorts en viss erfarenhetsåtergivning från projekten men ett område som 
ännu inte har undersökts i större utsträckning är trafikledningens erfarenheter. Ett av 
Trafikverkets mål med ERTMS-projektet är att införandet av ERTMS-sträckorna ska 
ske med minsta möjliga påverkan på tillgänglighet och punktlighet (Trafikverket, 2015 
B). Detta innebär att trafikledningens roll är av stor vikt i införandeprocessen. Detta då 
trafikledningen är beroende av att signalsystemet fungerar som det ska för att kunna 
leda tågtrafiken och undvika risker i form utav olyckor och störningar. Således bör de 
erfarenheter av problem som uppstått på pilotbanorna identifieras och därefter bör 
förslag på lösningar till dessa problem tas fram för det vidare införandet av ERTMS i 
Sverige. 

 Syfte 1.1

Syftet med detta examensarbete är att identifiera viktiga aspekter för att underlätta 
införandet av ERTMS för trafikledningen i Sverige. Detta genom att samla in 
trafikledningens erfarenheter från införandet av ERTMS på pilotbanorna som styrs av 
trafikledningscentralerna i Ånge och Boden. De problem som uppstått innan, under och 
efter införandeprocessen av ERTMS på pilotbanorna ska identifieras och vidare ska 
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rekommendationer för hur dessa problem kan undvikas och hanteras i det kommande 
införandet i resten av landet tas fram. 

 Frågeställningar 1.2

Frågeställningarna som detta arbete ämnar besvara är följande: 

 Vilka problem har enligt trafikledningen uppstått i och med införandet av det 
nya signalsystemet ERTMS på pilotbanorna? 

 Hur kan problem undvikas för trafikledningen i den framtida 
införandeprocessen? 

 Avgränsningar 1.3

Projektet att införa ERTMS på Sveriges järnvägar är stort och komplext och går inte att 
i sin helhet innefattas i detta examensarbete. En avgränsning i resultatet gjordes således 
till att endast studera trafikledningen på Trafikverket och deras erfarenheter av 
införandet, samt att identifiera möjliga farhågor och lösningar för trafikledningen för det 
framtida införandet. Detta innebär att när införandet av ERTMS nämns i detta 
examensarbete innefattas endast införandet ur trafikledningens synvinkel. I annat fall 
poängteras detta specifikt i rapporten. 

Examensarbetet utvärderar trafikledningens erfarenheter efter införandet av ERTMS på 
pilotbanorna Ådals- och Botniabanan där Ånges trafikledning är ansvariga samt 
Haparandabanan där ansvarig trafikledning finns i Boden. ERTMS finns i tre olika 
nivåer, vilket kommer beskrivas senare i rapporten i avsnitt 5.2.2. Nivå 2 är den nivå 
som kommer att införas i Sverige och är därför den som kommer att beaktas i projektet. 
Det var just nivå 2 som infördes på Ådals- och Botniabanan samt på Haparandabanan. 
En avgränsning görs därför rent geografiskt till områdena Ånge och Boden, och de 
slutsatser som dras kan endast med säkerhet göras för trafikledningen på dessa banor 
eller banor med liknande förutsättningar. Dock kan mer generella råd ges med 
utgångspunkt från de erfarenheter som har erhållits hos trafikledningen i Ånge och 
Boden. 

 Disposition 1.4

Rapportens inleds med ett metodavsnitt, Kapitel 2, där arbetsprocessen och 
genomförandet av arbetet beskrivs. Metoden tar även upp aspekter såsom rapportens 
tillförlitlighet och källkritik. Kapitel 3 förklarar de teorier som detta arbete har utgått 
ifrån, vilket är teorier inom förändringsprocesser samt teorin om människa, teknik och 
organisation. Därefter följer tre bakgrundskapitel; ett om järnvägen i Sverige, ett om 
signalsystem samt ett om trafikledning. Alltså Kapitel 4, 5 och 6. Därpå presenteras 
arbetets resultat i tre kapitel; Kapitel 7, 8 och 9. I Kapitel 7 behandlas de erfarenheter 
som trafikledningen i Ånge och Boden erfor innan, under och efter införandet av 
ERTMS på Ådals- och Botniabanan samt Haparandabanan. I Kapitel 8 framförs 
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projektledarnas erfarenheter från pilotbanorna och hur trafikledningen i Ånge och 
Boden påverkats av införandet av ERTMS. Det sista resultatkapitlet, Kapitel 9, tar upp 
de förväntningar och behov som övriga trafikledare i Sverige har uttryckt inför det 
kommande införandet av ERTMS. I Kapitel 10 analyseras resultaten med hjälp av 
arbetets valda teorier. Utifrån analysen ges ett antal rekommendationer inför det 
kommande införandet av ERTMS i Kapitel 11. Därefter framförs de slutsatser som 
studien har genererat i Kapitel 12. Avslutningsvis tar de två sista kapitlen i rapporten, 
Kapitel 13 och 14, upp förslag till vidare forskning samt en utvärdering av arbetet. 
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2. Metod 
Följande kapitel beskriver arbetsprocessen för examensarbetet och ger motiveringar 
samt beskrivningar till de valda metoderna. Det sker en beskrivning av förstudien samt 
datainsamlingen, som inkluderar en litteraturstudie och två intervjustudier. Vidare tas 
det även upp aspekter kring studiens tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet samt 
en diskussion kring källkritik. 

 Arbetsprocessen 2.1

Arbetsprocessen i detta arbete bestod av tre faser; förstudie, datainsamling och 
slutförande. Processen inleddes med förstudiefasen vilken bestod av arbete med 
problemformulering, en litteraturstudie samt flertalet förberedande intervjuer. I arbetet 
med problemformuleringen fastställdes problemet, således definierades syfte och 
frågeställningar. Litteraturstudien och intervjuerna som gjordes under förstudien var för 
att samla in information om Sveriges järnväg, ERTMS-projektet och trafikledningen i 
Sverige. I den andra fasen, datainsamling, gjordes den resultatgrundande intervjustudien 
samt bearbetning av den insamlade datan. De resultatgrundande intervjuerna gjordes 
med trafikledningen i Ånge och Boden. I denna fas gjordes även en 
resultatkompletterande intervjustudie via e-post med trafikledare på övriga 
trafikledningscentraler i Sverige samt bearbetning av båda intervjustudiernas insamlade 
svar. Den tredje och sista fasen i arbetet var slutförande vilket innefattade 
sammanställning av resultat samt analys av resultat. I denna fas formulerades slutsatser 
och rekommendationer till Trafikverket inför det kommande införandet av ERTMS. I 
fasen användes all information som tagits fram under datainsamlingen för att slutligen 
formulera svar på frågeställningarna. Hela arbetsprocessen är illustrerad i Figur 1. Båda 
författarna har varit lika delaktiga i alla delar av arbetsprocessen. Således har båda 
författarna tillsammans gjort alla litteratur- och intervjustudier samt skrivit alla delar av 
rapporten tillsammans. 

 

Figur 1. Arbetsprocessens faser för det genomförda arbetet. 
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 Förstudie 2.2

Förstudien i detta arbete har skett med hjälp av två kvalitativa metoder, en 
litteraturstudie samt flertalet intervjuer. Litteraturstudien har använts för att studera de 
skrivna källor som finns kring Sveriges järnväg, signalsystem, ERTMS och 
trafikledning. En genomgång av litteratur kopplad till studiens teoretiska ramverk har 
även genomförts. Genom litteraturstudien har en djupare förståelse för projektet 
uppnåtts. Detta underlättade arbetet med att ta fram relevanta frågor till de intervjuer 
som senare gjordes, samt att sammanställa värdefull information till de inledande 
avsnitten i rapporten.  

Under förstudien gjordes även intervjuer. Dessa förberedande intervjuer genomfördes 
med ett antal relevanta personer som dels var anställda på Trafikverket samt personer 
med kunskap inom trafikledning och signalsystem. Intervjuerna gjordes för att få 
förståelse för projektet och centrala aspekter kopplat till studiens syfte. 

2.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes till största del i början av arbetet, i förberedande syfte 
inför intervjuerna och för att skapa förståelse för projektet. Litteraturstudien gjordes för 
att ta reda på kunskap och tidigare forskning inom området, för att undersöka om det är 
relevant att studera ämnet samt för att stärka studiens trovärdighet (Bryman, 2011). 
Litteraturstudien fortskred även kontinuerligt under arbetets gång för utveckla 
bakgrundskapitlet i rapporten, något som Bryman (2011) påpekar är viktigt i ett 
forskningsarbete. 

De aspekter som framförallt studerades genom litteraturstudien var en teknisk 
fördjupning av de tekniska system som signalsystem bygger på, en betraktelse av 
järnvägen och trafikledningen i Sverige samt branschöverskridande projekt med 
liknande problemformuleringar. Stora delar av källorna rörande Sveriges införande av 
ERTMS fanns på Trafikverkets intranät, såsom projektplan och månadsrapporter från 
pilotprojekten. Således går det inte för allmänheten att komma åt vissa av de skriftliga 
källor som använts i detta arbete. För att ytterligare vidga perspektivet och använda 
källor utanför Trafikverket användes sökmotorn Google Scholar. Detta är viktigt i 
trovärdighetssyfte för att bibehålla en objektivitet till studien trots att projektet 
genomförs i samarbete med Trafikverket. Genom sökmotorn tillhandahölls flertalet 
rapporter och vetenskapliga publikationer som innehöll relevant information för 
rapporten. 

För att vidare utforska ämnet studerades ett internationellt perspektiv då ERTMS ska 
införas i stort sett hela Europa. Genom att studera planer inför införandet av det nya 
signalsystemet internationellt förväntades förståelsen för införandeprocessen förbättras 
och studiens relevans förstärkas. 
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I arbetet med att hitta lämpliga källor i en litteraturstudie behövs det formuleras 
passande sökord (Bryman, 2011). De sökord som framförallt användes i denna studie 
var: ERTMS, trafikledning, signalsystem, NTL, ATC/ATP, förändring i organisation 
och MTO. Dessa sökord kunde även kompletteras med andra ord, exempelvis: “ERTMS 
internationellt” eller “signalsystem järnväg”. 

2.2.2 Förberedande intervjuer 

De första intervjuerna som gjordes under detta arbete var med personer på Trafikverket 
inom projektet ERTMS. Dessa intervjuer gjordes för att få en övergripande blick över 
projektet och de hölls med en ostrukturerad intervjuteknik. Inför intervjuerna hade inga 
frågor förberetts utan respondenterna presenterade fritt sin information och de frågor 
som dök upp ställdes allt eftersom. De två första intervjuerna som genomfördes var med 
Anders Sahlstrand som är kommunikationschef på ERTMS-projektet och Karin 
Emilsson som är projektingenjör i projektet. Anders Sahlstrand gav generell information 
kring ERTMS-projektet. Karin Emilsson är projektingenjör inom utrullningsprocessen 
och ansågs därför lämplig att prata med i ett tidigt skede då detta arbete fokuserar på 
just införandet av ERTMS. Nästa intervju som hölls var en halvstrukturerad intervju 
med Simon Tschirner, projektingenjör på Trafikverket i projektet Nationell Tågledning, 
NTL. Detta gjordes för att få en överblick och förståelse av NTL-projektet samt för att 
ta reda på om det fanns en samverkan med ERTMS-projektet.  

Två till personer som intervjuades på Trafikverket var projektledarna för marksystemet 
på pilotbanorna på Ådals- och Botniabanan samt på Haparandabanan. De ansågs 
aktuella att intervjua för att få en klar bild av pilotprojekten och på så vis få kunskap om 
hur det gick och vilka problem som uppstod redan innan intervjuerna på 
trafikledningscentralerna. Den information som gavs på dessa intervjuer kom i ett 
senare skede av arbetet att anses så pass viktig att den sammanställdes i ett 
resultatkapitel (se Kapitel 8). Intervjuerna med projektledarna var halvstrukturerade och 
kan ses i Appendix B. 

Ytterligare en person med bred kunskap om hela ERTMS-projektet som intervjuades 
under förstudien var Anders Karlsson, handledare för detta examensarbete. Då Karlsson 
är projektledare för utrullningsdelen av projektet var detta en aktuell intervju att hålla. 
Intervjun som hölls med Karlsson var ostrukturerad. Även Anders Stridh, 
uppdragsledare för utveckling på Ådals- och Botniabanan på Trafikverket, intervjuades. 
Stridh kunde bidra med fördjupad information om de tekniska delarna av ERTMS och 
intervjun var halvstrukturerad. En annan person inom ERTMS-projektet som 
intervjuades var Ralf Grahn som är planeringsansvarig för projektet och mycket kunnig 
inom alla dess delar. Intervjun som hölls med Grahn var ostrukturerad. En respondent 
utanför Trafikverket som intervjuades var Arne W Andersson, forskningsingenjör på 
Uppsala universitet. Andersson har flerårig kunskap inom trafikledning och har varit 
delaktig i flertalet forskningsprojekt kopplat till både Trafikverket och trafikledning, 
vilket gjorde att han ansågs vara lämplig som respondent till dessa förberedande 
intervjuer. Intervjuformen var halvstrukturerad. 
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En sammanställning av de personer som intervjuades under den förberedande delen av 
studien kan ses i Tabell 1 nedanför. I tabellen ses även respondentens befattning, 
organisation, datum för intervju samt intervjuform. 

 
Tabell 1. Sammanställning av respondenterna i datumordning. 

Namn Befattning Organisation Datum Intervjuform 

Anders 
Sahlstrand 

Kommunikationschef 
ERTMS Trafikverket 2016-01-26 Ostrukturerad 

Karin 
Emilsson Projektingenjör ERTMS Trafikverket 2016-01-26 

2016-05-02 Ostrukturerad 

Simon 
Tschirner Projektingenjör NTL Trafikverket 2016-02-10 Halvstrukturerad 

Projektledare 
A 

Projektledare Ådals- och 
Botniabanan Trafikverket 2016-02-12 Halvstrukturerad 

Anders 
Karlsson Projektledare Utrullning Trafikverket 2016-02-22 Ostrukturerad 

Arne W 
Andersson Forskningsingenjör Uppsala 

universitet 2016-02-23 Halvstrukturerad 

Anders Stridh 
Uppdragsledare 
utveckling Ådals- och 
Botniabanan 

Trafikverket 2016-03-01 Halvstrukturerad 

Projektledare 
B 

Projektledare 
Haparandabanan Trafikverket 2016-03-01 Halvstrukturerad 

Ralf Grahn Planeringsansvarig 
ERTMS Trafikverket 2016-05-12 Ostrukturerad 

 

 Datainsamling 2.3

Datainsamlingen i detta arbete har skett genom intervjuer. En resultatgrundande 
intervjustudie samt en resultatkompletterande intervjustudie. De resultatgrundande 
intervjuerna genomfördes med trafikledningen som styr ERTMS-pilotbanorna i Ånge 
och Boden. Då det inte finns några större mängder tillgängligt material kring 
trafikledningens erfarenheter av ERTMS på pilotbanorna var intervjuerna med 
trafikledningen nödvändiga för att samla in data som kunde ligga till grund för svaren 
på frågeställningarna. Det gjordes även resultatkompletterande intervjuer med ett antal 
trafikledare på resterande trafikledningscentraler i Sverige via e-post.  

De intervjuer som genomfördes under datainsamlingen var av typen kvalitativa 
intervjuer. Kvalitativa intervjuer ansågs passande för detta arbete då de inte kräver ett 
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detaljerat frågemanus utan de frågor som ställs till en viss respondent kan variera utifrån 
intervjuns kontext. Genom kvalitativa intervjuer underlättas det för deltagarna att prata 
fritt kring frågorna och att de får formulera sig med egna ord kring de ämnen som tas 
upp (Yin, 2013). Detta var något som önskades i denna studie då det som efterfrågades 
ofta var respondenternas egna tankar, erfarenheter och uppfattningar. De skriftliga 
intervjuer som gjordes via e-post var även de kvalitativa och de bestod sex stycken 
frågor med öppna svar. 

Då studien som genomfördes var av kvalitativ art skedde urvalet av respondenter genom 
målstyrda urval. Denna typ av urval innebär att de individer, organisationer och 
dokument som väljs ut till studien har direkt koppling till de formulerade 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Urvalet av respondenterna skedde därmed i samråd 
med handledare på Trafikverket samt ämnesgranskare på Uppsala universitet. Urvalet 
av trafikledare på trafikledningscentralerna gjordes av Hans Engevi, enhetschef vid 
Ånges trafikledningscentral, samt Bodens trafikledningscentrals enhetschef Eva 
Larsson. Hans Engevi och Eva Larsson är chefer på centralerna och har därför stor 
kännedom om lämpliga respondenter för studiens syfte.  

2.3.1 Resultatgrundande intervjustudie 

Den resultatgrundande intervjustudien gjordes med totalt 10 trafikledare på 
trafikledningscentralerna i Ånge och Boden, som styr pilotbanorna Ådals- och 
Botniabanan respektive Haparandabanan. Dessa intervjuer gjordes för att identifiera de 
problem som trafikledarna ansåg hade uppstått i och med införandet av ERTMS samt 
för att ta reda på hur de ansåg att den framtida införandeprocessen kan underlättas för 
trafikledningen. Intervjuerna med trafikledningen i Ånge och Boden genomfördes som 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer ett verktyg för att förstå teman i den levda 
vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. Då besöken och 
intervjuerna med personalen på trafikledningscentralerna skedde på deras arbetsplats 
var det lämpligt att använda en intervjumetod som var passande för att förstå personerna 
i dess vardagliga miljö. Denna typ av intervju liknar ett vardagssamtal men har dock ett 
syfte vilket betyder att den är halvstrukturerad. Intervjun är varken så pass öppen som 
ett vardagssamtal eller så pass sluten som ett frågeformulär. Den genomförs istället med 
stöd av en intervjuguide som innehåller olika teman och förslag till frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Således förbereddes intervjuerna med trafikledningen genom att 
skriva ned ett antal större teman och under varje tema skriva ned ett antal frågor. De 
frågeteman som valdes var Ditt arbete, ERTMS samt Framtiden. Intervjufrågorna kan 
ses i sin helhet i Appendix A. 

Det fenomenologiska perspektivet i intervjustudien innebar intresset av att förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, i detta fall personalen på 
trafikledningscentralerna. Detta för att få en beskrivning av hur de uppfattar sin värld 
enligt antaganden att det är den relevanta verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). För 
att besvara frågeställningen om vilka problem som uppstod under införandet av ERTMS 
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på pilotbanorna var det viktigt att de intervjuade personerna på trafikledningen gav en 
ärlig bild av deras erfarenheter. Innan intervjun påbörjades informerades respondenten 
om dess anonymitet i studien för att detta inte skulle hindra personen från att yttra sina 
känslor. 

Intervjuerna i Ånge genomfördes den 7 mars 2016 och intervjuerna i Boden 
genomfördes den 10 mars 2016. Totalt intervjuades fyra personer i Ånge och sex 
personer i Boden. Sammanlagt var respondenterna i både Ånge och Boden mellan 44 
och 55 år, med en snittålder på 50 år.  Respondenterna var genomgående trafikledare 
med lång erfarenhet. Totalt hade de intervjuade mellan 14 och 34 års erfarenhet av 
trafikledning. En del av de personer som intervjuades var även enhetschefer, 
produktionsledare, säkerhetshandläggare, instruktörer och handledare, men har 
bibehållit befogenheten av att arbeta som trafikledare genom månadsvis återkommande 
arbete som trafikledare och genomförande av prov på årsbasis. 

2.3.2 Resultatkompletterande intervjustudie 

För att ytterligare vidga förståelsen för trafikledningen i Sverige och deras uppfattning 
av ERTMS gjordes en kompletterande intervjustudie med trafikledare från några av de 
övriga trafikledningscentralerna i Sverige. Trafikledningscentralerna som deltog i 
studien var Hallsberg, Malmö, Stockholm och Norrköping. Göteborg hade inte 
möjlighet att delta och Gävle inkluderades inte i studien då de i dagsläget redan styr en 
ERTMS-bana. Studien var av kvalitativ art, intervjuerna gjordes via e-post och bestod 
av sex frågor som skickades ut till trafikledarna. I mailet ombads trafikledarna att svara 
på frågorna och skicka tillbaka svaren i ett vändande mail. Det ställdes inga följdfrågor 
på svaren som skickades in. Totalt mailades frågorna till 57 trafikledare och av dessa 
var det 18 som svarade. Urvalet gjordes med hjälp av sektionscheferna på respektive 
trafikledningscentral som förmedlade kontakten med lämpliga trafikledare. Frågorna 
skickades ut till ett stort antal trafikledare för att göra en försäkran om att få ett rimligt 
antal svar, då svarsfrekvensen på mailintervjuer inte alltid är hög. 18 svar motsvarar 
cirka 33 % av de tillfrågade och är enligt författarna en tillräckligt hög svarsfrekvens för 
en resultatkompletterande intervjustudie. Se Tabell 2 för mer statistik kring de 
resultatkompletterande mailintervjuerna. Ingen påminnelse skickades till de som fått 
frågorna. De frågor som ställdes handlade om vad trafikledarna visste om ERTMS, 
vilka förväntningar som fanns samt vad de trodde var viktigast för att underlätta 
införandet. Frågorna kan ses i sin helhet i Appendix C. Denna resultatkompletterande 
intervjustudie gjordes för att få en djupare förståelse för hur trafikledare som i framtiden 
kommer att bli berörda av införandet av ERTMS ser på det nya signalsystemet samt 
deras önskemål för att underlätta införandeprocessen. 
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Tabell 2. Statistik från insamlingen av de resultatkompletterande mailintervjuerna. 
 

Trafiklednings-
central 

Datum för 
utskick 

Antal 
mottagare 

Antal 
svarande Svarsfrekvens Kortast 

erfarenhet 
Längst 
erfarenhet 

Hallsberg 2016-04-08 10 7 70 % 5 år 29 år 

Malmö 2016-04-08 
2016-04-13 8 3 37,5 % 5 år 10 år 

Norrköping 2016-04-04 11 4 36,4 % 4 år 21 år 

Stockholm 2016-04-18 28 5 17,9 % 4 år 26 år 

Totalt X 57 19 33,3 % 4 år 29 år 
 

 Genomförande och bearbetning 2.4

Intervjuerna i detta arbete genomfördes på två olika vis, antingen som ostrukturerade 
eller som halvstrukturerade. De ostrukturerade hade varierande upplägg, men de utgick 
vanligen från att respondenten fritt berättade om ERTMS. Vid två av intervjutillfällena 
gjordes detta med hjälp av power point-presentationer. De frågor som dök upp under 
presentationernas gång ställdes, och inga frågor var således förberedda innan. De 
ostrukturerade intervjuerna höll på i 1-1,5 timme och spelades inte in, utan handskrivna 
anteckningar fördes under intervjuernas gång.  
 
Inför de halvstrukturerade intervjuerna hade mellan tre till fem frågeteman förberetts, 
med ett antal frågor under varje tema. De frågor som initialt skrevs ner formulerades 
öppet, så att respondenten i största möjliga mån kunde prata fritt kring frågorna. 
Intervjuerna skedde alltid i ett stängt rum så att ingen påverkan från omvärlden skedde. 
Under intervjuernas gång fick respondenterna prata till punkt och ville de ta upp andra 
aspekter än de som togs upp i de förberedda frågorna tilläts det. Utöver de förberedda 
frågorna ställdes även följdfrågor till de svar som gavs, samt ytterligare frågor under 
temat om det lämpade sig.  Samtliga halvstrukturerade intervjuer spelades in med 
respondentens samtycke med syftet att säkerställa att informationen från respondenterna 
återgavs på ett korrekt sätt. Innan intervjuerna bestämdes att en av författarna höll i 
intervjun samt ställde frågorna och en som antecknade på en dator. Under intervjuernas 
gång tilläts den antecknande personen att ställa följdfrågor eller frågor i förtydligande 
syfte. De halvstrukturerade intervjuerna pågick i 1-2 timmar. 
 
För att konkretisera den insamlade datan från de muntliga intervjuerna bearbetades 
materialet. Detta gjordes kontinuerligt under insamlandet genom diskussioner och till en 
viss del transkribering. Transkriberingen gjordes endast på intervjumaterialet från 
trafikledningscentralerna i Ånge och Boden samt intervjuerna med pilotprojektens 
projektledare. Transkribering är ett tidskrävande moment men är fördelaktigt för att 
konkretisera information från intervjuer samt för att kunna göra korrekt citering. Denna 
studie har inte använt full transkribering utan endast transkriberat de svar som varit 
relevanta för studiens syfte. Detta är fördelaktigt då en full transkribering inte kan 
bibehålla objektivitet och då det är bättre att endast transkribera de svar som verkar 
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aktuella (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är dock bra att göra detta med marginal och 
göra transkriberingen lite mer utförlig än vad som i början tros vara nödvändigt (Tjora, 
2012), därför transkriberades stora delar av intervjuerna med trafikledningen. Efter 
transkriberingen färgkodades den transkriberade texten efter olika teman så som 
“problem som uppstått” och “förslag till förbättringar” för att sedan lättare kunna 
sammanställa resultatet. 
 
De resultatkompletterande intervjuerna genomfördes under den senare delen av 
datainsamlingen. Insamlandet pågick under drygt två veckor och skedde via mail. 
Kontakten med respondenterna gick till på två olika sätt. Antingen skickades förfrågan 
om medverkan samt de sex frågorna med mail direkt till respondenterna, eller så 
skickade sektionscheferna på trafikledningscentralerna ut förfrågan och frågorna till 
sina medarbetare. Svaren skickades dock alltid med mail direkt till författarna och inte 
via sektionscheferna.  
 
För att bearbeta den insamlade informationen från mailintervjuerna med trafikledarna på 
trafikledningscentralerna i Norrköping, Hallsberg, Malmö och Stockholm 
sammanställdes samtliga svar på varje fråga. Detta var fördelaktigt för att identifiera 
likheter och skillnader mellan de olika trafikledningscentralerna. Svaren färgkodades 
sedan för att urskilja teman, bland annat om det handlade om informationsbrist, 
utbildning och ERTMS- tekniken. 

 Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 2.5

Enligt Tjora (2012) kan begreppen tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
användas som kriterier för att säkerställa kvaliteten på kvalitativ forskning. Därför har 
denna studie genomförts med mål att uppfylla dessa kriterier. 

Tillförlitlighet består av de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Tjora (2012) beskriver 
tillförlitlighet som vilken typ av relation forskaren har till det studerade ämnet och hur 
detta kan påverka resultaten. Idealet enligt positivistisk tradition är att forskaren ska 
vara en neutral eller objektiv observatör. Men ofta finns ett engagemang och en tidigare 
kunskap för området som forskaren ska studera, vilket gör att det finns en risk för 
förhandsinställningar som vinklar studien. Dock kan de tidigare kunskaperna kring 
ämnet även ses som en resurs då det kan underlätta arbetet med att ställa relevanta 
frågor (Tjora, 2012). Författarna till detta examensarbete har inte tidigare kommit i 
kontakt med ERTMS-projektet, men har under utbildningen vid upprepade tillfällen 
berört järnvägssystemet och på olika sätt studerat det. Ett intresse för tåg och järnväg 
finns dessutom hos författarna. Detta kan ha gjort avtryck på attityden till projektet och 
lett till en generellt positiv inställning för projektet. Dock har en öppen inställning till 
olika åsikter kring ERTMS tillämpats och källor med olika uppfattningar kring projektet 
har beaktats. Författarna till rapporten hade ingen personlig vinning i att få fram ett visst 
resultat i studien. 
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Giltighet handlar om att bedöma om de svar som fås i forskningen faktiskt är svar på de 
frågor som ställts. För att testa giltigheten bör forskaren förhålla sig medveten till 
aktuella teorier och perspektiv samt ta del av tidigare forskning som gjorts inom samma 
områden. För att bedöma sina resultat kan de jämföras med resultat från annan, 
liknande, forskning (Tjora, 2012). Att triangulera data från flera källor är enligt Yin 
(2013) grundläggande i empirisk forskning då det ökar validiteten i studien. Detta görs 
genom att utvärdera om data ifrån två eller fler källor konvergerar mot samma resultat. 
Det kan exempelvis handla om att en observation och intervju påvisar samma slutsats. 
Ju mer konvergens som kan påvisas mellan olika typer av data, desto starkare blir också 
beläggen och vidare även slutsatserna (Yin, 2013). Under studiens gång användes i 
största möjliga mån flertalet källor för samma fakta, för att säkerställa att all fakta var 
korrekt.  

Tjora (2012) menar att det viktigaste för att uppnå hög giltighet är att forskningen pågår 
inom vetenskaplighetens ramar samt med förankring i annan relevant forskning. Detta 
är något som har försökt uppnåtts då tidigare forskning som gjorts inom ERTMS-
projektet, och liknande branschöverskridande projekt, har behandlats under studiens 
gång. En rapport som har studerats är “ERTMS i verkligheten - erfarenheter från Ådals- 
och Botniabanan” (Kecklund & Nordlöf, 2014), som ger en bild av pilotprojektet på 
Ådals- och Botniabanan och erfarenheter från lokförarnas perspektiv. 
Forskningsprojektet “Framtida tågtrafikstyrning vid Uppsala universitet” (Andersson et 
al., 2015) har även studerats. Projektet genomfördes i samverkan mellan institutionen 
för informationsteknologi samt Trafikverket och är en sammanställning av flera olika 
forskningsprojekt om tågtrafikstyrning. Baserat på detta har Trafikverket upprättat 
STEG-projektet för att utveckla ett fullskaligt tågstyrningssystem för testning i verklig 
miljö.  

Två examensarbeten har även varit aktuella att studera. Det ena är skrivet på Uppsala 
universitetet och heter “Medarbetarna i en omorganisering - En studie av hur 
mottagandet av ny teknik och nya arbetssätt kan underlättas hos medarbetarna” 
(Lindberg, 2015). Arbetet handlar om en omorganisering på PostNord AB och hur 
denna genomförs framgångsrikt. Det andra examensarbetet är skrivet på Lunds tekniska 
högskola och heter “Driftstörningskonsekvenser av ERTMS-implementering i Sverige – 
Handlingsplan inför framtida järnvägsprojekt innefattande ERTMS” (Hjort & Persson, 
2014), vilket handlar om erfarenheter från driftstörningar på ERTMS-pilotbanorna. Det 
har även gjorts efterforskningar i liknande projekt inom andra verksamhetsområdet för 
att se om det fanns möjlighet att dra erfarenheter från andra branscher. Bland annat av 
projektet med bytet till IT-system Zenit hos SOS Alarm och projektet med polisens IT-
system Pust. Det föreföll sig dock att trafikledning är ett så pass säreget område vilket 
gör det svårt att kunna dra erfarenheter från forskningen inom andra branscher. 

Det sista begreppet som detta arbete har utgått ifrån för att uppnå hög kvalitet är 
“generalisering”. Generalisering, som även kallas för extern validitet, kan beskrivas som 
i vilken utsträckning resultaten från en studie kan generaliseras till andra sociala miljöer 
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och situationer (Bryman, 2011). Enligt Tjora (2012) går det att utröna tre former av 
generalisering i kvalitativ forskning. Det första är naturalistisk generalisering, när 
läsaren själv kan bedöma om resultaten är av giltighet för till exempel läsarens egen 
forskning. Det nästa är måttfull generalisering, vilket är när det är upp till forskaren att 
presentera i vilka situationer som resultaten kan vara giltiga. Den sista formen är 
begreppslig generalisering, som är när forskaren kan utveckla begrepp, typologier eller 
teorier som har relevans för andra fall än den som studeras. I denna studie har 
begreppslig generalisering varit målet. Detta då studien till mångt och mycket har utgått 
från pilotbanorna där ERTMS införts, men de slutsatser och rekommendationer som ges 
riktas till hela införandet av ERTMS i Sverige. Det har således dragits generella 
slutsatser utifrån de fall som har studerats.  

 Källkritik 2.6

Under arbetets gång har alla källors trovärdighet utvärderats. För att ge denna rapport 
trovärdighet lyfts det därför i detta avsnitt fram tänkbar kritik till de källor som använts 
som underlag i studien. Genomgående i studien har de källor som använts jämförts med 
varandra för att försäkra att informationen till stor del stämmer överens och inte är 
motsägande. När skriftliga källor har använts har de i så hög utsträckning som möjligt 
varit akademiska. Dock har information gällande ERTMS behövts hämtats från 
Trafikverket då det är de som driver projektet i Sverige. Dessa källor har jämförts med 
källor från liknande instanser internationellt. Det har i största möjliga mån använts 
källor som publicerats så nyligen som möjligt vid information kring ERTMS-projektet, 
då utvecklingen och planeringen hela tiden går framåt. Det betyder att källor som bara 
är några år gamla kan innehålla information som inte längre är aktuell. Dock har dessa 
typer av källor emellanåt ändå behövts användas, men då har det verifierats att 
informationen fortfarande är giltig. 

Vid användningen av källor från Trafikverket, både de skrivna och de muntliga, finns en 
risk att de har en subjektiv och personligt präglad bild av projektet. Eftersom 
Trafikverket har i uppgift att planera och genomföra ERTMS-projektet på ett 
framgångsrikt sätt bör de anse att de valda tillvägagångssätten är de bäst lämpade. Det 
kan således leda till att de förmedlar en mer positiv inställning till projektet än vad en 
icke-projektmedlem skulle göra. Trafikverket har dock inte försökt dölja de problem 
som uppstått under införandet av ERTMS på pilotbanorna och de personer som har 
intervjuats under projektet har gett svar med både positiva och negativa synvinklar. För 
att balansera upp informationen från Trafikverket har även litteraturstudien och 
intervjuerna förts med, för Trafikverket, utomstående källor. Det har kommit upp 
information som ger kritik till projektet, något det har funnits medvetenhet för under 
studiens gång. 

Vid intervjuerna med trafikledningen var målet att ta reda på deras personliga 
erfarenheter av ERTMS.  De fick därför delge sina uppfattningar och åsikter kring, 
bland annat, de problem som uppstått. I och med att det var trafikledarnas egna åsikter 
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som efterfrågades kan problem som de tog upp inte anses som ett problem för en annan 
aktör, men som tidigare nämnt var det trafikledarnas egna uppfattningar som var 
centrala i dessa intervjuer.  Ibland delgav de även vad de ansåg var orsak till varför ett 
problem hade uppstått, vilket inte alltid behövde stämma överens med vad andra aktörer 
ansåg vara orsaken. De antal trafikledare som intervjuades bestämdes med avseende på 
den tid som fanns till förfogande på trafikledningscentralen. Hade obegränsat med tid 
funnits hade gärna samtliga trafikledare som arbetade på centralerna intervjuats, men 
detta var inte möjligt i denna studie. 
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3. Teori 
I följande kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Kapitlet inleds 
med att behandla teorier kring att införa ett nytt system i en organisation och vad som är 
viktigt att tänka på vid ett sådant införande. Detta inkluderar en presentation av 
förändringsmodellen, en modell som visat sig användbar vid förändringar i en 
organisation. Förändringsmodellen ger en förenklad förklaring av införandeprocessen 
och de viktiga aspekterna i den. I och med att det är en förenklad modell för en 
införandeprocess finns det dock risk att modellen utelämnar aspekter som är av 
betydelse. Trots detta anses teorin vara relevant för studien då den ger en tydlig 
helhetsbild. Teorigrunden om förändring i en organisation valdes för denna studie då 
arbetet handlar om att inför ett nytt system - ERTMS, i en organisation - Trafikverket. 
Därför ansågs det välbehövligt att använda en teoretisk grund som tillhandahåller råd 
kring införandeprocesser av ny teknik.  

Därefter behandlas två teorier kring samspel mellan en verksamhets komponenter. Först 
tas teori om säkerhet kopplat till människa, teknik och organisation (MTO) upp. Denna 
teori valdes då införandet av ERTMS i allra högsta grad påverkar människan som i 
denna studie representeras av trafikledarna, tekniken - signalsystemet och 
organisationen Trafikverket. För att uppnå ett införande med hög säkerhet krävs det att 
samspelet mellan dessa tre aspekter är i balans. Som ett komplement till MTO-teorin tas 
även socioteknisk systemteori upp. 

 Att införa ett nytt system 3.1

Att införa ett nytt system i en organisation innebär flera utmaningar för hela 
organisationen. En del av organisationen som berörs är ledningen. Ofta är 
ledningsgruppen mer utrustad för att leda innovationen, snarare än att leda införandet 
(Leonard-Barton & Kraus, 1985). Införandet av ett nytt system innebär introduktion och 
driftsättning av systemet i den aktuella verksamheten. För detta krävs att det 
tillhandahålls utbildning, support samt handböcker eller liknande dokumentation. När 
det införs ett nytt system, exempelvis ett IT-stöd, i en verksamhet måste det ske på ett 
väl genomtänkt sätt för att undvika misslyckanden. Hur välfungerande och användbart 
ett system än är, kan det inte överlämnas till användarna utan introduktion eller support 
utan hela införandeprocessen måste i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet vara väl 
planerad (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Det är större sannolikhet för ett framgångsrikt införande om definition och beslut om 
införandet sker på så hög organisatorisk nivå som möjligt, samtidigt som det är viktigt 
att definition och lösning av problemet ligger nära slutanvändaren. Denna paradox är en 
angelägenhet att lösa för ett lyckat införande (Leonard-Barton & Kraus, 1985). För 
slutanvändaren är möjligheterna till att utvecklas viktig vid förändringsarbetet, och det 
är något som både kan stimulera och hindra övergången vid införandet av ny teknik. 
Detta då lärandet och utvecklingen kan vara av både negativ och positiv art för 
medarbetarna som berörs av förändringen. Lärande kan uppfattas som något negativt 
när det kopplas till förändringar som är snabba och expertstyrda. En sådan situation kan 
ofta göra att människor känner sig överkörda vilket kan skapa misstänksamhet, 
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besvikelse och motståndskraft mot förändringen. För att skapa en mer positiv syn av 
lärandet kan det vara fördelaktigt att minska styrningen och istället låta människorna 
prova sig fram och vara delaktiga i beslutsfattandeprocessen (Hägerfors & Brattgård, 
1992). Erfarenheter har visat att aktivt deltagande i formulering av utbildningsbehov i 
en organisation samt i utformningen av utbildningen är mer givande vid en 
förändringsprocess än själva utbildningen (Angelöw, 1991). Enligt Leonard-Barton och 
Kraus (1985) är det nödvändigt att visa den nya teknologin från varje grupps perspektiv 
och planera införandet beroende på grupp. 
 
En annan stimulerande aspekt vid förändring i en organisation, så som vid införande av 
ny teknik, är om medarbetarna känner engagemang för sitt arbete. Detta kan ofta göra 
att de är mer intresserade av att vara en del av förändringsarbetet. Ett sådant intresse 
uppstår särskilt om medarbetarna känner att utvecklingen kan bidra till en förbättring 
eller effektivisering av deras arbetsuppgifter (Hägerfors & Brattgård, 1992). Det kan 
även underlätta om medarbetarna förstår nödvändigheten av förändringen och upplever 
behov av den. Förändringsviljan kan förstärkas om medarbetarna har möjlighet att ge 
inflytande och på andra sätt blir delaktiga i processen vid en förändring (Angelöw, 
1991). Något annat som är viktigt vid planeringen för att införa ny teknik är att det finns 
tillräckligt mycket kunskap om den nya tekniken hos medarbetarna. För att 
medarbetarna ska kunna vara en del av införandeprocessen och kunna komma med egna 
förslag och idéer för underlättande av införandet krävs det att de är kunniga och insatta i 
frågan (Hägerfors & Brattgård, 1992). En viktig förutsättning för en bra 
införandeprocess i en organisation är att de berörda är motiverade och har en 
förändringsberedskap (Angelöw, 1991). Det finns forskning kring hur användarna 
involveras i en förändring, se exempelvis Gulliksen och Göransson (2002). 

3.1.1 Förändringsmodellen 

En förenklad men framgångsrik modell av förändringsprocessen i en organisation är 
Kurt Lewins trestegsmodell. Stegen i modellen förtydligar och utvecklar de teorier om 
förändring i en organisation som tagits upp tidigare med hjälp av en konkret modell. 
Modellen beskrivs av tre steg: unfreeze, change, refreeze som på svenska översätts till 
upptining, förändring och åternedfrysning. Förändringsmodellen skapades av Lewin år 
1947 och var till en början inte menad att tillämpas inom en organisation utan skapades 
för interna förändringar inom en grupp. Trots detta är Lewins förändringsmodell ett 
nyckelbidrag till metoder i organisationsförändring (Burnes, 2004). Se Figur 2 för 
visualisering av förändringsmodellen. 

 

Figur 2. Förändringsmodellen med dess tre steg; upptining, förändring och 
åternedfrysning. 
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Första steget, upptining, i Lewins trestegsmodell är en viktig del i processen och handlar 
om att minimera barriärerna och på så sätt öka chanserna för en lyckad förändring. 
Steget förklarar också varför det kan finnas en motvilja till förändring hos 
medarbetarna. Syftet är att förbereda sig på en förändringsprocess och förstå fördelarna 
med förändringen gentemot att vara kvar i den nuvarande situationen (Levasseur, 2001). 
Jämvikten mellan det komplexa förhållandet av drivande och fasthållande krafter i en 
grupp, måste vara “upptinad” innan ett gammalt beteende kan ersättas med ett nytt, och 
implementeras på ett framgångsrikt sätt (Burnes, 2004). För en lyckad 
förändringsprocess är det nödvändigt att medarbetarna blir informerade om den 
föreslagna förändringen, och varför den sker, för att de ska förstå och stötta den. Enligt 
Levasseur (2001) är inte aktiv topp-down kommunikation effektivt för att säkerställa en 
lyckad förändring eftersom medarbetare stöttar det som de själva hjälpte till med att 
skapa. Att förankra förändringen och processen samt aktivt deltagande från berörda 
parter i en förändringsprocess är det allra viktigaste elementet. Ett misslyckande här kan 
innebära att medarbetarna inte stödjer förändringen fullt ut. 

Steg två i förändringsmodellen är förändring och blir aktuell när berörda parter har 
förstått och accepterat orsakerna till förändringen. I detta steg undersöks det nuvarande 
systemet och förändringsarbetet till det nya systemet börjar utformas. För att lyckas i 
förändringssteget är det viktigt med en fungerande kommunikation mellan de som 
berörs av förändringsarbetet och de drivande parterna, samt en känsla av 
sammanhållning (Levasseur, 2001). 

Det tredje och sista steget, åternedfrysning, syftar till att återstabilisera den jämvikt som 
bröts upp i första steget och ska säkerställa att de nya beteendena är relativt säkra från 
att återgå till de tidigare (Burnes, 2004). I detta steg genomförs installationen av det nya 
systemet, det testas och felsöks kontinuerligt och förbättras därefter. Trots att 
åternedfrysning är förändringsmodellens sista steg innebär det inte att processen är 
färdig här. Förändringen kräver kontinuerlig och aktiv uppföljning tills det skede att de 
nya arbetssätten ersatt de tidigare. Denna uppföljningsprocess kan ta tid och har ingen 
begränsad tidsåtgång (Levasseur, 2001). En lyckad förändring är en gruppaktivitet och 
organisationens kultur, normer, politik samt praxis måste också förändras i takt med 
organisationsförändringen. Annars riskerar beteendeförändringen på individnivå att bli 
tillfällig (Burnes, 2004).  

 Samspel mellan verksamhetens komponenter 3.2

Människa, teknik och organisation, MTO, är ett välanvänt begrepp inom säkerhet. 
Teorin används inom många olika discipliner och kan tillämpas på de processer som 
innefattar människa, teknik och organisation. Även STS, Socioteknisk systemteori, är 
vanligt förekommande vid frågor kring samspel mellan teknik och människor. 
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3.2.1 Relationen Människa – Teknik – Organisation  

Begreppet människa, teknik och organisation står för samspelet mellan dessa tre 
sammankopplade system. MTO definieras av Rollenhagen som “ett perspektiv på 
säkerhet vars syfte är att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala 
förutsättningar samspelar med olika teknologier och organisationsformer samt utifrån 
denna kunskap verka för ökad säkerhet” (Rollenhagen, s.10, 1997). Delsystemen och 
deras samspel kan beskrivas grafiskt enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Samspel mellan människa, teknik och organisation. 

För att ge en djupare inblick i MTO beskriver Rollenhagen (1997) de olika delsystemen 
enligt nedan: 

Människa 
Människan kan i sig delas upp i tre delsystem; det biologiska, det psykologiska och det 
sociala. Det biologiska handlar om att människan ofta reagerar intuitivt i interaktionen 
med komplex teknologi. Det psykologiska handlar om att betrakta människan från ett 
individuellt psykologiskt perspektiv. Det sociala systemet handlar om relationer 
människor emellan. Det består bland annat av attityder och värderingar. Det påverkas av 
människors mönster vid kommunikation och samarbete och har således stor betydelse 
för hur säkerheten utvecklas. 

Teknik 
Säkerheten är beroende av att tekniken fungerar på ett säkert sätt. Att analysera tekniken 
är något som utgör det traditionella säkerhetstänket. För att analysera detta är det viktigt 
att utgå ifrån de normer och standarder som har skapats för tekniken. Detta gäller främst 
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vid förändringsarbeten och det är då betydelsefullt att betrakta och identifiera teknikens 
normer. 

Organisation 
Det organisatoriska systemet står ofta som övergripande vid analys av kopplingar 
mellan olika komponenter i ett MTO-system. En organisation är en social gruppering 
och ett öppet system som kontinuerligt genomgår förändringar samt utför arbete med 
hjälp av olika resurser exempelvis tekniska och mänskliga.  

Ett systems säkerhetsnivå är beroende av kvaliteten på de tre delsystemen samt 
relationerna dem emellan. Med kvaliteten menas kvaliteten på det tekniska systemet, 
kvaliteten på det organisatoriska/administrativa systemet och kvaliteten på det 
mänskliga systemet. De organisatoriska/administrativa systemet innebär de rutiner och 
regler som styr drift, underhåll samt kvalitetssäkring. Det mänskliga systemet innebär 
individernas kunskaper och attityder (Rollenhagen, 1997). 

Forskning har visat att grundorsaken till olyckor och incidenter ofta ligger i en 
kombination av svagheter i teknik, organisation och mänskligt beteende. Därför är det 
av stor vikt att studera relationerna mellan dessa variabler. Relationen mellan dessa kan 
beskrivas enligt följande: 

• Människa – teknik 
Handlar främst om normer och kriterier för hur gränssnittet mellan människa 
och teknik bör utformas och granskas. Några generella kriterier för detta 
gränssnitt är exempelvis enlighet, feltolerans, god återkoppling samt att det ska 
vara lätt att förstå och att skapa en överblick. 

• Människa – organisation 
Handlar exempelvis om att administration inom organisationen ska vara 
överblickbar, inte belastas av onödiga funktioner samt vara enhetlig och 
strukturerad för att hjälpa människan på bästa sätt. Olika organisationsformer 
kan även påverka människans reaktioner. 

 Organisation - teknik 
Handlar främst om de administrativa barriärfunktionerna i organisationen, det 
vill säga system som ska förebygga mänskligt felagerande (Rollenhagen, 1997). 

3.2.2 Kommunikation 

En viktig aspekt vid utveckling av ett tekniskt system är att fokusera på 
användarmedverkan. Enskilda operatörer bör involveras redan vid utformandet av ett 
nytt system. Detta för att se till att tekniken är feltolerant och tydlig för operatörerna. 
Det gäller även för den organisation som förankrar och administrerar tekniken. 
Människan handskas med tekniken i ett socialt sammanhang och i en bestämd fysisk 
omgivning - därför bör man betrakta sambandet mellan människa, teknik och 
organisation. När denna helhetssyn tas i betraktelse blir kommunikation en aktuell 
fråga. För att utveckla god säkerhet på en arbetsplats krävs effektiva 
kommunikationskanaler. I mer invecklade produktionssystem, där det finns beroenden 
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mellan flera olika grupper, är det extra viktigt att kommunikationen fungerar väl. En 
annan situation som kräver välfungerande kommunikation är vid utvecklings- och 
ändringsverksamheter. Vid utvecklingen av ett nytt system är det av största vikt att 
operatörernas åsikter tas tillvara på. Detta är något som kan påverkas av 
kommunikationsproblem då människor i olika delar av en organisation kan ha svårt att 
förstå varandra. Det brukar beskrivas som att de pratar olika språk, något som beror på 
att människor i olika positioner låser fast sig i olika roller. För att uppnå god 
kommunikation krävs det att förutfattade meningar och roller läggs åt sidan och att en 
öppenhet anammas (Rollenhagen, 1997).  

Både för systemet i sin helhet och inom varje delsystem måste informationsflödet vara 
välfungerande. Detta kräver bland annat goda rutiner för människornas kommunikation 
med varandra, människornas kommunikation med tekniken, att det administrativa 
systemet utformas i harmoni med människan, att företagsledningens styrning har en bra 
balans mellan toppstyrning samt lyhördhet från medarbetare och omgivning 
(Rollenhagen, 1997). 

En av de största kunskaperna om säkerhet finns hos de som operativt hanterar 
säkerheten till vardags. Ofta har det visat sig finnas ett glapp i uppfattningar av säkerhet 
hos riskanalytiker och de som hanterar säkerheten dagligen. Erfarenheterna från det 
dagliga arbetet är viktiga att tillvarata då de säger något om verkligheten som kan vara 
svår att uppfatta för de som studerar säkerhet. Många gånger finns det en konflikt 
mellan de som arbetar operativt “ute” och de som arbetar “inne”, som anser sig veta hur 
det är “där ute”. I en organisation som arbetar med drift kan det finnas ont om tid för att 
arbeta med tidskrävande analyser. Fokus ligger på att driva en produktion. Det krävs 
lyhördhet och respekt från båda sidor då sanningen finns i en kombination av 
uppfattningarna (Rollenhagen, 1997). 

3.2.3 Brister i samspelet MTO 

Ofta anses olyckor grunda sig i människors felagerande eller tekniska brister. Dock 
visar det sig att det som ser ut att vara ett handhavandefel eller en teknisk brist så gott 
som alltid har bakomliggande orsaker. I regel är det i själva verket kombinationen av 
mänskligt beteende, säkerhetsbrister i organisationen samt brister i teknik som 
tillsammans bidrar till en olycka. Det är därför viktigt att inse att orsakerna för att en 
människa gör fel är relaterade till den situation i vilken människan arbetar. De faktorer 
som påverkar individens arbete är bland annat kunskaper och känslor hos individen 
samt dess samspel med andra individer som kan vara på olika nivåer - både inom och 
utanför arbetet. De uppgifter som personen ska utföra, de krav som ställs och hur 
arbetsplatsen är utformad för att möta dessa krav är också en faktor som påverkar. Även 
organisationens utformning för att dra nytta av egna samt av andras erfarenheter kan 
påverka människans arbete (Rollenhagen, 1997). 
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En ökad risk för att en människa gör fel uppstår vid arbete under stress. Arbetsuppgifter 
som omfattar höga krav, tidspress och där konsekvenserna vid ett fel är stora kan göra 
att individen får stressreaktioner. Det är välkänt att stress leder till en begränsad 
uppmärksamhet, ett så kallad “tunnelseende”, sämre korttidsminne samt en benägenhet 
till att fatta sämre beslut. Dock är det viktigt att betona att grundorsaken till mänskligt 
felande ofta inte hittas i de individuella faktorerna, utan då behövs en helhetsbild. I 
arbeten där felhandlingar förekommit visar det sig ofta, enligt Rollenhagen (1997), att 
följande funktioner är bristfälliga: 

 bristande utbildning 
 bristande gränssnitt mellan människa och teknik 
 bristande instruktioner 
 bristande arbetsmiljö 
 bristande definitioner av ansvar och roller 
 uteblivande av riskanalyser som hade kunnat identifiera problem tidigare 
 bristande erfarenhetssystem 
 

3.2.4 MTO – Säkerhet och utveckling 

För att undvika olyckor finns olika barriärfunktioner som är viktiga att beakta i 
säkerhetsarbetet. Om en säkerhetsanalys lyckas bidra till en förståelse om hur 
informationen passerar i ett system och vad som kan hända om flödet av information 
inte fungerar som det ska, finns en god potential för att utrusta systemet med 
barriärfunktioner. Tekniska barriärfunktioner innebär de fysiska barriärfunktionerna. 
Det bör kontrolleras att människan förstår dem och att de överensstämmer med 
människans förutsättningar. De administrativa barriärfunktionerna är viktiga faktorer 
och därför bör man se till att ha goda rutiner och instruktioner, god kvalitet på 
utbildning samt att det finns tillgång till stöd i sitt arbete (Rollenhagen, 1997). 

Verksamhetsutveckling inom industrin är mycket komplext och då är det av stor vikt att 
människa, teknik och olika organisationsformer samverkar (Westlander, 1999). Vid en 
förändring eller affärsutveckling står ofta någon av komponenterna i MTO eller 
affärsutvecklingen i sig för den initiala förändringsfaktorn (Olsson, 1999). Människans 
förutsättningar bestäms till en del av den rådande tekniken som finns tillgänglig, 
tillsammans med organisationens former. Tekniken och organisationen har i sin tur ett 
specifikt läge som skapats av människan (Westlander, 1999). Till följd av detta samspel 
kommer utvecklingar och förändringar inom något av områdena så småningom också 
att påverka de andra (Olsson, 1999). 

I arbetet med att hitta de bästa lösningarna i ett utvecklingsarbete är det viktigt att tänka 
processinriktat. Med detta menas att ta hänsyn till att en lösning på ett problem kan 
skapa ett nytt problem. Det är vanligt vid utvecklingen av system att viktiga funktioner 
som visar sig ha problem löses på ett mindre fördelaktigt sätt ur ett användarperspektiv. 
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Något som har visat sig effektivt för att tidigt hitta problem i systemet är medverkan 
från operatörer i ett tidigt skede (Rollenhagen, 1997). 

Dynamiken i verksamhetsutveckling kan liknas vid en förflyttning mellan olika lägen av 
harmoni och disharmoni. Om en verksamhet befinner sig i ett harmoniskt tillstånd finns 
en väl fungerande helhet i verksamheten (Karltun, 2007). Är det däremot en disharmoni 
blir en symbios mellan människa-teknik-organisation extra viktig, något som 
exempelvis kan bero på att tekniken utvecklas enskilt och saknar kompabilitet med 
övriga delar i verksamheten, att tekniken inte är anpassad efter användaren eller att 
individer inte är förberedda på att ta emot tekniken. En annan dysfunktionalitet mellan 
de tre delarna kan handla om att organisationens mål att förändra verksamheten, och 
sättet de vill göra det på, inte sammanfaller med individers preferenser. Därför krävs det 
att alla komponenterna i MTO tas i beaktande vid en verksamhetsutveckling, något som 
inte beror på verksamhet utan fungerar framgångsrikt oberoende av detta (Westlander, 
1999). 

När tekniska utvecklingsmöjligheter uppstår ges inverkan på människan och/eller 
organisationen, med konsekvenser för människans eller organisationens situation som 
kan vara svåra att förutse. IT-system är ett centralt verktyg för att handskas med 
problem som uppstår med koordinering av nya krav när det gäller att exempelvis styra 
system. Vid införande av ny teknik i organisationen ställs högre krav på människan då 
tekniken kräver nya typer av kompetenser. Komplexiteten ökar dessutom då utformning 
av gränssnitt ofta inte prioriteras och operatören belastas således ytterligare (Olsson, 
1999). 

Dagens infrastrukturer är bland de mest komplexa och omfattande system som 
människan har konstruerat. Något som kännetecknar infrasystemen är att 
tidsperspektivet är långt vilket innebär att systemen är evolutionära och aldrig kommer 
bytas ut helt utan rustas upp och byts ut successivt. Detta innebär att det måste finnas en 
kompabilitet mellan delsystemen från olika tidsepoker då dessa ska kunna samverka. 
Systemen är geografiskt utspridda och innehåller till stor del parallella men 
okoordinerade aktiviteter som kräver en komplex samverkan mellan systemets resurser. 
Komplexiteten i att byta ut delar i system av detta slag är förståelig men utvecklingen är 
nödvändig (Olsson, 1999). 

3.2.5 STS – Socioteknisk systemteori 

Socioteknisk systemteori, STS, används ofta vid analys av samspel mellan teknik och 
människor och det är en förutsättning att dessa två komponenter samspelar för att uppnå 
en hög effektivitet i verksamheten (Ogén, 2011). STS innebär en systemsyn där en 
organisation betraktas som ett öppet system som är innesluten i en yttre påverkande 
omvärld, där den yttre omvärlden kan vara omgivande enheter och aktiviteter som 
påverkar effektiviteten. STS handlar till stor del om ett samspel mellan komponenterna 
människa-teknik-organisation och syftar främst till att skapa en lämplig organisation för 
att generera bästa möjliga resultat för medarbetarna såväl som systemeffektivt (Karltun, 
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2007). I teorin ses de tekniska och sociala systemen som ömsesidigt beroende av 
varandra och påverkar således varandra i båda riktningarna. Teorin lägger stor betoning 
på behovet att utforska och ta hänsyn till människans/användarens behov och 
förutsättningar när nya arbetssystem utvecklas (Ogén, 2011). Forskning om utveckling 
av högteknologiska system handlar ofta om säkerhetsaspekter vid förändring av 
arbetssätt när ny teknik införs. Det är viktigt att upprätthålla kompetensen hos 
användarna när en teknikutveckling eventuellt motverkar kompetensutveckling vid 
exempelvis automation av system. För att bibehålla säkerheten måste en användare 
förstå varför en uppgift ska utföras och även förstå det sammanhanget som uppgiften 
görs inom. Inom verksamheter av detta slag är tekniken uppmärksammad eftersom den 
ofta står för verksamhetens kärnprocess (Karltun, 2007). 
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4. Järnvägen i Sverige 
I följande kapitel presenteras järnvägssystemet i Sverige med en historisk tillbakablick 
och hur utvecklingen har lett fram till dagens läge. Det görs även en beskrivning av 
Trafikverket, som idag ansvarar för järnvägen i Sverige. 

 Järnvägens utveckling fram till idag 4.1

Järnvägshistorien i Sverige sträcker sig tillbaka till tiden innan förra sekelskiftet. I 
mitten på 1800-talet kom första ansökan till att anlägga järnväg i Sverige. År 1853 
beslöt Riksdagen att påbörja stambanebyggandet och anslog 5 miljoner riksdaler, vilket 
i dagens penningvärde motsvarar nästan 350 miljoner SEK, till västra och södra 
stambanan. Västra stambanan innefattande sträckan Stockholm till Göteborg och södra 
stambanan sträckte sig mellan Malmö och Falköping via Jönköping. Arbetet med 
stambanorna fortskred i snabb takt och inom de givna kostnadsramarna. År 1862 
öppnades den västra stambanan och det togs ett beslut om att bygga tre nya stambanor. 
Detta ledde till att det största nybyggnadsanslaget någonsin beviljades. I samband med 
detta skedde en byråkratisering av den statliga järnvägsverksamheten och den delades 
då upp i två delar, en som ansvarade för järnvägsbygge och en med ansvar för trafiken. 
År 1887, när flera av stambanorna hade färdigställts, skapades istället Statens Järnvägar, 
förkortat SJ, som verkade som ett gemensamt ban- och trafikverk. På detta sätt 
arrangerades den svenska järnvägen i 100 år, fram till år 1987, då SJ delades upp och 
Banverket skapades (Kaijser, 1994). När SJ delades upp bröts SJ:s tidigare 
banavdelning ut och bildade då Banverket. Banverket skulle ansvara för en fungerande 
järnväg med tillhörande bana, signalsystem och telesystem.  Det som blev kvar av SJ 
sköter idag deras tågtrafik. Sverige har tillsammans med Storbritannien länge legat i 
framkant gällande organisatorisk utveckling för järnvägen i Europa. I nuläget finns det 
många aktörer inom järnvägssektorn vilket är en medvetenhet från EU:s sida, för att 
föra in mer konkurrens och dynamik i sektorn (Andersson & Berg, 2007). I Sverige 
skedde full avreglering av tågtrafiken successivt mellan åren 2009 och 2011 (Lidell & 
Mattsson, 2013). Detta innebär att alla tågoperatörer som uppfyller kraven på säkerhet 
och ekonomiskt bärkraftighet kan söka om att få en plats i tidtabellen, som Trafikverket 
ansvarar för (Trafikverket, 2013 A). I dagsläget finns det 98 stycken järnvägsföretag 
med giltiga tillstånd i Sverige (Transportstyrelsen, 2016) 

I Sverige omfattas järnvägsnätet av drygt 16 500 kilometer järnväg varav cirka 80 % är 
elektrifierad (Trafikverket, 2016 E). Av detta består drygt 4000 kilometer av 
dubbelspår, vilket innebär att det ligger två spår parallellt en längre sträcka 
(Trafikverket, 2016 G). Det möjliggör för tåg att köra i full hastighet åt varsitt håll på 
samma sträcka. Detta innebär en ökad kapacitet. På vissa sträckor finns även tre eller 
fler parallella spår. Resterande sträckor är enkelspår där tågmöten sker på 
mötesstationer där fordonen väntar in varandra (Infranord, 2016). I Figur 4 nedan finns 
markeringar för sträckorna med dubbelspår, enkelspår samt de som är elektrifierade. I 
järnvägssystemet finns även olika system för styrning och säkerhet. Vanligast är system 
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H som bygger på fjärrblockering. Det innebär att ett tåg inte kan få grön signal och köra 
in på ett spår om ett fordon redan finns där. Säkerhetssystemet som denna teknik bygger 
på heter ATC (se Kapitel 5.1). Trafiken styrs från en trafikledningscentral. Järnvägar 
som inte är fjärrstyrda och istället sköts manuellt av en lokaltågklarerare kallas för 
system M. Det system som innefattar det nya signalsystemet ERTMS kallas för system 
E. Det är ett fjärrstyrt system som bygger på signaler som skickas till tågen via 
radiokommunikation (Trafikverket, 2015 K). 

 

Figur 4. Karta över Sveriges järnvägssystem med markeringar för dubbelspår, 
enkelspår, elektrifiering samt typ av system. Se förstorad bild i Appendix D 

(Trafikverket, 2013 B). 
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 Trafikverket 4.2

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket som en sammanslagning av Vägverket och 
Banverket samt delar av Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Statens institut för 
kommunikationsanalys, SIKA (Teknikens värld, 2009). Trafikverket är den myndighet i 
Sverige som ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart samt luftfart. Detta innefattar 
långsiktig planering av transportsystem för vägar, järnvägar, till sjöss och flyg. Det 
inkluderar även ansvar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 
Trafikverket har dessutom hand om att pröva ansökningar om statliga bidrag till 
sjöfartsnäring samt arbetar med upphandling av avtal för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken (Trafikverket, 2015 H). Trafikverket är uppdelat i fem 
verksamhetsområden; planering, trafikledning, underhåll, investering och stora projekt 
(Trafikverket, 2015 I). ERTMS-projektet, som detta examensarbete genomförs inom, 
tillhör verksamhetsområdet stora projekt. Trafikverket har cirka 6500 anställda personer 
(Trafikverket, 2015 H). Dess verksamhet är finansierad av statliga anslag samt av 
banavgifter från de tågoperatörer som nyttjar det statliga järnvägssystemet 
(Nationalencyklopedin, 2016 A). 

Av de drygt 16 500 kilometer järnvägsspår som finns i Sverige förvaltar Trafikverket 
mer än 14 700 spårkilometer. Resterande spår är privatägda (Trafikverket, 2016 E). 
Som statlig infrastrukturhållare ansvarar Trafikverket för drift och förvaltning av spår, 
signalsystem, elanläggningar och liknande anläggningar. Utöver detta koordinerar 
Trafikverket järnvägstrafiken med trafikledning och framtagning av tidtabeller för det 
statliga järnvägssystemet, samt tillhandahåller stöd till forskning och utveckling inom 
järnvägssektorn (Trafikverket, 2015 J) (Nationalencyklopedin, 2016 A). 
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5. Signalsystem på järnvägen 
Följande kapitel behandlar signalsystem, med utgångspunkt från den svenska järnvägen. 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om ATC, som brukar benämnas som dagens signalsystem 
men som i själva verket är ett säkerhetssystem. Därefter följer ett avsnitt om 
signalsystemet ERTMS, vilket innefattar information om hur det fungerar, de olika 
nivåer som finns och de pilotbanor som införts i Sverige. Vidare görs en internationell 
betraktelse som presenterar det internationella läget för ERTMS. Därefter följer ett 
avsnitt om de framtidsplaner som ERTMS-projektet i Sverige har. Kapitel 5 avslutas 
med en genomgång av fördelar och nackdelar med ERTMS. 

 Dagens säkerhetssystem ATC 5.1

Säkerhetssystemet som i dagsläget är i bruk på de flesta av Sveriges järnvägar är 
Automatic Train Control som förkortas ATC (Sahlstrand, 2016-01-26). Systemet 
driftsattes i Sverige för första gången år 1980 (Järnvägsstyrelsen, 2008 A). ATC kallas 
ofta för ett signalsystem men är egentligen ett säkerhetssystem som infördes utöver det 
signalsystem som fanns innan (Stridh, 2016-03-01). ATC-systemet har som uppgift att 
ge tåget och föraren information kring gällande hastighetsbegränsning, även kallat 
takhastighet, samt kommande begränsning vilket benämns som målhastighet. Dessutom 
bromsar systemet tåget om föraren inte har gjort detta innan kommande målhastighet. 
ATC-systemet övervakar och korrigerar således förarens arbete utan att föraren fråntas 
ansvaret för tågets framförande (Andersson & Berg, 2007). 

Grunden för dagens signalteknik ligger i de optiska signalerna och huvudsignalen. 
Huvudsignaler eller huvuddvärgsignaler kan alltid visa upp besked om kör eller stopp 
men flertalet andra signaler kan även visa körtillstånd under bivillkor. Får tåget 
körbesked får det köra fram till nästa signal. Signalerna markerar således början och 
slutet av tågvägen. Vid stoppsignal ska tåget stanna innan signalen (Andersson & Berg, 
2007). Tillsammans med de optiska signalerna och trafikledningscentralerna utgör ATC 
säkerheten i det svenska järnvägssystemet där ATC-systemet kontrollerar säkerheten via 
ställverk innan tågen får grön signal (Sahlstrand, 2016-01-26). Systemet har därmed en 
övervakande funktion som ska ingripa om föraren av någon orsak skulle missa 
exempelvis en hastighetsnedsättning eller signal (Jansson et al., 2000). 
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Figur 5. Banutrustning ATC. Redigerad originalbild (Banverket, 2006). 

 

Figur 6. Fordonsutrustning ATC (Banverket, 2006). 

Förenklat består ATC-systemet av ljussignaler, ställverk, kodare, baliser, spårledningar 
och ett ombordsystem, se Figur 5 och Figur 6. Längs spåren finns optisk information i 
form av ljussignaler som meddelar föraren information om hastigheter och olika 
varningar. Dessa signaler, och även växlarna som finns i spåret, styrs av ställverk 
(Jansson et al., 2000). Ställverken kontrollerar även att inga av säkerhetsvillkoren har 
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överträtts innan tåget får körbesked via signalen (Nationalencyklopedin, 2016 B). I 
Sverige är ställverken byggda vid flera olika tillfällen under årens lopp och därför är 
inget ställverk det andra likt. På många platser sker därför “quick-fix-lösningar” av 
komponenterna i ställverken när någon av dem slutar fungera. Detta är en lösning som 
görs för att minimera påverkan på tågtrafiken, så att trafiken så snabbt som möjligt kan 
gå som vanligt igen. Detta leder till att det blir mer problematiskt då ställverken blir 
ännu mer komplexa för reparatörer att reparera (Sahlstrand, 2016-01-26). Kodarna finns 
för att läsa av informationen från signalerna och vidarebefordrar den till baliserna. 
ATC-systemet i Sverige är baserat på punktvis informationsöverföring till tågen via 
baliser (Andersson & Berg, 2007). Baliserna är installerade i järnvägsspåret och 
fungerar som sändare som skickar information till fordonsutrustningen ombord tåget vid 
passage (Banverket, 2006). Denna information tillhandahåller föraren uppgifter om 
signalbilder och hastighetsbesked (Jansson et al., 2000). Baliserna kräver ingen separat 
strömförsörjning utan får sin el genererad av förbipasserande tåg. Detta är 
säkerhetsmässigt en nödvändighet vid exempelvis strömavbrott (Banverket, 2006). 

 

 

Figur 7. Zonindelning av dagens säkerhetssystem (Trafikverket, Anders Sahlstrand 
2016-01-26) 
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Som kartan i Figur 7 visar har säkerhetssystemet ATC varit i bruk i många år och på 
flera platser har ställverken och de övriga tekniska komponenterna nått sin tekniska 
livslängd. Detta innebär att risken är större för att komponenter går sönder och det är 
dessutom svårt att hitta reservdelar då komponenterna är föråldrade. En uppdatering av 
ATC skulle kosta lika mycket som att byta ut signalsystemet till ett helt nytt. Därför har 
beslutet tagits att ATC ska bytas ut och i och med EU-direktivet är det ERTMS som ska 
ersätta ATC (Sahlstrand, 2016-01-26). 

 ERTMS 5.2

Enligt beslut från EU ska signalsystemen i delar av Europas järnvägssystem bytas ut för 
att främja driftkompabilitet på de transeuropeiska järnvägarna. Detta med avsikt att 
Europas tågtransportsystem ska uppnå högre konkurrenskraft och bli ett starkare 
alternativ på transportmarknaden (Trafikverket, 2015 C). I dagsläget finns det fler än 20 
olika signalsystem för tåg i Europa, vilket skapar svårigheter att färdas med tåg över 
landsgränserna. För att möjliggöra gränsöverskridande trafik krävs det i dagsläget 
omfattande teknisk utrustning för integration av de olika ländernas system. Exempelvis 
krävs det för en tågrutt som går från Paris via Bryssel till Köln att tåget är utrustat med 
sju olika tågstyrningssystem (ERTMS, 2013 A). 

Problematiken med den gränsöverskridande tågtrafiken gjorde att frågan blev intressant 
på EU-nivå. Diskussionerna om ett gemensamt signalsystem uppkom i EU för första 
gången under slutet av 1980-talet. År 1996 kom ett EU-beslut om driftkompabilitet för 
höghastighetståg i Europa och år 2001 lades motsvarande direktiv fram för 
konventionella tåg. För att uppnå dessa direktiv har tekniska specifikationer för 
driftkompabilitet utarbetats. I dessa specifikationer finns uppgifter om trafikstyrning 
samt signalering och beslut om att det är ERTMS som ska införas vid nybyggnation av 
järnväg och vid mer omfattande upprustning av trafikstyrningen. ERTMS innefattas av 
en mark- och ombordutrustning för signalering och säkerhet, kallad ETCS, samt en 
standard och utrustning för radiokommunikation, kallad GSM-R (Trafikverket, 2015 C). 

Till följd av EU:s beslut om det nya signalsystemet skrevs dessa direktiv in i Sveriges 
järnvägslag och järnvägsförordning som trädde i kraft år 2004. Regeringen har gett 
Trafikverket i uppdrag att genomföra införandet av ERTMS i Sverige. Det har även 
bestämts att ERTMS inte bara ska införas på nybyggda järnvägar utan att det ska införas 
i hela Sveriges järnvägssystem (Trafikverket, 2015 C). Flera fördelar ses med ERTMS, 
bland annat kommer de optiska signalerna att försvinna vilket kommer spara pengar och 
reparationstid (Sahlstrand, 2016-01-26). 

Trafikverkets effektmål med ERTMS-projektet är att det ska leda till höjda 
maxhastigheter, lägre totalkostnader för Trafikverket, långsiktig driftsäkerhet samt 
samma eller ökad kapacitet. Projektets övergripande projektmål är att ERTMS ska 
uppfattas som positivt av omvärlden, att det ska finnas en fungerande 
leverantörsmarknad för system ingående i ERTMS samt att ibruktagandet av ERTMS-
sträckor sker med minimal påverkan på tillgänglighet och punktlighet. Projektet har 
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delats upp i de fyra delprojekten: markutveckling Ansaldo, markutveckling Bombardier, 
ombordutveckling samt utrullning. Att markutvecklingen är uppdelad i två delprojekt 
beror på att det finns två olika leverantörer för marksystemet, nämligen Ansaldo STS 
och Bombardier. Projektet beräknas vara klart år 2035 (Trafikverket, 2015 B).  

5.2.1 Så fungerar ERTMS 

Signalsystemet ERTMS består av två huvuddelar; GSM-R och ETCS (UIC, 
2016).  GSM-R, en förkortning av Global System for Mobile Communications – 
Railways, är en standard och utrustning för radiokommunikation mellan föraren i 
tåghytten och trafikledningen (Trafikverket, 2015 C). Genom GSM-R får föraren upp 
körbesked och liknande information direkt på en monitor i hytten, samtidigt som 
uppgifter från ombordutrustningen ETCS skickas från loket till trafikledningen (UIC, 
2016). Informationen från loket skickas från lokförarens hytt via en GSM-R-mast, 
vidare till en radioblockcentral och därefter till trafikledningscentralen (Trafikverket, 
2016 A). Via GSM-R kan kommunikation både i form av tal och data skickas från 
trafikledningen till loket (Trafikverket, 2010). 

European Train Control System, ETCS, är mark- och ombordutrustningen för 
signalering och säkerhet (Trafikverket, 2015 C). Den omfattar bland annat kontroll av 
körbesked och ett automatiskt säkerhetssystem. Ombordutrustningen består av en dator 
som är kopplad till tåget och till dess bromsar, som dynamiskt beräknar den maximalt 
tillåtna hastigheten enligt informationen som fås från marksystemet (Ferrettino & Prini, 
årtal saknas). Via GSM-R får ombordutrustningen kontinuerligt data med information 
om körbesked, hastighetsinformation samt spårdata (Baldini et al., 2010). 
Ombordutrustningen kommer även i övergången från det gamla säkerhetssystemet ATC 
bestå av en så kallad STM, Specific Transmission Modules, en modul som översätter 
information från ATC till ERTMS (Emilsson, 2016-01-26).  

Marksystemets kanske viktigaste komponent är ställverken. Ett ställverk styr 
växelomläggningar, det vill säga lägger tågvägar, låser tågvägar samt ger körbesked via 
GSM-R (Andersson & Berg, 2007). Tågbanorna är uppdelade i tågvägar som det bara 
får köra ett tåg på i taget enligt trafikledningens direktiv. Ställverken är kopplade till 
varsin radioblockcentral (RBC) som via radio skickar information om tågvägen till 
tågföraren i loket (Stridh, 2016-03-01). Det är via ställverken som trafikledningen kan 
lägga tågvägar (Järnvägsstyrelsen, 2008 C). Ställverken får information om tågens 
position via spårledningarna som ligger i spåret. Om ett tåg befinner sig på en 
spårledning kortsluts ledningen och på så vis indikerar den att ett tåg befinner sig på den 
specifika platsen (Andersson & Berg, 2007). Den övriga markutrustningen består bland 
annat av eurobaliser och signalpunktstavlor. Eurobaliserna är enheter i spåret som 
skickar information till passerande tåg (Trafikverket, 2010). När tåget passerar balisen 
aktiveras den och information om tågets position skickas till en antenn som finns i 
loket.  Signalpunktstavlorna finns för att markera början eller slutet av en tågväg 
(Stridh, 2016-03-01). De olika delarna av ERTMS-systemet och hur de hänger ihop kan 
ses i Figur 8. 
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Vid införandet av ERTMS kommer det behöva byggas ny markutrustning samt 
uppgradera den utrustning som finns idag. I dagsläget finns det cirka 800 ställverk i 
Sverige, men detta antal kommer att minskas till ungefär 130 stycken när ERTMS 
införts och vardera ställverk kommer således täcka upp ett större område. Alla ställverk 
kommer behöva uppgraderas för att bli kompatibla med ERTMS. 
Radioblockscentralerna måste byggas nya, en för varje ställverk. ATC-baliser ska bytas 
ut mot eurobaliser. GSM-R-masterna finns redan och är färdiga att användas för 
radiokommunikationen. Dagens tavlor med optiska ljussignaler ska bytas ut till 
signalpunktstavlor (Stridh, 2016-03-01). 

 
Figur 8. Bild över hur ERTMS fungerar (Trafikverket, 2016 A). 

5.2.2 Olika nivåer av ERTMS 

ERTMS finns i tre olika nivåer. De olika nivåerna avgör hur tåget kommunicerar med 
spårenheterna. Nivåerna definieras främst efter mängden markutrustning som används, 
på vilket sätt spårinformationen når tågföraren samt funktionaliteten hos mark- och 
ombordutrustningen (Trafikverket, 2010). De tre nivåerna av ERTMS beskrivs som 
följande: 
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Nivå 1 – ett system där optiska signaler vid spåret skickar information till föraren. Tåget 
och radioblockcentralen kommunicerar via baliser. Denna nivå liknar dagens ATC-
system. 
 
Nivå 2 – ett system där kommunikationen mellan tåget och radioblockcentralen sker via 
radiosignaler, GSM-R. Har inga optiska signaler men spårledningar. 
 
Nivå 3 – ett system där kommunikationen mellan tåget och radioblockcentralen sker via 
radiosignaler. Har varken optiska signaler eller spårledningar (Trafikverket, 2015 E). 

Nivå 1 kräver mest markutrustning, nivå 2 har flest funktioner och nivå 3 kräver minst 
utrustning (Trafikverket, 2016 A). Nivå 3 har dock visat vissa brister (Emilsson, 2016-
01-26). I Sverige planeras det således för att huvudsakligen använda ERTMS nivå 2. 
Nivå 2 valdes framför nivå 1 då nivå 2 har fler funktioner och är flexiblare än nivå 1 
(Trafikverket, 2016 A). Utredningar visar även att nivå 2 har tillräcklig kapacitet för 
hela den svenska järnvägen (Trafikverket, 2015 E). 

5.2.3 Pilotbanorna 

Som en del av införandet av ERTMS i Sverige genomförde Trafikverket tre stycken 
pilotprojekt på banor där ERTMS infördes. Dessa pilotprojekt genomfördes på Ådals- 
och Botniabanan, Västerdalsbanan samt på Haparandabanan. Den första pilotbanan var 
Botniabanan som byggdes år 2010 och den utrustades med ERTMS nivå 2 
(Trafikverket, 2015 C). Botniabanan är 190 kilometer lång och sträcker sig från 
Kramfors till Umeå (Banverket, 2009). Året därpå infördes systemet även på den 
befintliga Ådalsbanan som är ihopkopplad med Botniabanan (Trafikverket, 2015 C). 
Ådalsbanan är 180 kilometer lång och sträcker sig från Sundsvall till Västeraspby 
(Banverket, 2009). År 2012 driftsattes den 134 kilometer långa Västerdalsbanan med 
ERTMS nivå 3. Det sista pilotprojektet genomfördes på Haparandabanan som 
utrustades med ERTMS nivå 2 (Trafikverket, 2015 C). Denna bana sträcker sig från 
Boden till Haparanda och är 156 kilometer lång (Banverket, 2009). 

Botniabanan klarade införandet av ERTMS bättre än Ådalsbanan. Detta då Botniabanan 
byggdes helt ny och närmast kan liknas vid en höghastighetsbana, medan Ådalsbanan är 
en gammal bana. Dessutom har Ådalsbanan många vägskydd och fler kurvor. Att just 
Ådals- och Botniabanan valdes som pilotbanor är för att Botniabanan skulle byggas ny 
och därför styrdes valet av signalsystem av svensk järnvägslag som reglerade att 
ERTMS skulle införas. Eftersom Ådalsbanan och Botniabanan sitter ihop valdes 
därefter att även införa ERTMS på Ådalsbanan. Dessa banor har även mycket trafik 
vilket är önskvärt för att se hur det nya signalsystemet klarar hög trafikering. Dock gör 
det även banan mer känslig för störningar, om det uppstår fel på banan blir fler 
påverkade (Projektledare A, 2016-02-12). 

Haparandabanan är en lågtrafikerad bana, med endast två tåg söderut och två tåg norrut 
om dagen. Just Haparandabanan valdes som pilotbana då den är ungefär lika lång som 
Ådalsbanan vilket var önskvärt för att kunna jämföra de två banorna. Det bestämdes att 
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det skulle byggas två pilotbanor för att få in två leverantör av ERTMS-systemet, för att 
på så vis skapa konkurrens på marknaden. På Ådals- och Botniabanan valdes 
Bombardier som leverantör och på Haparandabanan valdes STS Ansaldo (Projektledare 
B, 2016-03-01). 

 Internationellt läge för ERTMS 5.3

I dagsläget finns ERTMS i 39 länder i världen, varav 22 länder är medlemmar i EU. På 
de europeiska järnvägarna är ERTMS infört och i drift på en sträcka av cirka 7300 
kilometer (Emilsson, 2016-01-26). Belgien och Nederländerna blev år 2009 de första 
länderna som driftsatte höghastighetsbanor med ERTMS med gränsöverskridande 
trafik. Belgien blev även det första landet i Europa som driftsatte ett komplett nätverk 
av höghastighetsbanor med ERTMS som sträcker sig från gräns till gräns, med 
kopplingar till Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland (ERTMS, 2014 
A).  I Italien driftsattes de första ERTMS-banorna år 2004 och det blev således ett av de 
första länderna som införde ERTMS (ERTMS, 2014 B). Sverige är inte ensamma om 
beslutet att införa ERTMS i hela landets järnvägssystem utan även länder såsom 
Luxemburg, Schweiz och Danmark planerar att införa det i hela landet. Sett över hela 
världen finns systemet i drift på över 29 000 kilometer järnväg (ERTMS, 2013 B). 
Länder utanför Europa som har infört ERTMS är bland annat Kina, Indien, 
Saudiarabien, Algeriet, Mexiko och Australien (ERTMS, 2016).  

Alla nordiska länder ska införa ERTMS då både Danmark, Sverige, Norge och Finland 
kommer vara en del av korridoren som går från Medelhavsområdet upp till 
Skandinavien (European Commission, 2016 C). I Norge är det Jernbaneverket som 
ansvarar för att införa ERTMS på deras banor. Även där kommer det befintliga 
signalsystemets tekniska livslängd inom en snar framtid att gå ut och de ser stora 
fördelar med att införa ERTMS som signalsystem. ERTMS planeras att vara infört fullt 
ut på Jernbaneverkets järnvägar år 2030 (Jernbaneverket, 2015). De som ansvarar för 
järnvägen och också för införandet av ERTMS i Danmark är Banedanmark. De har 
kommit långt i projektet och planerar att bli färdiga med att ha infört ERTMS på 
samtliga järnvägar i Danmark redan år 2021 (Banedanmark, 2016). Finland refererar till 
TEN-T-nätets utveckling, det Transeuropeiska trafiknätet, när man talar om ERTMS. 
TEN-T projektet omfattar även ERTMS-utvecklingen. Riktlinjerna för TEN-T 
specificerar kraven på nätet, vilka prioriteringar som ska göras inom utvecklingen samt 
verktygen för genomförandet. I Finland beräknas ombyggnaden på kärnnätet vara 
färdigt till år 2030 och på det heltäckande nätet år 2050 (Liikennevirasto, 2016). 

Även om ERTMS är en europeisk standard för signalsystem arbetar länderna på olika 
sätt vid framtagning av systemet och införande av det. I exempelvis Nederländerna har 
de fyra olika leverantörer och fyra olika pilotbanor med gränser mellan alla systemen 
från de olika leverantörerna. Detta innebär att de tåg som går på banorna ska vara 
kompatibla med alla leverantörers ERTMS-system och lokförarna behöver vara insatta i 
hur de olika systemvarianterna fungerar. Detta påverkar även trafikledarna som behöver 
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agera på olika sätt beroende på både bana, system och tåg. De arbetar mycket med 
användarvänligheten där och har en grupp med framförallt trafikledare, tågledare och 
lokförare som arbetar med dessa frågor. Även underhållspersonal och tågoperatörerna är 
med i utvecklingen av användarvänligheten. Då trafikledningen och lokförarna har 
mycket kontakt, och eftersom samma trafikledare och lokförare ska känna till ERTMS 
från flera olika leverantörer, har en lösning på kommunikationssvårigheterna mellan 
lokförare och trafikledare varit något de arbetat mycket med. En lösning kommer 
antagligen bli att en förarsimulator och en trafikledarsimulator är placerade vid varandra 
och styr samma situation under utbildningar så att de får kännedom om varandras arbete 
(Emilsson, 2016-05-02). 

5.3.1 Korridor B 

År 2009 antog den Europeiska kommissionen en genomförandeplan för ERTMS som 
innebär en gradvis driftsättning av sex stycken Europakorridorer, se Figur 9. Dessa nio 
korridorer är strategiskt placerade för att minska driftkostnader och förbättra systemets 
effektivitet på långa gränsöverskridande sträckor, vilket bland annat kommer att främja 
godsfrakt medlemsstaterna emellan (European Commission, 2016 A). 
Europakorridorerna utgör endast 6 % av det totala europeiska järnvägsnätet, men de 
transporterar 20 % av nuvarande godstrafik och är dessutom de mest betydelsefulla 
sträckorna för internationell persontrafik (European Commission, 2016 B). Enskilda 
sträckor ska även driftsättas med ERTMS för att knyta ihop korridorerna med storstäder 
och viktiga hamnar. Sverige berörs av denna plan genom Korridor B som utgörs av 
grundsträckan Neapel till Stockholm, se den rosa markeringen i Figur 9. På svensk mark 
innebär detta sträckan från Malmö till Stockholm, via Hallsberg. EU-direktiven 
föreskriver att samtliga korridorer kontinuerligt ska driftsättas mellan år 2015 och år 
2020, vilket betyder att Korridor B ska stå klar år 2020 (Trafikverket, 2012 A). Detta är 
dock inte den nuvarande planen utan i dagsläget beräknas första driftsättningen av 
Korridor B på svensk mark ske år 2023 och den beräknas stå färdig år 2026 (Karlsson, 
2016-02-22). Driftsättningen av den svenska delen av Korridor B är dock ett komplext 
projekt då det kommer att omfatta några av Sveriges mest trafikerade banor 
(Trafikverket, 2012 A). 
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Figur 9. Karta över Europakorridorerna som ska utrustas ERTMS. (Railway Gazette, 
2015) 

 Framtidsplaner 5.4

Nästa stora mål för det svenska ERTMS-projektet är driftsättning av Malmbanan, som 
är planerad att ske år 2021. Starten av anläggningsarbeten beräknas till år 2018 
(Karlsson, 2016-02-24). Malmbanan löper mellan Boden och Riksgränsen, och därefter 
vidare till Narvik i Norge (Trafikverket, 2015 F).  Banan trafikeras av både malmtåg, 
persontåg och godståg och är Sveriges viktmässigt tyngsta trafikerade järnväg. 
Tågtrafiken på Malmbanan präglas av långa och tunga tåg. Banan är enkelspårig och 
saknar mötesstationer för långa tåg. Malmbanans nuvarande signalanläggningar börjar 
bli föråldrade och bör bytas ut, därför ska ERTMS av typ nivå 2 införas (Trafikverket, 
2015 G). 

Innan införandet av ERTMS på Malmbanan förväntas även en driftsättning av en 
testbana mellan Katrineholm och Åby samt en uppgradering av pilotbanorna till 
Baseline 3.5.0  (Trafikverket, 2016 B) (Trafikverket, 2015 A). Testbanan ska 
implementeras för att säkerställa ERTMS:s funktionalitet i en verklig miljö under en så 
liten ordinarie trafikpåverkan som möjligt. Målet är således att verifiera kvaliteten i 
kravspecifikationen Baseline 3.5.0 och därmed uppdateringen av mark- och 
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ombordsystemet innan införandet på pilot- och stambanor. Dessutom vill man 
möjliggöra utveckling av marksystem stegvis, testa gränssnittet samt testa 
kompabiliteten mellan ombord- och marksystemet i Baseline 3.5.0. Detta bör göras på 
en testbana då införande på en pilotbana där ordinarie trafik kör innebär risker för 
allvarliga driftstörningar. Testbanan kommer byggas upp parallellt med dagens 
befintliga system på ena spåret i ett dubbelspår mellan Katrineholm och Åby. 
Testverksamheten ska pågå nattetid (Trafikverket, 2016 B). 

 Fördelar och nackdelar med ERTMS 5.5

Detta avsnitt tar upp de fördelar och nackdelar som ERTMS kan innebära för det 
svenska järnvägssystemet. 
 
Fördelar med ERTMS: 

 Det underlättar för gränsöverskridande trafik i Europa då alla länder kommer ha 
samma signalsystem (Trafikverket, 2012 A). 

 Det ger möjlighet till ökad kapacitet. Detta framförallt då kortare blocksträckor 
blir enklare och mindre kostsamma att anlägga, vilket möjliggör en ökning av 
antal tåg (Trafikverket, 2015C). Den ökade kapaciteten har även att göra med att 
ERTMS innebär möjligheter till kontinuerlig hastighetsuppdatering samt att det 
underlättar hanteringen av spårfel (Trafikverket, 2012 A). 

 Det ger höjd maxhastighet. På en bana med rätt förutsättningar kan 
maxhastigheten med ERTMS ökas till 300 km/timme (Trafikverket, 2012 A). 

 Signalsystemets kostnader minskar. Framförallt på grund av lägre kostnader för 
investerings- och reinvesteringsprojekt, men även sett längre fram i tiden då 
underhållskostnaderna kommer att minska. ERTMS innebär även 
kostnadseffektiviseringar i alterneringen mellan trafikledning på lokal och 
regional nivå (Trafikverket, 2012 A). 

 Det skapar en långsiktig driftsäkerhet. Detta i och med att ERTMS medför att 
hanteringen av spårledningsfel blir effektivare, en modernare utrustning samt 
större tillgång av reservdelar (Trafikverket, 2012 A). 

 Det skapar möjlighet att stoppa tågen direkt på plats, oavsett var de befinner sig, 
vid fara. Tågen behöver således inte köra fram till en stoppsignal som med ATC 
(Trafikledare Ånge, 2016-03-07). 

Nackdelar med ERTMS: 

 Fördelningen av kostnaden över tid är ojämn. ERTMS innebär en stor 
investeringskostnad, som kan ta flera år innan den ger avkastning. Påverkar 
särskilt tågoperatörerna som måste stå för kostanden att uppdatera 
ombordutrustningen på alla lok till ETCS (Grahn, 2016-05-12). 

 Den allmänna kunskapsnivån hos användarna av det nya signalsystemet är lägre 
jämfört med kunskaperna för det gamla signalsystemet, samtidigt som ERTMS 
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är ett system som kräver mer av användarna. Något som kan leda till exempelvis 
handhavandefel (Grahn, 2016-05-12). 

 Det är ny teknik vilket betyder att den fortfarande är under utveckling. Detta 
innebär att barnsjukdomar i form av tekniska problem förekommer (Grahn, 
2016-05-12). 
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6. Trafikledning 
I följande kapitel beskrivs trafikledningen i Sverige. Inledningsvis görs en beskrivning 
av hur dagens trafikledning arbetar operativt samt de utmaningar de står inför. Därefter 
sker en beskrivning av hur ERTMS påverkar trafikledningen. Därpå presenteras det 
kommande trafikledningssystemet NTL och vad det kommer att innebära för 
trafikledningen. Till sist behandlas ett avsnitt om trafikledningen och deras 
kommunikation, med bland annat lokförarna. 

 Dagens trafikledning 6.1

Trafikledningen ansvarar för den operativa trafikledningen av tåg hos 
infrastrukturförvaltaren (Järnvägsstyrelsen, 2008 B). Trafikledningen är organiserad i en 
riksoperativ ledning, fyra regionala operativa ledningar samt åtta produktionsplatser, det 
vill säga trafikledningscentraler. Den riksoperativa ledningen är lokaliserad i Stockholm 
och de regionala operativa ledningarna finns i Malmö, Göteborg, Stockholm samt Gävle 
(SJK Postvagnen, 2012). De åtta trafikledningscentralerna runt om i Sverige styr det 
operativa arbetet med ledning av tågtrafik i vardera region. Trafikledningscentralerna 
för de åtta trafikledningsområdena ligger i Malmö, Göteborg, Hallsberg, Norrköping, 
Stockholm, Gävle, Ånge och Boden (Trafikverket, 2016 F). På alla de olika 
trafikledningscentralerna skiljer sig sättet de arbetar på i stor utsträckning. Detta beror 
bland annat på att mängden trafik varierar på olika platser i landet, topografin ser olika 
ut, tidsaspekterna är olika, datan som når trafikledningen är olika samt att 
konsekvenserna av en trafikstörning är olika stora beroende på var i landet den sker 
(Andersson, 2016-02-23). Det finns även tre olika trafikledningssystem som används på 
trafikledningscentralerna idag. Dessa system kan inte kommunicera med varandra och 
börjar närma sig slutet av den förväntade livslängden. Att systemen är så pass gamla gör 
att de saknar många funktioner som mer moderna system har. Ett exempel är tåggrafen 
som trafikledarna använder för att illustrera och planera tågens riktning, hastighet och 
var tågmöten ska ske. I dagsläget är denna tåggraf utskriven på papper och om 
trafikledaren vill ändra något i grafen används linjal och penna. Trafikledaren själv blir 
då den enda som känner till den senaste informationen och om någon vill bli delgiven 
denna måste det meddelas manuellt (Trafikverket, 2012 B).  

Planering och styrning av tågtrafik är ett komplext arbete, och trafikledaren måste vara 
kapabel till att ta beslut snabbt och korrekt samt på ett effektivt sätt genomföra dem 
(Andersson & Sandblad, 2003). Trafikledningen har en direkt påverkan på om 
järnvägssystemet fungerar som det ska, exempelvis gällande punktlighet, men även på 
järnvägens kapacitet. Punktligheten har en direkt korrelation till hur väl personalen på 
trafikledningen hanterar störningar. Om en störning uppstår är det trafikledarnas jobb att 
på ett smidigt sätt planera om eller prioritera tåg för att minimera störningen och på så 
vis minimera störningar i punktligheten (Trafikverket, 2012 B). Genom erfarenhet 
skaffar sig trafikledarna en detaljerad kunskap som är svår att lära ut, om infrastruktur, 
teknik och olika trafikprocesser. Denna detaljerade kunskap är en förutsättning för att 
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kunna lösa problemen och minimera påverkan som uppstår vid störningar på ett 
effektivt sätt (Andersson & Sandblad, 2015). 

För att utbildas till trafikledare krävs minst gymnasial utbildning. Förutsättningar för att 
klara arbetet testas sedan genom hälsoundersökning och urvalsprov (Trafikverket, 2016 
D). Därefter genomgås en intern utbildning på Trafikverksskolan som kombinerar teori 
och praktik under totalt ett år (Trafikverksskolan, 2016). Det huvudsakliga arbetet för en 
trafikledare innebär att trafikleda tågen som går på de banor trafikledningscentralen 
ansvarar för. En annan stor del av arbetet går ut på kommunikation. Under ett arbetspass 
har de kontinuerlig kontakt med personalen som arbetar ute i spåren såsom lokförare 
och underhållspersonal samt håller järnvägsföretagen informerade om förseningar 
(Trafikledare Ånge, 2016-03-07). Trafikledarna arbetar i skift och sitter sällan och styr 
samma bana flera dagar i rad. Arbetssituationen kan uppfattas som stressig när problem 
i trafiken uppkommer vilket ställer höga krav på trafikledarnas stresshanteringsförmåga 
och simultankapacitet (Trafikledare Boden, 2016-03-10). 

Det finns grundläggande system- och teknikbrister hos dagens trafikledning som 
försvårar fjärrstyrd trafikledning av tåg. Det handlar dels om att en del av 
trafikledningen idag sker manuellt på lokal nivå och dels om att det saknas ett modernt 
system som gör det möjligt att fjärrstyra tågen nationellt (Trafikverket, 2012 B). 

 ERTMS:s påverkan på trafikledningen 6.2

Trafikledningscentraler över hela Europa arbetar dagligen med att tågdriften ska gå så 
smidigt som möjligt. Detta inkluderar att effektivt fatta beslut i händelse av störning för 
att minimera påverkan av störningen. Trafikledningens dagliga arbete kommer i och 
med det nya signalsystemet att underlättas. Detta genom att minimera driftmässiga 
begränsningar på grund av optisk signalering samt tillägga ytterligare funktioner och 
information till trafikledningen. Med det nuvarande signalsystemet är det exempelvis 
endast möjligt att stoppa ett tåg för räddningsinsatser på fasta platser där signaler är 
belägna. Med ERTMS kommer det vara möjligt att ge tåget nödstopp omedelbart 
oavsett var det befinner sig. Trafikledningen kommer ha ständig kontakt med tågen och 
ha kontinuerlig information om var tågen befinner sig och deras hastighet. Tillfälliga 
hastighetsbegränsningar kommer dessutom kunna begränsas till att endast behöva 
tillämpas på den exakta delen av spåret som måste skyddas (ERTMS, 2014 C). Figur 10 
är en bild från trafikledningscentralen i Boden. Till vänster i bild ses kontrollbordet från 
vilket Haparandabanan, som har ERTMS, styrs. 
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Figur 10. Bild från Bodens trafikledningscentral, varifrån en av pilotbanorna som har 
ERTMS styrs (Bild privat). 

 Nationell tågledning – ett trafikledningssystem 6.3

I framtiden förväntas trafiken på Sveriges järnvägar öka vilket ställer krav på 
trafikledningarna. Det nya trafikledningssystemet NTL, Nationell tågledning, möter 
dessa krav genom att skapa ett helhetsperspektiv på trafikledning av tåg. Systemet för 
den framtida operativa trafikstyrningen av tåg i Sverige bygger på principen “styrning 
genom omplanering i realtid” och utvecklas i nuläget genom NTL-projektet. Detta 
system innebär att trafikledningen ansvarar för en ständigt uppdaterad trafikplan som 
optimerar hanteringen av konflikter och störningar. Det nya trafikledningssystemet är 
baserat på STEG-systemet som har införts och testats i Boden (Andersson & Sandblad, 
2015). 

NTL innebär att trafikledning kommer att utföras på samma sätt över hela Sverige och 
detta kommer att skapa bättre förutsättningar för trafikledaren att i realtid planera och 
styra tågtrafiken. Dessutom blir den aktuella trafikplanen RTTP, Real Time Traffic 
Plan, tillgänglig för alla aktörer och intressenter, se Figur 11 (Andersson & Sandblad, 
2015). Systemet möjliggör även, bland flera andra förbättringar, en utveckling i 
driftflexibilitet då delar av trafikledningscentralerna kan fjärrstyras i en nödsituation. I 
och med uppgraderingen förväntas också styrningen och övervakningen av trafiken 
förbättras. I dagsläget styr trafikledningen trafiken genom att planera flöden samtidigt 
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som de manövrerar bland annat växlar och signaler. I och med NTL kommer fokusen 
flyttas från att styra de tekniska förutsättningarna till att endast planera flöden, samt 
skapa bättre stödverktyg för trafikledningen (Trafikverket, 2016 C). I och med NTL 
kommer de pappersgrafer som trafikledningen i dagsläget använder för att planera 
tågtrafiken ersättas med datoriserade grafer (Andersson, 2016-02-23). 

 

Figur 11. Informationsflöde med RTTP (Andersson & Sandblad, 2015) 

Syftet med projektet är enligt Trafikverket att “arbeta med trafikledning på samma sätt 
över hela landet för att få en bättre överblick, mer flexibilitet samt effektivare styrning 
och övervakning. Därmed kan vi utföra bättre tjänster åt våra kunder 
järnvägsföretagen.” (Trafikverket, 2016 C). Grundtanken är således att NTL ska 
möjliggöra en gemensam plan för tågtrafiken i hela landet. Detta kommer skilja sig från 
dagens sätt att styra tågtrafiken med avseende på att trafikledarna med NTL måste 
planera för att helheten ska bli bra (Andersson, 2016-02-23). Systemet planeras införas 
stegvis från år 2016 och förväntas vara fullt infört år 2018 (Trafikverket, 2016 C). 

 Trafikledningen och kommunikation 6.4

Trafikledningen har under sina arbetspass kontinuerlig kontakt med arbetare på spåren. 
Järnvägsunderhållspersonal vid underhåll av banorna, felavhjälningsfordon samt i stor 
utsträckning lokförare hos de olika tågoperatörerna. Tidigare forskning har gjorts på 
kommunikationen som trafikledaren i daglig utsträckning har. Andersson och Sandblad 
(2003 & 2015) har gjort flertalet rapporter om framtida trafikledning och tagit upp 
trafikledarnas kommunikation som en viktig aspekt. Deras resultat kommer från 
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ostrukturerade intervjuer med trafikledare och lokförare under år 2002. De anser att 
trafikledarna och lokförarna till stor del saknar information och kunskap om varandras 
arbete. Detta medför en svårighet för de båda arbetsgrupperna att förstå varandras 
arbetsrelaterade problem och kunskap om bidragande information för en 
prestationshöjning hos de varderas arbeten. Den information och de beslutsunderlag 
som finns under arbetsprocesserna är ofta begränsade och leder till att både trafikledaren 
och lokföraren tar beslut utifrån en begränsad information och rådande situation. De 
åtgärder som Andersson och Sandblad (2003) föreslår är att lokförare och trafikledare 
bör ha en inblick i varandras arbete och arbetsuppgifter genom obligatoriska 
informationsträffar under betald arbetstid som en del utav utbildningen. Dessa typer av 
informationsträffar har enligt flera av de lokförare som intervjuats funnits tidigare, men 
är något som prioriterats bort. Rollerna hos trafikledare och lokförarna utvecklas 
dessutom kontinuerligt vilket gör att fortlöpande utbildning och gemensam träning 
krävs för att bibehålla en förståelse för varandras arbete. Det är även viktigt att vidga 
samarbetet mellan de båda arbetsgrupperna för att utveckla former för samverkan i det 
dagliga arbetet samt för att hitta bättre sätt att arbeta på under de stressade situationerna 
som ofta hör till vardagen för trafikledningen (Andersson & Sandblad, 2015). 
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7. Erfarenheter från trafikledningen i Ånge och 
Boden 

I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit från de intervjuer som gjordes 
på trafikledningscentralerna i Ånge och Boden. De erfarenheter som resultatet grundar 
sig i presenteras i kategorierna innan införandet (avsnitt 7.1), under införandet (avsnitt 
7.2) samt efter införandet (avsnitt 7.3). I Ånge intervjuades fyra personer, tre 
trafikledare och en enhetschef med bakgrund som trafikledare. I Boden intervjuades sex 
personer, fem trafikledare och en enhetschef med även den bakgrund som trafikledare. 
Alla svar presenteras anonymt, men det framhålls om svaren kommer från Ånge eller 
Boden. Intressanta citat från intervjuerna lyfts kontinuerligt fram i texten. Då citaten tas 
ur en större kontext finns det en risk att de blir missvisande, dock förklaras alltid vad 
som diskuterades i texten innan vilket underlättar till förståelse och gör att misstolkande 
undviks. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i Appendix A. 

 Innan införandet 7.1

I Ånge infördes ERTMS på Botniabanan år 2010 och på Ådalsbanan år 2011. Enligt de 
trafikledare som intervjuades på trafikledningscentralen i Ånge var det flera därifrån 
som var involverade i ett tidigt skede av pilotprojektet Botniabanan. Enhetschefen 
berättade att det fanns stor medverkan från personalen och att de var involverade långt 
innan det ens fanns en prototyp att titta på. En mindre grupp från Ånges 
trafikledningscentral var extra involverade från början av projektet då det fanns en plan 
om att denna grupp skulle bli experter på ERTMS. Därefter var tanken att det endast 
skulle vara de som körde på Ådals- och Botniabanan. Dock gick detta inte att 
genomföra på grund av begränsningar i personalresurser.  

En av de intervjuade trafikledarna berättade att hen var med i en grupp som skulle ge 
återkoppling till hur bilderna på trafikledarnas skärmar skulle se ut. Hen fick komma 
med åsikter om bland annat vilka indikeringar som skulle synas. De första förslagen på 
bilderna som kom behövde enligt denna person förbättringar då det var för plottriga, 
med olika kurvor och symboler som blinkade. Efter den återkoppling som gavs blev 
förändringen till det bättre. Denna person fick en känsla av att Trafikverket lyssnade på 
trafikledningens åsikter men att det var svårare att få Bombardier att ta emot 
återkoppling och synpunkter. Det framkom således av intervjuerna att trafikledningen 
var mycket involverade inför Botniabanan men däremot inte inför projektet på 
Ådalsbanan. En av de intervjuade ansåg att trafikledningen inte fick komma till tals vid 
projektet på Ådalsbanan. 

På Ådalsbanan satt vi på läktaren vid projektering. På Botniabanan 
var vi med fullt ut. 
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Men när Ådalsbanan gjordes var det tekniker som talade om ‘såhär 
ska det vara’. När vi äntligen fick det på remiss för att lämna in våra 
synpunkter, då var loppet redan kört. 

På trafikledningscentralen i Boden kom det blandade åsikter kring om trafikledarna 
hade fått vara med och ge åsikter vid införandet av ERTMS på Haparandabanan. En 
person berättade att hen hade fått tycka till när det gällde skärmar och upplösning och 
att de hade fått gehör för detta. En annan person hade varit med på resor till Ansaldo i 
både Göteborg och Paris för att ge åsikter och återkoppling på exempelvis skärmar, 
gränssnitt, färger, kontraster och bakgrund. Den här personen trodde dock inte att 
Ansaldo lyssnade på deras synpunkter. Hen tyckte att trafikledningen ofta fick säga sina 
åsikter men att det då redan var försent, att det redan var färdigt när de fick komma till 
tals. Den här personen hoppas dock att de får gehör för sina synpunkter till nästa 
uppdatering. Det kom även liknande kommentarer från en annan trafikledare som 
menade att de blev involverade sent i projektet. Hen trodde att de kunde påverka 
litegrann men kände att de hade fått en färdig lösning som var svår att påverka. En av de 
intervjuade menade att det viktigaste för att underlätta det framtida införandet av 
ERTMS för trafikledningen är att de ska få vara delaktiga i processen. Hen tyckte att det 
är viktigt att trafikledningen är med hela vägen, även i projekteringsfasen. 

Man hade önskat att få vara med lite mer i början. Och det gäller 
även det tekniska, så att det blir rätt från början. 

En aspekt som enligt de teorier som används i den här studien är viktig vid en 
förändring är personalens inställning till förändringen. Därför ställdes frågor kring hur 
den allmänna uppfattningen av ERTMS var innan systemet infördes. Alla de som 
intervjuades i Ånge menade att stämningen var god inför införandet av ERTMS och att 
de såg det som något positivt. Särskilt positivt var det att Botniabanan över huvud taget 
skulle byggas menade flera personer. En av de intervjuade påpekade att det fanns 
föreställningar och fantasier om hur det skulle bli efter att ERTMS infördes, vilka inte 
förverkligades. Flera personer nämnde även att den positivitet som först fanns snabbt 
vändes till en negativitet då systemet driftsattes och problem uppstod. 

På kontoret var det fullt av förväntningar. Ju mer tiden gick, och vi 
förstod komplexiteten, desto svårare blev det. 

Bra stämning […]. Men det gick för dåligt inledningsvis. Blev nästan 
en parodi, kallade varandra för ‘busstrafikledare’. Varannan dag gick 
det bussar istället för tåg. Lite löjligt. 

I Boden var förväntningarna inte lika positiva inför införandet på Haparandabanan. De 
intervjuade i Boden berättade att de hade hört mycket negativt om ERTMS. De hade fått 
höra att det inte fungerade bra på Ådals- och Botniabanan och därför uppstod farhågor 
inför att systemet skulle införas hos dem. En av de intervjuade berättade att det fanns en 
oro i och med att det var ett helt nytt system och det skapade en osäkerhet hos 
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personalen. En annan person beskrev att hen hade känt en skepsis till att systemet var så 
pass modernt. Farhågorna inför införandet av ERTMS i Boden uttrycktes i kommentarer 
såsom: 

[Vi fick höra] hur det inte fungerade där och då vart ju oron stor här. 
‘Kommer det fungera lika dåligt här?’. 

Det var nog en ganska dålig start [...] för man hade nog redan 
bestämt sig [...] hur det skulle bli. 

Innan införandet av ERTMS på Botniabanan fick utvalda delar av personalen från 
Ånges trafikledningscentral besöka Bombardier i Stockholm för att testa systemet och 
få grundligare utbildningar. Dessa personer var tekniker och instruktörer som sedan 
utifrån den utbildning som de fått från Bombardier gjorde egna utbildningar till 
personalen i Ånge. Från intervjuerna framkom det att utbildningarna som Bombardier 
gav teknikerna och instruktörerna var på en alldeles för hög teknisk nivå och att de 
därför var tvungna att göra om utbildningarna för att senare kunna utbilda trafikledarna i 
Ånge. Det poängterades under intervjuerna i kommentarer så som: 

Men det var på en sådan teknisk nivå så det var bara att lägga ner. 
Våra tekniker tyckte att det var för tekniskt. 

Vi skickade ner våra instruktörer som fick gå utbildningen men de fick 
komma hem och göra om utbildningen. Det var på en nivå som den 
operativa personalen inte kunde förstå. 

Ett annat problem som lyftes fram under intervjuerna i Ånge var känslan av att 
teknikerna från Bombardier inte förstod trafikledningen. Det uttrycktes som att dessa 
tekniker inte förstod trafikledningens språk. Det framkom åsikter om att de som 
utvecklade systemet inte kunde se situationen ur trafikledningens synvinkel och att de 
inte visste hur det fungerar att leda tågtrafik. En person menade att trafikledare inte har 
någon nytta av att gå på Bombardiers eller Ansaldos utbildningar. Det kom även 
kommentarer om att det inte bara var Bombardier som var dåligt insatta i trafikledarnas 
arbete utan även att ERTMS-projektgruppen på Trafikverket hade dålig kännedom om 
trafikledarnas situation. 

Det är ju så med alla signaltekniker och projektörer att de pratar ett 
språk, medan de som ska köra det och hantera det i kanske 30 år 
framåt pratar ett annat språk. 

De pratade inte med trafikledningen om hur vi skulle hantera det. Då 
fick inte trafikledningen vara med. De tänkte väl ‘det här är vårat 
jobb, det här kan vi’. 
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Jag tror inte att det är någon fler än vi som vet verkligen hur det 
fungerar och har varit. Går du på kontoret i Solna tror jag att de har 
en bild av det här och vi har en helt annan. Och jag tror våran bild är 
bättre om man nu pratar om närmast verkligheten. 

Även i Boden fanns känslan av att teknikerna som utvecklar systemet inte förstod 
trafikledarnas situation. En person tyckte inte att teknikerna förstod konsekvenserna av 
de situationerna som trafikledarna sattes i. Denna person berättade om att det vid 
Haparanda bangård hade uppstått problem som gjorde att trafikledarna måste göra 
lokalfrigivning. Detta innebär att de måste lägga om alla växlar själva, vilket gör att det 
krävs totalt runt 130 klick med datormusen i rätt turordning. Görs det i fel ordning 
måste de börja om. Den intervjuade personen berättade att detta tar lång tid och är en 
stressfaktor för trafikledaren. Men hen uppfattade det som att systemutvecklarna inte 
insåg att detta skapade problematik för trafikledarna. 

De som utvecklar systemen förstår inte riktigt fullt ut vad det innebär 
för användaren liksom, om någonting inte funkar som det är tänkt. 

7.1.1 Utbildningar 

Inför införandet av ERTMS på Ådals- och Botniabanan höll Bombardier och 
trafikledningscentralens instruktörer utbildningar med trafikledningen. Antalet 
utbildningar och tiden som lades på dem ansågs som lagom mycket enligt trafikledarna 
som intervjuades. Dock önskades att innehållet i utbildningarna skulle ha ändrats till att 
det blev mer inriktat till trafikledningen och funktionaliteten i systemet. En person 
uttryckte det som att hen ville få mer information om hur man skulle trycka för att få 
olika saker att hända. Det, menar hen, har de fått lära sig själva. Denna problematik 
påpekade även en annan person som menade att trafikledarna i Ånge har fått lära sig 
själva under tidens gång, medan de använt systemet i operativ drift. Enligt en 
trafikledare gick det ganska snabbt att lära sig hur tåg körs i systemet men svårigheten 
var att de inte fick någon utbildning i hur de skulle göra när problem uppstod. Enligt 
denna person fick de lära sig detta den hårda vägen vilket gjorde att många tåg blev 
sena. En av de intervjuade belyste problemet med att utbildningsmaterialet inte var rätt 
innehållsmässigt med följande kommentar: 

Spelar ingen roll om det är gröna eller röda detaljer som sitter i 
ställverken utan mer funktionaliteten. 

Inför införandet på Haparandabanan höll en person från Ånges trafikledningscentral 
utbildning med instruktörerna i Boden. Därefter höll instruktörerna utbildning med de 
övriga trafikledarna. En av de som höll i utbildningarna med trafikledarna påpekade att 
hen inte var nöjd med utbildningarna då det var svårt att hålla i en utbildning i något 
som var helt nytt. Men personen påpekade även att utbildningen som instruktörerna fick 
av personen från Ånge var mycket värdefull och att det nog hade blivit ännu sämre om 
inte den personen hade bidragit med sin kunskap. Den största delen av utbildningarna 
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med trafikledarna i Boden behandlade regelverket med ett tillhörande prov, vilket är 
standard att göra en gång per år på det nuvarande systemet. Sedan fick de sitta ett pass 
med en simulator där de fick öva på att lägga tågväg, vilket inte är någon större skillnad 
jämfört med det tidigare systemet - system H. Tre personer utbildades extra mycket 
eftersom endast dessa personer skulle styra ERTMS-banan i början. De övriga 
trafikledarna fick sedan vid varsitt tillfälle sitta bredvid och ställa frågor när de 
specialiserade trafikledarna styrde ERTMS-banan. Ansaldo besökte även på 
trafikledningscentralen i Boden en dag och höll i en utbildning. En av de intervjuade 
kommenterade att denna utbildning inte var givande och ansåg att innehållet och 
upplägget var dåligt. Flera av de intervjuade påpekade att de utbildningar som hölls 
ägde rum för lång tid innan införandet av ERTMS vilket gjorde att information glömdes 
bort. 

Man fick sitta med ett pass med en som körde på ERTMS-banan men 
alla var ju nya, det var ingen som hade någon erfarenhet så det 
handlade om att lära sig själv till stor del. 

I Ånge gjordes ett eget utbildningspaket för ERTMS som även Boden och Gävle har 
använt. Dock påpekade en person att de hade velat få central hjälp med detta då det kan 
ha funnits risk att något missades. Flera personer påpekade att den kompetens och de 
erfarenheter som finns hos trafikledningen i Ånge bör tas tillvara på för att underlätta 
för införandes av ERTMS på andra trafikledningscentraler.  Ett förslag var till exempel 
att de i Ånge skulle kunna hålla en grundutbildning i ERTMS som är anpassad för 
trafikledare. Dock poängterade samma person även att varje trafikledningscentral måste 
ha en egen utbildning på hemmaplan då trafikering, geografi och andra förutsättningar 
ser så pass olika ut på olika trafikledningscentraler. Detta menade även en annan person 
som lyfte det faktum att det är mycket tätare trafik på vissa platser längre ner i landet, 
men att det ändå finns en del saker som Ånge skulle kunna lära ut. 

Tar man inte tillvara på kompetensen och erfarenheterna här och 
delger de nya kommer det bli en lång väg för dem att vandra. Vi har 
uppfunnit hjulet här så då är det bra att ta tillvara på det. 

Vi har ju varit som en liten försöksverkstad, den erfarenheten är 
väldigt bra att ta tillvarata på något sätt. Både att folk kommer hit och 
sitter med oss, eller att vi åker ut. Kanske att vi är med, ska man ta 
upp en ny sträcka sedan när man väl börjar rulla ut så skulle det nog 
vara jättebra om man får med sig oss i utrullningen. 

Även i Boden fanns tankar om att det skulle vara bra att ta tillvara på deras erfarenheter 
för att underlätta för det framtida införandet av ERTMS. En av de intervjuade menade 
att det är en förutsättning att de som har använt systemet hjälper de övriga 
trafikledningscentralerna när de ska införa ERTMS. Den här personen föreslog att 
trafikledare skulle kunna komma till Boden och titta på när de kör en ERTMS-bana för 
att få en förstahandsuppfattning och tillfälle att ställa frågor. Det var flera av de 
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intervjuade i Boden som underströk vikten av att få sitta med när någon annan kör. En 
person berättade att hen hade önskat att alla Bodens trafikledare hade fått åka till Ånge 
innan ERTMS infördes på Haparandabanan.  En annan person poängterade att 
trafikledarna i Boden absolut skulle kunna delge sina erfarenheter till andra trafikledare 
men att det går få tåg på Haparandabanan och att det därför kunde vara bättre om Ånge 
tog emot trafikledare i utbildande syfte. En annan person menade dock att det fanns en 
risk med att trafikledare som ska få ERTMS pratar med trafikledare som redan jobbat 
med ERTMS, om dessa personer har haft en dålig erfarenhet av systemet. Detta skulle 
kunna leda till att trafikledarna med dålig erfarenhet av systemet överför negativa 
åsikter till de trafikledare som ska få systemet, vilket kan göra dessa personer 
misstänksamma och negativt inställda från början. Den här personen tyckte att det hade 
varit bättre om personer från ERTMS-projektet kom och informerade. På frågan om det 
skulle gå att använda Bodens trafikledares erfarenheter inför det kommande införandet 
av ERTMS svarade en person såhär: 

Det tror jag absolut, det är en förutsättning, det är så det måste gå 
till. De som har använt systemet måste definitivt hjälpa till när det ska 
införas på andra ställen. 

Ett önskemål som kom upp flera gånger under intervjuerna i Ånge var att de hade velat 
ha tillgång till en simulator under utbildningarna. Enligt trafikledarna skulle detta ha 
underlättat mycket då de med en simulator hade kunnat träna praktik och teori utan att 
störa operativt. De hade velat att det skulle gå att öva fel på simulatorn och att de banor 
som de sedan skulle köra på riktigt simulerades, inte några andra banor. En person 
uttryckte att en simulator som har trafikledarnas system ihopkopplad med lokförarnas 
system vore bra.  

Om vi ska få det ekonomiskt och snabbt då är en simulator ett krav. 

I Boden fick trafikledarna köra i en simulator inför införandet av ERTMS, dock 
framkom det under intervjuerna att den simulatorn som användes var undermålig. I den 
simulatorn kunde trafikledarna bara öva på att lägga tågväg, något som liknar det 
tillvägagångssätt de redan har för det nuvarande systemet. Istället önskade de att de 
hade fått öva på exempelvis systemkrascher och blankettskrivning i simulatorn. På 
frågan om vad som hade kunnat förbättras i utbildningsmaterialet nämnde nästan alla att 
få mer tid i en bättre simulator. 

 Under införandet 7.2

Något som flera kommenterade som en positiva aspekt med själva införandet av 
ERTMS i Ånge är att det skedde successivt. Trafikledningen i Ånge fick sakta men 
säkert bekanta sig med systemet. En person beskrev det som att de har fått växa in i det 
under en lång tid och att det har varit som en uppväxt. Flera av de som intervjuades 
uttryckte en oro kring att andra trafikledningscentraler kan sättas i en situation där de 
ska gå över till ERTMS snabbare. En person uttryckte det som att de har haft tur i Ånge 
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att det har varit så pass involverade i ERTMS-projektet och att det har gått i relativt 
lugn takt. Den här personen menade även att det var tur att deras chef var väldigt 
delaktig i projektet och hen tror att det är viktigt att det finns en hög medvetandegrad 
uppifrån i organisationen.  

Just det här med utrullningen, det är inte bara de som jobbar som 
måste veta vilka enorma skillnader och svårigheter det kommer 
innebära. Utan en ledning får ju inte vara naiv och tro att […] på 
måndag morgon klockan 07 ska vi gå från H-bana till E-bana. Och 
tågen ska bara rulla. Det kommer ju inte att hända. Det är ju en 
jätteutmaning. 

De kom även kommentarer om en annan positiv aspekt vid införandet av ERTMS på 
Ådals- och Botniabanan, vilket var att de banorna var relativt lågtrafikerade. Detta 
gjorde att det vid problem inte blev lika omfattande störningar som det hade kunnat bli i 
en storstadsregion. Även under intervjuerna i Boden togs det faktum upp att 
Haparandabanan är mycket lågtrafikerad, på den banan går det oftast bara fyra tåg om 
dagen, två norrut och två söderut. En av de intervjuade uttryckte det som att detta hade 
varit en räddning när ERTMS infördes. Men det kom även kommentarer kring att i och 
med att det går så pass få tåg på Haparandabanan och eftersom det sker en cirkulering i 
vilka banor trafikledarna sitter på, har det varit svårt att få arbetet med ERTMS-banan 
på rutin. Eftersom de bara sitter några skift i månaden vardera på den banan berättade en 
person att hen hann glömma mycket mellan varje skift. En annan person berättade att 
när det händer något måste hen slå i pärmar för att komma ihåg hur problemet skulle 
lösas. Den personen ansåg att det saknades en effektivitet som hade funnits där om fler 
tåg gått på banan. 

Fortfarande tror jag att det är lite för dålig erfarenhet. Det sitter inte i 
ryggmärgen, som på system H. Eftersom att det går rätt lite tåg och så 
kanske man inte sitter så ofta. Det är bristande erfarenhet. 

 Efter införandet 7.3

Då ERTMS hade införts på Ådals- och Botniabanan samt Haparandabanan uppstod 
problem för trafikledningen. Dessa problem var framförallt tekniska, men det berodde 
även på kompetensbrist och fler aspekter som tas upp i följande avsnitt. 

7.3.1 Tekniska problem 

Efter införandet av ERTMS på Ådals- och Botniabanan uppstod ett antal problem. 
Framförallt grundade sig problemen i att tekniken inte fungerar. Tågen får 
systemkrascher vid olika situationer. Exempelvis vid en viss plattform kan trafikledarna 
endast lägga tågvägen fram till plattformen, därefter måste de vänta tills tåget stannat 
vid plattformen innan de kan lägga resten av tågvägen. Lägger de tågväg förbi 
plattformen med en gång kraschar ombordsystemet. Ett annat tekniskt problem som 
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flera av trafikledarna belyste är gränserna mellan ATC-banorna och Ådals- eller 
Botniabanan, samt gränsen mellan Ådalsbanan och Botniabanan. Vid dessa gränser är 
det även vanligt att det sker systemkrascher.  

Men vi har dagar som går bra också. Men majoriteten av dagarna är 
dåliga. Och då är det gränserna som inte funkar så bra. 

Även i Boden var det de tekniska felen som uppstod efter införandet av ERTMS som 
framförallt lyftes fram som de största problemen. De tekniska problemen innebar 
exempelvis att de fick systemkrascher, tappade kontakten med loken och att det blev 
nödstopp. Precis som på Ådals- och Botniabanan uppstod problemen ofta på specifika 
ställen som gjorde att de fick en restriktionslista. Till exempel kan de endast lägga 
tågväg en kort bit framför tåget innan Kalix och, som tidigare nämnt, måste de göra 
lokal frigivning i Haparanda vilket kan ta upp till 40 minuter. Frustrationen kring dessa 
problem belystes i kommentarer som dessa: 

Så säger man tryck på start och sedan håller man nästan andan. Så 
trycker de [lokförarna] och så blir det grönt, det funkar, då är det en 
bra dag. 

Som det fungerar på Haparandabanan idag, att slänga ut det på södra 
linjen, då är det lika bra att gå hem och kasta nyckeln. 

De problem som uppstår vid olika situationer har lett till att trafikledningen har fått så 
kallade restriktioner, vilket betyder instruktioner och speciallösningar som måste göras 
vid vissa situationer. Restriktionerna är således instruktioner som trafikledarna måste 
hålla sig till för att ett fel inte ska uppstå. Alla dessa restriktioner måste trafikledarna ha 
koll på för att undvika störningar i trafiken. Det här tar flera trafikledare upp som ett 
problem. 

Så vi har jättemycket restriktioner, att där kan man inte göra si och 
där kan man inte göra så. Alldeles för många för att det ska vara 
acceptabelt tycker jag. 

Då läggs det väldigt mycket på den enskilda tågklareraren. Har haft 
upp till 100 restriktioner som de ska ta hänsyn till. Mycket ‘så får du 
inte göra’. Och det är inte hanterbart. 

I Boden framkom även där kommentarer kring restriktionerna och att dessa skapade 
svårigheter för trafikledarna. Under intervjuerna beskrev trafikledarna arbetet med 
restriktionerna som osmidigt, tungjobbat, irriterande och att det var omöjligt att hålla 
allt i huvudet. En person påpekade att eftersom trafikledaren som styr Haparandabanan 
även styr andra banor samtidigt blir det extra svårt att hålla koll på restriktionslistan. En 
annan av de intervjuade menade de måste ha det säkerhetsmässigt viktigaste i huvudet 
men att det inte gick att kunna alla restriktioner utantill. 
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Kan diskutera om det var acceptabelt, svårt för en tågklarerare att 
hålla reda på allt. 

Det är samma som restriktionslistan, de som skriver restriktionerna tänker ‘det är ju 
bara Haparandabanan’, men de förstår inte att det är andra banor som den tågklareraren 
kör också. Haparandabanan är bara en liten del av det jobbet man gör. 

Man tappar trovärdigheten att man ska jobba vidare med ERTMS på 
fler banor om det ska vara såhär tungrott. 

I Ånge berättade de intervjuade att nya restriktioner tillkommer vid varje 
systemuppdatering, och gamla restriktioner kan då även försvinna. Det verkade finnas 
en frustration över att de har fått jobba med dessa problem under lång tid och även om 
en gammal restriktion försvinner vid en uppdatering, uppkommer istället nya. En person 
påpekar även att det är svårt att få igenom en förändring snabbt, om trafikledningen 
hittar ett problem och rapporterar in det kan det dröja upp till ett år innan det problemet 
rättas. Dock framkom det att om det har handlat om ett säkerhetsfel har det tagits på 
stort allvar och “plåster” har fort lagts på. På frågan om trafikledarna känner att de blir 
lyssnade på när de rapporterar problem svarade en person: 

Det känns inte riktigt så, man hör att mycket av samma fel dyker upp i 
Boden som man hade här innan. Då känns det inte riktigt som att man 
har lyssnat på oss och tagit våra erfarenheter till Boden. 

I Boden upplevde de också att det vid uppdateringar har tillkommit nya restriktioner och 
att nya fel kontinuerligt upptäcks. En av trafikledarna påpekade att det känns obehagligt 
att nya fel hittas i systemet som de har i bruk, då det kan betyda att fler oupptäckta fel 
finns. Samma person tyckte även att ansvaret läggs på trafikledaren då det, när ett fel 
hittas, skapas en ny restriktion som trafikledarna måste förhålla sig till. Några av de 
intervjuade påtalade även att de flera gånger hade blivit lovade att problem skulle lösas 
vid nästa uppdatering, men att det inte hände. 

Lösningen när ett sådant fel hittas är en restriktion – man lägger 
alltså ansvaret på tågklareraren. Men just att man inte verkar veta 
vad man har för fel känns lite… 

Man kan ju leva med vissa saker ett tag kanske, men de säger att det 
är bara en månad eller två, ja då kanske man kan köpa det. När det 
då blir år efter år, då är det inte så bra. 

Eftersom många nya fel dyker upp vid systemuppdateringarna fanns önskemål hos de 
intervjuade personerna i Ånge att kunna gå tillbaka till den gamla versionen om det 
visade sig att en uppdatering fungerar sämre än den tidigare versionen. När de senaste 
anläggningsuppdateringarna fungerade dåligt framfördes detta önskemål om att gå 
tillbaka till den tidigare uppdateringen men detta gick inte då den hade “slängts bort”. 
Nu har trafikledningen ställt som krav att det ska gå att backa om det inte blir bra. 
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Det är som att klättra på en stege, när man har tagit ett steg upp tar 
man bort steget under så man inte kan gå tillbaka. 

7.3.2 Problem till följd av kompetensbrist 

Utöver det tekniska problemen belystes även några andra problem under intervjuerna. 
Det ansågs finnas en viss kompetensbrist. En person i Ånge kommenterade att det fanns 
en brist på kompetens hos lokförarna och menade att ERTMS innebär mycket avancerad 
teknik för de som kör tågen. Hen berättade att trafikledarna ofta fick hjälpa förarna då 
det uppstod problem för dem, exempelvis när de skulle starta om sitt fordon.  En annan 
person poängterade att det egentligen inte är meningen att trafikledarna ska veta vad 
lokförarna gör men att det ändå blir att de får hjälpa dem att komma fram till lösningar 
vid problem. I Boden kom även där kommentarer om att det saknades kunskap hos 
förarna. Det fanns åsikter om att det största problemet var just förarnas kunskapsbrist 
och att de gjorde handhavandefel, vilket ledde till att trafikledarna fick bekymmer. 
Därför ansåg flera personer att utbildningen för förarna måste förbättras. 

Största problemet, tycker jag, det var förarna som inte hade 
kunskapen. Det var de som ringde hela tiden och ställde frågor som 
jag inte hade en aning om. 

Eftersom lokförarna ringer till trafikledarna och ber om hjälp när ett fel uppstår 
framkom det under intervjuerna i både Ånge och Boden att den samverkan som finns 
mellan trafikledare och lokförare hade varit bra att förbättra. I Ånge gavs det som 
förslag till utbildningarna att både lokförarna och trafikledarna ska ta fram sina 
vanligaste problem och sedan ska lokförarna och trafikledarna sätta sig ner tillsammans 
och utarbeta de vanligaste problemsituationerna. Dessa situationer ska sedan användas 
som bas för utbildningen i simulatorerna. I Boden kom förslaget att trafikledarna och 
lokförarna skulle kunna ha en gemensam utbildningsdag. Samma person påpekade att 
trafikledarna och lokförarna många gånger inte riktigt förstår vad den andre gör och 
eftersom de interagerar så pass mycket vore en gemensam utbildning fördelaktig. En 
annan person höll med om att en utbildning tillsammans med lokförarna vore bra, 
framförallt trodde hen att lokförarna skulle ha nytta av att komma till 
trafikledningscentralen för att se att trafikledarna jobbar med många tåg samtidigt och 
att de därför inte kan lägga all fokus på en enskild lokförare. En annan av de intervjuade 
personerna tyckte att en gemensam utbildning med lokförarna på ett sätt skulle vara bra 
men samtidigt skulle det kunna bli för mycket att ta in. Även en annan trafikledare 
poängterade att det kan vara svårt att ha kunskap i allt för mycket av varandras arbeten 
men samtidigt vore det bra att både trafikledare och lokförare hade lite koll på 
respektives arbetssituation. Enligt den här personen förstår inte trafikledarna och 
lokförarna varandra. 

Man kanske skulle utbilda tillsammans med förarpersonal en dag, det 
är många gånger man inte riktigt förstår vad den andra gör. 
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De ska ju kunna sitt, de ska inte kunna vår bit vad vi gör. Det blir för 
mycket att tanka in i hårddisken. 

Just felhanteringen, när något inte fungerar som det ska, tog flera av de intervjuade 
trafikledarna upp som en stor kompetensbrist. De hade velat veta redan från början hur 
de skulle handskas med fel. En person i Ånge menade att det viktigaste för en 
trafikledare som ska styra tåg på en ERTMS-bana är att ha de kunskaperna som behövs 
och att det finns stöd att tillgå om problem skulle uppstå. Den här personen påpekar att 
alla trafikledare inte behöver ha expertkunskap inom ERTMS men att hjälpen måste gå 
att få tag på relativt nära. En annan person nämnde att det absolut viktigaste inför det 
framtida införandet av ERTMS är att ha en klar felhantering så att trafikledarna vet vad 
de ska göra när något inte fungerar.  

För dålig felhantering. Det tycker jag är det största misstaget vi 
gjorde. Att vi inte lärde oss det. 

Det är det tekniska som måste lösas, men även kompetens. 

Ett förslag gällande kompetens som kom upp under intervjuerna i Boden var att det vid 
ett införande av ERTMS vore bra att ha en grupp trafikledare som specialiserar sig på 
ERTMS-banan. Då skulle det till en början endast vara denna grupp som körde den 
banan. Detta var något som till viss del gjordes i Boden, och som var tanken att göra 
även i Ånge men det uppfylldes aldrig på grund av resursbrister. En av de intervjuade 
påpekade att det inte fungerar rent personalmässigt att ha en specialiserad ERTMS-
grupp men att drömmen hade varit att sex personer lärde sig ERTMS-sträckan riktigt 
bra. En liknande kommentar kom från en annan person som påpekade att en 
expertgrupp, så kallade “superusers”, som lärde sig systemet ordentligt hade varit bra 
men att det inte skulle gå ihop med de personalresurser som finns. 

7.3.3 Övriga problem och förbättringsförslag 

Under intervjuerna jämförde trafikledarna emellanåt det gamla systemet, system H, med 
ERTMS. Något som vissa av dem tog upp som var fördelaktigt med ATC-banorna 
jämfört med ERTMS-banorna var hanteringen vid avvikelser. Om ett tåg får nödstopp 
på en ATC-bana är det en enkel och snabb hantering för att få igång tågen igen, medan 
det vid ett nödstopp på en ERTMS-bana krävs mer arbete för trafikledarna. En av de 
intervjuade i Ånge berättade att om ett tåg får stopp på Ådalsbanan eller Botniabanan 
måste de skriva blanketter och se till att tåget kopplas upp mot RBC:n. Det krävs 
manuell hantering för att få igång ett ERTMS-tåg vilket tar mycket av trafikledarens tid. 
Vidare gav den intervjuade trafikledaren ett exempel på att om det sker ett signalfel som 
varar i fyra minuter på en sträcka på 10 mil på en ERTMS-bana, kan det ta runt 30 
minuter för trafikledaren att få alla tågen att rulla igen.  
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Jättebesvärligt när det går fel. [...] När man släcker lampan och 
någonting går fel stannar alla tågen och då vet vi inte riktigt när de 
kommer på rull igen. Vi vill ju göra så bra som möjligt men där blir 
det jättedålig kvalitet. Vi vet inte hur lång tid det tar innan tågen är på 
rull igen. 

Något som flera av de intervjuade tog upp som ett problem var att det finns för få tåg 
som har ETCS-utrustade fordon och att detta gör att det blir svårt att leda tågen på ett 
effektivt sätt. I och med att tågoperatörerna ansvarar för ombordutrustningen har det 
gått sakta att få fordonen utrustade, då det är dyr investering. En person från Ånges 
trafikledningscentral menade att Trafikverket borde ställa krav på att fordonen ska ha 
ETCS ombord, till och med för att trafikera andra sträckor än ETRMS-banorna. Många 
poängterade dock problematiken med att kostnaden för ombordutrustningen är stor och 
förslag gavs om att Trafikverket eller staten borde gå in och sponsra tågoperatörerna för 
detta ändamål. I Boden anmärkte en av de intervjuade problemet med att för få fordon 
var utrustade med ETCS, och då särskild när det gällde underhållsfordon. Även denna 
person tyckte att det skulle ställas som krav att fordon ska ha rätt utrustning för att får 
åka på ERTMS-banor. 

Så innan Malmbanan och Korridor B måste det vara ett krav att alla, 
över huvud taget för att få ett trafikeringstillstånd, ska ha ETCS. 

Ett problem, som en av de intervjuade i Ånge belyste, var att det kom en ändring om att 
systemspråket ändrades från engelska till svenska. Detta blev en stor omställning för 
trafikledarna. Förändringen var även oväntad och de kände att de inte hade fått 
information om språkbytet. Personen som tog upp detta ansåg det även märkligt att 
språket skulle ändras till svenska då en av de mest framstående fördelarna med ERTMS 
är att det ska vara transeuropeiskt. 

Ett förbättringsförslag som kom fram under intervjuerna i Ånge och Boden var att 
trafikledningens regelverk, JTF, måste uppdateras och utvecklas. Förskrifterna är än så 
länge inte anpassade efter ERTMS-banor och det finns därför ett eget regelverk, ETRI, 
för ERTMS-banorna. En av de intervjuade i Ånge påpekade att det vore bäst om de två 
regelverken kunde slås ihop. I Boden kom en kommentar om att regelverket för 
ERTMS och regelverket för system H skiljer sig mer jämfört med styrningen mellan 
systemen. En annan person tyckte att regelverket var det som var mest utmanande att 
lära sig när ERTMS infördes på Haparandabanan. 

Ytterligare ett förbättringsförslag var att systemet borde testas på en testbana innan det 
rullas ut. I Ånge tyckte en trafikledare att det kändes som att Ådals- och Botniabanan 
var en testbana och det tyckte inte den här personen kändes bra. 

Det vi kan lära oss - innan vi rullar ur Korridor B så ska vi ha en 
testanläggning. 
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En lärdom som kom upp under intervjuerna i Ånge var att inför ett införande av 
ERTMS på en bana måste allmänheten meddelas och göras medvetna om att en 
förändring görs, och att det eventuellt kan leda till störningar. Ett förslag var att ge ett 
reducerat pris under tiden för införandet. Även i Boden kom kunderna på tals då en 
person tog upp risken med att kundernas bild av Trafikverket försämrades i och med 
trafikstörningarna som uppstod när ERTMS infördes. Den här personen menar att 
kunderna kanske trodde att problemen var trafikledningens fel. På frågan om vad som är 
viktigast att tänka på inför det framtida införandet av ERTMS svarar en person i Ånge: 

Information. Information till allmänheten. Då får vi en andningspaus 
och kan göra allting. 

En förutsättning som en av de intervjuade ansåg vara nödvändig vid ett införande av 
ERTMS är att det i samband med införandet bemannas upp med mer personal på 
trafikledningscentralen. Den här personen såg detta som ett krav för att ett införande 
skulle fungera.  

För att kunna införa ERTMS måste man åtminstone på de sträckorna 
bemanna upp med 10 procent. 

En fundering som en av de intervjuade trafikledarna i Ånge hade var att den möjlighet 
till tätare trafik som ERTMS skapar innebär att trafikledningen måste se över sitt 
arbetssätt. Tätare trafik innebär fler tåg att hålla koll på för vardera trafikledare. Denna 
person trodde därför att det kan vara aktuellt att trafikledarna kan behöva styra kortare 
sträckor för att hinna med att kontrollera alla tågen på sträckorna. 

Vissa sträckor är överbelastade redan, vi borde styra lite kortare 
sträckor var och en. [...] Det får vi börja titta över. 

7.3.4 Positiva aspekter 

Trots att det uppstått problematik i och med införandet av ERTMS på Ådals- och 
Botniabanan såg trafikledningen i Ånge flera positiva aspekter med det nya 
signalsystemet. Det som lyftes fram som allra mest positivt var att det går att nödstoppa 
tågen om det har hänt någonting, eftersom trafikledningen har kontinuerlig 
direktkontakt med loken. Det poängterades att detta är något som kan rädda liv. De 
intervjuade berättade även att trafikledningen i och med ERTMS har fått en närkontakt 
med trafiken till följd av de kommunikationsmöjligheter som GSM-R-nätet innebär. 
Trafikledarna poängterade att de känner att de har mer koll på trafiken. Detta har 
påverkat arbetet mycket, de kan till exempel hela tiden se exakt var tågen befinner sig. 

Vi har verkligen stenkoll på ERTMS-tågen. Det är ju en jätteskillnad, 
hela tiden koll på allt som händer. Det är ju jättestort egentligen. 
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Den stora fördelen med ERTMS som jag ser, det är säkerhetsbiten. 

Fler positiva aspekter som de intervjuade trafikledarna i Ånge tog upp var att ERTMS-
tågen har hög punktlighet över lag, att det är mer stimulerande att jobba med en 
ERTMS-bana då det går att göra mer samt att det är lätt att sätta upp och ned 
hastigheten på tågen. Överlag verkade det finnas en framtidstro på att det kommer att bli 
bättre, trots de problem som har varit.  

Ibland kan man tänka ‘det går aldrig’, men klart det måste funka 
någon gång. Att få det stabilt. Vi kör ju tåg, hur svårt ska det vara. 

Trafikledarna i Boden upplevde även de flera positiva aspekter med ERTMS. Alla de 
intervjuade personerna ansåg att så länge som tekniken fungerar är de positiva till 
ERTMS. En person berättade att det är som natt och dag jämfört med system M. Den 
här personen berättade att de med system E kan köra tågen tätare, de har full överblick 
på hela trafikflödet och att det är en stor fördel rent säkerhetsmässigt. Med det gamla 
systemet kunde de inte veta exakt var tågen var någonstans hela tiden men det kan de 
nu. Just säkerhetsaspekten togs, precis som i Ånge, upp av flera av de intervjuade i 
Boden. En av de intervjuade uttryckte det som att det aldrig kan hända något med 
ERTMS-tågen i och med att ett tåg får stopp om det tappar kontakten med 
trafikledningen.  En annan person poängterade att det är positivt att det med ERTMS 
blir enhetligt i hela landet. Fler positiva aspekter som togs upp under intervjuerna var att 
det innebär bättre kapacitet, inga optiska signaler, billigare underhållskostnader, att det 
är lättare att avgränsa en bit av banan vid underhållsarbete och att trafikledarna kan 
lägga tågvägar på linje. 

Men det som är bra med ERTMS är att det aldrig kan hända 
någonting. Tappar du kontakten så blir det stopp, du kan inte göra 
något fel – säkrare system på det sättet. Med ERTMS finns massa 
lösningar som är bättre. 

 Trafikledningen i organisationen Trafikverket 7.4

Att Trafikverket är en stor organisation kom återkommande på tal under intervjuerna 
med trafikledarna i Ånge och Boden. På frågan av vad som är svårast med jobbet 
svarade en av de intervjuade i Boden att det är kommunikationen, både inom 
arbetsgruppen men också inom Trafikverket. Att nå ut till alla och göra det förståbart 
det de vill nå ut med, var för den intervjuade en viktig del i arbetet. En annan sak som 
framkom är att det är svårt att ha en helhetsbild av organisationen när den är så stor. 
Hen lyfte i samband med detta upp internrevisionen och poängterade att det möjligtvis 
är internrevisionen som kan ha en helhetsbild. Hen nämnde att det även är svårt för 
andra aktörer, både utanför och inom Trafikverket, att förstå trafikledningens behov. 
Det framkom att det finns en känsla av att de inte känner till trafikledningens verklighet.  
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Vi har alla vår bild, tekniker, förare, tillsyningsmän kan ge sin bild av problemet men 
ingen har en helhetsbild. 

Trafikverket är väldigt stort, [det] är svårt att förstå varandra på hela 
Trafikverket. 

En annan person påpekade att trafikledarna arbetar med att leda tåg och att 
kommunikationen till mångt och mycket är en envägskommunikation. Det enda som de 
i trafikledningen får reda på är att de framöver ska ta emot ett nytt system och sedan får 
de inte vara med i processen. Hen poängterade att det ofta är kunden som drabbas och 
att det känns som att cheferna ovanför inte tänker på det. Att när de släpper en 
förändring är det flera saker som de, enligt trafikledningen, inte har tänkt på som i 
slutändan påverkar kunderna. 

Det är vi som jobbar med att köra tåg, vi kör trafiken men ovanför 
där, våra högsta chefer, bestämmer att de ska införa ett nytt system. 
Vi är liksom inte medkopplade i sådant, vi är bara arbetare i själva 
systemet. Vi ska utföra jobbet. 

Kanske för att det är ett så himla stort företag, allt ska planeras inom 
tidsramar, en gör ekonomi, en gör planering, en utvecklar. 

Många av trafikledarna både i Ånge och i Boden har lång erfarenhet från branschen. De 
flesta av de intervjuade personerna har varit anställda genom flera omorganisationer 
som skett på Trafikverket genom åren. Den senaste organisatoriska förändringen som 
påverkade trafikledningscentralerna är att den operativa ledningen centraliserats i Gävle 
vilket har lett till att mycket kompetens har försvunnit från centralerna. Exempelvis har 
tågledarna som tidigare varit placerade på respektive trafikledningscentral i Sverige 
blivit omplacerade till Gävle. Tågledaren är ett samordnande stöd för trafikledaren och 
arbetar som ett hjälpmedel för trafikledarna som kopplas in när problemen på banorna 
blir omfattande. En av de intervjuade i Ånge nämnde att det inte är enkelt att få allting 
att fungera i Trafikverkets organisation. Enligt en trafikledare i Boden var det tidigare 
enkelt för en tågledare att sätta sig in i problemet och de kunde på kort tid få det stöd 
trafikledarna behövde. Nu efter omorganiseringen tar det längre tid att, via telefon, sätta 
in tågledaren i situationen. Dessutom har denne inte på samma sätt som tidigare 
lokalkännedom om speciella förutsättningar för platsen. Alla beslut fattas nu i Gävle 
och en trafikledare i Ånge nämnde att de skulle behöva ha mer mandat för att kunna 
fatta beslut på plats.  

Det har påverkat jättemycket under åren som har varit. Har varit 
väldigt upp och ner. Men vi är anpassningsbara, det fungerar, men 
[vi] har fått en mycket mer svår och tungarbetad organisation. Svårt 
att kommunicera på det avståndet, går inte lika snabbt längre. 
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En av de intervjuade i Boden nämnde att hen är övertygad om att 
organisationsförändringarna som skett genom åren har bidragit till det sämre för 
trafikledarna. På den tiden då SJ arbetade med hela järnvägen, arbetade alla i samma 
företag och de visste vem de skulle höra av sig till när det gällde en specifik fråga. Nu är 
det flera mindre organisationer som ska fungera oberoende av varandra och det blir mer 
svårarbetat. 

Det blir glapp däremellan, den ena vet inte vad den andra gör. 

 Kommentarer om NTL 7.5

Förändringen av signalsystemet infaller efter att en annan större förändring för 
trafikledningen har genomförts, nämligen att trafikledningssystemet byts ut. Nationell 
tågledning (NTL), som det nya systemet heter, ska skapa bättre förutsättningar för säker 
och snabb datakommunikation och innebär att alla trafikledningscentraler över hela 
Sverige ska uppnå ett nytt arbetssätt. Mer information om NTL har presenterats tidigare 
i avsnitt 6.3. 

På trafikledningscentralen i Boden har trafikledningssystemet STEG införts. NTL 
bygger på principerna som finns i STEG och därför hade personalen i Boden kännedom 
om hur det fungerade att jobba med detta system. En av de intervjuade kommenterade 
att STEG/NTL är ett stort lyft för trafikledaren, i och med den elektroniska grafen. Hen 
trodde att 90 % av trafikledarna i Boden tycker att STEG är bättre än pappersgraferna. 
En person påpekade att det kan bli mycket att ta in för trafikledare om NTL och 
ERTMS införs tätt inpå varandra. En av de intervjuade i Ånge påpekade att NTL inte är 
lika omfattande som ERTMS. Denna person menade att NTL bara är ett annat sätt att 
lägga om växeln på. Men detta hade inte trafikledningens ledning uppfattat, enligt den 
här personen, och de hade trott att NTL hade en större påverkan än ERTMS. 

NTL är bara ett annat sätt att lägga om växeln på, det är inte så 
jättestort. [...] Men ERTMS [...] det är ju ett helt nytt signalsystem. 
Det är ju det som är grejen. Men det förstår man nu tror jag. 

 Sammanfattning av problemen 7.6

För att konkretisera vad de intervjuade trafikledarna i Ånge och Boden ansåg vara de 
största problemen i och med införandet av ERTMS på pilotbanorna sammanställs detta i 
följande punktlista: 

 Tekniken på ERTMS-banorna fungerar inte på ett önskvärt sätt för 
trafikledningen. Detta ledde till en stor del manuell hantering i form av bland 
annat restriktioner, vilket bidrog till en stressig arbetssituation för 
trafikledningen. 

 På grund av problematik i och med införandet av ERTMS har en negativ bild av 
det nya signalsystemet skapats hos trafikledarna. 
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 Trafikledningen var inte fullt ut involverade i införandeprocessen av ERTMS, 
vilket verkar vara ett återkommande problem när de ska ta emot nya system. 

 Informationen som tilldelades trafikledningen angående ERTMS var felriktad 
och de utbildningar som hölls var inte anpassade mot trafikledningen. 
Utbildningarna var av alltför teknisk karaktär och fokuserade inte på förändring i 
arbetssätt för trafikledningen. 

 Trafikledarnas utbildning inom ERTMS hade bristfällig information om 
felhantering. 

 Behovet av en givande utbildning i simulatormiljö uppfylldes inte. 
 Systemleverantörerna och trafikledarna “talar inte samma språk” och det har 

varit kommunikationsproblem dem emellan, framförallt vid utbildningar. 
 Erfarenheterna från införandet av ERTMS på den första pilotbanan togs inte 

tillvara på i den utsträckningen som är önskvärd för att undvika samma problem 
på den andra pilotbanan. 

 Det finns alltför många restriktioner för att arbetet för trafikledarna ska vara 
hållbart. 

 Det uppstod problematik i och med att ATC och ERTMS har olika regelverk och 
det upplevdes svårt att arbeta med dem gemensamt.  

 Information till allmänheten vid införande av ERTMS var bristfällig vilket 
innebar ytterligare en stressfaktor för trafikledningen. 

 Alla fordon har inte haft ETCS-utrustning, vilket har skapat problem för 
trafikledningen. 

 Trafikledarna har fått hjälpa lokförarna i allt för stor utsträckning. Det blev 
problematiskt då det inte är hållbart för trafikledarna att lära sig även hur 
lokförarna ska hantera systemet. 

 Det anses finnas en bristande insikt hos Trafikverkets ledning om trafikledarnas 
situation. Detta har lett till att de bland annat har fått ta emot system som gör 
trafikledarnas arbete mer svårjobbat och inte är anpassat till deras 
arbetssituation. 

 På grund av komplexiteten inom organisationen Trafikverket finns det 
svårigheter i kommunikation mellan olika nivåer inom organisationen. 

 Det finns bristande förståelse i hur införandet av NTL och ERTMS kommer att 
sammanfalla, samverka och koordineras. Detta är något som skapar oro hos 
trafikledningen. 
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8. Erfarenheter från projektledarna 
Projektledarna för ERTMS-projekten på Ådals- och Botniabanan samt Haparandabanan 
intervjuades för att få en uppfattning av deras tankar kring införandet av ERTMS på 
pilotbanorna, hur det gick och hur trafikledningen påverkades. De intervjuade var den 
nuvarande projektledaren för ERTMS-projektet på Ådals- och Botniabanan, benämns i 
avsnittet som Projektledare A, samt projektledaren för ERTMS-projektet på 
Haparandabanan, som i avsnittet benämns som Projektledare B. En mall på de frågor 
som ställdes under intervjuerna med projektledarna finns i Appendix B. 

När Botniabanan driftsattes var det mycket som inte fungerade som det skulle vilket 
ledde till skriverier i pressen. Projektledaren berättade att de till slut hade fått det att 
fungera riktigt bra men att det tagit längre tid och varit svårare än förväntat. Hans 
erfarenheter från Botniabanan stämde överens med trafikledningens. Det var bland 
annat problematik vid gränsen mellan Botniabanan och Ådalsbanan som ledde till att 
tåg fick nödstopp. Under felsökningen av detta problem hittade man dessutom andra fel, 
som påverkade trafikledningens arbete i en negativ riktning. 

Detta resulterade i stor andel manuell hantering, vilket naturligtvis 
inte underlättade trafikledningens arbete. 

Projektledare A påpekade att Ådals- och Botniabanan inte är en optimal pilotbana, att 
den är väldigt känslig på grund av att den har så pass mycket trafik och att det är svårt 
att planera in testdagar på banan. Syftet med en pilotbana är inte att testa tekniken 
poängterade projektledaren. Tekniken testas i labb och vid driftsättning ska systemet 
vara färdigtestat och klart. Pilotprojektets egentliga syfte är att utvärdera, men det är 
även för att skapa säkerhet ifall det skulle bli något problem. 

Vid frågan på om trafikledningen var involverade inför införandet av ERTMS på Ådals- 
och Botniabanan sa projektledaren att de inte hade med dem så mycket i införandet, 
men att det är något som de har lärt sig - att de ska vara med i större utsträckning. Han 
menade att inför ett införande bör verkliga scenarion testas med trafikledningen, gärna 
efter en verklig tidtabell. Han sa att de hade förstått fördelen med att involvera 
trafikledningen tidigare. I och med informationsmöten inför varje nytt släpp av 
programvaran har trafikledningen varit informerade men inte involverade. 

Det var väl det vi lärde oss, att man ska engagera tågledningen 
tidigare i testandet. 

Hur trafikledningen hade involverats och förberetts inför införandet av ERTMS på 
Haparandabanan togs även upp under intervjun med Projektledare B. Han berättade att 
personer från Bodens trafikledningscentral hade fått åka till Cactus i Mölndal, där 
systemet för trafikledningen utvecklades, och till utvecklare i Paris för att involvera 
trafikledningen från början. Dock visade det sig att trafikledningen hade för lite kunskap 



62 
 

om ERTMS för att kunna förstå informationen som gavs under dessa möten och de 
kunde därför inte ge någon återkoppling. 

Tyvärr var det ju så att de hade för dåliga kunskaper för att kunna 
förstå vad det var de såg och vad det var det handlade om. De kunde 
inte ERTMS när vi skulle visa allting för dem, så de såg mest fina 
skärmar och så vidare. 

Inför driftsättningen 2013 bjöds trafikledningen in till kurser för att lära sig systemet 
men detta, menade Projektledare B, var inte något som kunde tillvaratas fullt ut av 
trafikledningen på grund av bristande tidsresurser. Några gick dock utbildningen men 
Projektledare B berättade att trafikledningen driver operativt arbete och fokuserar 
således mycket på den löpande produktionen vilket gör att de inte har mycket tid för 
annat. 

Vidare berättade Projektledare B att när det väl var dags för 
driftsättningen av ERTMS efterfrågade trafikledningen utbildningar, 
något som ERTMS-projektet hade erbjudit dem tidigare under en 
längre period, men som inte blivit av. De löste det till en början att 
trafikledningen fick stöd genom att experter satt med när trafikledarna 
styrde Haparandabanan. 

Den utbildning som ges inför varje nytt släpp av programvara till ERTMS berättade 
Projektledare A var ett seminarium där personer från ERTMS-projektet tillsammans 
med Bombardier går igenom vilka nya funktioner som tillkommer samt vad som rättats. 
Efter den senaste uppdateringen fick de kritik på att denna utbildning var alldeles för 
fokuserad på vad som händer i spåret, ställverken och radioblockscentralerna, för att 
trafikledningen skulle ha nytta av det. Han sa därför att de till nästa tillfälle ska försöka 
ha ett annat fokus. 

Projektledaren för Haparandabanan tog även upp problemet kring personalresurser och 
kompetens. De hade rekommenderat trafikledningen att ha några personer som skulle 
lära sig att styra ERTMS-banan riktigt bra, något som inte kunnat uppfyllas på 
trafikledningscentralen. Han poängterade det faktum att trafikledarna ungefär var 
tjugonde dag styr Haparandabanan på grund av det rullande schemat. Eftersom det går 
ett fåtal tåg på banan kan det vara svårt att få rutin och bli riktigt bra på att styra 
ERTMS-banan. Han ansåg att i och med att det är en pilotbana hade det varit bra att 
satsa extra resurser och ha speciella rutiner för den banan, något som inte uppfyllts från 
organisationen. Projektledare B nämnde under intervjun att de från projektets sida haft 
en känsla att de har hjälpt till så gott de kan och att de som haft möjlighet från 
trafikledningen har tagit emot det, men att de inte fått tillräckligt med resurser från 
organisationens sida. Han nämnde att utbildning är extremt viktigt och uttryckte en oro 
inför införandet av ERTMS på Malmbanan och på korridor B. Innan dess måste 
trafikledarna få avsatt tid för att lära sig ERTMS, få tid att testa och göra felen på 
simulatorer och inte i verkligheten. Detta, enligt honom, måste komma uppifrån - att 
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någon delegerar ansvar till trafikledningen. Så att de får all den information som de 
behöver innan införandet och att de tar till sig av den. Tidigare har de i projektet skött 
kommunikationen, vilket då inneburit att informationen inte fullt kommit fram. Han 
nämnde att enhetscheferna uttrycker missnöje om att de inte har resurser, både tids- och 
budgetmässigt. Förslaget från hans sida är att direktiven ska komma uppifrån så att 
enhetscheferna har alla resurser som de behöver för att kunna genomföra de 
utbildningar som krävs. 

Jag vet liksom inte hur mycket mer man ska bjuda in dem utan jag tror 
att det skulle komma mer uppifrån att nu kommer ERTMS och det är 
tågledningens ansvar att se till att de verkligen tar åt sig all den här 
informationen. 

Projektledare B nämnde vidare problematiken med att systemet inte fungerat som det 
ska och att det har lett till att projektet har fått dåligt rykte. Han pratade om en 
besvikelse i att systemet efter driftsättning, och bit för bit, visade sig inte fungera som 
förväntat och sa att de hade litat för mycket på leverantören. Testerna som gjordes hade 
gått bra men det var för många test som inte gjordes som bevisligen inte skulle gått bra. 
Han berättade att om de hade vetat hur många fel som systemet drogs med, hade de inte 
tagit det i bruk vid den tiden. 

Ja det gick sådär, alltså vi tog banan i bruk 2013 och var väl rätt så 
glada och sedan upptäckte vi små fel, och större fel och ännu större 
fel och riktigt många fel. Så att hade vi vetat 2013 att det var så 
mycket fel, då skulle vi nog sagt att den där ska vi inte ta i bruk vi 
måste fixa det här först. 

Han höll med om trafikledningens åsikter om problemen med tekniken och nämnde att 
de gör vad de kan för att förbättra, och planerar hela tiden nya versioner. Samtidigt 
poängterade han att för att det ska fungera fullt ut, krävs att trafikledarna kan lägga ner 
tid på det. När det gäller restriktioner pratade Projektledare B om problematiken och 
stressfaktorn som det skapar hos trafikledningen, och att de försöker att inte ha en 
trafikledares handling som sista barriär för ett säkerhetsfel men att det inte alltid går. 
Även om risken är minimal finns ändå ibland den teoretiska risken till exempelvis 
urspårning vilket skapar en stress hos trafikledarna. 

Och vi försöker att aldrig ha en sådan restriktion som sista barriär. 
Men är det så att det är ett fel som kan inträffa teoretisk var 139e år 
[...] då kan det liksom vara teoretiskt acceptabelt, men det är ändå en 
press för tågklarerarna. De vet liksom att gör jag något riktigt fel här 
så kan det gå riktigt galet, att det kan spåra ur eller något sådant. 

Projektledaren för Haparandabanan nämnde även problematiken med att lösa de 
problem som kräver restriktioner, att det tar lång tid att lösa problemen och att det inte 
är bra att listan fylls på. Det kan vara acceptabelt att ha några få restriktioner som det 
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går att ha i huvudet, men blir det för många restriktioner, då skapar det stora svårigheter 
för trafikledarna. Dessutom blir de svårare att hantera när trafikledarna inte har 
möjlighet att skapa en rutin i att leda tåg på Haparandabanan då de sitter där så pass 
sällan. 

Även projektledaren för Ådals- och Botniabanan tog upp problematiken med 
restriktioner för trafikledningen i Ånge. Han nämnde att trafikledningen oftast har ett 
par restriktioner att arbeta med, något som inte är önskvärt. Målet vid varje ny release är 
att få systemleverantören att åtgärda varje befintlig restriktion, så att man i den nya går 
in utan restriktioner. Som med all mjukvara smyger det sig dock in nya fel, som i sin tur 
genererar nya restriktioner. Vid varje släpp av en ny programvara har de ett 
informationsmöte med trafikledarna där de meddelar om vilka restriktioner som 
åtgärdas och vilka nya funktioner som tillförs. Dock tillkommer det ofta nya 
restriktioner som de inte känner till vid dessa informationsmöten. 

För det kommande införandet av ERTMS ansåg projektledaren för Haparandabanan att 
utbildning och praktik är mycket viktigt för trafikledningen. Han föreslog att 
trafikledare ska ta tillvara på att det i nuläget finns banor med ERTMS på och inför 
införandet åka upp och praktisera på dessa banor för att vara informerade om hur deras 
arbetssätt kommer att förändras. Projektledare B pratade även om 
organisationssvårigheter och att det skett en del misstag och missförstånd under åren på 
grund av organisationsmässiga förändringar. 
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9. Förväntningar från övriga trafikledare 
För att ta reda på hur uppfattningar och förväntningar av det framtida ERTMS-
införandet ser ut hos övriga trafikledare i Sverige gjordes en kompletterande 
intervjustudie via mail. Intervjufrågorna besvarades av 19 trafikledare som arbetar på 
trafikledningscentralerna i Hallsberg, Malmö, Stockholm och Norrköping. Frågorna 
som ställdes i mailintervjun var sex till antalet och kan ses i Appendix C. 

För att göra en bedömning av vad trafikledarna känner till om ERTMS i nuläget ställdes 
den frågan som den första i mailintervjun. Majoriteten svarade att deras kunskaper om 
ERTMS var begränsade och en person i Hallsberg kommenterade att hen inte kände till 
tillräckligt mycket för att kunna göra en bedömning. Generellt kommenterade många av 
respondenterna att de har alldeles för lite kunskap om ERTMS. Den information som en 
av de svarande hade fått kom från den information som står på Trafikverkets hemsida 
samt via ”djungeltelegrafen”. En annan trodde att de som känner till någonting om 
ERTMS är de som tagit reda på informationen av egenintresse. En av de intervjuade 
från Norrköping nämnde att medarbetarna där är vana vid att Trafikverket har planer på 
nya system men att de ofta är osäkra på om det kommer genomföras. 

Tyvärr är folk vana vid Trafikverkets planering av nya system och så 
länge vi inte ser något så finns det inte. 

De svar som handlade om tekniken var bland annat att det enda de visste om ERTMS 
var att det är ett signalsystem, där även orden tågöverföringssystem och 
trafikstyrningssystem användes. Att det är en motsvarighet till dagens ATC-system 
framkom från två trafikledare. Några av respondenterna kommenterade att de kände till 
att det hade med radiosignaler att göra men det var också två som trodde att tekniken 
byggde på satelliter. En person i Hallsberg kände till att det är ett system som ska göra 
att lokförarna kan köra utan signaler och även från Stockholm kom ett svar om att de 
optiska signalerna ska försvinna. I Norrköping kände en trafikledare till att det finns 
provsträckor av ERTMS i Norrland. 

Att ERTMS är en europeisk standard framkom från två trafikledare där en skrev att det 
skulle underlätta för gränsöverskridande tågtrafikering mellan länder. En trafikledare i 
Malmö poängterade att denne inte visste hur ERTMS skulle påverka trafikledarnas 
arbete med följande kommentar: 

Vet ingenting om hur det fungerar i praktiken eller vad det kommer 
innebära för ändrade arbetssätt för funktionen trafikledare. 

För att förstå upp hur uppfattningen av ERTMS var på arbetsplatsen ställdes även en 
fråga kring detta till respondenterna där majoriteten svarade att de inte visste. Flera av 
dem sa att det inte talas om det, att det inte diskuteras. Detta trodde flera av de 
intervjuade beror på att de fått för lite information om ERTMS. 



66 
 

Eftersom vi knappt fått någon information om ERTMS är det svårt att 
ha en riktig uppfattning om det. 

Flera av de svarande nämnde att den generella uppfattningen är att det är något som 
kommer hända i framtiden och att det inte engagerar folk i nuläget. En av dem 
poängterade att det ligger så pass långt in i framtiden att personen själv inte börjat 
engagera sig och ansåg således att den generella uppfattningen är att det inte berör dem. 

Den generella uppfattningen är nog att det är en av många stora 
förändringar som ligger i framtiden. Det pratas inte om det direkt. 

Få av de svarande uttryckte några positiva aspekter. En person som uttryckt problem 
med baliserna med de ERTMS-utrustade tåg som de styr i Hallsberg nämnde att det 
blivit bättre under det senaste året. I Malmö ansåg en person att uppfattningen på det 
stora hela är positiv även om de fått begränsad information. Det framkom en del 
negativa åsikter kring ERTMS: att det är bortkastade pengar, att det oftare blir fel 
jämfört med det nuvarande systemet och att ERTMS inte fungerar bra. En av de 
svarande i Hallsberg uttryckte starkt negativa åsikter om ERTMS och ville inte att det 
skulle tas i bruk. Denna person hade hört att ERTMS är störningskänsligt och 
svårhanterat. Hen påpekade även svårigheterna i att jobba med flera olika system 
parallellt, vilket kan bli fallet under de första åren då ERTMS införs. En annan person 
hade uppfattningen av att det ofta krånglar och att detta var något som denna person 
hade hört från lokförare. Flera av de svarande kommenterade kostnaderna, dels för 
järnvägsföretagen men även investeringskostnaderna. 

Bortkastade resurser, måste få järnvägen att fungera först 
infrastrukturmässigt innan man sjösätter något nytt för flera 
miljarder. 

Vidare ställdes frågan om deras egna uppfattningar av ERTMS där svaren till stor del 
överensstämde med svaren på den tidigare frågan. Många av de svarande nämnde att de 
inte har någon uppfattning av ERTMS eftersom de vet för lite om det. Hos de 
respondenter som hade en uppfattning om ERTMS var uppfattningen varierande. Två 
av de svarande påpekade att de hört från kollegor på annat håll att tekniken inte fungerar 
så bra, vilket en av trafikledarna i Norrköping uttrycker en oro för. 

Rätt dålig, vad man har hört hos andra kollegor på andra fjärrar så 
funkar det överlag dåligt. 

På samma fråga framkom även en del svar som ställde sig positiva till ERTMS, trots att 
kunskaperna om systemet ansågs som begränsade och i ett fall efterfrågades även mer 
information kring det. En av trafikledarna uttryckte en förväntan om att ERTMS 
kommer fungera bättre än det nuvarande systemet och en av de svarande i Malmö 
nämnde en förhoppning om ett snabbt införande av ERTMS då det nuvarande systemet 
är gammalt och att det ofta blir fel. 
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Jag hoppas på ett snabbt införande eftersom balis-teknologin är så 
fruktansvärt gammal och tröttsamt ofta fel. Den ger oss som 
trafikledare så mycket mer jobb och jag längtar efter att slippa den. 
ERTMS är säkert mycket bättre. 

Vidare ställdes frågan om vad trafikledarna tror är viktigast vid införandet för att 
underlätta för trafikledningen, där många svarade en fungerande teknik. De svarande 
som tog upp tekniken nämnde bland annat att det är viktigt att allt är färdigutvecklat och 
säkerhetskontrollerat samt att allt fungerar som det ska. En nämnde att detta är viktigt 
för att trafikledaren ska kunna fokusera på sitt jobb men att det vid införanden av nya 
system ofta inte är genomtänkt vilket påverkar trafikledaren negativt i den operativa 
miljön. Flera personer poängterade att trafikledarna rent generellt ofta får system som 
inte är ordentligt testade. En trafikledare som arbetar på trafikledningscentralen i 
Hallsberg poängterade vikten av att systemet fungerar med följande kommentar: 

Det viktigaste vid införandet av en sådan här stor sak är ett det ska 
vara 110 procent failsafe, det ska inte finnas några frågetecken som 
inte har vänts ut och in innan införandet. Personal ska bli utbildade 
grundligt och noga i störningshantering. Men det allra viktigaste är 
att systemet är säkert och fritt från strul, vilket det inte varit vad jag 
har förstått. 

En av de intervjuade i Stockholm nämnde att system ofta inte är testade för att hantera 
den mängd tåg som de leder från trafikledningscentralen där. Samma person berättade 
att det ofta är så att de får ta emot system som inte är färdigutvecklade eller ordentligt 
testade och har en del barnsjukdomar som trafikledarna får dras med. En av de 
intervjuade i Norrköping berättade att hen generellt är positiv till nya system men talade 
även om tidigare erfarenheter när de tagit emot nya system som inte fungerat och att 
detta är något som de helst vill vara utan. 

[...] det viktigaste är att systemet funkar och att vi slipper vara 
testpiloter i skarp drift som det tyvärr blivit med många andra nya 
system. 

Vikten av utbildning mot trafikledningen inför införandet är något som majoriteten av 
trafikledarna poängterar. Flera av dem påpekade att utbildningarna ska ske i god tid 
innan införandet och en nämnde också att det är viktigt med repetition precis innan. Att 
personalen ska bli utbildade i störningshantering tog en trafikledare upp och en annan 
tog upp förslaget om en simulatormiljö som ett hjälpmedel för att utbilda trafikledarna 
ordentligt och på ett bra sätt. En av de intervjuade i Malmö sa att en rak och öppen 
dialog är av vikt för att skapa den bästa lösningen rörande både utbildning och 
övergången från det gamla till det nya systemet. 

När det gäller vikten av informationsspridning är detta också något som var ett 
återkommande svar på denna fråga i mailintervjuerna. Information i tidigt skede, 
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förklara nyttan av det nya systemet samt att information är a och o i trafikledaryrket är 
tre kommentarer kring detta som framkom. En av de svarande poängterade vikten av en 
delaktighetskänsla hos trafikledningen och ville att de skulle bli involverade tidigt i 
projektet så att införandet inte skulle komma som en ”kalldusch”. I Malmö sa en av de 
intervjuade: 

Överhuvudtaget har vi fått ingen eller mycket lite information om vad 
ERTMS innebär i praktiken eller för arbetssättet för den enskilde 
trafikledaren. Detta innebär att jag inte har någon direkt uppfattning 
om detta. Normalt görs förändringar och så får vi anpassa oss till 
dessa och göra det bästa av situationen. 

Övriga kommentarer från intervjuerna som togs upp utöver de frågor som ställdes 
handlade till stor del om en avsaknad av information. En av de svarande efterfrågade 
mer direkt information till trafikledarna och en realistisk tidplan så att de får en 
uppfattning om när de själva kommer påverkas av ERTMS-införandet. En annan ställde 
frågor tillbaka och ville veta mer om hur det ligger till i projektet, när det kommer 
införas och hur trafikledningens arbetssätt kommer skilja sig. 

Några tog upp och ifrågasatte investeringskostnaden. En person hade svårt att se 
vinningen i att införa ett så pass dyrt system när underhållet redan är så pass eftersatt 
och ansåg att pengarna borde användas till något ”vettigare”. En annan nämnde att 
många inte tror att ERTMS kommer införas på alla områden innan det kommit ett nytt 
och bättre system på grund av de höga investeringskostnaderna samt att alla fordon 
behöver vara ERTMS-utrustade. 
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10. Analys 
I följande kapitel görs en analys på de resultat som studien har genererat med hjälp av 
det teoretiska ramverk som presenterades i Kapitel 3. Till att börja med används teorier 
kring att införa ett nytt system i en organisation för att analysera hur införandet av 
ERTMS kan göras på bästa möjliga sätt för trafikledningen. Detta inkluderar att 
förändringsmodellen som Lewins tagit fram appliceras på projektet. Vidare används 
teorin kring hur människa, teknik och organisation samspelar för att analysera hur dessa 
tre faktorer kan påverka införandet av ERTMS i Sverige. 

Teorierna överlappar varandra i viss mån vilket gör att vissa saker tas upp flera gånger i 
analysen. Detta styrker dock bara vikten av de analyser som görs och de argument som 
lyfts fram. 

 Att införa ett nytt system - ERTMS  10.1

Att införa ett nytt system i en organisation innebär många utmaningar, något som även 
gällde för införandet av ERTMS på Ådals- och Botniabanan samt på Haparandabanan. 
Det första som tas upp i teorin i denna rapport är att oavsett hur välfungerande och 
användbart ett system än är, kommer införandet att bli misslyckat om det inte är väl 
genomtänkt och planerat. Det krävs utbildningar, support och stöddokumentation. När 
ERTMS infördes på Ådals- och Botniabanan samt på Haparandabanan genomfördes 
först ett antal utbildningar och support fanns på plats i form av tekniker och instruktörer. 
Ändå blev det uppenbart under intervjuerna med trafikledarna och projektledarna att 
införandet inte blev fullt lyckat. De intervjuade personerna påpekade framförallt att 
tekniken inte fungerade som den skulle, vilket har skapat problem för trafikledarna. 
Men även andra faktorer hade kunnat förbättras för att uppnå ett mer lyckat införande. 

En paradox som tas upp i teorin är att ett framgångsrikt införande är mer sannolikt om 
definition och beslut tas på en så hög organisatorisk nivå som möjligt, samtidigt som det 
är viktigt att definition och lösning av problemet ligger nära slutanvändaren. Denna 
paradox är dock inte omöjlig att kringgå. Beslutet att införa ERTMS kommer från 
början från EU och därefter skrevs det in i svensk järnvägslag. Regeringen gav sedan 
Trafikverket i uppdrag att genomföra införandet. Således är beslutet om att införa 
ERTMS taget på en hög organisatorisk nivå, vilket enligt teorin om införandeprocesser 
bör underlätta för införandet av ERTMS i Sverige. Något som dock framkom under 
intervjuerna med trafikledningen var att de ansåg att det måste finnas förståelse och 
insikt i svårigheterna hos ledningen. En person uttryckte det som att ledningen inte får 
vara naiv och tro att på måndag morgon ska de gå från H-bana till E-bana och tågen ska 
rulla. Definition och beslut bör därför tas på hög nivå, men det bör även finnas insikt i 
svårigheterna för den operativa verksamheten. 

Att lösningen ligger nära slutanvändaren, i detta fall trafikledarna, har till viss del 
uppfyllts i pilotprojekten. När Botniabanan skulle byggas och utrustas med ERTMS fick 
trafikledningen enligt intervjuerna som gjordes i Ånge vara mycket delaktiga. De fick 
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bland annat bidra med återkoppling till hur skärmarna skulle se ut. Däremot framkom 
det att under införandet av ERTMS på Ådalsbanan fick trafikledningen inte vara 
involverade. Då kände de att det var tekniker som talade om hur det skulle vara och att 
när de väl fick lämna sina synpunkter var det för sent. Även projektledaren för 
marksystemet på Ådals- och Botniabanan tog upp det faktum att de inte hade involverat 
trafikledningen i särskilt hög grad. I Boden erhölls blandade åsikter om de hade fått vara 
delaktiga i införandeprocessen av ERTMS på Haparandabanan. En person ansåg att 
denne hade fått tycka till och fått gehör för sina åsikter medan andra kommenterade att 
de inte blev lyssnade på. Följaktligen fanns brister i att involvera slutanvändarna - 
trafikledningen, i införandet av ERTMS på pilotbanorna, något som kan ha missgynnat 
ett lyckat införande. Inför det kommande införandet i Sverige är det viktigt att 
trafikledningen involveras för att införandet ska ske så smidigt som möjligt. 

Hur lärandet vid ett förändringsarbete går till är något som tas upp som en viktig aspekt 
i teorin. Lärandet kan vara av både positivt och negativ art och kan därför både 
stimulera och hindra övergången till en ny teknik. Lärandet kan uppfattas som något 
negativt när förändringen är snabb och expertstyrd.  Detta kan leda till en känsla av 
misstänksamhet, besvikelse och motståndskraft mot förändringen. I både Ånge och 
Boden var trafikledningen i ett tidigt skede medvetna om att de skulle få ERTMS på 
pilotbanorna, det var således inte en snabb införandeprocess. Dock kan den mycket väl 
anses som expertstyrd. Flera av de intervjuade erfor att systemleverantörerna inte 
lyssnade till trafikledningens åsikter och att det utbildningsmaterial som tillhandahölls 
av systemleverantörerna inte var relevant för trafikledarna. Det verkade ha funnits en 
känsla av att systemleverantörerna ansåg sig själva vara experter och därför inte var 
intresserade av att få trafikledningens synpunkter. Just när det kommer en extern grupp 
som har som intention att tala om för erfarna trafikledare hur de ska jobba är det 
förståeligt att det skapas en motståndskraft. I och med att införandet av ett nytt 
signalsystem är ett så pass tekniskt projekt krävs det experter inom området för att det 
ska gå att genomföra, och det är svårt för personer som inte är djupt tekniskt insatta att 
förstå systemet. Men hur själva arbetsprocessen kring inlärningen av det nya systemet 
ska gå till är något som slutanvändarna i allra högsta grad kan vara med och utforma. 
Enligt teorin om förändringsarbete som tas upp tidigare i denna rapport, har erfarenheter 
från tidigare studier visat att ett aktivt deltagande i formulering av utbildningsbehovet 
och deltagande i att utforma själva utbildningen är mer givande i en förändringsprocess 
än utbildningen i sig. Det är därför av stor vikt att trafikledningen involveras i hur 
utbildningarna ska läggas upp inför ett införande av ERTMS. 

Enligt teorin är det viktigt att visa teknologin som ska införas utifrån varje grupps 
perspektiv och att införandet planeras individuellt beroende på grupp. Det framkom av 
intervjuerna att den utbildning som Bombardier hade gett instruktörerna och teknikerna 
från Ånge var på en alldeles för hög teknisk nivå. Innehållet i utbildningarna för 
trafikledningen måste vara relevant för just trafikledningen vid det kommande 
införandet. Under intervjuerna framkom önskemål om att det skulle vara mer fokus på 
funktionalitet och felhantering i utbildningarna. Något som flera av de trafikledare som 
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kommer bli användare av det nya signalsystemet i framtiden tog upp som viktigast för 
att underlätta införandet av ERTMS var just en bra utbildning. Att ERTMS-
utbildningarna för trafikledarna får rätt innehåll och upplägg är således mycket viktigt. 

En annan faktor som bidrar till ett lyckat införande av ny teknologi är om medarbetarna 
känner ett engagemang för sitt arbete och är intresserade av att vara delaktiga i 
förändringsarbetet. För att uppnå ett sådant intresse krävs det ofta att medarbetarna 
känner att införandet kan bidra till en förbättring eller effektivisering av deras 
arbetsuppgifter. När det gäller Ånge fanns det mycket engagemang och positiva tankar 
inför Botniabanan. Personalen var på olika sätt och i olika grad involverade innan 
införandet. Det framkom under intervjuerna att de kände att projektet skulle leda till en 
förbättring, särskilt i och med att Botniabanan skulle byggas. Det verkade även ha 
funnits mycket förväntningar kring de förbättringar som det nya signalsystemet skulle 
leda till. Således fanns delaktigheten och engagemanget på trafikledningscentralen i 
Ånge inför Botniabanan. Hur mycket det hjälpte införandet av ERTMS är svårt att säga 
då det snabbt skapades problem i och med att tekniken inte fungerade som den skulle. 
När de stod inför införandet på Ådalsbanan var trafikledningen i Ånge fullt medvetna 
om de problem som ETRMS hade medfört på Botniabanan, vilket inte hade förbättrat 
eller effektiviserat deras arbetsuppgifter - snarare försämrat. När det var dags för 
Bodens trafikledare att få ta del av det nya signalsystemet hade de hört om hur det hade 
gått på Ådals- och Botniabanan vilket gjorde dem oroliga. Detta gjorde förmodligen att 
trafikledarna inte kände att signalsystemet skulle bidra till en förbättring eller 
effektivisering av deras arbetsuppgifter, vilket kan ha skapat ett svalare intresse för att 
vara delaktiga i förändringsarbetet. Detta framkom även under intervjun med 
projektledaren för marksystemet på Haparandabanan som menade att trafikledarna hade 
erbjudits flera utbildningar i god tid innan införandet men att få personer hade dykt upp. 
Något som kan ha berott på att trafikledarna inte kände engagemang för införandet, men 
även på grund av det faktum att deras scheman inte möjliggör mycket tid för annat än 
produktionen. I mailintervjuerna med övriga trafikledare gavs flera negativa svar om att 
ERTMS ska införas, något som är oroväckande. Det är viktigt att rätt information ges i 
ett tidigt skede till trafikledare runt om i landet för att undvika att negativa rykten 
sprids. 

För att underlätta för användarna i en förändringsprocess tar teorin upp nödvändigheten 
att de förstår till vilken nytta förändringen sker samt att de upplever behov av 
förändringen. Genom studiens gång har det gjorts klart att det nuvarande signalsystemet 
är föråldrat och kräver en förnyelse, något som också de intervjuade personerna 
poängterat. Däremot finns det en del meningsskiljaktigheter i hur detta ska åtgärdas. 
Många av de intervjuade trafikledarna föreslår istället för införandet av ERTMS en 
upprustning av ATC-systemet och reparationer av den befintliga järnvägen med 
tillhörande teknik. Då ERTMS-projektet redan är fullt pågående och i enlighet med 
svensk lagstiftning är detta inget som är aktuellt. Däremot är en lärdom från detta att 
informationsspridningen om ERTMS och dess fördelar bör bli bättre, samt att 
information om att det nuvarande systemet är föråldrat och har ett stort 
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reinvesteringsbehov bör framkomma. Det framgår tydligt under mailintervjuerna med 
trafikledare som kommer bli användare av det nya signalsystemet att de har så gott som 
obefintlig kunskap om ERTMS. Som nämnt tidigare bör information ges till dessa för 
att de ska få förståelse och insikt i fördelarna med ERTMS. Även om vissa av dem inte 
kommer komma i kontakt med det nya signalsystemet förrän om många år är det viktigt 
att de får kunskapen och blir involverade tidigt så att det inte etableras felaktiga 
uppfattningar som senare blir svåra att rubba. Trafikledarna, både i Ånge och Boden och 
de som intervjuades via mail, håller med om att något behöver göras för att förbättra 
järnvägen i Sverige. Däremot har det vid flera fall framkommit att de inte tror att 
ERTMS är lösningen, något som antagligen beror på att informationen kring ERTMS 
varit bristfällig. 

Att det är viktigt att det finns tillräckligt mycket kunskap om den nya tekniken hos 
medarbetarna är något som poängteras i det teoretiska ramverket. För att förstärka 
förändringsviljan hos medarbetarna bör de ha möjlighet att bli delaktiga i 
införandeprocessen och ha möjlighet att ge inflytande, vilket också ställer krav på att de 
har kunskap kring tekniken som införs. I intervjun med projektledaren för marksystemet 
på Haparandabanan framkom det att de hade bjudit in trafikledare till 
systemleverantören för att trafikledarna skulle få ge sina synpunkter. Men trafikledarna 
hade inte kunnat ge återkoppling då de inte hade tillräckligt stora kunskaper om 
systemet. Detta är ett talande exempel på att det är viktigt att trafikledarna i ett tidigt 
skede måste få tillräckligt med kunskap för att kunna vara delaktiga i 
införandeprocessen. Från de mailintervjuer som hölls med trafikledningscentralerna i 
övriga Sverige framkom det, som tidigare nämnt, att trafikledarna har mycket liten 
kunskap i ERTMS-systemet eller hur deras arbete kommer att förändras i och med ett 
införande av signalsystemet. Detta är något som måste ändras på för att trafikledningen 
på ett fördelaktigt sätt ska kunna vara delaktiga i införandeprocessen av ERTMS. 

10.1.1 Tillämpning av förändringsmodellen på ERTMS-projektet 

Att tillämpa Kurt Lewins förändringsmodell på hur trafikledarna påverkas av ERTMS-
införandet är lämpligt då stegen i modellen förtydligar och utvecklar andra teorier inom 
organisationsförändring. Att införa ERTMS kommer för trafikledarna innebära inte bara 
en förändring av teknik, utan att det införs ett helt nytt arbetssätt för trafikledningen, 
något som framförallt tas upp i det sista steget – åternedfrysning. De två första stegen, 
upptining och förändring, tar upp aspekter som är viktiga att tillämpa vid en förändring 
där mycket tangerar vad som tidigare tagits upp i analysen. 

Upptining, som är det första steget i trestegsmodellen, handlar om att förbereda 
medarbetarna på en förändring och låta dem förstå fördelarna med förändringen 
gentemot att fortskrida i den nuvarande situationen. Det har tidigare i analysen 
poängterats att trafikledningen i Ånge och Boden till viss del förbereddes inför 
införandet av ERTMS på pilotbanorna. Men att det ändå funnits vissa tveksamheter till 
det nya signalsystemet hos en del av trafikledarna.  
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Samma steg tar upp vikten av att låta samtliga berörda vara aktivt deltagande i 
processen och att medarbetare till större del är benägna att acceptera förändringen om 
de fått vara med och påverka jämfört med om kommunikationen endast kommer 
uppifrån. Trafikledarna i Ånge menade att de hade fått vara delaktiga inför Botniabanan 
men däremot inte inför Ådalsbanan. I Boden var det endast ett fåtal av de som arbetar 
på trafikledningscentralen som varit delaktiga. En av trafikledarna där nämnde att den 
kommunikationen som sker uppifrån är i stort sett att ett nytt system kommer och det är 
bara att acceptera det. Enligt teorin och Lewins första steg i modellen är detta något som 
kan påverka negativt hur användarna tar sig till det nya systemet och huruvida de stödjer 
förändringen fullt ut. 

Det andra steget, förändring, blir enligt teorin aktuellt först när berörda parter accepterat 
och förstått varför förändringsprocessen sker. Det är i detta steg som det nuvarande 
systemet undersöks och utvecklingsarbetet för det nya systemet påbörjas. Då ERTMS-
systemet redan hade börjat utvecklas när det blev klart vilka banor som skulle bli 
pilotbanor, och därmed vilka trafikledningscentraler som skulle påverkas av detta, är det 
tydligt att förändringssteget inte gått till som teorin förespråkar. Detta kan också ha att 
göra med att det inte är möjligt vid ett så pass stort projekt som ERTMS-projektet. Men 
faktum är att kommunikation ska ske mellan de som påverkas av utvecklingen och de 
drivande parterna, vilket är något som visat sig bristfälligt under pilotprojekten. I 
framtidens införandeprocess är det viktigt att, i den mån det går, involvera användarna. 
Detta skulle dessutom leda till bättre operativ drift på järnvägen då trafikledarnas arbete 
skulle underlättas ytterligare om deras åsikter tas i beaktning till kommande 
uppdateringar av systemet. Det är dessutom en viktig lärdom att ta med sig inför 
framtida utvecklingsprojekt inom Trafikverket.  

Det sista steget, åternedfrysning, är viktigt för att återstabilisera användarnas arbetssätt 
som tidigare under processen brutits upp. Det är också i detta steg som det bör 
säkerställas att användarna inte blir lidande av osäkerhet och blir tillbakasträvande. För 
trafikledarna förändras arbetssättet vid ett införande av ERTMS. Det är därför viktigt att 
se till att de får rätt slags utbildning i hur deras arbetssätt kommer att förändras i och 
med ERTMS. Detta är även något som poängterats under båda intervjuer med 
trafikledare, att utbildningen behöver vara anpassad efter deras förmåga och också deras 
sätt att arbeta. 

Vid stabilisering av arbetssättet är det viktigt att ha kontinuerlig och aktiv uppföljning, 
så att användarna av det nya systemet verkligen sätter sig in i det nya arbetssättet. Detta 
steg har ingen begränsad tidsåtgång utan kan variera från projekt till projekt. Vid 
införandet av ERTMS på pilotbanorna har lite återkoppling och uppföljning gjorts i 
trafikledarnas användning av systemet. Det mesta verkar ha handlat om hantering av 
restriktioner, som inte varit anpassade till trafikledarna. 

Även socioteknisk systemteori tar upp vikten vid att säkerställa användarnas förståelse 
av förändringen av deras arbetssätt när ny teknik införs. För att bibehålla säkerheten vid 
förändring av teknik inom en operativ verksamhet är det väsentligt att användaren 
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förstår varför en uppgift ska utföras och förstå de sammanhängande faktorerna som 
påverkas när uppgiften utförs. Vid intervjuerna med trafikledningen i Ånge och Boden 
framkom det att förståelsen kring det nya systemet ERTMS är begränsad och att 
trafikledarna vill ha mer kunskap kring funktionaliteten och inte detaljerad information 
kring exempelvis ställverken. Därmed bör trafikledarna få information och kunskap 
kring funktionaliteten som de arbetar med när de styr en ERTMS-bana, exempelvis 
genom användning av en simulator. Detta skulle öka säkerheten genom att trafikledarna 
har mer förståelse om systemet och de följder som olika handlingar ger. 

 Trafikledningen, ERTMS och Trafikverket ur ett MTO-10.2
perspektiv 

Människa, teknik och organisation, MTO, är ett perspektiv på säkerhet vars syfte är att 
studera hur människan och dess fysiska, psykologiska samt sociala förutsättningar 
samspelar med olika teknologier och organisationsformer. Denna kunskap ska verka för 
ökad säkerhet.  Säkerheten är av största vikt i järnvägsprojekt och därför ansågs den här 
teorin högst relevant för att analysera trafikledningens roll i samband med införandet av 
ERTMS. Människan i det här fallet är trafikledningen, det tekniska systemet är ERTMS 
och organisationen är Trafikverket, se Figur 12. 

 

Figur 12. MTO tillämpat på ERTMS-projektet. 

10.2.1 Trafikledningen ur ett MTO-perspektiv 

Hos människan är attityder och värderingar något som påverkar mönster i 
kommunikation och samarbete, vilket har stor betydelse för hur säkerheten utvecklas. 
Ett systems säkerhetsnivå bestäms dels av kvaliteten på det mänskliga systemet, med 
vilket menas individernas kunskaper och attityder. Under intervjuerna kom det fram att 
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det i Boden fanns negativa attityder innan införandet av ERTMS, då de hade hört att det 
hade fungerat dåligt på Ådals- och Botniabanan. Detta kan ha lett till en försämring av 
det mänskliga systemet och således sänkt säkerhetsnivån. Från mailintervjuerna med 
trafikledare som i framtiden kommer vara användare av ERTMS fanns det även här 
negativa åsikter. Detta är något som inför det framtida införandet bör beaktas för att 
undvika en försämring av det mänskliga systemet. 

Individernas kunskap är även något som är kopplat till kvaliteten på det mänskliga 
systemet och därmed till säkerhetsnivån. Naturligtvis måste individen ha tillräckligt 
mycket kunskap för att förstå hur systemet fungerar och hur det ska hanteras för att 
undvika olyckor. Från intervjuerna framkom det att det fanns en viss kompetensbrist 
hos användarna av ERTMS. Både hos trafikledarna och hos lokförarna. Det togs upp att 
utbildningarna som gavs av systemleverantörerna ofta innehöll information som inte var 
relevant för trafikledningen. Utbildningarna saknade information om hur systemet 
fungerade operativt, något som hade varit önskvärt för trafikledarna att lära sig mer av. 
Detta togs även upp av en projektledarna som var medveten om att innehållet i 
utbildningen vid senaste systemuppdateringen var för tekniskt.  

Vid mailintervjuerna med trafikledarna som berörs av det kommande införandet av 
ERTMS framkom att det finns en stor kunskapsbrist i ERTMS. Få personer visste något 
om det nya signalsystemet. Vid frågan om vad som önskades för att underlätta 
införandet var en bra utbildning ett frekvent önskemål. För att få fram ett bra innehåll i 
utbildningarna är det viktigt att tillfråga trafikledarna i Ånge och Boden om vad som 
bör finnas med. Flera av de intervjuade menade att trafikledarna och systemtekniker 
talar olika språk, och en utbildning av exempelvis Bombardier eller Ansaldo blir därför 
inte så givande.  För att utforma en utbildning som en trafikledare förstår behöver den 
göras av en person som är kunnig inom trafikledning och som kan se situationen ur en 
trafikledares synvinkel. Ett förslag kom om att någon från Ånge skulle kunna hålla en 
grundutbildning i ERTMS som är anpassad för trafikledare. Flera kommenterade att den 
kompetens och de erfarenheter som finns i Ånge och Boden måste tas tillvara på för att 
underlätta införandet på övriga trafikledningscentraler, detta är något som bland annat 
rör utbildningarna. 

Kommentarer om när i tiden utbildningarna bör ske inför ett införande av ERTMS var 
varierande. Enligt några av de intervjuade i Boden skedde utbildningarna för långt innan 
införandet vilket gjorde att det hann glömma bort saker när det väl var dags. I 
mailintervjuerna framkom det dock från vissa kommentarer att de ville få 
utbildningarna i god tid innan driftsättningen. Där gäller det att hitta en balans i att 
utbilda trafikledarna i tillräckligt god tid innan för att de ska hinna lära sig allt och låta 
det “landa”. Men samtidigt hålla utbildningarna tillräckligt nära införandet för att de ska 
ha det färskt i minnet. 

Något som trafikledarna i Ånge och Boden upplevde att de saknade kompetens i, 
framförallt i början, var felhanteringen. De hade velat veta från början hur de ska göra 
när fel uppstår. Detta är således något som bör tas med i utbildningsmaterialet. En av de 
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intervjuade menade att det absolut viktigaste vid det framtida införandet av ERTMS är 
att ha en klar felhantering så trafikledarna vet vad de ska göra när något går fel. Något 
annat som togs upp under intervjuerna gällande felhantering var att det ska finnas stöd 
att tillgå om problem uppstår. Det är inte rimligt att varje trafikledare ska veta hur 
samtliga fel ska hanteras, men den expertkunskapen ska finnas att tillgå relativt nära. 

En annan del av kompetensbristen ansågs av trafikledarna ligga hos lokförarna. När fel 
uppstår ringer lokförarna trafikledarna och ber om hjälp att lösa problemet. Dock ligger 
det egentligen inte hos trafikledarna att veta hur lokförarna ska göra. Från intervjuerna 
framkom det att en gemensam utbildningsdag med lokförarna hade varit bra för att bli 
mer insatta i varandras arbeten. Dock kom det även en kommentar om att det är svårt 
för trafikledarna att kunna lära sig allt för mycket, fokus ska ligga på trafikledarens eget 
arbete. Men någon form av integrerad utbildning med lokförarna skulle vara bra för att 
öka kunskapen hos både trafikledare och lokförare om varandras arbeten. Alternativt ett 
gemensamt framtagande av utbildningsmaterial med de vanligaste problemen och hur 
de löses från bådas perspektiv. 

En till aspekt som tas upp i MTO-teorin gällande människan är vikten av att inse att 
orsakerna till att en människa gör fel är kopplade till arbetssituationen. De uppgifter 
som människan ska utföra, de krav som ställs och hur arbetsplatsen är utformad för att 
möta dessa krav är faktorer som påverkar risken för att en människa felar. Denna risk 
ökar när arbetssituationen är stressande, exempelvis när arbetsuppgifterna omfattar höga 
krav, tidspress och där konsekvenserna vid ett fel kan blir stora. Under intervjuerna i 
Ånge och Boden framkom det att de restriktioner som har uppkommit i samband med 
ERTMS har skapat en påfrestande arbetssituation för trafikledarna. Det kom till 
exempel kommentarer om att antalet restriktioner var oacceptabelt många, att de var 
omöjliga att hålla i huvudet, att de gjorde arbetet tungjobbat och att de var irriterande. 
Uppenbarligen har restriktionerna skapat en arbetssituation som är stressig och 
påfrestande för trafikledarna. Det är därför av stor vikt att antalet restriktioner reduceras. 
Dock bör det även betonas att grundorsaken till mänskligt felande ofta inte hittas i de 
individuella faktorerna, utan det krävs en helhetsbild för att se den verkliga orsaken. 
Funktioner som bör vara välutformade för att undvika mänskliga felhandlingar är bland 
annat: utbildning, gränssnittet mellan människa och teknik, instruktioner, arbetsmiljö 
och riskanalyser. 

En annan situation som skulle kunna vara stressande för trafikledarna är om införandet 
av det nya trafikledningssystemet NTL och ERTMS genomförs nära varandra i tiden. 
En av de intervjuade kommenterade att det kan bli mycket för trafikledarna att ta in. 
Därför bör NTL-projektet och ERTMS-projektet koordineras så att inte någon 
trafikledningscentral drabbas av ett för tätt införande av de två olika systemen. 

10.2.2 ERTMS ur ett MTO-perspektiv 

När det kommer till teknikdelen av MTO-teorin är grunden att tekniken måste fungera 
för att det ska vara ett säkert system. När det kommer till ERTMS-projektet har ett antal 
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tekniska problem uppstått, både på Ådals- och Botniabanan samt på Haparandabanan. 
Dessa problem har bestått både av säkerhetsfel och av kvalitetsfel. Exempel på fel som 
uppstått är systemkrascher, förlorad kontakt med tågen och nödstopp. Under 
intervjuerna var en kommentar att majoriteten av dagarna i Ånge är dåliga på grund av 
tekniska problem och i Boden kom kommentaren “så säger man tryck på start och sedan 
håller man nästan andan”. Dessa kommentarer är väldigt målande för hur dåligt 
tekniken faktiskt har fungerat. Från intervjuerna med trafikledare på övriga 
trafikledningscentraler i Sverige kom det även kommentarer om att tekniken måste 
fungera när det väl är dags för ett införande, att den ska vara färdigtestad och felfri. Det 
fanns åsikter om att trafikledningen ofta får nya system som inte fungerar fullt ut. För 
att försäkra att ERTMS är 100 % säkert måste tekniken fungera innan systemet införs i 
övriga Sverige. Eftersom Ådalsbanan är den enda av pilotbanorna som ersatt ATC med 
ERTMS nivå 2 är det viktigt att dra erfarenheter från införandeprocessen just där. I det 
kommande införandet av ERTMS kommer denna situation, att ersätta ATC med 
ERTMS, ske på majoriteten av de resterande banorna. Det är därför nyttiga erfarenheter 
att ta del av. 

10.2.3 Trafikverket ur ett MTO-perspektiv 

Det organisatoriska systemet står som övergripande för att förstå kopplingarna mellan 
de olika komponenterna i ett MTO-system. Trafikverket är en stor organisation som 
under intervjuerna med trafikledningen ansågs ha vissa brister. Det kom till exempel 
kommentarer om att det är svårt att få en helhetsbild i en sådan stor organisation, att 
andra delar av Trafikverket inte förstår trafikledningens behov, att ledningen inte förstår 
hur den operativa verkligheten ser ut och att det är en tungarbetad organisation. Det 
verkade finnas en känsla av att trafikledningen ofta inte blev förstådda eller lyssnade på. 
En person menade exempelvis att de på Trafikverkets kontor i Solna (där ERTMS-
projektet sitter) har en bild av det här medan trafikledningen har en helt annan. Dessa 
större organisatoriska hinder kan ha lett till att införandet av ERTMS på pilotbanorna 
blev svårare att genomföra och är därför något som bör ses över till det kommande 
införandet. Det är viktigt att lyssna på och bemöta trafikledningens åsikter så att de inte 
känner sig bortglömda. 

Ett annat organisatoriskt hinder som är mer direkt kopplade till ERTMS-projektet som 
togs upp under intervjuerna med trafikledarna är att de inte fick tillräckligt mycket 
möjlighet till att involveras i projektet. När det gällde Botniabanan ansåg trafikledarna 
att de fick komma till tals men inte när det var dags för Ådalsbanan. Då berättade de att 
när de väl fick lämna sina åsikter så “var loppet redan kört”. Gällande involveringen av 
trafikledningen på Haparandabanan fanns blandade åsikter från trafikledarna om de 
hade fått tycka till. En person hade fått åka till systemleverantören Ansaldo och ge 
åsikter och återkoppling men denna person trodde dock inte att Ansaldo lyssnade på 
synpunkterna. Projektledaren för markutveckling på Haparandabanan tog också upp att 
trafikledarna hade fått komma med återkoppling till systemleverantören, men han 
menade att trafikledningen hade för lite kunskap om systemet för att kunna ge 
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synpunkter. Uppenbarligen skiljs åsikterna åt i detta fall och oavsett var problemet låg 
så bör det inför det framtida införandet av ERTMS ges möjligheter för trafikledningen 
att komma till tals, och då behöver de innan få kunskap om systemet för att kunna göra 
en rättvis bedömning. Just att bli involverade i projektet var något som kom som 
önskemål under intervjuerna som gjordes med trafikledarna som i framtiden kommer bli 
berörda. En av dem uttryckte det som att hen inte ville att införandet skulle komma som 
en “kalldusch”, utan att de skulle bli involverade i god tid. Även projektledaren för 
markutveckling på Ådals- och Botniabanan tog upp det faktum att de måste bli bättre på 
att ha med trafikledningen i större utsträckning. Det är således mycket tydligt att 
trafikledningen måste bli involverade i införandet av ERTMS.  

För att trafikledningen ska få möjlighet att involveras och bli delaktiga i införandet 
krävs att organisationen avsätter tid för detta. Det krävs även att tid avsätts för 
informationsmöten och utbildningar. Eftersom trafikledningen jobbar med löpande 
produktion dygnet runt, utan raster, finns inga naturliga luckor då de under arbetstid kan 
gå på möten eller utbildningar. Detta är således något som måste planeras in i deras 
scheman. Vid införandet av ERTMS på Haparandabanan var detta något som märktes, 
berättade projektledare B, då få trafikledare kom på de utbildningar som erbjöds. Han 
menar att beslut måste komma uppifrån i organisationen om att avsätta tid för 
trafikledarna att gå på utbildningar i ERTMS och att få sitta i simulator och öva. 

Något annat som kan kopplas till organisation som togs upp under intervjuerna i Ånge 
och Boden var problem med att få igenom förbättringsförslag. Dels tar det väldigt lång 
tid att få igenom en förändring och trafikledarna har fått dras med problem som de 
rapporterat in sedan länge. Trafikledarna i Ånge märkte även att samma problem som 
hade uppstått på Ådals- och Botniabanan även uppstod på Haparandabanan. Detta kan 
bero på att det är två olika systemleverantörer på dessa banor men det är något som bör 
ses över organisatoriskt om det ändå går att ta med sig erfarenheter från den ena 
leverantören till den andra. 

En annan organisatorisk aspekt som togs upp både under intervjuerna med trafikledarna 
i Ånge och Boden och under intervjun med projektledaren för Haparandabanan var idén 
om att ha en expertgrupp som specialiserar sig på att leda tåg på ERTMS-
banan/banorna. Projektledaren hade rekommenderat trafikledningen i Boden att ha en 
specialiserad grupp som endast skulle styra Haparandabanan, men det hade inte gått att 
uppfylla på grund av personalbegränsningar. Men detta var alltså något som 
trafikledarna i Boden hade velat ha, och det fanns även tankar om det i Ånge. En av de 
intervjuade uttryckte det som att drömmen hade varit att ha sex personer som lärde sig 
ERTMS-sträckan riktigt bra. Detta är något som skulle gå att lösa om trafikledningen 
fick mer personalresurser. Gällande personalresurser gav en av de intervjuade 
trafikledarna en kommentar om att det i anslutning till ett införande av ERTMS krävs 
att personalen bemannas upp med 10 %. Detta är något som Trafikverket bör se över. 
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10.2.4 Relationer mellan människa, teknik och organisation 

Teorin tar upp att grundorsaken till olyckor och incidenter ofta ligger i en kombination 
av svagheter i teknik, organisation och mänskligt beteende och relationerna däremellan 
blir således intressanta att undersöka. 

Relationen Människa - Teknik, som handlar om kriterier för gränssnitt mellan 
trafikledarna och tekniken de använder, har beaktats i ERTMS-projektet och 
trafikledarna har till viss del fått vara med och utforma gränssnittet. De har delvis fått ge 
återkoppling om förändringar i gränssnittet, vilket i arbetet med Botniabanan 
tillvaratogs av utvecklarna. Sättet att leda tågen och gränssnittet är inte den stora 
skillnaden för trafikledarna, vilket bidrar till en stabil relation mellan tekniken och 
människan. Däremot har systemet inte varit färdigutvecklat och trafikledarna har fått 
dras med problem i systemet under en längre period. Förhoppningen hos projektet är att 
systemet ska vara färdigutvecklat och därmed försvinner dessa problem i det framtida 
införandet. Även socioteknisk systemteori tar upp samspelet mellan människa och 
teknik och vikten i att samspelet fungerar för att uppnå en hög effektivitet i 
verksamheten. 

Relationen Människa - Organisation lägger vikt i att administrationen i organisationen 
ska vara överblickbar, enhetlig och inte belastas av onödiga funktioner. Trafikverket 
och trafikledningens operativa miljö har genomgått stora organisatoriska förändringar, 
något som enligt många av de intervjuade trafikledarna har påverkat deras operativa 
arbete negativt. Trafikledningscentralens mandat till att fatta vissa beslut har försvunnit 
och möjligheten att lösa situationer snabbt och effektivt med hjälp av en tågledare på 
plats har försämrats. I nuläget behöver de genomgå onödiga processer för att komma till 
ett beslutsfattande. Denna organisatoriska förändring som har skett och försämrat 
arbetssituationen för trafikledarna, visar att relationen mellan administration och 
människa kan förbättras. Vid en bättre möjlighet för de operativt arbetande på 
trafikledningscentralerna att ha en överblick, inte behöva genomgå onödiga processer 
vid beslutfattande och lätt kunna fatta beslut på plats skulle denna relation förbättras.  

Även på ett högre plan har relationen mellan arbetarna och organisationen Trafikverket 
en bristfällig relation, vilket framkommit från flera av intervjuerna - både från 
intervjuerna i Ånge och Boden samt under mailintervjuerna. De intervjuade från Ånge 
och Boden nämner en svårighet i att “nå upp” och att kommunikationen i organisationen 
är svårhanterlig. Från mailintervjuerna har en känsla av ovisshet framkommit hos de 
intervjuade i frågan om ERTMS-projektet och dess påverkan på deras arbetssituation. 
Vid bättre kommunikation mellan Trafikverkets olika arbetsområden skulle denna 
känsla förminskas och relationen mellan medarbetarna och organisationen skulle bli 
bättre. 

Slutligen kan kombinationen av en dålig relation Organisation - Teknik även bli 
problematiskt säkerhetsmässigt, och handlar om att bygga administrativa 
barriärfunktioner för att förebygga mänskligt felhandlande. När det gäller 
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signalsystemen på järnvägen i Sverige ska dock inte denna relation vara bristfällig 
eftersom alla system utvecklas till att sätta säkerheten först. Organisationen Trafikverket 
har lagt mycket resurser på att tekniken ska vara säker. Å andra sidan är tekniken något 
som varit bristande under införandet av ERTMS på pilotbanorna, vilket i sin tur gjort att 
den tekniska barriären mot osäkerheter varit bristfällig och i vissa fall har ett mänskligt 
handhavande varit barriären mot säkerhetsfel, i form av restriktioner. Detta är något som 
är oacceptabelt och skapar stress hos medarbetarna, ett problem som tagits upp tidigare i 
analysen.  

I relationen mellan organisation och teknik innefattas även utomstående organisationer. 
Ett krav på att relationen är god mellan ERTMS och övriga operatörer blir således 
nödvändig för en säker situation på järnvägen. För att driften på ERTMS-banorna ska 
löpa felfritt är det ett krav att fordonen är utrustade med ETCS, och är då något som 
borde komma från organisationen Trafikverket. För att detta ska vara möjligt, både för 
de stora tågoperatörerna och för de privata fordonsägarna, föreslås det under 
intervjuerna med trafikledarna att Trafikverket ska ge ett bidrag då kostnaden för att 
utrusta tågen med ETCS är mycket hög. 

10.2.5 Kommunikation mellan människa, teknik och organisation 

Som tidigare poängterats i analysen av relationen mellan medarbetare och organisation 
är kommunikationen av stor vikt för att säkerställa säkerhet, något som tas upp på flera 
ställen i teorin. I de organisationer där det finns komplexa förhållanden och beroenden 
mellan olika grupper, som i fallet med Trafikverket och trafikledningen, är det extra 
viktigt att kommunikationen mellan grupperna fungerar väl. Under intervjuerna med 
trafikledningen framkom det att kommunikationen mellan trafikledare och lokförare är 
daglig men fungerar inte på ett önskat vis. Förståelsen dem emellan brister i att de inte 
har tillräckligt mycket kunskap om varandras arbete, vilket skapar problematik när 
något inte går som planerat på järnvägen. Kommunikationen mellan trafikledarna och 
lokförarna är ett förbättringsområde för att öka säkerheten. Trafikledarna har i sitt 
dagliga arbete också kommunikation med trafikinformatören som i sin tur har kontakt 
med allmänheten, tågoperatörerna samt med andra verksamma inom Trafikverket.  

Vid utveckling av nya system säger teorin att det är av största vikt att användarnas 
åsikter tas tillvara på, något som kan vara problematiskt då medarbetare i olika delar av 
en organisation kan ha svårigheter i att förstå varandra. Just detta problem är något som 
poängterats i många av intervjuerna, att utvecklarna inte talar samma språk som 
trafikledarna och att de inte förstår varandra. Detta framkom även från 
projektledningens håll, att kommunikationen dem emellan inte riktigt fungerade. När 
anställda på trafikledningen blev inbjudna till teknikerna och utvecklarnas möte fanns 
det inte tillräckligt god kunskap om systemet hos trafikledningens anställda och 
informationen låg på en icke tillmötesgående nivå från trafikledningens perspektiv. 
Användarnas åsikter skall tillvaratas vid utveckling av nya system. Detta har varit svårt 
att tillmötesgå då kommunikationen varit bristfällig, men har i vissa fall under 
pilotprojekten kunnat uppfyllas och trafikledningens åsikter har i dessa fall kunnat 
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påverka utvecklingen. Dock finns även här utvecklingsmöjligheter för att öka 
säkerheten. Enligt teorin krävs det att människor i olika positioner lägger sina roller och 
de förutfattade meningar de har om varandra åt sidan och arbetar tillsammans med en 
öppen kommunikation. Det krävs att vara lyhörd och respektera både kunskapen hos 
användarna samt hos utvecklarna. 

 Diskussion av analysen 10.3

För att signalsystemet ska införas på ett så säkert sätt som möjligt krävs mycket arbete. 
En viktig del av arbetet är att tekniken fungerar som den ska och att relationen mellan 
teknik och människa - ERTMS och trafikledarna - är god. Detta är avgörande för att 
Trafikverket ska nå de mål de har med införandet och för att Sveriges järnvägsdrift 
fortfarande ska gå “som på räls” efter införandet. Många av de problem som uppkom 
vid införandet av ERTMS på pilotbanorna berodde på att tekniken inte fungerade på ett 
önskvärt sätt och skapade således problem för järnvägsdriften på pilotbanorna. Det är 
därför extremt viktigt att tekniken fungerar när det ska införas på övriga banor. För att 
skapa engagemang hos trafikledningen är det viktigt att involvera dem i projektet. De 
ska ha möjlighet att komma med synpunkter om den nuvarande versionen och bidra 
med förbättringsförslag. Detta bör göras genom att utse representanter som ingår i en 
grupp som träffas kontinuerligt med syfte att tillgodose trafikledarnas önskemål. 
Gruppen kan förslagsvis bestå av operativa användare, systemleverantören samt 
representanter från ERTMS-projektet. Representanterna från trafikledningen får på så 
sätt möjlighet att ge återkoppling av den tidigare versionen och ge förbättringsförslag 
till den kommande. För att säkerställa att trafikledarna och systemleverantörerna förstår 
varandra är det viktigt att de kommunicerar på ett sätt som båda förstår, eventuellt med 
hjälp av en som är insatt i båda delar. Utöver de tekniska problemen finns det flera 
områden med utvecklingspotential till det framtida införandet. 

Införandet av ERTMS på pilotbanorna blev inte fullt lyckat vilket vi anser till stor del 
beror på att trafikledningen inte var tillräckligt informerade kring ERTMS eller 
involverade i införandet. Hade rätt information kommit till trafikledningen vid rätt 
tillfälle, skulle stora delar av problemen vid själva införandet kunnat förhindras. 
Eftersom förändringen är expertstyrd i ERTMS-projektet är det extra viktigt att 
användarna involveras för att inte skapa en misstänksamhet till förändringen. 
Trafikledarna måste förstå varför ERTMS ska införas och vad det kommer generera för 
förändringar i det operativa arbetet för dem. Detta är något som har en tydlig 
förbättringspotential när de andra trafikledningscentralerna i Sverige påverkas. 
Införandeprocessen av ERTMS på pilotbanorna pågick under en längre tid, vilket är 
positivt vid förändring, men i det kommande införandet kommer processen vara 
betydligt snabbare. Tanken är att den ska gå som på ett rullande band. För att komma 
runt både det faktum att utvecklingen är expertstyrd samt att införandet kommer gå 
snabbare vid driftsättningen i övriga Sverige, något som enligt teorin är negativt, krävs 
det att trafikledningen blir informerade i god tid innan själva införandet sker på 
respektive trafikledningscentral. Vidare bör trafikledarna vara involverade i hur 
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utbildning och information ska tas emot specifikt på deras arbetsplats. Detta är det flera 
teorier som pekar på och som dessutom de intervjuade ansåg, därför är detta en viktig 
del i införandet för att underlätta trafikledningens arbete med det nya systemet. 

Utbildningen är ytterligare en mycket viktig faktor. Den har ansetts som bristande på 
trafikledningscentralerna i Ånge och Boden, och togs även upp som en viktig aspekt av 
trafikledare i övriga Sverige. Samtidigt styrks detta i teorin. Det är ytterst viktigt att 
utbildningen är anpassad efter trafikledarnas arbete, där de lär sig om funktioner och 
felhantering, snarare än exakt information kring de tekniska komponenterna. Det är 
fördelaktigt att de, innan trafikledarna styr verklig tågdrift på banorna, får testa att 
trafikleda på en simulator. Detta måste vara en simulator där det dels går att lägga 
tågväg i vanlig drift, felhantering vid problemdrift samt innehålla olika funktioner som 
trafikledarna använder i sitt dagliga operativa arbete. Det får gärna simulera en miljö 
som de är vana att arbeta i. Det vore dessutom fördelaktigt att verkliga situationer kan 
simuleras i kontakt med en simulator för lokförare. Detta skulle bidra till att lösa de 
kommunikationssvårigheter som idag existerar på pilotbanorna mellan lokförare och 
trafikledare. Det skulle öka förståelsen för vardera arbetsgrupps arbetssituation och 
många av svårigheterna skulle enligt oss kunna undvikas genom detta. Det kan 
exempelvis vara aktuellt att ha en gemensam utbildningsdag för trafikledare och 
lokförare, där det är ett obligatoriskt moment att se en simulation av en verklig händelse 
från både lokförarens och trafikledarens perspektiv. 

För att skapa en positiv känsla av ERTMS och införandet på övriga 
trafikledningscentraler i Sverige krävs det framförallt två saker. Först och främst krävs 
att tekniken fungerar bra på pilotbanorna så att Ånge och Bodens trafikledningar sprider 
ett gott rykte om ERTMS till övriga trafikledningscentraler. Det krävs även att 
resterande trafikledningscentraler blir informerade om fördelarna med ERTMS och hur 
deras arbetssätt kommer förändras positivt i och med införandet av ERTMS. För att 
skapa denna positiva bild anser vi att representanter från ERTMS-projektet på 
Trafikverket, från leverantörerna samt från någon av trafikledningarna från 
pilotprojekten, inom en snar framtid ska besöka trafikledningscentralerna för ett 
informationsmöte till trafikledarna. 

Vid tillämpning av förändringsmodellen är det viktigt att ha i åtanke att förändring inom 
en organisation i många fall är kontinuerlig och dynamisk snarare än statisk. I det 
specifika införandet av ERTMS går det dock att se förändringen inom organisationen 
som en engångsföreteelse och det går således att tillämpa förändringsmodellen. Innan 
förändringen är det viktigt att användarna förstår varför förändringen sker. Att det är ett 
EU-direktiv och att det är ett statligt beslut att ERTMS ska införas på alla banor i 
Sverige är något som trafikledarna i Ånge och Boden vetat om, men grunden till varför 
beslutet har tagits har det varit mindre förståelse kring. Här kan det vara fördelaktigt om 
ERTMS-projektet är tydliga med att en upprustning av det befintliga signalsystemet 
måste göras och även detta skulle gå upp mot en liknande kostnad som vid införande av 
ERTMS. Efter införandet är det viktigt att trafikledningen får stöd och uppföljning för 
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att det nya arbetssättet hos användarna stabiliseras på ett säkert sätt, för att skapa ett 
naturligt sätt för trafikledningen att återkoppla och att de tillsammans kan hitta 
lösningar för eventuella justeringar. 

Trafikverket är en stor och omfattande organisation med många olika 
verksamhetsområden. Det har framkommit att det finns kommunikationssvårigheter 
mellan de olika verksamhetsområdena och därmed problematik för trafikledningen. För 
att förbättra detta krävs en struktur som dels underlättar för beslut nära användaren - 
trafikledarna, en tydlig kommunikationsplan mellan de olika verksamhetsområdena 
samt, som sagt tidigare, tydlig information om förändringen för de som påverkas av 
den. 
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11. Rekommendationer till Trafikverket 
I följande kapitel ges rekommendationer till Trafikverket inför det kommande 
införandet av ERTMS på Sveriges järnväg. Rekommendationerna ges för att underlätta 
införandet samt det fortsatta dagliga arbetet för trafikledningen efter införandet. De 
baseras på den information som kommit fram under de intervjuer som gjorts med 
trafikledare som leder tåg på pilotbanorna, projektledarna för marksystemen på 
pilotbanorna samt trafikledare i övriga Sverige. Rekommendationerna stödjs av den 
analys som förts i föregående kapitel. Som avslut presenteras samtliga 
rekommendationer i relation till varandra och situationerna Innan, Under och Efter 
införandet i Figur 13.  

Fungerande teknik 
Det som har ställt till mest problem för trafikledarna i Ånge och Boden är att tekniken 
inte har fungerat. Vid ett införande måste tekniken fungera för att trafikledarna ska 
kunna utföra sitt arbete på ett säkert och hållbart sätt. Ett sätt att lösa dessa problem och 
för att de inte ska påverka den dagliga driften på järnvägsnätet är att ha en testbana där 
tekniken testas innan den driftsätts på operativa banor. För att tekniken ska vara 
anpassad till användarna föreslår vi ett skapande av en grupp där de har möjlighet att ge 
återkoppling på den nuvarande versionen av systemet och förbättringsförslag till den 
kommande. Denna grupp bör bestå av representanter från trafikledningen, 
systemutvecklaren samt ERTMS-projektet på Trafikverket. Denna kan även utökas till 
att innefatta exempelvis representanter från tågoperatörerna och underhållspersonal. 

Involvera trafikledningen 
Trafikledningen behöver involveras i god tid inför ett införande av ERTMS, under och 
efter införandet. Detta bör göras av flera skäl, dels för att skapa en acceptans av 
förändringen och dels för att utnyttja trafikledningens kunskap om det dagliga arbetet. 
De ska involveras genom att få delge sina åsikter och ge återkoppling och på så sätt ha 
en reell påverkan. Det måste finnas ett forum för trafikledarna att ge återkopplingen och 
avsatt tid för dem att göra det. För bästa resultat är det viktigt att trafikledningen 
involveras, på olika sätt, kontinuerligt under hela processen. För att involvera 
användarna på ett bra sätt går det förslagsvis att använda modeller inom 
användarcentrerad systemdesign. 

Ett exempel på involvering, förutom det förslag som tagits upp i föregående 
rekommendation, är att de ska ha möjlighet att ge åsikter om hur införandeprocessen ska 
gå till för dem samt vilka typer av utbildningar de vill ha. Vid införandet kan de 
exempelvis bestämma i vilket format de vill ta emot utbildningarna. Beroende på om 
det är en trafikledningscentral med många arbetande trafikledare eller en lite mindre vill 
de eventuellt ta emot utbildningarna på olika sätt. Antingen om de vill ha flera kortare 
utbildningar eller ett antal heldagar. Detta är något som trafikledarna kan påverka för att 
passa deras behov på bästa sätt. 
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Informera trafikledningen 
Trafikledningen behöver informeras om ERTMS-projektet i god tid innan ett införande. 
De behöver också få del av kontinuerlig information, både under och efter införandet. 
Detta skapar en större insikt i projektet för trafikledningen. I dagsläget finns mycket lite 
kunskap om projektet på trafikledningscentraler runt om i Sverige. Det florerar vissa 
negativa rykten om ERTMS vilket kan göra att trafikledarna inte kommer vilja engagera 
sig i den framtida införandeprocessen. Därför bör korrekt information ges till 
trafikledarna i ett tidigt skede för att undvika att dessa negativa rykten sprids och 
etablerar sig.  För att skapa en positiv bild av ERTMS mot trafikledarna föreslår vi att 
representanter från ERTMS-projektet på Trafikverket, från leverantören samt från 
någon av pilotprojektens trafikledning, inom en snar framtid ska besöka 
trafikledningscentralerna för ett informationsmöte till trafikledarna. Kommunikationen 
mellan trafikledarna och övriga Trafikverket är ett område som har utvecklingspotential. 
Trafikledarna vill gärna bli informerade om projekt som påverkar dem, något som 
därför bör tillmötesgås. 

Utbildningsmaterial anpassat till trafikledning 
Utbildningarna som ska ges till trafikledare i samband med ett införande av ERTMS 
måste vara välanpassade till trafikledningen. Utbildningarna ska innehålla information 
om hur arbetssättet förändras, funktioner i systemet samt störningshantering. 
Utbildningarna får inte vara för tekniska. De bör alltså fokusera på hur trafikledarna ska 
utföra sina arbetsuppgifter i praktiken med hjälp av det nya systemet och inte enbart ta 
upp hur man rent tekniskt hanterar systemet. Detta material ska utformas i god tid innan 
och bör testas och utvärderas innan det används. Utbildningarna bör ske i tillräckligt 
lång tid innan för att de ska hinna lära sig allt, men inte allt för långt innan så de har 
glömt informationen när ERTMS väl tas i bruk.  

Ta fram utbildningsmaterialet i samråd med Ånge och Boden 
Utbildningsmaterialet bör tas fram i samråd med trafikledare från Ånge och Boden för 
att tillvarata de erfarenheter som de har, både från trafikledaryrket och från driften av 
ERTMS-banor. De har genomgått utbildningar i ERTMS och vet hur det fungerar 
operativt för en trafikledare och bör vara med och ta fram utbildningsmaterialet. 

Sitta med på en ERTMS-bana 
Att som trafikledare få sitta med en annan trafikledare när denne leder tåg på en 
ERTMS-bana i skarpt läge är givande för att lära sig hur det fungerar. Detta skulle 
kunna göras antingen genom studiebesök i Ånge eller Boden alternativt om en mindre 
grupp trafikledare på en viss trafikledningscentral först specialiserar sig på ERTMS-
banan och övriga trafikledare sedan får sitta med dessa. 

ERTMS-simulator 
Trafikledarna behöver öva på systemet i en simulator. I den ska det gå att lägga tågväg 
på banor som de sedan ska köra på riktigt. Det ska gå att öva felhantering i simulatorn, 
så som systemkrascher. Den bör även simulera verkliga scenarion i den specifika miljö 
som trafikledaren är van att arbeta i. För att skapa ytterligare samverkan mellan 
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trafikledare och lokförare kan simulatorn för trafikledarna var uppkopplad mot en för 
lokförare så att de kan praktisera samma situationer tillsammans. 

Avsätta tid hos trafikledningen 
Trafikledningen behöver schemaläggas för att kunna ha ett aktivt deltagande och ta del 
av de utbildningar och informationsmöten som hålls. Det ska också finnas möjlighet för 
dem att, under arbetstid, ha möjlighet att påverka genom återkoppling. Annars finns en 
risk att de varken informeras eller involveras, då de inte oplanerat kan lämna den 
löpande produktionen. 

Öka bemanningen hos trafikledningen vid införandet 
I den omedelbara anslutningen till ett införande av ERTMS behöver bemanningen på 
trafikledningscentralerna ökas. Detta gäller även efter införandet om problem uppstår. 
Uppskattningsvis behöver det bemannas med 10 % utökad personalstyrka (trafikledare). 

Höja kunskapen hos lokförarna 
Lokförarna behöver ha tillräckligt hög kunskap för att veta hur de ska köra på ett 
effektivt och säkert sätt enligt ERTMS. Trafikledarna vill inte behöva vägleda 
lokförarna i deras arbete allt för mycket. Därför bör Trafikverket på något sätt ställa 
kunskapskrav på lokförarna.  

Gemensam utbildning för lokförare och trafikledare 
Ha ett gemensamt utbildningstillfälle för trafikledare tillsammans med lokförare då det 
nya systemet innebär att de behöver skapa en ny förståelse för varandras nya arbetssätt. 
Trafikledare får ofta samtal av lokförarna då de behöver hjälp och då kan det underlätta 
om trafikledarna har in inblick i lokförarnas arbete och vice versa. En annan 
rekommendation är att grupperna tillsammans skapar utbildningsmaterial baserat på de 
vanligaste problemsituationerna. 

Krav på ETCS-utrustning i alla lok 
För att minska den manuella hanteringen för trafikledarna bör det ställas krav från 
Trafikverket att alla fordon måste ha ETCS-utrustning för att få köra på ERTMS-banor. 
Detta är ett problem för många av operatörerna på grund av en stor initialkostnad och 
lösningar på detta problem bör utredas.  

Slå ihop trafikledningens regelverk 
Eftersom trafikledningen under en tid kommer styra banor med ATC och ERTMS 
parallellt, bör detta kunna göras utan att skapa problematik för trafikledningen. Ett 
förslag för att minska omställningen mellan de två signalsystemen är att slå ihop 
regelverket för ATC-banor och regelverket för ERTMS-banor så att trafikledningen 
endast behöver förhålla sig till ett regelverk. 
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Informera allmänheten 
Vid ett införande av ERTMS måste allmänheten vara väl informerade om att ett 
omfattande byte av signalsystem pågår och att det kan leda till störningar i tågtrafiken. 
För trafikledningen minskar detta stress och eventuella påtryckningar från kunderna. 

Samverkan med NTL-projektet 
Både NTL och ERTMS kommer innebära stora förändringar i arbetssätt för 
trafikledningen. Om det nya trafikledningssystemet och det nya signalsystemet införs 
allt för nära varandra i tiden finns det risk att de nya arbetssätten blir svåra att acceptera 
och hantera för trafikledningen. Arbetssätten för det ena nya systemet måste hinna 
stabiliseras innan nästa införs. Dessutom påverkar de båda projekten varandra till en 
stor del. Därför är det viktigt att samverkan och kommunikationen mellan NTL-
projektet och ERTMS-projektet är god.  

Uppföljning 
Efter införandet behövs kontinuerlig och aktiv uppföljning med trafikledningen. Denna 
fas är mycket omfattande och kan pågå under en lång tid efter själva införandet. 
Uppföljningen behövs för att identifiera eventuella problem, minimera och rätta 
problemen samt för att se om det behövs extra stöd på någon plats. De ska inte bli 
lämnade i processen efter att införandet är färdigt utan känna att de har stöd även efter 
införandet. Utvecklingen och lärandet hos trafikledningen sker kontinuerligt innan, 
under och efter införandet av ERTMS baserat på deras erfarenheter. Detta är viktig 
information att tillvarata och utvärdera för att skapa riktlinjer i arbetssätt för att kunna 
utnyttja potentialen hos ERTMS samt för att skapa en bra arbetssituation för alla 
trafikledare. 

Det är viktigt att rekommendationerna genomförs i rätt tid i projektet och Figur 13 ger 
riktlinjer till detta. Några av rekommendationerna måste uppfyllas under hela 
införandeprocessen, alternativt både innan och under införandet, vilket också illustreras 
i figuren nedan. 
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Figur 13. Rekommendationerna specificerat Innan, Under och Efter införandet. 
Trafikledning förkortas TL. 
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12. Slutsatser 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som detta arbete har genererat. För att 
besvara frågeställningarna har information samlats in med hjälp av intervjuer med 
trafikledare i Ånge och Boden, projektledarna för pilotbanorna samt trafikledare i övriga 
Sverige. Därefter har denna information analyserats med hjälp av teorier inom 
förändringsprocesser samt teorin om människa, teknik och organisation. Slutsatsen 
bygger således på resultaten och analysen av dessa. 

De problem som enligt trafikledningen har uppstått innan, under och efter införandet av 
det nya signalsystemet ERTMS på pilotbanorna är av olika art och omfattning. Det 
problem som främst togs upp var att tekniken inte fungerade som den skulle. Detta 
skapade extra mycket manuell hantering för trafikledarna. Det sattes till exempel upp en 
restriktionslista med särskilda instruktioner för hur specifika situationer skulle hanteras. 
Restriktionerna ledde till att trafikledarnas jobb blev svårjobbat och stressigt. Eftersom 
problem uppstod på Ådals- och Botniabanan ledde detta till en negativ bild av det nya 
signalsystemet till trafikledarna i Boden, och därefter till trafikledare i övriga Sverige. 
Att användarna är negativa inför ett nytt system kan minska deras förändringsvilja samt 
försvåra och försämra införandeprocessen. Ett annat problem var att trafikledarna inte i 
tillräckligt stor utsträckning kände sig involverade i införandeprocessen. Vid flera 
tillfällen kände de att de inte fick komma till tals och att deras åsikter inte togs i 
beaktande. Inför införandet av ERTMS på pilotbanorna hölls utbildningar med 
trafikledarna och även dessa visade sig ha flera problem. De var felfokuserade i den 
aspekten att de fokuserade för mycket på tekniska detaljer istället för att fokusera på de 
förändrade arbetssätten som de skulle ställas inför. Dessutom fanns ingen simulator i 
vilken de kunde öva på hur systemet fungerade på verkliga banor i verkliga situationer, 
exempelvis felhantering. Ett annat problem med utbildningen var att 
systemleverantörerna som höll utbildningar med trafikledarna talade ”ett annat språk” 
än trafikledarna. Det fanns ett kommunikationsproblem dem emellan. Det ansågs även 
finnas ett kommunikationsproblem mellan trafikledningen och övriga Trafikverket. Det 
framkom åsikter om att trafikledningens ledning har bristande insikt i trafikledningens 
situation. Ytterligare ett problem som visade sig efter införandet av ERTMS på 
pilotbanorna var att erfarenheterna från införandet på Ådals- och Botniabanan inte fullt 
ut togs tillvara på till införandet på Haparandabanan. Trafikledarna i Ånge hörde talas 
om att samma fel som de dragits med även dök upp i Boden. Därutöver tog 
trafikledarna även upp problematik med att inte alla fordon är utrustade med ETCS, att 
ATC och ERTMS har två olika regelverk, att informationen till allmänheten var 
bristfällig i samband med införandet av ERTMS samt att trafikledarna får hjälpa och 
vägleda lokförarna i allt för stor utsträckning. 

För att undvika att dessa problem uppstår i den framtida införandeprocessen av ERTMS 
har ett antal rekommendationer tagits fram till Trafikverket. Några av de mest 
betydelsefulla rekommendationer som togs fram för att undvika problem för 
trafikledningen i det kommande införandet av ERTMS var följande: fungerande teknik, 
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involvera och informera trafikledningen i införandet, relevant utbildningsmaterial som 
är anpassat till trafikledningen, ERTMS-simulator, avsätta tid och resurser hos 
trafikledningen, krav på ETCS-utrustning, slå ihop trafikledningens regelverk samt att 
följa upp efter införandet. Resultaten och rekommendationerna grundas på erfarenheter 
från banor med specifika förutsättningar. Pilotbanorna har, jämfört med många av 
banorna i södra Sverige, en relativt låg trafikering. Därför blir en störning i tågtrafiken 
på dessa banor inte lika omfattande som en störning på en mer högtrafikerad bana. Sker 
det en störning på en högtrafikerad bana blir konsekvenserna mycket större. Det kan 
därför anses som väldigt viktigt att bemöta trafikledningens problem inför det 
kommande införandet av ERTMS för att undvika stora störningar i tågtrafiken.  

Trots att problem uppstod i och med införandet av ERTMS på Ådals- och Botniabanan 
samt Haparandabanan fanns det ändå många positiva tankar kring det nya 
signalsystemet. Det fanns en framtidstro om att när tekniken väl fungerar så kommer 
ERTMS innebära en förbättring för trafikledningen. Det som framförallt lyftes fram 
som mest positivt med ERTMS var förbättringen av säkerheten. Om någonting händer 
kan trafikledningen nödstoppa tåget på den platsen som tåget befinner sig på just då, 
något som inte var möjligt med det gamla signalsystemet. Om Trafikverket bemöter de 
problem som uppstått, och jobbar för att dessa ska undvikas i det kommande införandet 
av det nya signalsystemet, ser framtidsutsikterna för ERTMS i Sverige ljusa ut. 
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13. Förslag till vidare forskning 
I följande kapitel ges några förslag till vidare forskning inom området ERTMS och 
trafikledning. En intressant utveckling från detta projekt är att djupare undersöka hur 
trafikledningens arbetssätt förändras i och med det nya signalsystemet. Om arbetssättet 
visar sig förändras till stor grad kan ett förändrat arbetsupplägg behövas för 
trafikledningen. Exempelvis om det blir möjligt att tågen åker tätare, vilket är 
förhoppningarna med ERTMS, kan det vara aktuellt att varje trafikledare istället leder 
tåg på kortare sträckor för att hinna övervaka alla tåg och säkerställa en trygg 
järnvägsdrift. Ett alternativ till detta är att möjliggöra att områdena som trafikledarna 
leder istället blir dynamiska, vilket också kommer påverka trafikledarnas arbete till stor 
del. En annan intressant utveckling på trafikledningens förändring i arbetssätt i och med 
möjliggörande för gränsöverskridande möjligheterna för tågtrafiken som ERTMS 
innebär. I och med detta kan det bli aktuellt att trafikledarna kommer leda tåg med en 
lokförare som talar ett annat språk. 

Hur införandet av NTL i samband med införandet av ERTMS kommer påverka 
trafikledningens arbete är en viktig aspekt att fortsatt undersöka. För att säkerställa att 
järnvägsdriften fortsatt går utan större problem krävs det att trafikledningen är 
förberedda att ta emot även NTL såväl som ERTMS. NTL kommer påverka 
trafikledningens arbete i stor utsträckning och samverkan mellan båda införandena blir 
således viktigt att undersöka. 

Något som framkommit som ett område med utvecklingspotential under projektet är 
trafikledningens och lokförarnas bristande samarbete och kommunikationssvårigheter. 
För att båda arbetsgrupperna ska kunna göra sitt arbete på bästa sätt och tillsammans 
skapa en problemfri järnvägsdrift, skulle det underlätta om de hade ytterligare förståelse 
för varandras arbete. Hur detta ska gå till är således intressant att undersöka. 
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14. Utvärdering av arbetet 
I detta kapitel sker en utvärdering av det arbete som gjorts, i form av en diskussion 
kring hur metodvalet kan ha påverkat resultatet och om andra metoder hade varit mer 
fördelaktiga för att uppnå ett bättre resultat. 

I förstudien av arbetet gjordes en litteraturstudie och en intervjustudie för att få 
bakgrundsinformation kring branschen och ERTMS-projektet. Dessa metoder anser vi 
var lämpliga under förstudiearbetet. Att studera skriftliga källor var värdefullt för att få 
en djupare förståelse för järnväg, signalsystem, trafikledning och ERTMS. Eftersom 
ERTMS-projektet är relativt nytt och under ständig förändring gjordes kompletterande 
intervjuer för att få all information som var av vikt för förstudien. Det gjordes intervjuer 
med nio personer som täckte olika kunskapsområden vilket anses som tillräckligt för en 
studie i denna omfattning. 

I datainsamlingsfasen gjordes den största delen av arbetet. I denna fas gjordes 
intervjuer, dels muntligt med trafikledare i Ånge och Boden och dels skriftligt via mail 
med trafikledare från Malmö, Norrköping, Hallsberg och Stockholm. I Ånge 
intervjuades fyra trafikledare och i Boden sex trafikledare. Helst hade vi velat ha 
intervjuat alla trafikledare på dessa trafikledningscentraler men det var inte möjligt då vi 
bara var en dag på varje ställe. Detta innebar att vi inte hann med fler än fyra personer i 
Ånge och sex personer i Boden, och åsikterna som gavs kommer därför inte från alla 
trafikledare på dessa trafikledningscentraler. Dock är vi ändå nöjda med de resultat som 
intervjuerna gav då svaren från de olika trafikledarna i mångt och mycket 
överensstämde med varandra och svaren var dessutom mycket målande och utförliga. 
Urvalet gjordes av personer som var införstådda i syftet med intervjuerna och 
examensarbetet. Dessa trafikledare anses därför vara representativa för trafikledarna i 
Ånge och Boden. 

Mailintervjuerna med trafikledare från trafikledningscentralerna i Malmö, Norrköping, 
Hallsberg och Stockholm gav en svarsfrekvens på 33 %. Detta kan anses som lågt men 
vi anser att de svar som kom in var tillräckliga då ändamålet med mailintervjuerna var 
mer ett stickprov på hur trafikledare i Sverige ser på ERTMS och vad de förväntar sig 
av införandet. Därför anses de 18 svar som erhölls lagom för att bilda oss en 
uppfattning. Dessutom var många av svaren eniga och verkade därför representativa för 
trafikledare i Sverige. 

Den metod som har använts i detta arbete har varit kvalitativ. Vi tror inte att en 
kvantitativ metod hade passat det här arbetet då det eftersöktes egna åsikter och 
erfarenheter från trafikledningen. Därför ställdes frågorna så att fria svar kunde ges samt 
gav möjlighet till följdfrågor. Valet av en kvalitativ metod anses därför som lämplig för 
detta arbete. Hade det funnits mer tid till förfogande i det här arbetet hade vi lagt den på 
att göra fler intervjuer i Ånge och Boden för att kunna styrka vårt resultat ännu mer. 
Men inom tidsramarna för det här arbetet är vid nöjda med den valda metoden och 
genomförandet av den. 
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 Examensarbetets bidrag till kunskapsutvecklingen 14.1

Detta arbete har bidragit med nya kunskaper i hur ERTMS har påverkat trafikledningen. 
Det finns fortfarande mycket kunskap att inhämta efter införandet av ERTMS på 
pilotbanorna och just området trafikledning är en aspekt som ännu ej fullt ut utvärderats. 
Med detta examensarbete har vi tagit reda på vilka problem som trafikledningen ansåg 
uppstod efter införandet och även hur dessa problem kan undvikas i framtiden. Detta är 
något som inte har undersökts tidigare. Ur ett större perspektiv har detta examensarbete 
bidragit med kunskap om hur ny teknik, som påverkar användarna till en stor del, ska 
införas i en mycket stor organisation för att minimera problem och påverkan på den 
kontinuerliga produktionen. Den har bidragit med förståelse om vikten av delaktighet 
vid införandeprocesser och att man vid införandet av ny teknik fokuserar på hur arbetet 
kan göras effektivt och säkert i de nya arbetssätt som uppstår. Dessutom har 
examensarbetet bidragit med kunskap kring relationen och sambandet mellan teknik, 
människa och organisation i ett stort järnvägsprojekt. 
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Appendix A 

Intervju med trafikledningen i Ånge och Boden 

Ditt arbete 

Kan du berätta om ditt arbete? 

Hur länge har du jobbat här? 

Hur gammal är du?  

Hur många års erfarenhet har du av trafikledning? 

Beskriv i stora drag vad en trafikledare gör på sitt arbete? 

Vad är roligast? 

Vad är svårast/utmaningar? 

ERTMS 

Vad var den allmänna uppfattningen hos er av ERTMS innan det infördes? 

Vad visste du om ERTMS innan? Var det tillräckligt mycket? 

Visste ni varför ERTMS skulle införas? 

Visste ni vilka förändringar det skulle leda till? 

I vilket skede av pilotprojektet blev ni involverade? 

Hade ni något att säga till om i utvecklingsarbetet? 

Hur förbereddes ni inför införandet av ERTMS? 

Hur gick utbildningarna till?  

Fick ni påverka utbildningarna? 

Vad i utbildningsmaterialet hade kunnat förbättras? 

Vad hade du såhär i efterhand velat ha vetat innan införandet? 

Tror du att det går att använda era erfarenheter av införandet av ERTMS för att 
underlätta för övriga trafikledningscentraler i Sverige, och i så fall hur? 

Vilka var de största problemen som uppstod när ERTMS hade införts? 
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Hur löstes de problemen? 

Hur fungerar det idag? 

Vilka är de största skillnaderna i arbetet idag jämfört med innan ERTMS infördes? 

Vilka fördelar ser du med ERTMS? 

Vilka nackdelar ser du med ERTMS? 

Framtiden 

Vad tror du är viktigast att tänka på för framtida införande av ERTMS för att underlätta 
för trafikledningen? 

Vad behövs för att det ska gå bra? 

Hur tror du att införandet i resten av Sverige kommer att gå? 

Vill du tillägga något? 
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Appendix B 

Intervju med projektledarna 

Om projektledaren 

Hur länge har du jobbat på Trafikverket? 

Kan du berätta om din roll i ERTMS-projektet? 

ERTMS 

Hur skulle du beskriva ERTMS kortfattat? 

Vad anser du är de största fördelarna med ERTMS? 

Finns det några nackdelar – vilka? 

Finns det några farhågor inför implementeringen av ERTMS? 

Pilotbanan 

Varför valdes just denna bana som pilotbana? 

Kan du berätta om pilotprojektet – hur gick processen till? 

Vad var trafikledningens roll i processen? 

Fanns det någon utbildning för trafikledarna? 

Fanns det några osäkra moment inför utrullningen? 

Vad var pilotbanans syfte? 

Vad gick bra under införandet? 

Vad kunde gått bättre under införandet? 
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Appendix C 

Mailintervju med trafikledningen i övriga Sverige 

Hur länge har Du arbetat som trafikledare? 

Vad känner Du till om ERTMS? 

Hur är den generella uppfattningen av ERTMS på din arbetsplats? 

Hur är Din uppfattning av ERTMS? 

Vad tror Du är det viktigaste vid införandet för att underlätta för Er på trafikledningen? 

Övriga kommentarer? 
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Appendix D 

Förstorad karta på Sveriges järnvägssystem. 
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