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Sammanfattning 

Järnvägen drabbas av olika störningar vilket skapar förseningar i trafiken. Trafikverket och 

det HraﾐsIhgeﾏeﾐsaﾏﾏa saﾏarHetet ざTillsaﾏﾏaﾐs för tåg i tidざ (TTT) efterfrågar ett 

nyckeltal för resiliens. Nyckeltalet ska kunna användas för att mäta resiliens då tåg i det 

svenska järnvägssystemet drabbats av en störning. En störning är något som inträffar och 

minskar ett systems operativa förmåga. Mätning av resiliens och aktivt arbete för att öka 

resiliens kan användas till arbete för förbättrad punktlighet. Studien går ut på att ta fram 

detta nyckeltal och anpassa det för Trafikverket och TTT. 

I studien framkommer det att ett mått för resiliens visar hur väl ett system kan motstå 

störningar, anpassa sig under störning och hur väl systemet återställer sig efter störning. 

Resiliens består följaktligen av tre kategorier: motståndskraft, anpassningsförmåga och 

återställningsförmåga. Dessa tre kategorier är väsentliga för hur modellen för mätning av 

resiliens ska definieras. I studien framkommer det också att nyckeltalet resiliens är beroende 

av tidpunkter relaterade till störningshanteringen och indikatorn kapacitet. Kapaciteten för 

järnvägssystemet bestäms till kvoten av antal tåg i tid och totalt antal tåg. 

Den modell som utgås från är Francis & Bekera (2014) där resiliensen presenteras som en 

faktor av återställningsförmåga, anpassningsförmåga och motståndskraft. Resiliensen 

beräknas med hjälp av en modell där kapacitetsvärden för olika tidpunkter, då en störning 

inträffar, behövs. Utöver kapaciteten behövs även tidpunkterna för dessa kapacitetsvärden 

såväl som sannolikheten för att störningen upprepas. Dessutom behövs en parameter som 

bestämmer hur betydelsefullt det är att återställningen är snabb. 

Modellen ger ett resiliensvärde som ligger mellan 1 och 0, där 1 är det bästa värdet som 

betyder att systemet är fullt resilient mot just den störningen. Modellen är bäst tillämpad då 

en enskild störning inträffar på en begränsad sträcka istället för ett flertal störningar. Dock är 

modellen inte tänkt att användas då trafiken är helt stillastående utan när minst ett tåg kan 

nå sitt mål. Slutligen kan värdet för resiliens till exempel användas som ett jämförelsemått 

för olika sträckor vid ett beslutsunderlag för resursplanering.   
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Abstract 

The railway system is affected by different disturbances, which creates delays in traffic. 

Trafikverket and the industry-┘ide IollaHoratioﾐ さTillsaﾏﾏaﾐs för tåg I tidざ ふTTTぶ are askiﾐg 
for a key figure for resilience. The key figure shall be able to be used to measure resilience 

when trains in the Swedish railway system are affected by a disturbance. A disturbance is 

something that occurs and lowers a system's operational capability. The measurement of 

resilience and active work to improve it can be used in the undertaking of improving 

punctuality. The study's goal is to find this key figure and modify it for Trafikverket and TTT. 

In the study it is revealed that a measurement for resilience show how well a system can 

resist disturbances, modify itself when disturbed and how well the system can restore itself 

after a disturbance. Consequently, resilience consists of three categories: absorptive 

capacity, adaptive capacity and restorative capacity. These three categories are essential for 

how the model for measuring resilience should be defined. It is also revealed that resilience. 

In the study it is also revealed for how the key figure resilience is dependent on times related 

to managing disturbances and the indicator for capacity. The capacity for the Swedish 

railway system is determined by us to be the ratio of the amount of trains arriving on time 

and the total amount of trains. 

The model that have been used as a base is Francis and Bekera (2014) where the resilience is 

presented as a product of restorative capacity, adaptive capacity and absorptive capacity. 

The resilience is calculated with a model where the capacity for different times, when a 

disturbance happens, are needed. Beyond the capacity the times for these capacity values 

are also needed as well the probability that the disturbance reoccurs. Furthermore, a 

parameter that determines the importance of how quick the recovery needs to be is needed. 

The model produces a value for resilience between 1 and 0, where 1 is the best value which 

means that the system has full resilience against that disturbance. The model is the most 

applicable when one lone disturbance occurs on a limited stretch of rail. However, the model 

is not meant to be used when traffic is completely still. At least one train has to be on time. 

Finally, the value for resilience can be used for example to measure and compare different 

stretches at resource planning.  
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Definitionslista 

Ekvilibrium = Ett balanserat läge alternativt jämviktsläge för system. 

Faktor = En omständighet som genom beräkning bidrar till ett visst resultat. 

Indikator = Anger hur något förhåller sig samt dess tillstånd. 

Kapacitet = I rapporten ett mått på ett systems förmåga att leverera i tid. 

Nyckeltal = Ett jämförelsetal som anger ett värde på en situation. 

Parameter = Storhet som är konstant i en given situation men som kan anta olika värden i 

olika sammanhang. 

Resiliens = Systems förmåga att motstå störning, anpassas vid störning och återhämtas efter 

störning. 

Robusthet = Den grad som ett system klarar att absorbera variationer, påfrestningar och 

störningar. 

Slacktid = Tid som är acceptabel utan att återställningsarbete inleds. 

Störning = Något som påverkar systemets operativa förmåga. 

System = Enskilda delar som är sammanhängande och tillsammans bildar en helhet. 

Topologi = Avser geometriska objekt och dess egenskaper. 
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1. Inledning 

Denna studie behandlar resiliens inom det svenska järnvägssystemet. På uppdrag av 

Trafikverket beskrivs resiliens inom järnvägen och nyckeltal för resiliens presenteras. 

Nyckeltalen används för att mäta graden av resiliens i det svenska järnvägssystemet och är 

kopplade till järnvägens anläggningar, tidtabeller, och organisation. Resiliens beskrivs 

grundligt för att skapa förståelse och kunskap om ämnet. Rapporten redogör för olika 

perspektiv på resiliens och vilka nyttor som mätning av resiliens medför. Studien har 

huvudsakligen fokus på de tre kategorierna av resiliens: motståndskraft, 

anpassningsförmåga och återställningsförmåga. 

I kapitel 1 presenteras en inledning till studien, därefter följer: syfte, frågeställningar, metod 

och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Störningar i järnvägssystemet drabbar samhället på olika sätt. Resenärer kan bli försenade 

till sina destinationer och godstransportköpare riskerar att inte få sina leveranser i tid. Media 

rapporterar ofta om försenade och inställda tåg på grund av olika störningar. Orsakerna till 

förseningar varierar. Men några av orsakerna är att tåg avgår för sent från depå/bangård och 

därför inte klarar att hålla sin planerade tidtabell, samt olika typer av fel på fordon och 

infrastrukturfel. (Trafikverket, 2015) Oavsett vad som orsakar störningarna bidrar de till 

konsekvenser för resenärer och godstransportköpare. Men även ett försämrat förtroende 

för järnvägen. Det framkommer följaktligen att järnvägstrafiken är känslig för störningar av 

många olika slag och ju större störningskänslighet desto högre risk för förseningar.  

Ett steg på vägen mot förbättrad punktligheten i det svenska järnvägssystemet är ökad 

resiliens. Resiliens används för att se hur väl skyddat ett system är mot störningar och är 

därmed viktigt för alla system som utsätts för störningar. Därför kommer nyckeltal relaterat 

till resiliens att studeras så att kvantifierbara värden erhålls. Resiliens är delvis 

återställningsförmågan för systemet vid en störning, vilket betyder tiden det tar för systemet 

att återgå till ett störningsfritt tillstånd. Motståndskraft, som innebär både förmåga att 

motstå och minimera effekten av en störning och slutligen anpassningsförmåga. 

Störningar i järnvägstrafiken orsakar årligen stora kostnader för samhället. Ett exempel då 

dessa kostnader var synnerligen höga är vintern 2009/2010. Då beräknades de direkta 

samhällsekonomiska kostnaderna på grund av störningar i järnvägssystemet till uppåt 3 

miljarder kronor. Det här skildrar dock inte verkligheten exakt, speciellt vid beräkning av 

kostnaderna för godstrafiken, där endast godsets kapitalkostnad beräknas. Men eftersom 

godstrafiken utgjorde 72 % av förseningarna, jämfört med endast 7 % av de 

samhällsekonomiska kostnaderna, dras slutsatsen att endast kapitalkostnaden för godset 

inte är ett tillräckligt bra mått. (Regeringen, 2010; Vierth & Nyström, 2013) Dessutom 

uppskattas inte heller några indirekta kostnader, de kostnader som påverkas av förseningar 
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men som inte direkt går att mäta: försämrat förtroende, förlust i affärer samt ökade utsläpp 

vid annat transportslag för att nämna några (Ahlberg, 2015). 

För att förtydliga effekten av en störning följer en kort beskrivning av det svenska 

järnvägssystemet som ett system. Ett system innebär att flera olika delar samarbetar för att 

nå ett gemensamt mål och tillsammans bildar de en helhet. För järnvägssystemet i Sverige 

innebär det att olika intressenter koexisterar och är beroende av varandra för att nyttja 

järnvägen. Dessutom att gemensamt säkerställa att järnvägen sköts på ett bra sätt. Vidare 

ingår även det svenska järnvägssystemet i ett ytterligare större europeiskt järnvägssystem 

(Transportstyrelsen, 2016). Till följd av detta blir effekten av en störning desto större då den 

påverkar flera intressenter, då dessa är beroende av varandra i systemet. 

I Sverige bedriver Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschens aktörer ett gemensamt 

punktlighetsarbete. Målet är att reducera andelen tåg med sen ankomst till slutstation, samt 

att öka resenärsnöjdheten i stört läge. Trafikverket är ansvarig myndigheten för långsiktig 

planering av järnvägstrafik och leder samarbetet mot gemensamma mål. Samarbetet heter 

さTillsaﾏﾏaﾐs för tåg i tidざ (TTT) och startade 2013. (Trafikverket, 2016a) 

I nuläget har måttet för punktlighet en marginal på 5 minuter, vilket innebär att tåg som 

ankommer inom 5,59 minuter från utsatt tid anses vara punktliga. År 2015 var punktligheten 

90,1 % för persontrafiken och 77,9 % för godstrafiken. Viktigt att notera är det faktum att 

det inte görs någon skillnad mellan en försening på 6 minuter eller 6 timmar. Alla förseningar 

oavsett omfattning viktas således likadant i punktlighetsstatistiken. Ju större försening desto 

högre samhällsekonomiska kostnader, kostnaden beror alltså på förseningens längd. 

(Trafikverket, 2016b) 

Enligt vissa järnvägsföretag beror dagens punktlighetsnivå på cirka 90 % främst på en ökad 

efterfrågan av trafik som inte kan uppfyllas då underhållsarbete ligger efter i kombination 

med att utbyggnaden av järnvägssystemet inte kan konstrueras i takt med den ökade 

efterfrågan på fler tåg. Trafik┗erket sa ヲoヱン att: さJärﾐ┗ägsHraﾐsIheﾐ är iﾐte ﾐöjd ﾏed deﾐ 
Hristaﾐde puﾐktligheteﾐざ, detta eftersoﾏ puﾐktligheteﾐ är kritisk för HraﾐsIheﾐs 
konkurrenskraft och leveransförmåga. (Trafikverket, 2013) 

Majoriteten av alla störningar är små (upp till 15 minuter), men det är de stora störningarna 

som har störst påverkan på resenärer och godstransportköpare. En stor störning kan ge 

påverkan på trafiken under flera dagar eller ännu längre (Nelldal, 2014). 
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1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att ta fram nyckeltal som ska användas för att mäta hur trafiken 

påverkas av resiliens då tåg i det svenska järnvägssystemet drabbats av en störning. 

De avgränsningar som gjorts i förhållande till syftet och frågeställningarna är: 

1. Nyckeltalsinventering genomförs främst för järnvägsförhållanden. 

2. Nyckeltalet ska tillämpas då en enskild störningshändelse inträffar på en sträcka.  

3. Nyckeltalet ska fokusera på resiliensens tre kategorier: motståndskraft, 

anpassningsförmåga och återställningsförmåga, i samband med störning. 

4. Nyckeltalet ska tillämpas då trafiken för en sträcka inte är helt stillastående, alltså då 

minst ett tåg inte är försenat.  

5. Nyckeltalet ska främst beräknas på data som Trafikverket och TTT redan har 

tillgänglig eller rimlig möjlighet att samla in. 

En litteraturstudie genomförs där målet är att undersöka relevant material inom ämnet och 

redan framtagna nyckeltal; för att sedan testa om nyckeltalen går att justera och applicera 

för att mäta resiliens i det svenska järnvägssystemet. Detta innebär att inga egna mätningar 

för att hitta nya nyckeltal kommer att genomföras, utan befintlig forskningsteori ska ligga till 

grund för framtagning av ett anpassat nyckeltal. 

Vidare ska nyckeltalen för resiliens fokusera på tre kategorier: motståndskraft, 

anpassningsförmåga och återställningsförmågan. Motståndskraft är betydelsefull trots att 

studien undersöker resiliens när en störning redan inträffat. Detta då den även omfattar hur 

väl ett system kan minimera effekten av en störning. 

Slutligen ska nyckeltalen endast användas för att mäta resiliensen i trafiken i det svenska 

järnvägssystemet. Alltså ska det inte tillämpas för att mäta hur resilient organisationen är 

eller hur resilient en tidtabell är. Graden av resiliens beror bland annat på hur väl de 

påverkande aktörerna, det vill säga Trafikverket och andra aktörerna inom TTT hanterar 

inträffade störningar.  

1.3 Frågeställning 

Följande frågeställning ska besvaras för att uppfylla syftet: 

 Hur ska nyckeltal och indikatorer för resiliens användas av TTT och Trafikverket? 

För att besvara frågeställningen har två underfrågor skapats: 

A. Hur mäts resiliens, finns det indikatorer för resiliens och i så fall vilka? 

B. Hur ska nyckeltal för resiliens anpassas för Trafikverket och TTT?  

För att kunna besvara den första frågeställningen behövs först en litteraturstudie av hur 

resiliens mäts. Därefter ska nyckeltalet från litteraturstudien anpassas för Trafikverket och 

TTT. När nyckeltalet för resiliens är anpassat så att det går att tillämpa, kan frågan om 

nyckeltalets användningsområde för Trafikverket och TTT besvaras. 



4 

 

1.4 Metod 

Den metod som tillämpas för att säkerställa en adekvat process i studien är litteraturstudie. 

Metoden ska dessutom genomföras utan att kompromissa studiens objektivitet eller dess 

vetenskaplighet. 

1.4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomförs genom att undersöka olika litterära källor för att sedan avgöra 

vilken information som är relevant. Att sammanställa denna information ger en tydligare bild 

samt ger läsaren mer djupgående kunskap. Denna information är därmed en 

sammanställning av vad tidigare forskare har kommit fram till. Informationen bör även ge en 

kritisk samt balanserad syn på området, både styrkor samt svagheter, för att inte vilseleda 

läsaren. Eftersom litteraturstudien är kopplad till en frågeställning ska sammanställningen 

bidra till en förståelse av området. (Crocker, 2016) 

Hart (2001) beskriver de tre delarna som en litteratursök består av: undersökning, 

definiering, och sökning. Dessa tre delar behöver inte nödvändigtvis vara i just den 

ordningen, utan det går därför att gå fram och tillbaka mellan dem vid behov. För att kunna 

besvara frågeställningarna på ett bra sätt och inte riskera att studien blir alltför generell och 

diffus har studiens omfattning avgränsats.  

Undersökning syftar till att ta reda på vilken eller vilka faktorer som ska utredas. Dessa 

faktorer har antingen direkt relevans till det valda studieområdet, till exempel direkt kopplat 

till det svenska järnvägssystemet. Andra faktorer är indirekt relevanta, till exempel 

jämförelser mellan det svenska järnvägssystemet och järnvägssystem i andra länder. 

Definiering görs för att ta fram specifika nyckelord som ska användas i 

informationssökningen. Dessa tas fram genom att i undersökningen notera de överhängande 

teman som existerar i det området som ska undersökas. 

Sökning är det steg som fördjupar kunskapen mest. Här genomförs sökning efter fakta med 

hjälp av de nyckelord som har tagits fram i tidigare steg.  

Booth (2008) beskriver vidare vad källkritik är och vad som skapar trovärdighet. Begreppet 

källkritik eller att vara källkritisk betyder att det källmaterial som används ska granskas 

kritiskt och grundligt. Detta görs för att fastställa dess trovärdighet som källa av relevant 

information. 

Det finns flera olika sätt att fastställa att en källa är pålitlig. Skrivna informationskällor, 

hemsidor, böcker, artiklar, etc., har ett antal faktorer gemensamt Nämligen att veta att 

informationen har blivit granskad av andra inom det vetenskapsfält som informationen 

kommer ifrån. Detta ökar även dess trovärdighet. Vidare att veta om information kan ha 

blivit påverkad av någon form av intressent eller personlig åsikt är viktigt att ha i åtanke. 

Detta för att inte sprida felaktig information eller ge en skev bild av verkligheten. Slutligen är 
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det även viktigt att säkerställa att informationen som är intressant, inte är föråldrad eller att 

den inte uppdaterats. 

För att bevisa att studien är trovärdig behöver starka argument framföras. Generellt finns 

det fyra nivåer av argument som ska finnas i åtanke när data sammanställs. Dessa bygger på 

varandra och där det första är det faktiska påståendet, alltså det som ska bli sagt. Därefter 

kommer skälen till varför studiens resultat bör betraktas som legitimt. Den tredje nivån är de 

bevis som ska indikera data som använts för att komma fram till resultatet. Slutligen ska 

principen för varför det redovisade resultatet är trovärdigt förklaras och varför de bevis som 

presenteras är trovärdiga.  

Det finns även en femte nivå som inte är direkt uppenbar för de personer som läser eller 

granskar en studie. Den femte nivån avser det som varit problem i studien eller alternativ 

som uppstår under studiens gång. Att inkludera de mest uppenbara i den slutgiltiga 

rapporten ger läsaren en möjlighet att tolka det som skrivits mer kritiskt. Det kan även leda 

till att läsaren själv väljer att utreda just dessa alternativ eller problem, för att fördjupa sig i 

dessa. 

Det är även viktigt att de argument som framförs är av tillräckligt olika karaktär. Detta 

innebär att argumenten inte ska kunna tolkas som snarlika av läsaren. Dock ska alla 

argumenten uppfylla följande kriterier: 

1. Den grund som argumenten baseras på måste vara sanningsenlig.  

2. Anledningarna till att argumenten är sanningsenliga måste vara relevanta. 

3. Den kontext som argumenten presenteras i måste även vara relevant till den 

diskussion som den presenteras i. 

4. Den kontext som anledningarna till att argumenten är sanningsenliga presenteras i 

måste även vara relevanta till den diskussion som de i sig presenteras i.   
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2. Vad är Resiliens? 

I följande kapitel presenteras och beskrivs störningar i det svenska järnvägssystemet, 

begreppet resiliens i allmänform, samt resiliens som en del i ett system. Dessa är följaktligen 

grunden för vad som är resiliens i ett järnvägssystem. 

2.1 Störningar 

Westrum (2006) definierar tre olika typer av störningar mot systemsäkerheten. Den första 

typen är vanliga störningar, det vill säga störningar som inträffar så ofta att systemet har 

utvecklat en standardrespons för att hantera dem. Standardresponsen hjälper att motverka 

störningen proaktivt. Detta är möjligt då dessa störningar inträffar tillräckligt ofta för att ses 

som ett reguljärt problem. Störningen kan dessutom komma inifrån såväl som utifrån och 

beror på till exempel utrustning eller obehöriga i spår. En respons kan till exempel vara 

rutiner och kampanjer för att förebygga obehöriga i spår. Eller uppförandet av 

förbigångsspår för att möjliggöra för fler tåg på enkelspåriga sträckor. 

Den andra typen av störningar som Westrum (2006) definierar är ovanliga störningar. Dessa 

störningar inträffar inte tillräckligt ofta för att det ska vara värt att spendera resurser till 

utveckling av standardresponser. Dessa störningar är aldrig så komplicerade att de är 

omöjliga att förstå orsakerna bakom, men de kan vara oförväntade av alla systemanvändare. 

Systemanvändare som ansvarar för att hantera störningar kan använda sig av tidigare 

erfarenhet och utbildning för att hantera dem. Extremt väder är en störning som tillhör 

denna kategori. Prognoser för beredskap kan utvecklas för att minimera effekterna av den 

här typen av störningar. Men det är ytterst kostsamt att upprätta av anledningen att dessa 

störningar kanske aldrig eller ytterst sällan inträffar. 

Slutligen definierar Westrum (2006) den tredje typen av störningar, nämligen de som aldrig 

tidigare inträffat. Dessa störningar är nästintill omöjliga att förutse och dessutom 

osannolika. System kan omöjligt förbereda sig för dessa och systemanvändare kan inte 

använda tidigare erfarenheter. Därmed måste ny kunskap skapas, för att förstå hur dessa 

störningar ska hanteras. Allt detta leder till att det blir extremt svårt för systemet att motstå 

den här typen av störningar. Ett exempel på en sådan störning är de nya lagarna om ID-

kontroller som infördes 2015, till följd av en ökad tillströmning av flyktingar. Dessa hade stor 

påverkan för de resenärer som skulle färdas över Öresundsbron. (Regeringen, 2016; 

Trafikverket, 2016b) 

Ytterligare en risk mot systemsäkerheten är att inte inse eller att förbise att komplicerade 

system är dynamiska. Det kan ha spenderats massor av resurser för att ett system ska kunna 

motstå eller snabbt återhämta sig från de vanliga och mer ovanliga störningarna, i tron att 

nuläget aldrig kommer att förändras. I ett sådant scenario kan något oförutsägbart som 

ändrar förutsättningarna för systemet inträffa. När nya störningar uppstår i systemet sjunker 

dess motståndskraft rejält. En annan risk för resiliensen är då de olika delarna i systemet inte 

kommunicerar med varandra. Eller då en eller flera delar i systemet inte har kunskap om hur 
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störningsbilden ser ut för andra delar. För att minska effekterna av detta är det viktigt att ha 

insyn i systemets alla delar. Dessutom ska de som förvaltar och styr systemet förstå hur 

störningsbilden i en del kan påverka andra delar. Ny teknik som medför nya problem är ett 

exempel då systemet förändras. Det är därför viktigt att de som ansvarar för systemet har 

kännedom och kunskap om vad förändringarna innebär. (Westrum, 2006) 

2.2 Resiliens 

Resiliens började först bli en del av samhällsutveckling 1973 då Holling använde begreppet 

för att beskriva hållbarheten inom ekosystem. Men delar av begreppet har existerat sedan 

tidigare. Sedan dess har det utvecklats till det som idag kallas systemresiliens, vars definition 

ses i kursivt i stycket nedan. (Hollnagel, 2016) 

Resiliens är en övergripande term för flera olika mått som visar hur väl ett system kan 

motstå störningar, återställas vid störningar eller anpassas till nya förutsättningar. Resiliens 

har blivit definierat som: den inneboende förmågan hos ett system att anpassa sina 

funktioner före, under och efter förändringar och störningar, så att det kan bibehålla 

nödvändig operativ förmåga i samband med både väntade och oväntade händelser. Resiliens 

kan därmed struktureras i tre kategorier: motståndskraft, anpassningsförmåga och 

återställningsförmåga. (Hollnagel, 2016) Resiliensens uppbyggnad av dessa kategorier 

illustreras i figur 1. 

  

Figur 1. Resilienstriangeln som illustrerar de tre kategorier som bygger upp begreppet 

resiliens. Inspirerad av figur från Francis & Bekera, 2014. 

Dessutom är de tre delarna av resiliens aktiva vid olika skeden. Motståndskraft handlar 

framförallt om att motverka att en störning uppstår och att minimera effekten av 

störningen. Motståndskraften kan dock inte existera om en störning aldrig tidigare har 
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inträffat. Resultatvis kan resiliens ses som ett slutet system där output blir input. 

Anpassningsförmågan är aktiv undertiden störningen pågår och återställningsförmågan efter 

inträffad störning. (Hollnagel, 2016) 

Åtgärder som utförs för att förbättra resiliensen delas i sin tur upp i proaktiva och 

retroaktiva åtgärder. Men mer specifikt är det tre säkerhetsåtgärder (förutse, skydda och 

upptäcka) som förhåller sig till resiliensens tre olika kategorier. Detta genom att ett systems 

förmåga att motstå störningar, beror på systemets förmåga att kunna förutse störningar, 

men även att skydda sig mot dessa. Vidare beror systemets förmåga att anpassa sig på 

systemets förmåga att återigen förutse, samt att upptäcka störningar. Till sist är systemets 

förmåga att återställa sig, beroende av systemets förmåga att upptäcka och skydda sig mot 

störningar. Hur de förhåller sig till varandra illustreras i figur 2 nedan. (Francis & Bekera, 

2014; Adjetey-Bahun, Birregah, Châtelet & Planchet, 2016) 

 

Figur 2. Resilienshexagonen som illustrerar förhållandena mellan åtgärder och resiliensens 

tre kategorier. Inspirerad av figur från Adjetey-Bahun et al., 2016. 

2.2.1 Motståndskraft 

Motståndskraft är systemets förmåga att absorbera störningar. Det innebär också hur väl 

systemet, utan för stora ansträngningar, kan minimera effekten av en störning. (Vugrin, 

Warren & Ehlen, 2011) Det kan vara att ha tillräcklig insyn i omkringliggande system, för att 

förutse hur en störning kommer att påverka det egna systemet utifrån. Det kan också vara 

hur bra ett system är på att se över sig själv efter en störning inifrån, eller att det finns en 

buffert av resurser som kan användas i nödlägen. (Woods, 2012) Det som kännetecknar 

motståndskraft är systemets pålitlighet samt robusthet och en hög motståndskraft uppnås 
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genom operativa rutiner, systemkontroll och systemets utformning (Vugrin, Warren & Ehlen, 

2011). 

2.2.2 Anpassningsförmåga 

Anpassningsförmågan är ett systems förmåga att anpassa sig och förändras under störning. 

Då alla system förändras naturligt med tiden, reserveras ordet anpassningsförmåga inom 

resilienssammanhang till bredare situationer. Detta görs även om det kan vara svårt att 

fastställa hos vissa system, då deras förändringar sker så långsamt. Detta innebär situationer 

där systemet måste hantera störningar och förändringar som faller utanför specifika systems 

anpassningsdefinition. Alltså då systemets motståndskraft har överskridits. De förändringar 

som inträffar, är åtgärder för att anpassa systemet till det förändrade läget som störningar 

kan orsaka. Det kan även vara åtgärder som likt motståndskraften minimerar effekten av en 

störning. (Woods, 2012) 

2.2.3 Återställningsförmåga 

Återställningsförmågan är ett systems reaktion på störningar och hur snabbt systemet kan 

återgå till normalt prestandaläge, helst högre. För att ett system ska ha förmåga att 

genomföra detta behövs kunskap samt en sedan tidigare existerande struktur för vissa 

indikatorer. (Francis & Bekera, 2014) 

Till att börja med behöver ett system ha förmågan att observera och upptäcka vad som har 

inträffat när det utsatts för störning. Om det inte finns förmåga att internt bedöma vad i 

systemet som saknas, saknas även förmågan att fullkomligt begripa vad som har hänt. 

Därmed saknas också förmågan att kunna allokera rätt mängd resurser till 

återställningsarbetet. Det kan även vara så att de system som inte har tillräckligt med 

observationsförmåga, inte heller ser vilka delar av systemet som behöver resurser. Detta kan 

då leda till att vissa delar blir utan resurser när de faktiskt behöver det som mest. Genom 

god kommunikationsförmåga mellan den påverkade delen av systemet och de delar som till 

exempel ansvarar för återställning, kan konsekvenserna minimeras och nästan motverkas. 

Även om delar i ett system inte har insyn i andra delar, kan de fortfarande kommunicera 

med varandra eller med andra system för att få kontroll på situationen. (Lindvall, Kecklund 

and Arvidsson, 2016; Hollnagel, 2016) 

System behöver även ha kunskapen samt förmågan att förstå vad det utsatts för. Även om 

ett system är fullständigt medvetet om att det utsatts för något, är inte den informationen 

tillräcklig om det inte vet vad det utsatts för. Detta kan leda till att system felbedömer vilken 

sorts störning det drabbats av och därmed vidtar fel åtgärder. Dessutom kan ett system 

reagera genom att inte reagera, då det inte förstår att situationen faktiskt kräver någon form 

av aktiv reaktion. Det kan även vara så att vissa delar av systemet har fullständig kontroll på 

situationen och vilka åtgärder som bör vidtas, samtidigt som andra delar saknar förståelse. 

Detta beror på att de delar som saknar förståelse inte har förexisterande kunskap om vilka 

åtgärder som bör vidtas för olika störningar, eller att belastningsförmågan är för liten för att 
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kunna ta emot den mängd information som de behöver. För system är det vanligt att en 

kunskapsbas byggs upp naturligt, allt eftersom fler användare inuti systemet lär sig att 

hantera de vanligaste störningarna. (Lindvall, Kecklund and Arvidsson, 2016) 

Om ett system har förmågan att observera vad som sker, förmågan att kommunicera vilka 

åtgärder som behöver vidtas samt kunskapen om just detta, kan det påbörja de åtgärder 

som är avsedda för återställning. Dessa åtgärder är unika för varje system och störning som 

det utsätts för. Därmed är de bäst definierade för varje enskilt system. (Zhang, 2013) 

2.3 Resilience Engineering 

Det som definierar järnvägen är att det är ett stort, komplext och utbrett system. Vidare 

präglas järnvägssystemet av ett fåtal lättare tekniska problem, men främst ett flertal 

komplexa problem. (Wilson, Farrington-Darby, Cox, Bye, & Hockey, 2007) På grund av 

komplexiteten samt samverkan mellan människa och teknik, klassas järnvägen som ett 

komplext socioteknologiskt system. Ett socioteknologiskt system innebär att ett system är en 

del av både sociala och tekniska aspekter som samverkar med varandra. Systemets 

effektivitet beror på just den samverkan och är inte starkare än den svagaste länken. 

Resilience engineering är främst framtaget för att höja säkerheten i dessa komplexa 

socioteknologiska system. Metoden kommer främst som ett svar på den ökade risken att 

drabbas av terrorattacker och naturkatastrofer. För att ett system ska vara resilient och 

kontrollerande under störning, krävs att organisationen som förvaltar systemet är lärande, 

agerande, övervakande och förutseende. Om en organisation saknar förmågan att lära 

kommer inget skydd mot en störning att utvecklas, vilket innebär att resiliensen blir 

oförändrad. En lärande organisation får vanligtvis högre beredskap efter en störning, genom 

att dra lärdom av det som inträffat. Tanken bakom resilience engineering är att det ska 

tillämpas i grunden för komplexa socioteknologiska system, för att främst kunna förebygga 

störningar proaktivt. (Righi, Saurin & Wachs, 2015) 

2.3.1 Återställningsförmåga i socioteknologiska system 

Även om avsikten med resiliens i system främst är att förebygga störningar proaktivt, finns 

det definitioner som lägger tyngre vikt på återställningsförmågan i komplexa 

socioteknologiska system. Definitionen kännetecknas av, de fyra r:en: robusthet, redundans, 

rådighet och rapiditet. Robusthet är systemets förmåga att undvika störningar och dess 

konsekvenser, så att systemet kan fortsätta i full operativ förmåga. Vidare är redundans att 

systemet kan fortskrida normalt, genom att det finns en buffert av vissa funktioner eller 

kunskap. Rådighet är systemets förmåga att upptäcka, analysera och agera vid en störning, 

så att den snabbt kan motarbetas. Till sist är rapiditet systemets förmåga att snabbt 

återställa sig till ursprungsläge, nytt acceptabelt läge eller ett nytt ekvilibrium. (Bruneau 

et.al, 2003) 

Enligt Adjetey-Bahun, Birregah, Châtelet, Planchet & Laurens-Fonseca (2014) kan 

ovanstående egenskaper omsättas specifikt för järnvägssystemet på följande sätt: 
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- Robusthet – att till exempel bygga delar av järnvägen med material som medför 

effektivt skydd mot vissa störningar eller att skapa tidtabell med marginaler. 

- Redundans – att till exempel bygga så att störningsdrabbade områden för elfel har 

ytterligare en central i reserv eller ytterligare en tidtabell i backup, överskott. 

- Rådighet – att till exempel kunna tillhandahålla de resurser som krävs vid en större 

störning. Alternativt att möjliggöra så att trafik kan fortskrida med begränsad 

förmåga och snabbhet som återigen innebär förmågan att snabbt återställa. 

- Rapiditet – att till exempel kunna utföra de uppgifter som krävs för att hantera 

störningen snabbt och effektivt. 

Figur 3 nedan illustrerar ett markerat område vilket representerar förlusten av prestanda 

(betecknat Q(t)) vid en störning. Illustrationen visar även de fyra r:ens bidrag till att öka 

resiliensen. Robusthetens påverkan på störningen avgör hur mycket prestanda som förloras 

då en störning inträffar. Högre motstånd innebär bättre förutsättningar att 

motstå/absorbera en störning. Vidare påverkar rådighet och rapiditet den tid det tar att 

återställa systemet efter störning. Detta genom att tiden beror på hur snabbt och väl 

systemet kan processa information samt agera. Till sist påverkas lutningen av grafen av 

rådighet och redundans. Detta genom att överskott på kunskap, resurser, samt agerande ger 

bättre förutsättningar för systemet att anpassas efter störning.  

 

Figur 3. Resiliensens fyra r:s bidrag till systemets prestanda. Inspirerad av figur från Adjetey-

Bahun et al., 2014. 
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2.3.2 Resilient järnväg 

Jämfört med resilienstriangeln i kapitel 2.2 har även tre nivåer av resiliens definierats i 

järnvägens tidtabell: stabilitet, robusthet och återställningsförmåga. Stabilitet motsvarar 

motståndskraft, nämligen att systemet återhämtar sig utan ingripande från exempelvis 

trafikledning. Vidare är robusthet systemets förmåga att anpassa sig vid mindre störningar. 

Detta uppnås genom att trafikledning fattar beslut så att systemet återställer sig utan 

påverkan för järnvägsoperatörerna. Slutligen är återställningsförmågan samma som tidigare, 

återställning efter större störningar. I järnvägen uppnås detta genom ett kollaborerat 

operativt beslutsfattande, där tåg ställs in eller omfördelas. (ON-TIME, 2012) 

2.3.3 Rapportens resiliensdefinitioner 

I tabell 1 nedan fördelas de olika resiliensrelaterade begreppen i de tre resiliensgrupperna 

som presenterats i studien: resilienstriangeln, de fyra r:en och tidtabellsdefinitionen.  

Tabell 1. Tabell över resiliensrelaterade begrepp fördelade i de tre resiliensgrupperna 

Resilienstriangeln De fyra r:en Tidtabellsdefinitionen 

Motståndskraft Robusthet Stabilitet 

Anpassningsförmåga Rådighet Robusthet 

Återställningsförmåga Rapiditet Återställningsförmåga 

 Redundans  

I tabell 2 görs ytterligare en indelning av de resiliensrelaterade begreppen i de tre 

definitionerna i resilienstriangeln: motståndskraft, anpassningsförmåga och 

återställningsförmåga. Sammanfattningsvis kan det sägas att motståndskraft omfattar 

systemets resiliens vad gäller hur väl systemet klarar att stå emot störningar så att de aldrig 

inträffar. För motståndskraften krävs då både hög robusthet och stabilitet. 

Anpassningsförmågan avser hur väl systemet klarar av att anpassa sig till en inträffad 

störning under tiden den pågår. Här krävs också robusthet men även rådighet och 

redundans. Återställningsförmågan avser hur väl systemet kan återhämta sig efter att en 

störning har inträffat och här är redundansen men även rapiditeten avgörande. 

Tabell 2. Tabell över resiliensrelaterade begrepp fördelade i resilienstriangelns tre 

definitioner 

Motståndskraft  Anpassningsförmåga Återställningsförmåga 

Robusthet Robusthet Rapiditet 

Stabilitet Rådighet Redundans 

 Redundans  

För ytterligare definitioner av resiliens samt resilience engineering se Righi, Saurin & Wachs 

(2015) och Francis & Bekera (2014). 
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2.3.4 Indikatoranalys för nyckeltalsidentifiering 

Även om resiliens har tydliga definitioner av sina undergrupper är det inte lika tydligt hur 

resiliens ska kvantifieras. Att mäta järnvägssystemets stabilitet, robusthet och 

återställningsförmåga, eller de fyra egenskaper som nämndes i 2.3.1 är väldigt svårt. 

(Adjetey-Bahun et al., 2016) Vid svårigheter att mäta parametrar som ovanstående, är det 

vanligt att indikatoransatsen tillämpas för att kvantifiera begreppet och göra det mätbart. 

Detta genomförs genom att utifrån systemets funktion dela upp resiliens i systemanpassade 

indikatorer, som i sin tur går att mäta. (Hassel, 2016) Varje indikator ska ta hänsyn till 

resiliensens egenskaper samt vara kvantifierbara (Adjetey-Bahun et al., 2016). Inom 

järnvägen är tiden ett viktigt kvalitetsmått som behöver inkluderas i indikatorerna. För att 

skapa indikatorer för resiliens behövs även metoder för att kvantifiera punktlighet och 

prestanda, samt skillnader i dessa mått. (de Regt, Siegel & Schraagen, 2016) 

Utöver att identifiera indikatorer för nyckeltal i järnvägen, finns även Weak resilience signals 

(WRS). WRS används för att kvantifiera förändringar i ett systems resiliens. Dessa signaler 

definieras som något som i ett socioteknologiskt system kan påvisa förändringar i 

resiliensen. Detta sker genom att utifrån ett bas-/grundläge skatta avvikelse. Fortsättningsvis 

kan dessa avvikelser avslöja dolda förändringar i processer, som antingen försämrar eller 

förbättrar järnvägens resiliens. (Siegel & Schraagen, 2014) 
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3 Nyckeltalsinventering 

Detta kapitel kommer, utifrån litteratur som behandlar resiliens i järnvägssystemet, att 

presentera indikatorer som är kvantifierbara och som sedan ska kunna sammanställas till ett 

värde (nyckeltal för resiliens). Detta för att kunna ta fram en konkret slutsats och etablera 

förslag för mätning, samt uppföljning av resiliens till Trafikverket och TTT. Indikatorerna är 

de mått som förklarar tillståndet i systemet och används för att ta fram ett nyckeltal 

(resiliens). 

3.1 Tidsberoende nyckeltal för resiliens 

De nyckeltal och indikatorer som presenteras i följande delkapitel är alla beroende av 

tidsaspekten. De är dessutom generella för system i allmänhet. Detta innebär att 

indikatorerna som presenteras här direkt påverkas av tiden.  

3.1.1 Resiliensnyckeltal genom systemets kapacitet relativt till tid 

Ett nyckeltal som utgår från resilienstriangeln i kapitel 2.2 är resiliensfaktorn pi som beskrivs 

av Francis & Bekera (2014). Nyckeltalet tillämpar resiliensens tre kategorier: motståndskraft, 

anpassningsförmåga och återställningsförmåga. Resiliensfaktorn pi bestäms av indikatorerna 

för systemets kapacitet innan störning, systemets kapacitet direkt efter störning, systemets 

kapacitet vid ett nytt första acceptabelt prestandaläge efter störning, samt systemets 

kapacitet vid nytt ekvilibrium. För denna modell är kapacitet definierad som systemets 

förmåga att leverera i förhållande till tid. Dessutom beror resiliensfaktorn pi på tiden vilket 

ger en återställningsfaktor Sp som i sin tur beror på tidsfaktorerna: slacktid (den tid som är 

acceptabel innan återställningsarbete inleds), tiden det tar att nå ett nytt ekvilibrium och 

tiden det tar att nå ett nytt första acceptabelt prestandaläge efter störning. Dessa 

indikatorer för resiliensfaktorn pi illustreras i figur 4 nedan. 

F0 är systemets kapacitet innan störning 

Fd är systemets kapacitet direkt efter störning 

Fr är systemets kapacitet vid nytt ekvilibrium 

Sp är en faktor för återställningsförmågan 

t är slacktid 

tr är tiden det tar att nå ett nytt ekvilibrium  

tr
* är tiden det tar att nå ett nytt första acceptabelt prestandaläge efter störning 

a är en vikt för hur betydelsefullt en snabb återställning är 
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Figur 4. Figuren illustrerar sambandet mellan systemets kapacitet och tiden, där Q(t) 

representerar systemets kapacitet. Inspirerad av figur från Francis & Bekera, 2014.  

Utifrån resilienstriangeln i kapitel 2.2 och dess tre kategorier ger det att Fd/F0 är systemets 

motståndskraft, det vill säga kvoten av systemets kapacitet som bibehålls efter en störning. 

Det ger även att Fr/F0 är systemets anpassningsförmåga, alltså kvoten av systemets kapacitet 

som bibehålls vid nytt ekvilibrium. Detta betyder således att ju mer kapacitet som bibehålls 

efter störning, desto högre resiliens. Till sist beror resiliensfaktorn på återställningsfaktorn, 

som i sin tur utgörs av kvoten mellan slacktid och tiden det tar att nå nytt första acceptabelt 

prestandaläge. Dessutom tillkommer en faktor som indikerar att resiliensen försämras 

exponentiellt med tiden det tar att nå nytt ekvilibrium. Parameter a används för detta och 

bestäms av organisationen för att representera vikten av att systemet återställs snabbt. På 

samma sätt är slacktiden representerad av organisationens kultur och prioriteringar. 

Francis & Bekera (2014) utrycker resiliensfaktorn följaktligen: 喧�(��, �� , �� , �待匪 = �� ���轍 ���轍   

穴ä堅 �� = {建�/建�∗結捲喧[−欠岫建� − 建�∗岻] 穴å 建� ≥ 建�∗ 岫建�/建�∗岻 欠券券欠堅嫌 } 

Således betyder det att resiliensfaktorn påverkas negativt om tr
* (tiden det tar att nå ett nytt 

acceptabelt prestandaläge) är större än slacktiden Dessutom påverkas resiliensfaktorn 

negativt även om en initial återställning till acceptabelt läge sker snabbt, om systemets 

totala återställning är långsam. 
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3.1.2 Resiliens beroende på återställning och förlust 

För de flesta resiliensbegrepp finns det vissa gemensamma definitioner, men för just 

systemresiliens är det mer delat. Henry och Ramirez-Marquez (2012) föreslår en 

standardisering av såväl mått för systemresiliens, som för formler för att kvantifiera det 

med. De föreslår att systemresiliens ska gå att analysera som en funktion beroende av tid 

och systemsammanhang. 

Enligt Henry och Ramirez-Marquez kan deras formler användas för att mäta resiliens inom 

vad som helst. Det lämpligaste att mäta, enligt dem, är delar av system (för transportsystem 

skulle detta kunna vara mängden resenärer som kommer fram till sin destination i tid). 

Formlerna som de har tagit fram mäter endast återställningsförmågan, inte 

anpassningsförmågan och motståndskraften, samt förlusten av det som är lämpligast att 

mäta.  

När en störning inträffar som hämmar systemets förmåga att kunna prestera optimalt, till 

exempel om ett transportsystems förmåga att transportera resenärer minskar. Ses det som 

en förlust av dess prestanda. För att kunna komma tillbaka till det prestandaläge systemet 

låg på innan måste en återhämtning inträffa. Om återhämtningen är större eller lika med 

förlusten kan systemet återställas. Annars har ingen återhämtning inträffat eller så fortsätter 

systemet att förlora operativ förmåga. 

Då detta sätt att mäta systemresiliens kan appliceras på alla system kan det användas för att 

undersöka och jämföra olika system. 

3.1.3 Mäta förlust av resiliens 

Ytterligare ett sätt att mäta nyckeltalet resiliens, eller i det här fallet uttryckt förlust av 

resiliens, är genom en formel som bygger på att beräkna degraderingen av systemets 

prestanda från ett bas-/grundläge, 100 % tillbaka till ursprungsläget (Bruneau et.al, 2003). 

Figur 5 nedan illustrerar konceptet där prestandaläget sjunker vid t0, tiden för störning, för 

att vid t1 ha återgått till ursprungsläget igen, alltså fullt återställt. Pilarna visar hur värdet 

försämrats från den prestanda som skulle varit om ingen störning inträffat. Således är 

förlusten av resiliens ytan av prestandaförlusten som orsakats av störningen. Att mäta 

resiliens på följande sätt kopplar till motståndskraften från resilienstriangeln. Men eftersom 

att förlusten av hela ytan beräknas, täcks även anpassningsförmåga och 

återställningsförmåga. Detta eftersom att även de påverkar hur brant återställning sker och 

hur snabbt. Detta förklaras tydligare med figur 3 i kapitel 2.3.1. Resiliensvärdet ses som ett 

värde lika med förlusten av prestanda. 
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Figur 5. Illustration som visar degradering av systemets prestanda. Inspirerad av figur från 

Bruneau et al., 2003. 

Istället för att sätta 100 % som systemets prestanda innan störning kan systemets prestanda 

anges som prestanda över tid innan störning. Nyckeltalet blir följaktligen ett mått för 

prestanda över tid. 

3.1.4 Mäta resiliens utifrån resenärspunktlighet 

Adjetey-Bahun et al. (2014) har skapat en simulationsmodell för att mäta hur ett 

järnvägstransportsystems prestanda degraderas vid störning genom två specifika 

resiliensindikatorer inom järnvägen. Dessa två indikatorer är antalet resenärer som når sin 

destination i tid och den totala förseningen för resenärer. Dessa indikatorer är också 

tidsberoende och kommer att påverkas olika beroende på när en störning inträffar. 

Dessutom är återställningsförmågan central här då antalet resenärer som når sin destination 

i tid beror på återställningstiden. 

I modellen beräknas den totala förseningen för resenärer med, skillnaden mellan den ideala 

tiden för respektive resenärers rutt och den faktiskt spenderade tiden för respektive resenär 

i systemet. Dessvärre tar inte denna modell hänsyn till alternativet att vissa resenärer 

lämnar systemet. Alltså att vissa byter färdsätt eller att de inte dyker upp, vilket innebär att 

ingen reducering av resiliensen beräknas utifrån detta. Om indikatorerna mäts som det är 

tänkt ska dock inte detta innebära något problem, då antalet resenärer som når sin 
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destination i tid också mäts. Modellen tar då hänsyn till denna minskning av resenärer som 

kommer fram i tid och då ändras även resultatet därefter. 

Tidigare i kapitel 2.3.3 nämndes WRS som en metod för att kvantifiera förändringar i ett 

system. En sådan indikator i det här exemplet är antalet resenärer vid en station. Den visar 

att resiliensen är hotad, då antalet resenärer överskrider det antal som anses vara normalt. 

Till exempel ett medelvärde för den veckodagen och den tiden på dygnet. Resenärsmängden 

vid en station anses vara en indikator eftersom att en av systemets uppgifter är att fördela 

och transportera resenärer. Den andra som inte inkluderas här är gods. 

3.1.5 Kvalitativ mätmetod för resiliens 

de Regt, Siegel & Schraagen (2016) undersökte tågledares arbetsbelastning för att kunna 

avgöra när resiliensen minskade mest. De använde en tidigare undersökningsmetod som de 

applicerade på just arbetsrollen tågledare. Då det är svårare för människor att fokusera när 

de har mycket att göra, alltså när deras arbetsbelastning är hög. Därför är det vid dessa 

tidpunkter som systemet har minst försvar mot störningar. För att mäta detta observerades 

ett flertal tågledare under en längre period. Genom ett stort antal intervjuer kunde tiderna 

för när deras arbetsbelastning var som högst identifieras. Belastningen rankades sedan på en 

niosiffrig skala, där 1 indikerade när belastningen var som lägst och 9 när den var som högst. 

Studien inkluderade även tidpunkter då det inträffade händelser med oförväntade 

konsekvenser, eller konsekvenser som var ovanligt positiva eller negativa. När dessa 

händelser inträffade, genomfördes intervjuer med tågledarna för att se vad de skulle ha gjort 

annorlunda (eller inte), samt för att bedöma vad deras teoretiska arbetsbelastning i det 

fallet skulle ligga på. 

3.2 Topologiska och nätverksrelaterade nyckeltal för resiliens 

I följande delkapitel är de nyckeltal som presenteras skräddarsydda för transportnätverk. 

Dessa nyckeltal är lämpliga när resiliens ska mätas i transportsystem genom dess beroende 

av topologiska aspekter och anslutningsmöjligheter. Resiliensförändringen sker genom ett 

ökat eller minskat flöde av resenärer och gods. 

3.2.1 Mäta resiliens med hjälp av indikatorer för skörhet 

Ip & Wang (2011) beskriver ett sätt att mäta resiliens i en studie vars mål var att se över 

resiliensen i Kinas järnvägssystem, samt hur den kan förbättras genom att etablera nya 

länkar mellan städer. Detta sätt att mäta utgår från att det skapas en aggregerad indikator av 

flera reella mått, som sedan sammanställs till två egenframtagna. Denna indikator tas fram 

för varje stads huvudstation och kan sedan användas för att avgöra respektive stations 

resiliensnivå. Därefter kan undersökningar genomföras för att utreda varför vissa städer har 

högre resiliens än andra och hur de uppnår detta. 
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Tillvägagångsättet för att ta fram denna aggregerade indikator för varje station är först att ta 

fram vad de kallar för resiliens (notera skillnaden på indikatorn för resiliens och nyckeltalet 

resiliens). 

I nuläget finns endast en indikator som kan användas för att jämföra hur förbindelser med 

hänsyn till mängden invånare förändras med tiden. Den ger dock ingen insikt i 

återställningsförmågan. För att åstadkomma detta introducerades begreppet skörhet (orig. 

Eng. friability) som beskriver hur nyckeltalet resiliens reduceras när en specifik länk tas bort 

från systemet. Alltså hur svagt och ömtåligt den delen av systemet är. 

Med konceptet skörhet introducerat kan återställningsförmåga analyseras om vissa 

förändringar skulle ske. I denna undersökning genomfördes mätningar för olika sätt att ta sig 

från en stad till en annan, samt hur många resenärer som skulle påverkas om en viss länk 

slås ut. Med smärre förändringar kan man mäta färdsätt för att ta sig runt störningsdrabbade 

sträckor i järnvägsnätet, samt hur lång tid det skulle ta för räddningspersonal att ta sig fram. 

3.2.2 Nyckeltal för resiliens genom kritiskt funktionsläge 

Bhatia, Kumar, Kodra & Ganguly (2015) har utfört en studie liknande den ovan. I denna 

studie undersöktes dock redan vidtagna åtgärder för återställning, för att undersöka vilka av 

åtgärderna som var bättre än andra och vad de mätte vid dessa redan vidtagna åtgärder. 

Mätningarna utfördes på något som de benämner State of Critical Functionality eller SCF 

(Kritiskt Funktionalitetsläge på svenska). Detta prestandamått tas fram genom att dividera 

mängden stationer som utsatts för störning i systemet med den totala mängden stationer i 

systemet. De kallar dessa två indikatorer för Fragmenterad Funktionalitet (FF), för när det 

finns stationer i systemet som inte fungerar till 100 %, samt Total Funktionalitet (TF), för den 

totala mängden stationer. Formeln blir då: 

SCF = FF/TF 

SCF är mer anpassat för händelser som orsakar att stora delar av ett järnvägssystem slås ut; 

som när tsunamin utanför Thailands kust 2004 slog ut stora delar av södra Indiens 

järnvägssystem. SCF-måttet gör även att statistiken vid återställning eller resiliensmätningar i 

allmänhet inte blir missvisande. I järnvägssystem som i Kina eller Indien kan flera miljoner 

resenärer påverkas av gigantiska störningar, men då hela järnvägssystemet tas med i 

beräkningarna kan den riktiga påverkan bli missvisande. 

3.3 Argumentering för bortvalda modeller 

Här följer motivering till varför följande tidigare presenterade modeller valts bort, alla 

förutom Francis & Bekera (2014) som kommer utvecklas vidare i kaptitel 5. Huvudsakligen 

beror bortvalen på svårigheterna att implementera dessa för järnvägssystem i allmänhet. 
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3.3.1  Förlust och återställningsmodellen 

Utifrån tidigare beskrivning av resilienstriangeln i kapitel 2.2, tar denna modell för 

resiliensens beroende av återställning och förlust inte hänsyn till systemets 

anpassningsförmåga eller motståndskraft. Modellen är relativt enkel och abstrakt, vilket 

innebär att den behöver omarbetas för att bli relevant. 

3.3.2  Förlustmodellen 

Nackdelen med att beräkna förlusten av resiliens är att det inte erhålls ett resiliensvärde 

som går att jämföra mellan till exempel olika störningar eller tidsintervall. Modellen ger inget 

fullständigt värde för resiliens, utan endast ett värde för förlust av prestanda. Att få ett värde 

på förlusten av resiliens är till föga användning om den ursprungliga resiliensen är okänd. 

Detta eftersom måttet egentligen mäter förlust av prestanda, vilket innebär att prestandan 

vid tiden för störning alltid blir 100 %. 

3.3.3  Resenärsmodellen 

Denna modell är anpassad för järnvägen vilket kan anses som en fördel. Dessvärre tar 

modellen inte hänsyn till gods som utgör en stor del av järnvägstrafiken. Vidare finns i 

nuläget ingen implementerad metod för att mäta resenärsmängd vid en specifik station. 

Utöver att det saknas värden för resenärsmängd, då detta inte är något som går att mäta i 

nuläget på grund av att resenärsbeläggning är okänd utanför respektive järnvägsoperatör. Så 

skulle en mätning av den här modellen även innebära svårigheter att mäta effekten av 

resiliens i hela systemet. Detta till följd av att det vid en störning blir svårt att följa den 

absoluta slutdestinationen för en resenär. Slutligen tar inte heller denna modell hänsyn till 

alla delar i resilienstriangeln i kapitel 2.2. 

3.3.4  Kvalitetsmodellen 

En hög arbetsbelastning påverkar motståndskraften negativt. Då arbetsbelastningen är hög 

ökar risken för misstag, vilket kan bidra till en försämring av resiliens. Återigen tas ingen 

hänsyn till resilienstriangeln i den här modellen, utan endast till att proaktivt minimera 

tillfällen med hög arbetsbelastning. Konsekvenserna av olika grader av arbetsbelastning är 

vidare något som är svårt att mäta i ett system. Detta då dessa är högst subjektiva eftersom 

att upplevelsen av arbetsbelastning är väldigt individuellt. Arbetsbelastning är istället något 

som ansvariga i organisationen bör mäta och följa upp i dialog med medarbetarna.  

3.3.5 Mäta resiliens med hjälp av indikatorer för skörhet 

Att använda sig av länkarnas skörhet är en bra metod för att utvärdera vilka sträckor som 

kan bli mest påverkade vid störningar. Dessvärre tar inte heller den här modellen hänsyn till 

resilienstriangeln i 2.2. De indikatorer som används i modellen är antal förbindelser och 

befolkningsmängd. Enligt den definition av resiliens som presenterats i den här rapporten, är 

inte befolkningsmängd den lämpligaste indikatorn för att mäta resiliens. Istället kan 
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befolkningsmängden användas som en viktning för vilka länkar som blir mest påverkade vid 

en störning. Slutligen tar modellen inte hänsyn till flödet av tåg i järnvägssystemet vilket 

innebär att modellen mest lämpar sig för långsiktig strategisk planering, snarare än att 

påvisa resiliensen under en störning eller ett tidsintervall. 

3.3.6  Kritisk funktionslägesmodell 

Den stora nackdelen med att mäta systemets kritiska funktionsläge, är att modellen inte tar 

någon hänsyn till tidsaspekten. Från resilienstriangeln i kapitel 2.2 beror 

återställningsförmågan och anpassningsförmågan på tiden för systemets tillstånd. Därför är 

inte denna modell lämplig för att mäta resiliens då den endast fokuserar på 

motståndskraften, utan hänsyn till tidsaspekten.  
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4 Nulägesbeskrivning 

I följande kapitel beskrivs TTTs nuvarande tillvägagångsätt för mätning av järnvägens 

kvalitet, samt hantering av störningar hos Trafikverket. 

4.1 TTTs nuvarande indikatorer för mätning av järnvägens kvalitet  

Inom järnvägsbranschens punktlighetsarbete TTT, har det tagits fram ett antal indikatorer 

som genom mätning ger en indikation av järnvägssystemets kvalitet. Förändringar i 

indikatorerna jämförs även med basåret 2013 då arbetet startade. Jämförelser med basåret 

görs för att ge en bild av antingen förbättringar eller försämringar av indikatorerna.  

Huvudindikatorn i TTT är andelen störningstimmar. Denna indikator påvisar antalet 

störningstimmar som systemet utsätts för på grund av olika störningsorsaker. Vidare kan 

störningstimmar anpassas för att visa genomsnittstiden för respektive störning. 

Störningstimmarna fördelas på åtta så kallade effektområden, som tillsammans utgör cirka 

80 % av totala andelen störningstimmar. Dessa områden är: infrastruktur, fordon, sen 

avgångstid, obehöriga i spår, sent från utland, banarbete, operativ trafikering samt trafik- 

och resursplanering. Vid sidan av störningstimmar mäts även antalet felhändelser per 

effektområde. Dessutom finns ett nionde effektområde, Trafikinformation och hantering i 

stört läge, som fokuserar på resenärsnöjdheten. Nedan redovisas några av indikatorerna i 

TTT utöver antal störningstimmar och antal felhändelser. 

Infrastruktur 

Feltid: Aggregerad indikator från parametrarna inställelse- och avhjälpningstid. 

Besiktningsanmärkningar: Antal anmärkningar för olika delar av infrastrukturen per månad, 

per vecka, samt akuta anmärkningar. Akuta besiktningsanmärkningar är de som måste 

åtgärdas omedelbart eller inom en nära framtid. 

Standardförbättringar: Standardförbättringar på specifika delar av infrastrukturen. Detta 

mäts genom mätning av reinvesteringstakten, vilket är utbytestakten av anläggningar i 

relation till den specifika anläggningens massa. Reinvesteringstakten påvisar vilka 

anläggningar som slits mest, samt om vissa anläggningar slits mer eller mindre än förväntat. 

Sen avgångstid 

Avgångspunktlighet: Mäts baserat från de 15 bangårdar som omfattas av TTTs initiativ. Alla 

typer av tåg (resandetåg, godståg och tjänstetåg) inkluderas i uppföljningen.  

Obehöriga i spår 

Antal personpåkörningar inkl. suicid med dödlig utgång: Delas upp i antalet personer som 

blir påkörda på grund av olycksfall och antalet personpåkörningar på grund av suicidfall.  

Spårspring: Antal händelser där personer olovligt vistas i spårområdet, utan att det 

resulterar i en påkörning där innebörden inte kan spåras till planerad suicid. 
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Sabotage och hot 

Säkrad anläggning: Antal meter säkrad anläggning på de mest suicidtäta delarna av 

järnvägsanläggningen. 

Återställningstid: Återställningstid vid olycka respektive återställningstid vid spårspring.  

Operativ trafikering  

Dessa nyckeltal är inte helt implementerade i nuläget men planeras att bli det i framtiden. 

Antal direktplanerade tåg i driftperioden planerade av trafikledning: Mäter antalet 

direktplanerade tåg inom den aktiva driftperioden. Driftperiod är i normalfallet alla dygn (kl. 

00:00-24:00) utom dagarna före lördagar, aftnar och helgdagar. Då är driftperiod fram till 

nästkommande helgfria vardag kl. 24:00. 

Andelen direktplanerade banarbeten planerade av trafikledning: Andelen arbeten på banan 

som är direktplanerade. 

Återkoppling antal justeringar: Mäter mängden återkopplingar på körplanen, det planerade 

arbetet, spårplanen, och på annonsering. 

Trafik och resursplanering 

Dessa nyckeltal är inte helt implementerade i nuläget men planeras att bli det i framtiden. 

Återkoppling av andel ärenden hanterad i tid av Planering: Mäter andelen av ärenden som 

har blivit hanterade i planerad tid som har fått återkoppling. 

Rätt deltagandefunktion: Mäter mängden korrekta deltagandefunktioner vid 

överlämningsmöten mellan planering- och trafikledning. 

Misstänkt fel i körplan: Mäter mängden misstänkta fel i körplanen. Både antalet minuter 

som dessa misstänkta fel har orsakat, samt antalet fel i sig mäts. 

Trafikinformation och hantering i stört läge 

Resenärsnöjdhet: Mäter andelen nöjda eller neutralt inställda resenärer. 

Korrekthet i prognoser: Mäter andelen korrekt satta prognoser (under framtagande). 

4.2 Spårvägsaktörers generella störningshantering 

När en störning inträffar i järnvägstrafiken är spårvägsaktörers mål att minimera samt 

eliminera konsekvenserna, både för att hantera störningar när de inträffar, samt för att 

minimera konsekvenserna av liknande störningar i framtiden. För att klara av detta finns 

olika störningshanteringsprocesser. Olika aktörer behöver inte ha samma störningshantering 

eller ens någon etablerad till att börja med. Som ett exempel på en sådan har Trafikverket 

etablerat en femstegsprocess för att återhämta sig till normal operationsförmåga, efter att 

en störning inträffat. Den här processen ska även utvärdera vilka lärdomar som kan dras från 

situationen. Det första steget är att etablera sammanhang för störningen. Detta innebär att 

Trafikverket ser till att den planering och utbildning som är etablerad genomförs, samt att de 
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förmågor som de anställda har lärt sig vid övningar tas till vara. Även de rutiner som finns för 

hantering av olika typer av störningar ska tillämpas. 

Steg 2, 3 och 4 är att upptäcka och bedöma inträffade händelser, att planera och besluta om 

åtgärder, samt att hantera händelser och implementera åtgärder. Det finns även fyra nivåer 

av samverkan hos dessa tre. En nivå av samverkan är då inget behov av samverkan med 

andra delar av Trafikverkets verksamhet finns. Detta räknas som ordinarie verksamhet, även 

om det har skett en störning. Sedan är de tre andra nivåerna: att det finns behov av 

samverkan inom verksamheten, att det finns behov av samverkan över 

verksamhetsgränserna, samt att det finns behov av samverkan på regional eller nationell 

nivå med andra verksamheter. Dessa nivåer påvisar hur stor betydelse specifika händelser 

har på Trafikverkets organisation, men även på de som påverkas indirekt, såsom resenärer 

eller godstransportköpare. 

Steg 5 som är det sista steget är att övervaka de delar av systemet som utsattes för 

störningen efter att återställningen är färdig. Utvärdering över hanteringen av händelsen 

sker även här. (Bilaga 1 - Hantera inträffade händelser) 

 

4.3 Trafikledningens hantering av störningar 

I nuläget är trafikledningen i Sverige uppdelad i åtta trafikledningsområden. Dessa är 

trafikledningsområdena Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Norrköping, Hallsberg, Göteborg, 

och Malmö. Det är dessa områden som styr över all trafik på den svenska järnvägen. När en 

störning inträffar i ett område finns det en checklista som ska följas för olika delar av 

trafikledningen. För hela den regionala operativa ledningen ska olika rutiner följas, som till 

exempel att kontrollera om informationssystemet är uppdaterat gällande trafikpåverkan 

samt driftnivå. Beroende på hur allvarlig störningen är ska även vissa samhällsorgan 

informeras, samt att meddelande till presstjänst ska distribueras.  

Tågledarna ska övervaka trafikflödet inom deras område för att se till att inga störningar 

inträffar. De ska även korrigera störningar genom att följa de existerande regler som finns 

för varje sträcka. Dessa regler finns för varje sträcka i hela Sverige och inkluderar 

information, till exempel för vilka sorts tåg som berörs, vilka andra sträckor som kan 

användas vid eventuell omledning av trafik, hur stor förseningen blir och om det behövs 

sättas in ersättningstrafik. Vid störningar ska de även uppdatera informationssystemet, så 

att alla inom trafikledningen vet vad som gäller. Det finns även trafikinformationsledare som 

ska se till att felaktig trafikinformation inte leder till en störning. (Bilaga 2 - Tågledning - 

Processer, roller och hantering i stört läge) (Bilaga 3 - Checklista för Operativ Ledning) 

Det finns två processer som trafikledningen följer i deras vardag. När allting flyter på som det 

ska och systemet inte utsätts för någon form av störning, är det den så kallade 

normalprocessen som följs. Normalprocessen är en förenklad plan som ska följas där 

trafikledningens uppgifter i helhet beskrivs som om att det handlade om en plan för en 
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mindre produktprocess, se normalprocess i figur 4. För normalprocessen behandlas kända 

förutsättningar och risker som indata, som matas in i den första delprocessen, nämligen att 

förbereda produktion. Där bearbetas det och transformeras om till en implementerad 

produktionsplan. Denna plan verkställs sedan och resulterar i förbättrad prestanda, 

trafikinformation och vägtrafikflöde.  

 

Figur 6 - Trafikledningens normal- och avvikelseprocess. Bild tagen från bilaga 2 med 

tillåtelse från Trafikverket. 

När en störning upptäcks, se normalprocess i figur 6, matas den in i avvikelseprocessen. Här 

undersöks den och dess konsekvenser, för att se om det är nödvändigt att rädda liv och 

egendom, samt att störningen beskrivs. Om detta anses nödvändigt, räddas först liv och 

egendomar. Om detta steg skulle behövas resulterar det i att information om störningen 

skapas, som bidrar till att sammanställa en fullständig beskrivning. Dessutom skapas 

återupprättad säkerhet som en slutprodukt. Om någon potentiell liv- och egendomsräddning 

inte behöver genomföras, beskrivs avvikelsen så att den sedan kan korrigeras. Se pilarna i 

bilden ovan med titel TL-6 samt de tre som följer den direkt. Efter att störningen har blivit 

tillräckligt beskriven, tas lämpliga åtgärdsplaner fram som kan hjälpa till för att uppnå 

normalt prestandaläge igen. Beroende på störningens utsträckning behövs den antingen 

korrigeras på endast regional nivå, eller både regionalt och nationellt. Störningen behöver 

även korrigeras initialt. Alla dessa korrigeringar resulterar till slut i en aktionsplan och redan 

verkställda planer som används som inmatning i delprocessen för att återställa normalläget. 

Detta resulterar i att trafikledningens uppgifter går tillbaka till det normala samt att 

uppföljningsdata sammanställas för att användas i framtiden. (se bilaga 6 - Tågledning - 

Processer, Roller och Hantering i stört läge) 
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5 Resiliens för Trafikverket och TTT 

I det här kapitlet presenteras en teoretisk modell, som förklarar tillämpningen av nyckeltal 

och indikatorer för Trafikverket och TTT. Här kommer dessutom svaren på frågeställningarna 

att presenteras. I kapitlet presenteras även begreppet kapacitet, som skiljer sig från 

branschens allmänna beskrivning av kapacitet, vilket är viktigt att ha i åtanke.  

5.1 Modell för TTT och Trafikverket 

Den modell som rekommenderas för anpassning till TTT och Trafikverket är Francis & Bekera 

(2014), framtagning av resiliensfaktor genom systemets kapacitet relativt till tid. Modellen 

bygger på begreppet kapacitet vilket är oklart vad det omfattar i sammanhanget svenska 

järnvägen. Därför behöver dess indikatorer översättas till något mätbart för TTT och 

Trafikverket. Modellen ska dessutom anpassas, så att den uppfyller studiens syfte utifrån de 

avgränsningar som gjorts. 喧�(��, �� , �� , �待匪 = �� ���待 ���待  

穴ä堅 �� = {建�/建�∗結捲喧[−欠岫建� − 建�∗岻] 穴å 建� ≥ 建�∗ 岫建�/建�∗岻 欠券券欠堅嫌 } 

F0 är systemets kapacitet innan störning 

Fd är systemets totala kapacitet under störning 

Fr
* är systemets kapacitet vid nytt första acceptabelt prestandaläge efter störning 

Fr är systemets kapacitet vid nytt ekvilibrium 

Sp är en faktor för återställningsförmågan 

c är en sannolikhetsfaktor för en viss störningstyp 

F:en är indikatorer för resiliens och med hjälp av dessa kan ett systems motståndskraft och 

anpassningsförmåga beräknas. I den här modellen bestäms kapaciteten i järnvägen som, 

kvoten av tåg i tid och det totala antalet tåg för en störningsdrabbad sträcka. Detta görs för 

att fokus i TTT-samarbetet är punktlighet vilket då också bör speglas i nyckeltalet resiliens. 

Dessutom tar även tåg i tid hänsyn till de två huvudsakliga entiteterna (resenärer och gods) 

som transporteras i det svenska järnvägssystemet. Således blir det att � =�検嫌建結兼結建嫌 倦欠喧欠潔�建結建 = 岾 �å� � �������� �å�峇. Kapacitetmåttet tåg i tid möjliggör även för att mäta de 

effekter som skapas i systemet längre bort från den ursprungliga störningen och tar därför 

hänsyn till helheten. Detta innebär att följdförseningar som uppstår på grund av den 

ursprungliga störningen, också medräknas då resiliensen tas fram. Kapaciteten ska mätas för 

en specifik sträcka där störningen uppstår. Detta eftersom att det kan förekomma flertal 

störningar samtidigt vilket då komplicerar uträkningen av resiliens. Detta eftersom att 

modellens input är begränsat till en störning och om fler störningar inträffar, blir det svårt 

att härleda förseningar till rätt störning. När en störning inträffar gäller det alltså att antal 
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tåg och antal tåg i tid, är de tåg som färdas på berörd sträcka under den tid det tar att nå 

nytt acceptabelt prestandaläge, samt de tåg som blir påverkade av följdförseningar och som 

kan bli spårade till störningen i fråga. Vid nytt acceptabelt prestandaläge inkluderas inte 

längre några nya tåg för den berörda sträckan. Eftersom att resiliensen skulle öka om nya 

opåverkade tåg anges i beräkningen. Däremot ska alla förseningar i alla led vara med i 

beräkningen för resiliens. Det har även funnits nödvändigt att anpassa kapaciteten direkt 

efter störning till totala kapaciteten under störning. Detta då kapaciteten direkt efter 

störning inte är representativ för järnvägen. Detta förklaras genom att en sträckas kapacitet 

kan vara lägre när en störning pågått längre tid än direkt efter störning. Fortsättningsvis är 

tanken med kapacitet direkt efter störning att det är den lägsta kapaciteten under en 

störning. Detta illustrerades i figur 4, kapitel 3.1.1 och av den anledningen används istället 

den totala kapaciteten. 

Med hjälp av F vid olika tidpunkter kan systemets motståndskraft och anpassningsförmåga 

beräknas. Genom att beräkna kvoten av systemets kapacitet som bibehålls efter en störning 

fås: 

���待 = ( 建å訣 � 建�穴欠券建欠健 建å訣)  穴�堅結倦建 結血建結堅 嫌建ö堅券�券訣( 建å訣 � 建�穴欠券建欠健 建å訣)  �券券欠券 嫌建ö堅券�券訣 = 兼剣建嫌建å券穴嫌倦堅欠血建 

och genom att beräkna kvoten av systemets kapacitet som bibehålls vid nytt ekvilibrium fås:  

���待 = ( 建å訣 � 建�穴欠券建欠健 建å訣)  懸�穴 券検建建 結倦懸�健�決堅�憲兼( 建å訣 � 建�穴欠券建欠健 建å訣)  �券券欠券 嫌建ö堅券�券訣 = 欠券喧欠嫌嫌券�券訣嫌血ö堅兼å訣欠 

Anpassningsförmågan är dessvärre mer invecklat att mäta, eftersom det finns en strävan att 

motverka den specifika störningstypen igen i framtiden. Enligt formeln är den enda 

möjligheten att förbättra kapaciteten, om det innan störning redan existerar tåg som inte är 

i tid. Att förbättra kapaciteten förklaras genom liknelsen att det vid ett löpande band i en 

fabrik passerar 100 enheter per timme, men efter störning har produktionen ökat till 120 

enheter per timme. Här erhålls således värden som inte endast befinner sig inom ramen 

[0,1], utan även en ökning gentemot den ursprungliga kapaciteten. I järnvägssystemet och i 

detta fall då tåg i tid mäts blir detta mer komplicerat. Detta beror på att det inte 

nödvändigtvis finns en strävan att köra ytterligare tåg, om det inte skapar något mervärde 

för varken Trafikverket eller någon tågoperatör. Av den anledningen rekommenderas istället 

att en sannolikhetsfaktor implementeras, för att beakta strävan att komma ur en störning 

starkare. Sannolikhetsfaktorn c är därför en skattning av sannolikheten att en störningstyp 

inträffar igen. Lägre sannolikhet innebär att resiliensen ökar. Följaktligen blir det istället: 

���待 ∗ 岫な − 潔岻 = 蛮( 建å訣 � 建�穴欠券建欠健 建å訣)  懸�穴 券検建建 結倦懸�健�決堅�憲兼( 建å訣 � 建�穴欠券建欠健 建å訣)  �券券欠券 嫌建ö堅券�券訣 ) ∗ 岫な − 潔岻 = 欠券喧欠嫌嫌券�券訣嫌血ö堅兼å訣欠 
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Nytt ekvilibrium är då systemet är fullt återställt. Förenklat förklaras det när ingen försening 

till följd av störningen kvarstår. Då modellen tillämpas på en specifik sträcka, är nytt 

ekvilibrium inte så problematiskt. Det kan självklart vara så att vissa tåg för med sig 

förseningar in i sträckan. Men då ett nytt ekvilibrium beräknas när förseningar till störningen 

upphört och tåg i tid endast refererar till störningen, innebär det här inga problem. 

Återställningsfaktorn kräver inga större anpassningar utan fungerar i sitt ursprungliga läge 

med följande indikatorer: �� = {建�/建�∗結捲喧[−欠岫建� − 建�∗岻] 穴å 建� ≥ 建�∗ 岫建�/建�∗岻 欠券券欠堅嫌 } 

t är slacktid (den tid som är acceptabel innan återställningsarbete inleds) 

tr är tiden det tar att nå ett nytt ekvilibrium  

tr
* är tiden det tar att nå ett nytt första acceptabelt prestandaläge efter störning 

a är en vikt för hur betydelsefullt en snabb återställning är  

Däremot behöver tidpunkterna för nytt acceptabelt prestandaläge och nytt ekvilibrium 

bestämmas för TTT och Trafikverket. Det innebär till exempel att vad som anses vara nytt 

acceptabelt prestandaläge kan skilja sig för olika system. Resultatvis behöver dessa 

tidpunkter definieras, då de är specifika för det enskilda systemet. Tiden för nytt acceptabelt 

prestandaläge är mest komplicerad och beror på typ av störning. Varje störningstyp får då en 

acceptabel snittid, till exempel ett medelvärde för störningshanteringen av den 

störningstypen. Eftersom att resiliensen mäts för trafiken, ska tidpunkten för nytt 

acceptabelt prestandaläge vara när trafiken återigen rullar. För tid till nytt ekvilibrium 

bestäms tidpunkten till när ingen försening kvarstår, som en följd av den ursprungliga 

störningen. Detta innebär att samtliga led av förseningar som uppstår till följd av den 

ursprungliga störningen ska ingå. 

Ovanstående formel förklaras med att Sp är återställningsfaktorn, som direkt relaterar till 

återställningsförmågan i resilienstriangeln i kapitel 2.2. Om tiden för nytt ekvilibrium är 

större eller lika med tiden för nytt acceptabelt prestandaläge, gäller följande 岫建�/建�∗岻. Kvoten 

av slacktiden (som bestäms av organisationen) och tiden för nytt acceptabelt prestandaläge 

säkerställer att resiliensen minskar, om tiden att nå nytt acceptabelt prestandaläge 

överstiger slacktiden. Slacktiden är den förutbestämda acceptabla tiden för påbörjat 

återställningsarbete. Detta säkerställer att ett inledande arbete påbörjas, genom att gynna 

resiliensen. Slacktiden kan dock inte vara större än tiden att nå nytt acceptabelt 

prestandaläge då det innebär missvisande resultat. I figur 7 visas ett exempel på hur 

återställningsfaktorn påverkas då tiden för nytt acceptabelt prestandaläge ökar. 
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Figur 7 – Kvoten av slacktid och tiden för nytt prestandaläge i förhållande till tid för nytt 

acceptabelt prestandaläge. Visar hur det påverkar återställningsfaktorn. 

Formeln ger dessutom att resiliensen minskar om den totala tiden för återställningen sker 

långsamt även om det inledande arbetet sker snabbt 岫建� − 建�∗岻. Detta genom att 

exponentiellt minska resiliensen med skillnaden av tiden för nytt ekvilibrium och tiden för 

nytt acceptabelt prestandaläge. Här används även parametern a som har i uppgift att 

bestämma viktningen av att systemet återställs snabbt. Ett högre värde på parameter a 

innebär att återställningsfaktorns värde försämras snabbare. Eftersom att parameter a 

representerar hur betydelsefullt en snabb återställning är för organisationen. Kommer den 

därför att bestämmas av organisationen. Hur återställningsfaktorn påverkas av olika värden 

på a kan ses i figur 8 nedan. Figuren visar skillnaden i hur återställningsfaktorn försämras 

exponentiellt vid olika värden på a, där Y-axeln är värdet för exp[−a岫建� − 建�∗岻] och X-axeln är 

tiden. Kurvorna visar hur olika värden på a påverkar graden som Y-värdet försämras. 

Kurvorna illustrerar exempel på värdets degradering vid 0,1, 0,2 och 0,4. 

 

Figur 8 – Parameter a’s påverkan på återställningsfaktorn Sp, i förhållande till tid för nytt 

ekvilibrium. 
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Om istället tiden för nytt ekvilibrium är mindre än tiden för nytt acceptabelt prestandaläge, 

gäller det att återställningsfaktorn fås genom kvoten av slacktiden och tiden för nytt 

acceptabelt prestanda läge. Detta eftersom att skillnaden av tiden för nytt ekvilibrium och 

tiden för nytt acceptabelt prestandaläge skulle ge ett negativt värde, vilket innebär att 

resiliensen skulle öka felaktigt. 

Då modellen används erhålls resiliensvärdet pi. Då en störning inträffar, ger ett högre värde 

bättre förmåga att motstå, anpassa och återhämta sig från just den störningen. Följaktligen 

är värden så nära 1 som möjligt att sträva mot. 

5.1.1 Hypotetiskt räkneexempel på resiliens för Trafikverket och TTT 

喧�(��, �� , �� , �待匪 = �� ((���待) ∗ 岫な − 潔岻) ���待  

穴ä堅 �� = {建�/建�∗結捲喧[−欠岫建� − 建�∗岻] 穴å 建� ≥ 建�∗ 岫建�/建�∗岻 欠券券欠堅嫌 } 

Måttet ska alltså användas för att beräkna resiliensen på en specifik sträcka som drabbats av 

en störning. I det fiktiva räkneexemplet har ett spårväxelfel inträffat, vilket föranleder att 7 

tåg blir försenade. Tågens förseningar leder till att ett annat tåg kommer ur sin kanal och en 

följdförsening uppstår.  

Störningen inträffar 07:07 vilket blir t0 = 0 och F0 är kapaciteten 岾 �å� � �������� �å�峇 vid t0, vilket ger F0 

= 1. Detta innebär att innan störning är kapaciteten F0 = 1, eftersom att inga tåg är försenade 

innan störningen inträffar. Totala kapaciteten under störning är Fd ≈ ヰ,ンン, då ヱヲ tåg fiﾐﾐs i 
systemet varav 4 är i tid enligt tidtabell. Slutligen erhålls även att Fr = 1, då alla tåg återigen 

är i tid. Kapaciteten vid nytt ekvilibrium mäts då inga förseningar som beror på störningen 

kvarstår. Då fås: 喧� = �� (岾怠怠峇 ∗ 岫な − 潔岻) 迭典怠  

Återställningsfaktorn Sp blir i exemplet att slacktiden antas som 15 minuter = 15/60 timmar. 

Tiden till nytt ekvilibrium är när ingen mer försening kvarstår. I exemplet blir detta när det 

följdförsenade tåget ankommer till slutstation 10:07, alltså är tr = 3 timmar. Tid till nytt 

acceptabelt prestandaläge är istället när felet är åtgärdat, alltså 07:48, vilket ger 建�∗ = 41/60 

timmar. Parameter a sätts till 0,1 i detta exempel och sannolikhetsfaktorn c uppskattas till 

0,08. Då fås  �� = 怠泰滞待 / 替怠滞待 結捲喧 [−ど,な 岾ぬ − 替怠滞待峇], vilket ger: 喧� = (峭 迭天展轍填迭展轍 嶌 結捲喧 [−ど,な 岾ぬ −
替怠滞待峇]) (岾怠怠峇 ∗ 岫な − ど,どぱ岻) 峭 迭典怠 嶌 ≈ ど,どひねぱ 

Sannolikhetsfaktorn är komplicerad att beräkna, som diskuteras i nästkommande kapitel. 

Däremot kan modellen tas ur sin helhet och endast mäta motståndskraft och 

återställningsförmåga, om det är av intresse. Resultatet innebär att resiliensen för denna 
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specifika störning är 0,0948, där ett värde på 1 innebär att systemet är helt resilient mot 

störningen. Det är dock svårt att säga huruvida 10 % är ett bra värde eller inte. Detta beror 

framförallt på att de flesta värden kommer att vara låga, eftersom att resiliensen är en 

produkt av tre värden mindre än 1. Hur denna modell kommer att kunna användas och hur 

värdet kan se annorlunda, diskuteras också vidare i nästkommande kapitel.   
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6 Diskussion, slutsats och vidareutveckling 

Följande kapitel presenterar slutsatser samt analys av den teoretiska modellen. Dessutom 

ska förslag till vidareutvecklingar av studiens resultat presenteras. Detta för att Trafikverket 

och TTT ska kunna gå vidare med det som är mest användbart. Även om vår redovisade 

modell kan användas för att mäta resiliens, innehåller den vissa svagheter som är värda att 

diskutera. Genom att upplysa om dessa svagheter blir det enklare att fatta beslut om hur 

modellen kan vidareutvecklas. Till sist kommer också en diskussion kring etik och hållbarhet 

att hållas. 

6.1 Etik och hållbarhet 

Om ekologiskhållberhet tas i åtanke, skulle nyckeltalet kunna ge en positiva effekt om det 

implementeras. Då nyckeltalet och modellen har som syfte att upplysa för förbättrad 

resiliens, vilket i sin tur kan användas för punktlighetsförbättrande arbete. Skulle det kunna 

leda till att fler personer tar tåget istället för bilen, vilket resulterar i mindre 

koldioxidutsläpp. Då modellen även kan användas för att förbättra störningshantering i 

allmänhet, kan det också leda till att störningars konsekvenser åtgärdas snabbare. Därmed 

får resenärer inte lika stor anledning att prioritera bil istället för tåg, vilket också leder till 

minskade koldioxidutsläpp. 

Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv, kan en ökad resiliens minska kostnader för 

järnvägsoperatörer och samhället. Om resiliensen och punktligheten skulle öka i det svenska 

järnvägssystemet, skulle de samhällsekonomiska kostnaderna också reduceras. Detta 

eftersom att dessa kostnader är synnerligen höga. Så med bidraget från modellen kan 

kostnaderna för störningshantering minimeras. Om dessutom kostnaderna för 

störningshantering minskar skulle även biljettpriset kunna minska, vilket gynnar resenärer 

såväl godstransportkunder. 

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, kan personers privatliv förbättras om nyttan av 

resiliensmätningar utnyttjas. Förbättrad punktlighet skulle kunna innebära att människor 

finner mindre stress i deras vardag, då de inte behöver oroa sig lika mycket över förseningar. 

Framförallt för de som är beroende av spårtrafik, kan det leda till en bekvämare och mer 

jämställd vardag. Om nyckeltalet för resiliens används för att förhindra störningar, kan det 

leda till att dessa människor och företag, inte bortprioriteras i samhället på grund av deras 

beroende av spårtrafikens punktlighet. 

6.2 Diskussion 

Måttet fungerar bäst för att räkna på enskilda störningshändelser och för en begränsad 

sträcka. Att ta fram resiliensen för stora områden, som till exempel hela Sverige, ger i 

nuläget ett svårtolkat resultat. Dessutom skulle datainsamlingen också bli alltför komplex 

med flera störningar som påverkar systemet. Modellen är inte anpassad för att mäta flera 

störningar samtidigt då syftet är att ta fram ett resiliensvärde för varje störningshändelse. 

Om flera störningar existerar på en sträcka blir det svårare att avgöra vilken försening som 
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kopplas till vilken störning. Av den anledningen blir resultatet inte relevant. Dessutom 

behövs en individuell sannolikhetsfaktor för varje störningkategori. Detta gäller dock endast 

för anpassningsförmågan, vilket betyder att motståndskraft och återställningsfaktorn går att 

beräkna ändå. På grund av svårigheter med att mäta då flera störningar inträffar samtidigt, 

bör det geografiska området begränsas för bästa resultat. 

Eftersom att modellen ska tillämpas på en begränsad sträcka då en specifik 

störningshändelse inträffar, fungerar modellen inte så bra då extrema och ovanliga 

störningar inträffar. Dock kan det diskuteras huruvida resiliensen är relevant då ett helt 

system blir satt ur funktion. Resiliensen relevans kan också diskuteras för godstrafik, 

åtminstone i dess helhet. Detta eftersom att godstågens tidtabeller ser helt annorlunda ut. 

Ett godståg som blir några minuter försenat av en störning, har inte samma krav att ta igen 

dessa minuter. Således kan godståget få extremt högt nytt ekvilibrium, då de färdas väldigt 

långa sträckor. Därför anses åtminstone inte återställningsfaktorn vara så relevant för 

godstrafiken. 

Som tidigare nämnt i kapitel 5.1 ska inte slacktiden för varje störningskategori vara större än 

tiden till nytt acceptabelt läge. Om detta är fallet blir resultatet missvisande och därför bör 

en ny slacktid bestämmas. Det kan vara så att organisationen har arbetat för att sänka den 

initiala responstiden, men då måste en ny slacktid anges för att reflektera detta. Slacktiden 

används för beräkning av återställningsfaktorn och illustrerades i figur 7. Om inställelsetiden 

för återställningsarbete minskar, så att slacktiden är större än tiden för nytt acceptabelt läge, 

blir återställningsfaktorn missvisande. Det går därför inte använda slacktiden för den 

specifika störningskategorin från tidigare år rakt av. Eftersom att tiden till nytt acceptabelt 

prestandaläge nu kan ha förbättrats. Om slacktiden inte uppdaterades skulle det kunna leda 

till att återställningsfaktorn får värden större än 1. 

För att kunna mäta resiliens med modellen krävs det att tid samt kapacitet för störningar 

(tåg i tid/antal tåg) är tillgängliga. Tiden är för slacktid, tid till nytt ekvilibrium och tid till nytt 

första acceptabelt prestandaläge. Kapaciteten vid de olika tidpunkterna är även nödvändig 

information. Kapacitet erhålls genom att veta mängden tåg som kommer i tid samt den 

totala mängden tåg för den påverkade sträckan. Utöver kapacitet och tid behövs även 

information om sannolikhet. Återigen krävs sannolikheten endast för anpassningsförmågan. 

Dock är det inte fastställt för vilket syfte som motståndskraft och återställningsfaktorn, ska 

mätas var för sig. Det är också viktigt att betona att jämförelse mellan olika 

störningshändelser blir svårare, eftersom att anpassningsförmågan inte togs med i 

beräkningen. Detta gäller endast om jämförelse görs mellan hela nyckeltalet resiliens för en 

störning och för delar av det vid en annan störning. 

Resiliensmåttet som beskrivs i denna rapport, kan utöver att enbart visa resiliensen för en 

specifik störningskategori, även användas för att jämföra resultatet vid olika tillfällen. Detta 

kan vara svårt om det är ovanligt att en störningshändelse inträffar på en sträcka, men ofta 

inträffar på en annan. Istället kan måttet då jämföras med samma störningskategori men på 

andra platser för att påvisa vad organisationen gör bättre eller sämre och var det behövs 
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mer resurser. Dessutom kan resiliensen även användas som ett beslutsunderlag. Detta för 

att bestämma vilka sträckor som bör tilldelas mer resurser för störningshantering samt 

proaktivt arbete mot störningar., för att till exempel uppnå förbättrad punktlighet. 

Alla tåg som färdas och som berörs av en störning på en specifik sträcka, ska att innefattas i 

uträkningarna när störningen pågår. Även alla tåg som inte blir direkt påverkade av 

störningen men som får följdförseningar på grund av störningen, ska anges i beräkningen. 

Dessa tåg behöver inte ha färdats på den aktuella sträckan där störningen inträffade. Detta 

kräver att förseningar ska gå att härleda tillbaka till en specifik störning. 

Resiliens är ett värde som kommer att ligga mellan 0 och 1, där 1 är det bästa värdet enligt 

modellen. Resiliensen kan teoretiskt få ett högre värde än 1 till exempel om kapaciteten vid 

nytt ekvilibrium är högre än innan störning. Men som tidigare nämnts i kapitel 5.1 är detta 

inte normalt i järnvägsbranschen. Detta eftersom att det är svårt att sätta in fler tåg i 

planeringen än vad det redan är. Även om 1 är bäst, är det svårt att få ett värde som är nära 

1. Detta då resiliensen är en produkt av motståndskraft, anpassningsförmåga och 

återställningsförmåga. Om ett av dessa värden ligger nära 0, gör det att de andra två, även 

om de i sig har värden nära 1, dras ned till en gemensam lägre nivå. Det bästa som kan 

inträffa för att få ett så högt resiliensvärde som möjligt i modellen är att ingen av resiliens tre 

delar påverkas. Målet är att alltid sträva mot 1 vilket endast sker med optimal 

störningshanteringen. 

För att förtydliga hur resiliensvärdet ändras, har en omräkning av exemplet i kapitel 5.1.1 

gjorts. Alla värden förutom antalet tåg i tid och totala antalet tåg är oförändrade. Dessa 

värden ökar båda med 1, alltså från 4 till 5 och 12 till 13. Då erhålls istället värdet 0,190702 

vilket är ett högre värde än exemplet med nästan 0,1. Detta påtyder att skalan mellan 0 och 

1 är väldigt känslig, i det här fallet för antalet tåg. 

Det är även viktigt att framhäva ytterligare en svaghet med modellen, vilket är då en 

störning innebär ett totalt stopp i trafiken. Detta skulle innebära att Fd = 0 vilket ger ett 

resiliensvärde på 0. Dock bör frågan ställas om resiliensen verkligen är viktig att mäta då 

trafiken står helt still? Helt still innebär att alla tåg på sträckan är försenade, alltså inget är i 

tid. 

Till sist måste svårigheten med att bestämma ett värde på sannolikheten tas upp igen. Då 

varje störningskategori bör ha ett eget sannolikhetsvärde, måste detta skapas, antingen på 

ett teoretiskt sätt eller på ett praktiskt. Det praktiska kan vara att samla in så mycket 

information om de olika kategorierna så att en sannolikhet kan skapas från det medan det 

teoretiska kan vara att skapa det med hjälp av forskning och specialiserade datorprogram. 

6.3 Vidareutveckling 

Först och främst tar modellen, vid mätning av kapacitet, ingen hänsyn till hur länge ett tåg är 

stillastående. Kapaciteten har bestämts till 岾 �å� � �������� �å�峇 vilket ger en kvot som inte beror på 

tiden. Däremot finns det en återställningsfaktor som tar hänsyn till tiden och påverkar 
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resiliensen negativt. Sett från resiliensperspektivet är det bättre om ett tåg blir försenat 1 

timme än om 6 tåg blir försenade 10 minuter vardera under 1 timme. Fler tåg som blir 

påverkade innebär lägre motståndskraft och sämre resiliens. Men ur organisationens 

perspektiv behöver inte ett tåg med längre försening vara bättre, då det skulle kunna 

innebära större ekonomiska påföljder. 

I nuläget mäts nyckeltalet resiliensen i efterhand, när en störning har inträffat. Detta innebär 

att det värde som erhålls är specifikt för den inträffade störningen. För bästa tillämpning av 

nyckeltalet skulle värdet kunna jämföras mellan olika tidsintervall. Till exempel att jämföra 

värdet mellan två år för att se om utvecklingen är på väg i en positiv riktning. Detta är något 

som den nuvarande modellen inte tillgodoser. Men det skulle teoretiskt kunna göras genom 

att räkna ut ett medelvärde för resiliensen, eller genom en summaformel för alla 

störningshändelser under ett år. Dock skulle det inte vara rättvist då ett år med högre antal 

störningar inte straffas för det. Därför bör även ytterligare en faktor implementeras som 

medför sämre resiliens med ökat antal störningar, då nyckeltalet används för specifika 

tidsintervall. 

I kapitel 5.2 introducerades sannolikhetsfaktorn c som ett mått på sannolikheten att en 

störning inträffar igen. Detta eftersom att anpassningsförmågan ska kunna tillgodose en 

ökning från den ursprungliga kapaciteten. Då järnvägen inte fungerar på samma sätt som till 

exempel en producerande fabrik, där produktionen enklare kan öka från vad som tidigare 

var 100 %, implementeras sannolikhetsfaktorn. Sannolikhetsfaktorn gör tyvärr inte att 

kapaciteten kan öka, däremot sjunker resiliensen om organisationen inte verkar för att 

motverka störningen i framtiden. Sannolikhetsfaktorn c är dessvärre ett relativt förenklat 

mått, där sannolikhetsfaktorn c är sannolikheten att en störning inträffar igen. Detta är i 

vissa fall svårt att avgöra då många olika faktorer spelar en roll. Det enklaste sättet för att 

beräkna sannolikheten, är att utgå från statistisk data som existerar. I annat fall och för att få 

ett mer exakt mått kan c beräknas enligt sannolikhetsläran. Det är dessvärre komplicerat och 

tidskrävande att göra för varje störningshändelse på alla tänkbara platser. 

Om modellen utvecklas för att jämföra olika tidsintervall, måste vad som anses vara nytt 

jämviktsläge definieras. För att det ska finnas något att jämföra med måste en standard 

fastställas, alltså ett normalvärde vilket används för att skatta avvikelser. Jämviktsläge i 

modellen är för kapaciteten i systemet och kommer möjliggöra att veta när systemet är 

återhämtat. Detta är inte något som är lika viktigt i nuläget som det skulle vara då resiliens 

beräknas för hela systemet samtidigt. Då resiliensen endast beräknas för en viss sträcka blir 

jämviktsläget mer förenklat till kapaciteten innan störning. Anledningen till att det inte 

fungerar då resiliens mäts för hela systemet är för att då kan det fortfarande finnas 

ytterligare tåg som fortfarande har förseningar eller har fått nya förseningar. 

Slutligen för att modellen ska kunna tillämpas på bästa sätt krävs noggrann insamling av alla 

kategorier av störninghändelser. Det krävs en omfattande databas där tidpunkter för 

störningen, uppgifter om antal tåg i systemet och antal tåg som påverkas är tillgängligt. 

Främst krävs det att det går att härleda en försening till en specifik händelse, så att 
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användaren vet hur många tåg som påverkas i alla led. Mycket av detta finns dock redan i 

nuläget, men dess tillgänglighet kan ändå behöva förenklas. För att genomföra detta krävs 

en noggrann orsakskodning av hög kvalitet så att aktuella siffror är enkla att hämta. 
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7. Slutsats 

Ett nyckeltal med tillhörande modell har tagits fram och som kan användas för att mäta 

resiliensen i det svenska järnvägssystemet. Detta nyckeltal har ett kvantifierbart värde och 

kan användas för att jämföra resiliensen mellan olika störningshändelser eller 

störnigskategorier. I dagsläget fungerar modellen bäst på enskilda störningshändelser och på 

begränsade sträckor. 

Att ta fram resiliensen för stora områden, som till exempel hela Sverige, ger i nuläget ett 

svårtolkat resultat. Dessutom skulle datainsamlingen också bli alltför komplex, med flera 

störningar som påverkar systemet. Modellen är inte anpassad för att mäta flera störningar 

samtidigt då syftet är att ta fram ett resiliensvärde för varje störningshändelse. 

Modellen ger ett värde på resiliens som kan användas som beslutsunderlag vid 

resursplanering. Slutligen kan resultatet användas för punktlighetsförbättrande arbete. 
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Bilaga 1 – Hantera inträffade händelser 
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Bilaga 2 – Tågledning – Processer, roller och hantering i stört läge 

TÅGLEDING – PROCESSER, ROLLER 
OCH HANTERING I STÖRT LÄGE 
 

1. Trafiklednings normalprocess och avvikelseprocess 

Huvudprocess: Trafikleda och trafikinformera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rollbeskrivning på Tågtrafikledning 

Operativa funktioner på produktionsplatserna: 
• Fjärrtågklarerare 
• Lokaltågklarerare 
• Trafikinformatörer 
• Produktionsledare (Beredskap i hemmet på natten) 

 
Operativa funktioner på ROL: en:  
• Tågledare 
• Regional Operativ Ledare 
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• Trafikinformationsledare 
• Driftledare 
• Eldriftsingenjör 
• Drifttekniker 

 
Trafikinformatör (TI) 

1. Verkställer produktionsplan genom att förädla och leverera trafikinformation samt 
uppmärksamma eventuella avvikelser i leveransen inom övervakningsområdet. 

2. Beskriver avvikelser genom att förädla avvikelseplaner till informationsplaner 
3. Korrigerar avvikelser initialt genom att lämna initial information och eftersöka 

ytterligare information 
4. Återställa normalläge genom att agera i enlighet med regional lednings beslut i form 

av aktionsplan 
5. Förbättrar operativ verksamhet genom att delta i uppföljningsmöten och 

produktionsmöten 

 
Tågklarerare (Tkl):  

1. Verkställer produktionsplan genom att tillämpa säkerhetsrutiner vid korrigeringar 
inom tolerans samt uppmärksammar eventuella avvikelser i leveransen av trafikflöden 
inom övervakningsområdet. 

2. Räddar liv och egendom genom att snabbt och säkert tillämpa olycksrutiner 
3. Beskriver avvikelser genom att utarbeta och delge avvikelseplan till Ti. 
4. Korrigerar avvikelser initialt genom att tillämpa egen avvikelseplan 
5. Återställer normalläge genom att agera i enlighet med regional lednings beslut i form 

av aktionsplan 
6. Förbättrar operativ verksamhet genom att delta i uppföljning- och produktionsmöten 

Tågledare (TL) 
1. Verkställer produktionsplan genom att övervaka trafikflödet inom regionen för att 

upptäcka avvikelser 
2. Korrigerar avvikelser regionalt genom att delta i OPL – möte, utarbeta aktionsplan 

samt vid olyckor – säkra den säkerhetsrelaterade kommunikationen.  
3. Återställer normalläge genom att distribuera och utföra egna åtgärder enligt 

aktionsplan 
4. Stödjer och styr produktion genom att stödja operativa medarbetare och leda 

säkerhetsarbetet 
5. Förbättrar operativ verksamhet genom att delta i produktionsmöten 

Trafikinformationsledare (TIL) 
1. Verkställer produktionsplan genom att övervaka leveransen av trafikinformation inom 

regionen för att upptäcka avvikelser. 
2. Korrigerar avvikelser regionalt genom att delta i OPL-möte och utarbeta aktionsplan. 
3.  Återställer normalläge genom att distribuera och utföra egna åtgärder enligt 

aktionsplan. 
4. Stödjer och styr produktion genom att stödja operativa medarbetare i 

trafikinformationsfrågor 
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5. Förbättrar operativ verksamhet genom att leda uppföljningsmötet och delta i 
produktionsmöten 

Driftledare 
1. Förbereder produktion genom att delta i riskanalyser och riskvärderingar 
2. Verkställer produktionsplan genom att övervaka infrastrukturen inom regionen för att 

upptäcka brister. 
3.  Korrigerar avvikelser regionalt genom att delta i OPL-möte och utarbeta aktionsplan.  
4. Återställer normalläge genom att distribuera och utföra egna åtgärder enligt 

aktionsplan 
5. Stödjer och styr produktion genom att stödja operativa medarbetare och analysera 

infrastrukturens kapacitet 
6. Förbättrar operativ verksamhet genom att delta i produktionsmöten 

 
Drifttekniker (DT) 

1. Verkställer produktionsplan genom att övervaka och analysera anläggningen för att 
hitta avvikelser i infrastrukturen inom övervakningsområdet 

2. Beskriver avvikelser genom att utarbeta och delge avvikelseplan/åtgärdsplan till Tkl 
och Ti. 

3. Korrigerar avvikelser initialt genom att tillämpa egen avvikelseplan 
4. Återställer normalläge genom att agera i enlighet med regional lednings beslut i form 

av aktionsplan 
5. Förbättrar operativ verksamhet genom att delta i uppföljning- och produktionsmöten 

Eldriftsingenjör (EDL) 
1. Förbereder produktion genom att besluta om övervakningsområde samt informera 

berörda om aktiviteter som kan påverka anläggningens funktion. 
2. Verkställer produktionsplan genom att utföra åtgärder i enlighet med driftjournal samt 

övervakar leveransen av kraft inom övervakningsområdet. 
3. Räddar kliv och egendom genom att snabbt och säkert tillämpa olycksrutiner 
4. Beskriver avvikelser genom att utarbeta och delge avvikelseplan till Drifttekniker.  
5.  Korrigerar avvikelser initialt genom att tillämpa egen avvikelseplan. 
6. Återställer normalläge genom att agera i enlighet med regional lednings beslut i form 

av aktionsplan 
7. Förbättrar operativ verksamhet genom att delta i produktionsmöten 

Produktionsledare (PL) 
1. Verkställer produktionsplan genom att säkerställa produktionsförmågan på 

produktionsplatsen 
2. Korrigerar avvikelser regionalt genom att delta i OPL-möte och utarbeta aktionsplan 
3. Återställer normalläge genom att leda produktionsplatsen i avvikelsehanteringen 
4. Stödjer och styr produktion genom att säkerställa resurstillgång 
5. Förbättrar operativ verksamhet genom att leda produktionsmöten på produktionsplats 

Regional operativ ledare 
ROL: s uppdrag är att ta fram och kommunicera lägesbilden, analysera konsekvenser, fatta 
beslut om åtgärderna och styra avvikelsehanteringen på produktionsplatserna.  
 



48 

 

1. Förbereder produktion genom att säkerställa att en implementerad riskhanteras 
produktionsplan finns tillgänglig 

2. Verkställer produktionsplan genom att övervaka regionens leveranser för att 
säkerställa att det motsvarar kundernas förväntningar 

3.  Korrigerar avvikelser regionalt genom att leda OPL-möte och utarbeta aktionsplan.  
4. Återställer normalläge genom att övervaka och stötta under återställningsarbetet 
5. Stödjer och styr produktion genom att stödja medarbetare och säkerställa 

resurstillgång 
6. Förbättrar operativ verksamhet genom att utvärdera avvikelsehanteringen samt delta i 

produktionsmöten 

Nationell operativ ledare  
NOL: s uppdrag är det som berör regionsövergripande trafik eller järnvägsföretag som 
agerar på den nationella marknaden. I uppdraget ingår trafikövervakning/trafikledning, 
trafikinformation, risk- och avvikelsehantering.  

1. Förbereder produktion genom att analysera produktionsplan och återkoppla risker till 
riskägarna och leda produktionsplaneringen. 

2. Verkställer produktionsplan genom att följa nationella leveranser och stötta regionala 
ledningar 

3.  Korrigerar avvikelser nationellt genom att leda NOPL-möte och utarbeta direktiv för 
regionala aktionsplaner.  

4. Återställer normalläge genom att övervaka och stötta under återställningsarbetet 
5. Förbättrar operativ verksamhet genom att utvärdera avvikelsehanteringen samt delta i 

produktionsmöten 

 
3. Genomgång av avvikelseprocessen 

Samtliga moment i delprocesserna: Beskriva avvikelse, Rädda liv och egendom samt 
Korrigera avvikelse initialt hanteras på produktionsplatsen (om produktionsplats saknas 
hanetars det av regional operativ ledning). 
Momenten i delprocess Korrigera avvikelse nationellt hanteras av Nationell operativ ledning 
(NOL) som kallar till ett nationellt operativt ledningsmöte om avvikelsen påverkar ett större 
geografiskt område, om den påverkar kund med tjänst på nationell marknad eller om den 
kräver samordning/informationsdelning mellan flera intressenter.  
Syftet med mötet är att ta fram en lägesbild, att samordna regionala operativa insatser och få 
underlag för att kunna fatta beslut. På mötet analyseras åtgärdsplanen och ett 
aktionsplansdirektiv tas fram som säkerställer att aktionsplanen utformas i enlighet med NOL: 
S beslut och prioriteringar. Direktivet tas fram i samråd med de regionala ledningarna under 
ett NOPL kundmöte. Aktionsplansdirektivet är den nationella ledningens verktyg för att eda 
och koordinera de regionala ledningarna. Huvuddragen i aktionsplansdirektivet är: bakgrund 
och beslut i stort. Beslut tas innehållande trafik, kommunikation, samverkan/samordning.  
Momenten i delprocess Korrigera avvikelse regionalt hanteras av Regional operativ ledning 
(ROL) som håller regionala operativa ledningsmötet (OPL-möte) och tar fram en aktionsplan 
utifrån informationsplanen, åtgärdsplanen och aktionsplansdirektivet som NOL har beslutat.  
Målet med aktionsplanen är att varje berörd aktör ska ha den informationen som krävs för att 
de ska kunna hantera störningen på bästa sätt.  
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I delprocess Återställa normalläge sker exekvering enligt aktionsplanen. När aktionsplanen 
har skickats ut till produktionsplatsen ersätter den de tidigare planerna för järnväg. Nu agerar 
man i delprocess återställa normalläge.  
TI informerar nu resenärerna och kunderna utifrån det nya trafikupplägget utifrån 
aktionsplanen.  
 
De olika rollernas uppgift i delprocess Återställa normalläget: 
Tågklarerare (Tkl): Hanterar kvitton och genomför nya körplaner och evakuerar enligt 
aktionsplan. Kommunicerar med lokförare. 
Drifttekniker (DT):  Håller kontakt med entreprenörerna som avhjälper felet (t.ex. 
signaltekniker, elingenjörer m fl.). Har koll på vad som händer på platsen och när det är 
farbart igen.- Får också information från blåljusmyndigheterna.  
Trafikinformatör (TI):  Informerar resenärerna och kunderna enligt det nya trafikupplägget 
utifrån aktionsplanen.  
Trafikinformationsledare (endast väg): Säkerställer informationen på internet och i VT-
rutan.  
Regional operativ ledare: Säkerställer att det finns resurser, ger stöd, har totalbilden, har 
möten hela tiden, uppdaterar aktionsplanen.  
 
Tågledare (TL): Ställer in och anordnar tåg. 
 
När läget är återställt arbetar de operativa ledningarna med uppföljning och utvärdering för att 
samla ihop informationen till det löpande förbättringsarbetet.  

 
 
 

4. Beskrivning av Trafikledningsområdena   

Verksamheten på samtliga produktionsplatser är 24/7, 365 dagar/år. Vi jobbar i ett 24-
timmarsperspektiv, det vill säga vi får vår produktionsplan levererad från VO Planering för ett 
dygn i taget och den levereras kvällen innan. Vi kodar avvikelser med tanke på 
kvalitetsavgifterna. 
Trafikledningsområde Syd 
TLO Syd trafikleder och övervakar trafik mot Danmark upp till Halmstad, Nässjö och Kista-
Inforsa. Har system M i delar av Småland och Skåne. Saknar produktionsledare. TLO Syd har 
många likheter med TLO Väst. 
 
Trafikledningsområde Nord 
TLO Nords uppdrag sträcker sig från Riksgränsen till Skövde och Mjölby.  
TLO Nord har 4 produktionsplatser/trafikledningscentraler: Boden, Gävle, Ånge och 
Hallsberg och trafikleder närmare 1700 tåg/dygn med fördelningen;  
Boden 168 tåg/dygn 
Gävle 497 tåg/dygn 
Ånge 312 tåg/dygn 
Hallsberg  697 tåg/dygn (Nordens största rangerbangård med ca 25000 vagnar som 
rangeras varje månad) 
Bemanningen varierar för de fyra Produktionsplats beroende på trafikbelastningen. 
Varje Produktionsplats har följande operativa funktioner: 
• Fjärrtågklarerare 
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• Lokaltågklarerare 
• Trafikinformatörer 
• Produktionsledare (Beredskap i hemmet på natten) 

 
Regional Operativ Ledning finns i Gävle som är TLON regionsort. Där finns funktioner som: 
• Tågledare 
• Regional Operativ Ledare 
• Trafikinformationsledare 
• Driftledare 
• Eldriftsingenjör 
• Drifttekniker 

 
 
 
Trafikledningsområde Väst 
Ansvarar för Göteborg, Kornsjö, Skövde, Tvärsjö, Halmstad och Kil. Skandiahamnen ingår 
också i ansvaret, vilken påverkar godstågen. 
1 trafikledningscentral i Göteborg, ingen produktionsledare. 
Har system M-banor som inte är fjärrstyrda.  
Trafikledningsområde Öst 
Produktionsplats Stockholm. Den operativa personalen består av trafikledare, informatörer, 
tågledare och driftledare.  
 
Trafikledningsområde Nationell  
Den nationella ledningen har ansvar för utfallet av leveransen till kund och resenär för den 
nationella trafiken och nationell, trafikslagsövergripande trafikinformation.  
Vid större störningar förstärks den nationella ledningen med resurser från VO Samhälle och 
VO Underhåll utifrån behov, i syfte att möjliggöra ett optimalt återställningsarbete samt att 
produktionsplanen för påföljande dygn ska kunna omarbetas med hänseende till händelsen.  
Prioriteringsregler som är fastställda i överlämnad produktionsplan gäller i första hand, men 
avsteg kan göras, efter särskilt beslut av den nationella ledningen.  
Nationell operativ ledare har mandat att begära och besluta om åtgärder utanför kontrakt och 
avtal.  
Vid kriser ur ett samhällsperspektiv är det Nationell operativ ledare som larmar nationell TIB.  
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Bilaga 3 – Checklista för Operativ Ledning 

 


