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Sammanfattning/Abstract 

ATC (Automatic Train Control; automatisk tågkontroll) är ett säkerhetssystem som automatiskt 

bromsar ner ett tåg om föraren skulle missa en hastighetsnedsättning eller en stoppsignal. Systemet 

ger även föraren information om när det är dags att exempelvis sänka hastigheten. Detta genom 

tonstötar och blinkande siffror på ATC-panelen. Många förare anser dock att det saknas väsentlig 

information i gränssnittet till ATC-panelen, visar rapporter från Banverket (Kecklund, 2001). 

Eftersom information som skulle hjälpa föraren att planera körningen framåt i tiden saknas, och 

föraren därmed ofta väntar på indikationer från systemet, ”kör på pipet”, kan olyckor ske där ATC-

övervakningen saknas eller gått ur funktion. Det kan bero på att förare som är vana att ”köra på 

pipet”, vid situationer där ATC saknas, ingriper för sent eller inte alls eftersom de väntar på 

indikationer från ATC-systemet. Studier visar även att uppgifter som inte kräver särskilt mycket av 

människans kognitiva resurser kan ge en ”mental underbelastning” vilket i sin tur kan leda till för 

låg uppmärksamhetskapacitet och sämre prestation. 

Denna studie undersöker hur förarna anser att ATC-systemet fungerar idag, samt hur det bör 

utvecklas och förbättras. Syftet med studien har varit att belysa tågförarnas åsikter om ATC-

systemet. Att ta reda på vilken information de får genom systemet idag och vilken information de 

skulle önska. Hur informationen ska presenteras har också varit en viktig fråga. Ett syfte har också 

varit att undersöka hur förares olika körstilar och attityder gällande ansvarsfördelning mellan förare 

och system samvarierar med deras åsikter om systemet.  

Resultaten av studien ger möjlighet till att eventuellt kunna utveckla ATC-systemet för att bättre 

passa förarens sätt att arbeta. En sådan utveckling skulle även kunna ge föraren ett mindre 

automatiserat arbete vilket kan minska risken för försämrad prestation till följd av låg 

uppmärksamhetskapacitet. 

I studien genomfördes två inledande observationer för att få en inblick i förarens arbete och 

informationsmiljö. Efter detta delades frågeformulär ut till alla förare, inom det företag som 

kontaktats, för att fånga upp olika körstilar och attityder gällande ansvarsfördelning. Ostrukturerade 

intervjuer hölls med sex förare. Formulären och intervjudokumentationerna analyserades sedan för 

att göra det möjligt att besvara frågeställningarna. 

Studien har visat att förarna tycker att informationen de får från ATC-systemet är knapphändig och 

att de skulle önska tillgång till information som gör det möjligt att planera körningen framåt i tiden, 

så som exempelvis information om flera hastighetsbesked och signalbilder på rad och avståndet 

fram till dessa, samt information om var andra tåg befinner sig och avstånd till dessa. Studien har 

även visat att alla förare har ett externt LOC (Locus of control) och att alla har en körstil där man 

kör på pipet och inväntar indikeringar från ATC-systemet innan man agerar, vilket skulle kunna 

innebära att de reagerar sämre vid avsaknad av ATC-övervakning.  
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1 Inledning 

Att ha en uppgift som ställer lagom höga krav på människans kognitiva resurser har visat sig vara 

viktigt för att uppmärksamhetskapaciteten inte ska sjunka och prestationen inte ska försämras. När 

uppgiften inte kräver tillräckligt mycket av de kognitiva resurserna ger den en ”mental 

underbelastning” och uppmärksamhetskapaciteten sjunker. Automatiserade arbetsuppgifter är 

exempel på uppgifter då en minskning i den mentala arbetsbelastningen sker. Uppgiften ger alltså 

en ”mental underbelastning”. Till följd av detta blir uppmärksamhetskapaciteten lägre vilket i sin 

tur kan leda till att man presterar sämre (Young & Stanton, 2002). 

Försök med bilförare har enligt Young & Stanton (2002) visat att en person som kör en bil med 

ACC (Adaptive Cruise Control) och AS (Active Steering) får mycket lägre krav på 

uppmärksamhetsresurserna och lägre mental arbetsbelastning. Detta gör att resurspoolen blir mindre 

eftersom den inte behövs. Om maxkapaciteten hos en operatör har minskat som en konsekvens av 

uppgiftens låga arbetsbelastning är risken stor att han/hon inte kan hantera situationen när den blir 

kritisk eller plötsligt kräver högre arbetsbelastning. Detta leder till sämre prestation hos operatören 

om något oförutsägbart skulle inträffa, t.ex. om automationen skulle sluta fungera. Man skulle 

kunna anta att prestationen påverkas på liknande sätt för tågförare. 

ATC (Automatic Train Control; automatisk tågkontroll) är en av de viktigaste barriärerna i 

tågförarsystemet, och används för att höja säkerheten och förhindra olyckor. ATC fungerar på så vis 

att den ingriper då en förare av någon anledning inte bromsar in för en hastighetsnedsättning eller 

en stoppsignal. ATC-systemet fungerar då som en barriär som automatiskt bromsar in tåget. Via 

panelen till ATC-systemet får föraren information om signal- och hastighetsbesked. Genom 

tonstötar och blinkande siffror i panelen får föraren bl.a. information om att det är dags att sänka 

hastigheten. ATC är alltså en viktig informationskälla vid körning av tåg (Kecklund, 2001).  

Många förare anser dock att det saknas väsentlig information i gränssnittet till ATC-panelen. De får 

exempelvis ingen information om varför ATC ingriper eller varför en hastighetsnedsättning 

kommer. Bristen på information gör det svårt att planera körningen framåt i tiden och det är 

förmodligen en av anledningarna till att många förare ”kör på pipet”, dvs. väntar med att utföra 

handlingar tills ATC-systemet indikerar att det är dags (Kecklund, 2001). 

I den här studien har det undersökts vilken typ av information förarna får via ATC-systemet idag 

och vad förarna själva har för erfarenheter och åsikter om ATC-systemet. Rapporten presenterar 

vilken information förarna önskar att systemet kunde visa, som det inte visar idag, och på vilket sätt 

informationen borde presenteras. I studien har det även undersökts vilka körstilar och attityder, 

gällande ansvarsfördelning mellan förare och system, förarna har och vilka effekter detta skulle 

kunna ha på köruppgiften och säkerheten. 
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1.1 Problemformulering 

Inom tågtrafiken är säkerhet en otroligt viktig aspekt eftersom så många människor är inblandade. 

Eftersom säkerheten till stor del hänger på hur tågföraren klarar sitt arbete är det nödvändigt att 

han/hon har en arbetsmiljö som stödjer hans/hennes kognitiva förmågor, samt ger relevant och 

nödvändig information representerad på ett sätt som underlättar föraruppgiften.  

Enligt en TRAIN-rapporten från Banverket (Kecklund, 2001) anser många tågförare att det saknas 

väsentlig information i gränssnittet till ATC-panelen. Detta gör att de har svårt att planera körningen 

framåt i tiden och att arbetet blir automatiserat då de inte får möjlighet att planera körningen som de 

vill utan för det mesta väntar på anvisningar från ATC-systemet innan de agerar.  

När den mentala arbetsbelastningen inte är så hög och arbetet är automatiserat leder det ofta till att 

uppmärksamhetskapaciteten hos en operatör minskar vilket i sin tur ofta leder till en sämre 

prestation (Young & Stanton, 2002). Därför är det viktigt att ta reda på vilken information föraren 

behöver för att inte arbetsbelastningen, och därmed uppmärksamhetskapaciteten, ska bli för låg om 

något oförväntat skulle inträffa som kräver högre mental arbetsbelastning, exempelvis att ATC-

systemet skulle sluta fungera. Det är även viktigt att ta reda på hur informationen ska presenteras på 

bästa sätt för föraren så att det stödjer förarens sätt att arbeta.  

1.2 Syfte  

Syftet med den här rapporten har varit att beskriva vilken information tågförarna får från ATC-

systemet och belysa deras åsikter om systemet, samt ta reda på vilken information som skulle hjälpa 

föraren att mer aktivt kunna delta i körningen och hur denna information bör presenteras.  

Rapporten ger möjlighet att eventuellt kunna förbättra ATC-systemet och förarens 

informationsmiljö så att föraren känner att informationen stödjer hans/hennes sätt att arbeta, att det 

är föraren som planerar körningen och inte bara agerar efter indikationer från ATC-systemet. Detta 

skulle ge föraren: 

 möjlighet till ett mindre automatiserat arbete som minskar risken för låg 

uppmärksamhetskapacitet  

 möjlighet till bättre överblick och kontroll över situationen för att kunna planera körningen 

framåt i tiden 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken information skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i körningen?  

o På vilket sätt bör informationen presenteras?  

 Finns det något samband mellan körstil, attityd gällande ansvarsfördelning och åsikter om 

ATC-systemet? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien har fokuserats på persontransporter och tågtypen Y2, på ett spår med inte särskilt tät trafik. 

Det har inte funnits någon möjlighet att göra en jämförande studie som undersöker vilken typ av 

information det finns behov av vid körning av olika tågtyper eller på olika typer av spår. 

Det som studerats är informationsmiljön i förarhytten, hur den påverkar köruppgiften och förarens 

åsikter, samt vilken ytterligare information som skulle behövas för att göra förarens arbete säkrare 

och mer aktivt. Aspekter som också kan påverka detta är exempelvis organisatoriska förutsättningar, 

arbetstider och säkerhetskultur. Dessa aspekter har det dock inte funnits tid för att undersöka. 

1.5 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer en bakgrund som beskriver tågförarsystemet och tågförarens 

arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Därefter följer en teoretisk bakgrund som tydliggör hur olika 

former av arbetsbelastning påverkar människans prestationsförmåga, samt hur människans attityd 

gällande ansvarsfördelning påverkar beteenden. I metodkapitlet redogörs för de metoder som 

använts för att samla in och analysera data. Rapporten fortsätter med ett kapitel där resultat och 

analys presenteras, följt av diskussionskapitlet där studiens resultat diskuteras i förhållande till 

bakgrunden och framtida användningsområden. Det sista kapitlet beskriver rapportens slutsatser. 

Resultat-, diskussion och slutsatskapitlen är uppdelade i rubriker som överensstämmer med studiens 

frågeställningar.  

1.6 Terminologi 

Nedan definieras några av de termer som används i denna rapport som är kopplade till området 

tågkörning.  

ATC (Automatic Train Control; automatisk tågkontroll): Säkerhetssystem som automatiskt bromsar 

ner tåget om en förare kör för fort eller passerar en signal som står i stopp. Systemet ger 

även föraren information om hastighetsgränser och signalbilder. 

Centraltågklarerare: Operatör av en radioblockcentral. 

Balis: Signalplatta för radioblockering som ligger i spåret. 

Radioblockcentral: Tar emot positionsangivelser från tåget och skickar körbesked via 

radiokommunikation till tågets ATC-panel. 

RATC: ATC-system med anpassning för radiokommunikation med radioblockcentral. 

RB (Radioblockering): En sträcka med radioblockering kontrolleras av en radioblockcentral genom 

att positionsangivelser skickas till radioblockcentralen när tåget kör över en balis, och 

radioblockcentralen skickar sedan körbesked tillbaka till tåget. 

TAM (Tåganmälan): Signalsystem som bygger på att lokala tågklarerare på två stationer sköter 

 säkerheten mellan stationerna via muntlig kommunikation. 
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Y2: Tågtyp som studerats i denna studie. 
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2 Bakgrund 

Denna studie har undersökt liknande aspekter av tågkörning som de som undersökts i Banverkets 

rapporter i TRAIN-projektet (Kecklund, 2001). Skillnaden är att Banverkets studie är genomförd i 

Stockholm i tät tågtrafik, medan den här studien genomförs på mindre trafikerade spår. En annan 

stor skillnad är signalsystemet som studerats. Sträckan som varit aktuell för denna studie är den 

enda sträcka i Sverige som använder sig av så kallad radioblockering. Detta gör att TRAIN-

projektet inte undersökt några aspekter som innefattar delarna av radioblockering i ATC-systemet. 

Detta undersöks däremot i denna studie. 

2.1 Veolia transport Sverige AB 

Veolia Transport driver persontrafik i hela Sverige och är i Östergötland är det största 

persontransportföretaget med näst intill 1000 medarbetare och cirka 280 bussar och spårvagnar. 

Veolia Transport kör även sedan i juni 2008 tågtrafiken på Kustpilen, vilket är sträckan mellan 

Linköping och Kalmar samt Linköping och Västervik. Den sträcka som varit aktuell för denna 

studie är Kustpilen, Linköping-Kalmar. Det är 237 km mellan Linköping och Kalmar. Restiden är 

ca 3 timmar. Varje år reser 550 000 resenärer med Kustpilen (Veolia Transport, 2008). Tåget som 

studerats i den här studien är av typen Y2, som är en dieseldriven motorvagn som tillverkades i 

Danmark i mitten av 1990-talet. Motorvagnen består av tre vagnsdelar (Kustpilen AB, 2009).  

Nedan visas de stationer tåget gör uppehåll vid på spåret mellan Linköping och Kalmar. Siffran som 

står efter varje station är antal km från start. Tannerfors står inom parantes eftersom tåget inte alltid 

stannar på denna station. Siffran som står efter km-anvisningen är det klockslag som tåget stannar i 

Tannerfors. 

Linköping – (Tannefors3, 1556-1716) - Rimforsa41 – Kisa59 – Vimmerby101 – 

Hultsfred123 – Berga159 – Högsby166 – Blomstermåla195 – Kalmar237 

Kalmar – Blomstermåla42 – Högsby71 – Berga78 – Hultsfred115 – Vimmerby136 – 

Kisa178 – Rimforsa196 – (Tannefors235, 0719) – Linköping237 

2.2 Stångådalsbanan 

Stångådalsbanan går mellan Linköping och Kalmar och är den sträcka Veolias tåg kör. Banan 

bevakas genom två olika signalsystem, Radioblock och TAM (Tåganmälan). Radioblock finns på 

sträckan mellan Linköping och Kisa. Radioblock bygger på radiosignaler mellan tåget och en 

driftledningscentral. Mellan Kisa och Kalmar används tåganmälan (TAM). TAM bygger på att 

lokala tågklarerare på två stationer sköter säkerheten mellan stationerna via muntlig kommunikation 

(Lundberg et al., 2007).  
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Banan är även skyddad av ATC (Automatisk tåg kontroll) förutom på en sträcka av 5 km vid Kisa 

och 2 km vid Vimmerby. Banans högsta tillåtna hastighet är 120 km/h, men den egentliga 

hastigheten är oftast betydligt lägre eftersom spårgeometrin är dålig. Mötestillfällena på banan finns 

på stationerna i Kisa, Vimmerby, Hultsfred, Berga Mörlunda och Blomstermåla (Lundberg et al., 

2007). 

2.3 Radioblock 

Sträckan mellan Linköping och Kalmar är unik på så vis att det är den enda sträcka i Sverige där så 

kallad radioblockering förekommer. Utöver ATC är tågen som kör denna sträcka utrustade med 

RATC, alltså ATC-systemet samt anpassning för radiokommunikation med radioblockcentral. 

Radioblockeringen (RB) fungerar genom att en sträcka med radioblockering kontrolleras av en 

radioblockcentral som manövreras av en centraltågklarerare. Kontroll av tågets rörelse fungerar 

huvudsakligen genom att tåget sänder positionsangivelser via radio till radioblockcentralen. När 

tåget kör över en balis som ligger i spåret registreras tågets position av radioblockcentralen och 

körbesked för passage av baliser skickas sedan via radio från radioblockcentralen till det RATC-

utrustade tågets ATC-panel. Körbeskedet visas i ATC-panelen som ett ”F” i huvudindikatorn. Varje 

balis är utmärkt med en speciell balissignaltavla vid spåret som visar var balisen ligger (Karlsson, 

1995).  

 

Figur 1. En balis i spåret som fångar upp information till ATC-systemet.  

(jarnvag.net, fotograf: Frederik Tellerup) 

 

Skyltar märkta ”Rb börjar”, ”Rb slutar”, ”ATC börjar” och ”ATC slutar” finns uppsatta längs spåret 

för att föraren ska få information om vilket signalsystem som gäller (Karlsson, 1995). 
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Skillnaden i ATC-panelen mellan vanlig ATC och RATC är sättet på vilket körbesked visas. Vid 

vanlig ATC finns det optiska ljussignaler längs spåret som visar ”kör” eller ”stopp” o.s.v. med hjälp 

av lampor i olika färger och kombinationer. Vid RATC visas körbeskedet som nämnts ovan genom 

ett F i ATC-panelen (personlig kommunikation med tågförare, 2009).  

2.4 ATC-systemet 

ATC (Automatic Train Control; automatisk tågkontroll) är ett skyddssystem som sedan i början av 

1980-talet finns i de allra flesta svenska tåg. Det är en av de viktigaste barriärerna i 

tågförarsystemet, och används för att höja säkerheten och förhindra olyckor. En av anledningarna 

till att man införde ATC är att det händer att tågförare missar signaler längs spåret. ATC:n fungerar 

på så vis att den ingriper då en förare av någon anledning inte bromsar in för en 

hastighetsnedsättning eller stoppsignal. ATC-systemet fungerar då som en säkerhetsbarriär som 

automatiskt bromsar in tåget. En orsak till att föraren skulle missa en hastighetsnedsättning kan vara 

sömnighet eller brist i uppmärksamhet (Kecklund, 2001). ATC förenklar även förarens 

arbetsuppgifter, och minskar samtidigt förarens arbetsbelastning och stressnivå (Söderström et al., 

2001). 

Antalet omkomna resanden har minskat sedan införandet av ATC-systemet och olycksanalyser visar 

att antalet olyckor där orsaken troligtvis varit sömnighet och trötthet hos föraren har minskat. Men 

utredningar har även visat att ATC i vissa situationer har medverkat till olyckor. Detta oftast 

beroende på att föraren försatts i en situation där ATC av olika anledningar inte gett fullständig 

övervakning och föraren har missuppfattat information från ATC-systemet (Olsson et al., 2001).  

De funktioner som fanns i det första ATC-systemet har vidareutvecklats i ATC-2 som infördes i 

Sverige 1993 (Olsson et al., 2001). I denna rapport undersöktes ATC-2, som i resten av denna 

rapport kommer att benämnas som enbart ATC. 

2.4.1 Hur fungerar ATC? 

Från signalplattor, baliser, som är placerade i spåret skickas signaler via en antenn under fordonet 

till fordonsdatorn som är placerad på loket/motorvagnen. Denna dator är även kopplad till 

bromssystemet. Signalerna från baliserna innehåller information om signalbilder och 

hastighetsbesked. Informationen överförs sedan till ATC-panelen i hytten och kan avläsas av föraren 

(Jansson et al., 2000).  
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Figur 2. Förarplatsen i ett Y2-fordon. 

2.4.1.1 ATC-panelen 

På ATC-panelen finns två displayer som visar information om signal- och hastighetsbesked, 

förindikatorn och huvudindikatorn. Takhastighet är den maximala hastighet tåget får framföras i 

under den aktuella sträckan och målhastighet är den takhastighet som kommer gälla vid nästa 

hastighetsgräns (Jansson et al., 2000). ATC är alltså en viktig informationskälla vid körning av tåg 

(Kecklund, 2001). Målkurvan är den kurva över hastighet som tågdatorn beräknar för att tåget ska 

hinna ner i nästa hastighetsgräns innan blocksträckan för den hastighetsgränsen nås (Jansson et al., 

2000).  

 

Figur 3. ATC-panelen, med de två displayerna förindikator och huvudindikator. 

 

Tågföraren måste själv mata in de koder som avgör hur hastighetsinformationen i ATC-panelen 

visas i förhållande till hastighetsgränsen på linjen. Beroende på vilken kod föraren matar in är det 
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olika ”överhastigheter” som gäller. Det kan exempelvis innebära att på en sträcka där 

hastighetsgränsen är 80 km/h så får föraren lov att köra i 90 km/h om han/hon matat in koden som 

motsvarar överhastigheten 2 i ATC-systemet. Vilken överhastighet som gäller beror på tågets och 

linjens typ (Kecklund, 2001). 

 

Figur 4. Manöverdelen av ATC-systemet. 

 

Nedan följer en beskrivning av de indikationer som ges i displayerna på ATC-panelen när föraren 

ska sänka hastigheten: 

a. Målhastighetsindikering - Målhastigheten är den som kommer gälla vid nästa 

 hastighetsgräns, och den visas i förindikatorn medan takhastigheten visas i huvudindikatorn. 

b. Förblinkindikering – detta intervall sker 5 sekunder före nästa intervall, blinkintervall. 

 Målhastigheten blinkar nu i förindikatorn och 1 tonsignal ljuder.  

 Blinkintervall – detta sker 8 sekunder innan föraren måste vara nere i målhastigheten för 

 att inte ATC ska gå in och fullbromsa automatiskt. Målhastigheten blinkar i 

 huvudindikatorn. Det finns två olika blinkhastigheter beroende på hur fort tåget framförs. 

c. Tonintervall – detta sker 3 sekunder innan ATC fullbromsar automatiskt. Två tonsignaler 

 ljuder om inte föraren har påbörjat bromsning. 

d. Villkorligt bromsintervall – om inte föraren har bromsat tillräckligt går nu ATC systemet in 

 och utlöser fullbroms och lysdioden ATC-broms tänds på panelen.  

e. Ovillkorligt bromsintervall – fullbromskurva, normalt har föraren utlöst fullbroms, men 

 systemet fullbromsar oavsett om föraren har gjort det eller ej. 

f. Nödbromsintervall – sker 2 sekunder efter fullbroms. Nödbromsen går igång om föraren 

 lossar fullbromsen för tidigt (Jansson et al., 2000).  

 

Eftersom det i ATC-panelen inte finns någon plats för att visa avstånd till målavståndet används 

olika siffror som visas i förindikatorn för att ge föraren viss information om kommande retardation. 
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På tredje platsen i förindikatorn byts en siffra (vanligtvis en nolla) i hastighetsinformationen ut mot 

en bokstav. Bokstäverna på den tredje positionen tillkom i ATC-2 1993(Olsson et al., 2001). Några 

exempel följer nedan: 

 Visas ett P betyder det att målpunkten för bromskurvan är ”vid signal framför, dock ej 

nästa”. Ett besked t.ex. 8P betyder alltså att hastigheten kommer att vara 80 vid någon signal 

framför, men inte vid den närmast kommande. 

 Visas ett L betyder det att bakom denna hastighetsnedsättning finns ytterligare en. Men på 

grund av panelens utformning kan det inte visas vilken hastighet det kommer vara eller var 

den kommer börja gälla. 

 Visas ett A betyder det ”bortflyttad målpunkt”. Detta talar om att målpunkten inte ligger vid, 

utan en eller flera blocksträckor bortom signalen, antingen vid första tågvägsskiljande växel 

eller vid speciell målpunktstavla. (Jansson et al., 2000) 

Genom blinkningar och tonsignaler från ATC-panelen får alltså föraren viss information om hur 

långt det är kvar till målpunkten (Olsson et al., 2001). 

2.4.1.2 Hytten 

På manöverdelen av ATC-panelen matar föraren innan avfärd in de koder och uppgifter om olika 

tågegenskaper som datorn använder för att räkna ut bromskurvorna. De uppgifter som ska matas in 

är tågets största tillåtna hastighet, tåglängd, retardationsförmåga, bromstillsättningstid och 

procentuellt överskridande (som talar om den tillåtna överhastigheten) (Jansson et al., 2000).  

Till vänster om ATC-panelen finns en knappsats med knappar i olika färger som visar exempelvis 

dörrars och bromsars status (Jansson et al., 2000). 

 

Figur 5. Knappsats som visar exempelvis dörrars och bromsars status. 
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På manöverbordet framför föraren finns på höger sida en spak som används som broms- och 

pådragsreglage. Skjuter föraren spaken framåt ökas hastigheten och drar han/hon den emot sig 

sänks hastigheten. Drar han/hon den så pass långt emot sig så att den passerar neutralt läge så 

bromsas tåget ned (Jansson et al., 2000).  

 

Figur 6. Broms- och pådragsreglage. 

 

Till höger om ATC-panelen finns en panel som visar information från ett felindikeringssystem (FIS) 

(Jansson et al., 2000). 

 

Figur 7. FIS-panelen. 
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2.4.1.3 På spåret 

Utöver informationen från ATC-systemet finns vid spåret optisk information via olika typer av 

ljussignaler. Det finns även många olika typer av tavlor som ger information om exempelvis 

hastighet och flera olika typer av varningar (Jansson et al., 2000). Signaler och tavlor är normalt 

placerade till vänster om spåret, men om det går två spår i bredd är de normalt placerade på vänster 

sida för det vänstra spåret och på höger sida för det högra spåret (Olsson et al., 2001).  

Huvudsignaler delas upp i huvudljussignal och huvuddvärgsignal och beroende på var de är 

placerade så kallas de infartssignal, mellansignal, mellanblocksignal, utfartssignal eller 

utfartsblocksignal. En försignal visar vilken signalbild närmast efterföljande huvudsignal kommer 

att visa. En försignal är antingen en fristående signal eller inbyggd i en huvudsignal som visar 

”kör”. Huvudsignalen kan visa följande: rött= ”stopp”, tre gröna = ”kör, 40, kort väg”, två gröna = 

”kör, 40, varsamhet”, en grön = ”kör” (Olsson et al., 2001). 

 

Figur 8. Huvudsignaler. (jarnvag.net) 

 

2.4.1.4 Broms 

Tågdatorn beräknar en bromskurva baserat på bl.a. tågets bromsvikt, retardationsförmåga och de 

uppgifter föraren matat in på manöverdelen av ATC-panelen innan avfärd. På så vis uträknas en 

maximal hastighet som får förekomma fram till nästa signal för att garantera att tåget ska hinna 

stanna i tid. Om föraren kör upp i en hastighet som ligger över den beräknade bromskurvan så 

bromsar ATC automatiskt ner till den beräknade hastigheten eller till stop. (Jansson et al., 2000)    

ATC-systemet kan utlösa driftsbroms eller fullbroms, vilket motsvarar bromsning med 

trycksänkning med 100 respektive 150 kPa (Olsson et al., 2001). Om ATC nödbromsar töms 

huvudledningen helt. En anledning till att ATC lägger i driftsbroms är t.ex. att föraren överskrider 

takhastigheten med 10 km/h. Ett exempel på när ATC utlöser fullbroms är, som nämnts tidigare, att 

fordonet passerat in i villkorligt bromsintervall, intervall D på bromskurvan. När ATC gått in och 

bromsat och lysdioden ATC-broms tänts kommer den efter en stund att börja blinka, vilket indikerar 

att föraren tillåts häva bromsen. Detta gör han/hon genom att trycka på knappen för lossning 

(Jansson et al., 2000). 
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ATC systemet har inte bara koll på att föraren inte överträder hastighetsgränserna, den bevakar även 

vilka signaler tåget passerar. Om en förare skulle passera en signal i stopp träder ATC in och 

nödbromsar. Föraren kan sedan lossa bromsen bara när tåget står helt stilla. Skulle det vara signalfel 

som gör att signalen felaktigt visar stopp kan föraren trycka in en särskild stoppassageknapp. Detta 

får endast ske enligt särskilda föreskrivelser, exempelvis att föraren har fått medgivande att passera 

signalen av TLC (tågledningscentralen) (Jansson et al., 2000).  

2.4.2 ATC och föraren 

Många förare anser att det saknas väsentlig information i gränssnittet till ATC-panelen. De får 

exempelvis ingen information om varför ATC ingriper eller varför en hastighetsnedsättning 

kommer. Bristen på information gör det svårt att planera körningen framåt i tiden och det är 

förmodligen en av anledningarna till att många förare ”kör på pipet”, dvs. väntar med att utföra 

handlingar tills ATC-systemet indikerar att det är dags. Exempelvis väntar med att sänka 

hastigheten tills ATC-systemet piper och indikerar att hastigheten ska sänkas (Kecklund, 2001). 

Bristen på information leder även till att föraren ofta måste ”gissa” hur situationen ser ut längre 

fram eftersom de inte får någon information om det. Det betyder att linjekännedom och tidigare 

erfarenheter är viktiga för att föraren ska kunna göra en bra ”gissning” och planera sina handlingar 

därefter. Ett exempel är att föraren hanterar ATC-funktionen ”bortflyttad målpunkt” (ett A i ATC-

panelen) genom att utifrån tidigare erfarenheter om sträckan försöka minnas var målpunkten ligger 

(Kecklund, 2001). 

Eftersom information som skulle hjälpa föraren att planera arbetet framåt i tiden saknas, och föraren 

därmed ”kör på pipet”, kan olyckor ske där ATC-övervakningen saknas eller gått ur funktion. Det 

kan bero på att förare som är vana att ”köra på pipet”, vid situationer där ATC saknas, ingriper för 

sent eller inte alls eftersom de väntar på indikationer från systemet (Kecklund, 2001).  

Föraren kan innan avfärd få information i sin körorder om tillfälliga hastighetsnedsättningar under 

vissa sträckor. Denna information kommer inte att presenteras i ATC-panelen eller längs spåret utan 

måste hållas i minnet av föraren. Detta leder till större risker enligt förarna själva (Kecklund, 2001).  

Det är även väldigt viktigt att föraren är fullt fokuserad på vad som händer kring spåret när tåget 

närmar sig eller ska köra ifrån en plattform eftersom det här rör sig mycket människor som inte får 

utsättas för fara. Vid utfart kan en ATC-funktion som kallas 10-övervakning störa koncentrationen 

på vad som händer på plattformen säger förarna. 10-övervakningen fungerar som så att ATC-

systemet själv bromsar in tåget om föraren kör snabbare än 10 km/h ut ifrån plattformen. Detta gör 

att föraren måste hålla koll på hastighetsmätaren för att inte överskrida hastighetsgränsen, vilket 

leder till att uppmärksamheten till viss del tas ifrån plattforms- och spårområdet till 

hastighetsmätaren, vilket skulle kunna leda till en olycka där någon blir påkörd (Kecklund, 2001).  

För att föraren ska kunna köra så säkert som möjligt och även kunna klara av en risksituation där 

han/hon kanske inte kan få fullt stöd från ATC-systemet krävs det att arbetssituationen är mindre 

belastande vad gäller trötthet och stress. Detta skulle kunna ske genom att föraren får rätt 

information presenterad på rätt sätt. Hur man presenterar information och vad man presenterar 

måste stödja förarens sätt att arbeta (Kecklund, 2001). 
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Ibland kan ATC-systemets brister leda till att det exempelvis nödbromsar pga. något som inte har 

med förarens beteende att göra. Balisfel är ett sådant exempel, då det finns ett fel i den inkommande 

signalen från balisen till ATC-systemet och nödbromsen går in i onödan. ATC-relaterade problem 

som det här kan leda till ökad stress hos föraren och mindre motivation (Söderström et al., 2001).  

2.5 Körstilar 

Det finns två olika körstilar hos tågförarna. Den ena körstilen karaktäriseras av att ”köra på pipet”, 

alltså att vänta med att utföra handlingar tills ATC-systemet indikerar att det är dags. Denna körstil 

kan, som nämndes ovan, vara en konsekvens av bristen på information, men kan även användas 

som en strategi för att utnyttja de marginaler ATC-systemet ger för att t.ex. köra in tid vid en 

försening (Olsson et al., 2001). Den andra körstilen karaktäriseras av att föraren försöker planera sin 

körning och agera före ATC-indikeringen. Men eftersom ATC-panelen i dagsläget saknar 

information som gör det möjligt för föraren att planera körningen i någon större omfattning 

uppmuntrar ATC-systemet till en körning där man inväntar indikeringar (Kecklund, 2001).  

2.6 Tågförarens arbete 

Man kan beskriva tågförarens arbete som så att föraren har en statisk basplan över föraruppgiften 

som han/hon efterhand uppdaterar med hjälp av dynamisk information och genom att 

uppmärksamma avvikelser mot normaltillståndet i den aktuella arbetssituationen. Tyvärr saknas det 

en del information som skulle underlätta för föraren att uppmärksamma sådana avvikelser. Förarna 

påstår själva att de skulle ha nytta av att få information om anledningen till en hastighetsnedsättning 

eftersom det skulle bidra till en bättre förståelse av arbetssituationen och underlätta arbetet. De vill 

även att information om målavståndet ska visas i förarhytten (Kecklund, 2001). 

Tågförare anser att ATC är ett väldigt viktigt hjälpmedel vid tågkörning, speciellt i situationer med 

trötthet och försämrad uppmärksamhet. Det finns dock delar med systemet de tycker fungerar sämre 

och där information inte presenteras på ett önskvärt sätt. Många förare upplever alltså idag att de 

kör i ett informationsvakuum där allt de kan göra är att vänta på indikationer från ATC-systemet. 

Detta gör att föraruppgiften blir en automatiserad uppgift som kan leda till uppmärksamhetsproblem 

och större risker för olyckor i de fall där ATC-systemet slutar fungera eller där ATC-övervakningen 

delvis faller bort. Om föraren hade fått tillgång till mer information än enbart den som krävs för att 

framföra tåget hade han/hon kunnat skapa sig en bild av hur arbetet kan planeras framåt i tiden och 

gjort arbetet till en mer aktiv uppgift, som skulle vara mer säker (Kecklund, 2001).  

Enligt Kecklund (2001) skulle införandet av mer information till föraren resultera i en säkrare 

föraruppgift. Dock inte genom fler informationskanaler vilket antagligen bara skulle göra 

belastningen ännu tyngre på föraren. Istället rekommenderas att införa mer information i samma 

informationskanal, så att informationen blir mer integrerad. Idag är det vanligt att föraren hämtar 

information från många olika platser, vilket kan avleda uppmärksamheten från spåret, exempelvis 

om föraren ska läsa ett dokument som ligger på manöverbordet eller i förarens väska. Förarna har 

själva angett att informationen de skulle vilja ha tillgång till i hytten är tidtabeller, körorder, 

framförliggande tåg samt målpunkt och målavstånd (Kecklund, 2001). 
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Att föraren inte får tillräckligt med information och därmed inte kan planera arbetet framåt, ger ett 

automatiserat arbetssätt vilket kan leda till att föraren blir understimulerad. Understimuleringen i 

kombination med svåra arbetstider ökar sömnigheten hos föraren och risken att nicka till ökar. En 

annan nackdel med att föraren inte har en särskilt aktiv arbetsuppgift är att arbetet kan upplevas som 

tråkigt, ej stimulerande samt inge en känsla av brist på kontroll och påverkningsmöjligheter över 

körningen (Söderström et al., 2001).  
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3 Teoretisk bakgrund   

I detta kapitel beskrivs Malleable attentional resources theory som är en förklaringsteori för 

effekterna av mental underbelastning på utförande/prestation, samt Locus of control (LOC) som är 

ett begrepp som beskriver olika ansvarskällor vari en individ ser orsaken till en händelse. 

3.1 Malleable Attentional Resources Theory 

En uppgift som inte kräver särskilt mycket av människans kognitiva resurser ger en låg mental 

arbetsbelastning (mental workload). När uppgiften inte kräver tillräckligt mycket för att man ska 

hålla uppmärksamheten uppe ger den en ”mental underbelastning” (mental underload). Kräver den 

däremot för mycket av de kognitiva resurserna ger den en ”mental överbelastning” (mental 

overload). Det är med andra ord viktigt med en lagom stor arbetsbelastning. (Young & Stanton, 

2002)  

Malleable attentional resources theory är en förklaringsteori för effekterna av mental 

underbelastning på utförande/prestation. Enligt denna teori kan uppmärksamhetskapaciteten hos en 

person/operatör, som utför en uppgift, förändras i storlek i samband med förändringar i uppgiftens 

kognitiva krav. Ställs det väldigt låga kognitiva krav på operatören minskar alltså även operatörens 

uppmärksamhetskapacitet. Minskningen i prestation förknippad med mental underbelastning kan 

alltså förklaras med en avsaknad av lämplig uppmärksamhetskapacitet. Med andra ord, när 

uppgiften är ”för lätt” och ger en mental underbelastning, leder det till att 

uppmärksamhetskapaciteten blir låg, vilket i sin tur leder till att man presterar sämre. (Young & 

Stanton, 2002) 

I ett försök av Young & Stanton (2002) visade resultaten på en tydlig minskning i mental 

arbetsbelastning förknippad med vissa nivåer av automation. Automationen gav operatören en låg 

mental arbetsbelastning vilket försämrade prestationsförmågan. Ögonrörelser visar också att 

uppmärksamhetskapacitet varierar i direkt samband med nivån av mental arbetsbelastning.  

Det verkar vara så att sämre prestation till följd av mental underbelastning är ett problem inte enbart 

vid automation, utan även vid bredare aspekter av mental underbelastning. Young & Stanton (2002) 

beskriver ett experiment där försökspersonerna skulle lösa en uppgift inne i en bil. Resultatet blev 

att det tog längre tid att utföra uppgiften när bilen stod stilla än när de samtidigt körde, vilket tyder 

på att mental underbelastning vid stillastående kan ha påverkat prestationen. 

Young & Stanton (2002) beskriver att en person som kör en bil med ACC (Adaptive Cruise Control) 

och AS (Active Steering) får mycket lägre krav på uppmärksamhetsresurserna och lägre 

arbetsbelastning. Detta gör att resurspoolen blir mindre eftersom den inte behövs. Om 

maxkapaciteten hos en operatör har minskat som en konsekvens av uppgiftens låga arbetsbelastning 

är risken stor att han/hon inte kan hantera situationen när den blir kritisk eller plötsligt kräver högre 

arbetsbelastning. Detta leder till sämre prestation om något oförutsägbart skulle inträffa, t.ex. om 

automationen skulle sluta fungera. På grund av detta föreslår Young & Stanton (2002) att framtida 

fordonsdesigners borde använda teknologin till stödsystem i förarmiljön istället för automation som 

ersätter förarens aktivitet.  



 

17 

 

 

3.2 LOC – Locus Of Control 

Behavioural Adaption (BA) är ett begrepp som, när det gäller kontexten transport, beskriver vilka 

beteenden som uppkommer till följd av en förändring av trafiksystemet. Det är möjligt att förarens 

beteende, förutom förändringar av trafiksystemet, också påverkas av individuella skillnader och 

egenskaper hos förare (Rudin-Brown & Parker, 2004). Körbeteendet påverkas av förarens mentala 

modell av köruppgiften och denna mentala modell påverkas av; egenskaper hos föraren, av 

feedback från system som In-vehicle Intelligent Transportation Systems (ITS) samt av vilken grad 

föraren litar på att systemet gör det som det ska. 

 

Figur 9. Egenskaper hos föraren så som exempelvis LOC påverkar förarens körbeteende,  

(författarens egen modell). 

 

Locus of control (LOC) är ett begrepp som beskriver olika ansvarskällor vari en individ ser orsaken 

till en händelse (Rudin-Brown & Parker, 2004). Personer med ett internt LOC tror att de själva kan 

agera så att möjligheten för positiva utfall i en händelse maximeras och möjligheten för negativa 

utfall minimeras. En intern person kan därför välja att lita på sina egna färdigheter och förmågor, 

hur säkert ett system än verkar vara, och han/hon behåller ett mer direkt förhållningssätt till 

körningen. En person med externt LOC har större benägenhet att överlåta kontrollen till ett system 

och lita på att systemet utför uppgiften, och kanske till och med att litar på systemet för mycket för 

att lyckas hålla koncentrationen uppe (Rudin-Brown & Parker, 2004). Risken är då att externer 

hamnar ”utanför loopen”, dvs. att de mentalt inte längre är med och kontrollerar bilens framfart. 

När det gäller tågförare skulle ett externt LOC kunna innebära att föraren förskjuter ansvaret för 

olika händelser till ATC-systemet, samt överlåter kontrollen till systemet och litar på att det utför 

aktuell uppgift. 

Begreppet Tillit till automation kan användas för att förklara individuella skillnader i användning av 

och tillit till olika sorters automatiserade processer, så som exempelvis ITS. En person vars tillit till 
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automation faller under en viss gräns har benägenhet att ingripa och åsidosätta systemet, medan en 

person som litar på systemet för mycket kan misslyckas att ingripa om systemet skulle sluta att 

fungera. Till vilken grad en förare litar på systemet kan bero på personlighetsfaktorer så som LOC 

(Rudin-Brown & Parker, 2004). 

I en studie av Rudin-Brown och Parker (2004) fick förare köra en bil med ACC (Adaptive Cruise 

Control) under tre olika tillstånd; ett där systemet bromsade in förarens fordon när fordonet framför 

var på kort avstånd, ett på långt avstånd, samt ett tillstånd där ACC var avstängt. Man tog sedan 

fram en persons LOC-poäng genom att låta denne fylla i ett antal frågor i ett frågeformulär. De 

personer som fick ett LOC-poäng, vad gäller körning, på 1 eller högre är interner och de med ett 

poäng på noll eller mindre är externer. Resultaten av studien visar att interner kände av minst 

arbetsbelastning vid körningen där ACC var inställd på kort avstånd, medan externer kände tvärtom. 

Interner kände sig mer distraherade från föraruppgiften under aktiv ACC än vad externer gjorde. 

När man jämförde tiden det tog för en förare att trampa på bromspedalen då bromslyktorna på bilen 

framför tändes blev resultatet att det tog längre tid för externer att reagera än för interner. När man 

jämförde hur pass väl förarna höll sig i sin fil under de olika ACC-tillstånden blev resultatet att 

externer körde närmare filens gränser vid det långa ACC-tillståndet och när ACC var avstängd 

jämfört med vid det korta ACC-tillståndet, medan internerna inte visade någon skillnad mellan de 

olika tillstånden. På frågan om förarna kunde tänka sig att köpa ett ACC system till sin egen bil 

svarade 80% av externerna ja, medan bara 38% av internerna gjorde det. Vid ett simulerat fel på 

ACC systemet tog det längre tid för externer att reagera och ingripa än det gjorde för interner. Detta 

styrker hypotesen att interner har ett mer direkt förhållningssätt till körningen, medan externer litar 

mer på systemet. Resultaten visar även att graden av BA är relaterat till hur mycket tillit föraren har 

till systemet. Externer har större benägenhet att lita på ett automatiserat system än interner (Rudin-

Brown & Parker, 2004).  

De här resultaten tyder på att det är viktigt att överväga olika egenskaper hos föraren när man ska 

avgöra konsekvenser av införandet av automatiska system i fordon. 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs proceduren för att samla in och analysera data till studien. Det material som 

använts redovisas och en beskrivning av observationsmetoden, frågeformulären, intervjuerna och 

analysmetoden fastställs. 

4.1 Procedur 

Studien innefattar observationer, frågeformulär, intervjuer, skriftlig dokumentation av intervjuer 

samt analys av intervjudokumentationer och formulärsvar.  

4.2 Material 

Till de deltagande observationerna användes en filmkamera för att kunna filma kortare sekvenser av 

tågresan som senare användes som minnesstöd till anteckningar. Under observationerna användes 

papper och penna för att göra fältanteckningar över iakttagelser samt för att skriva ner svar på 

frågor till föraren. Filmsekvenser och fältanteckningar från observationerna användes senare mest 

som minnesstöd för att kunna skapa en bättre förståelse för tågförarens arbetsuppgifter och 

informationsmiljö. Frågeformulären som delades ut till förarna var gjorda på dator och utskrivna så 

att förarna kunde fylla i dem. Till intervjuerna hade en intervjuguide förberetts och under 

intervjuerna spelades frågorna och förarnas svar in med en mp3-spelare. Skriftlig dokumentation 

och analys av intervjuerna utfördes på en laptop.  

4.3 Observationer 

I studien har deltagande observationer genomförts. Två inledande observationer genomfördes för att 

få en inblick i hur tågförarsystemet ser ut och för att få en uppfattning om vilken information 

föraren har tillgång till i dagsläget. Under observationerna filmades korta sekvenser med 

filmkamera och fältanteckningar togs. Observationerna ägde rum på två resor Linköping-Kalmar tur 

och retur, vilket innebar sammanlagt tolv timmar. 

4.4 Frågeformulär 

Efter de två inledande observationstillfällena utformades ett frågeformulär som delades ut till 

samtliga 30 tågförare på företaget (se bilaga 1). Tio st. av förarna fyllde i frågeformuläret, men två 

av dem var ofullständigt ifyllda och fick tas bort. De första 17 frågorna i formuläret berörde hur 

frekventa några vanliga händelser med koppling till ATC-användning är under körning. Nästa fråga 

handlade om anledningar till varför föraren ”kör på pipet”. Dessa 18 frågor är hämtade ur rapporten 

”Lokförarens informationsmiljö och ATC, ett användarperspektiv” (Olsson et al., 2001). Dessa 

frågor ska fånga olika körstilar, samt förare som mer eller mindre sällan råkar ut för olika incidenter 

angående ATC-systemet. De sista 30 frågorna är hämtade från en svensk översättning av LOC-testet 

som Rudin-Brown och Parker (2004) använt sig av och berör risker, olyckor och säkerhet i 

tågtrafiken. Dessa ska fånga förarens attityd gällande ansvarsfördelning mellan förare och system 

osv.  
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När frågeformulären samlats in utformades ett kalkylblad med diagram över tågförarnas svar på alla 

frågor. Detta för att kunna fånga upp variationer i förarnas sätt att svara. Baserat på förarnas svar i 

frågeformulären valdes sex st. olika förare ut till intervjuer. Genom svaren i frågeformulären ville 

man se om det fanns något samband mellan förares körstil, attityd gällande ansvarsfördelning, och 

åsikter om ATC-systemet. 

4.5 Intervjuer 

Av de åtta förarna som fyllt i frågeformulären fullständigt valdes sex stycken ut för en ostrukturerad 

intervju till studien. Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare. Eftersom så pass få förare fyllde i 

frågeformulären kunde urvalet inte baseras särskilt mycket på deras svar. De sex som valdes ut av 

de åtta svarande valdes på grund av att några svarat ganska lika på frågorna och några olika. Även 

på grund av att de hade olika många års erfarenhet av tågkörning. Detta för att få en bredd i 

intervjudata och för att möjlighet till jämförelser skulle finnas. En ostrukturerad intervju 

genomfördes för att ge förarna så stor chans som möjligt att fritt uttrycka sina åsikter om systemet. 

Till intervjun användes en intervjuguide med förberedda frågor som skulle täcka de ämnen som var 

av intresse för studien (se bilaga 2). Samtliga intervjuer var ca 40 minuter långa. De frågor som 

ställdes valdes ut tillsammans med en utav handledarna för att bäst försöka få svar på studiens 

frågeställningar. Några av frågorna är även hämtade från artikeln ”Lokförarens informationsmiljö 

och ATC, ett användarperspektiv” (Olsson et al., 2001). 

4.6 Deltagarna/Förarna 

De sex förare som intervjuades är i 30-55 årsåldern och har varierande antal års erfarenhet av 

tågkörning, allt mellan 1 och 21 år. Bland de intervjuade förarna är fem stycken män och en är 

kvinna.  

4.7 Analysmetod 

Intervjuerna dokumenterades skriftligt men ingen noggrann transkription gjordes eftersom 

intervjuerna var så pass långa att det inte fanns tillräckligt med tid för detta. Intervjuerna har 

analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt på så sätt att det räknades samman hur 

många förare som svarat lika på olika frågor eller som har uttryckt liknande påståenden. Kvalitativt 

på så vis att förarnas svar har tolkats, preciserats, och passats in i olika kategorier. De 

analysmetoder som använts är två av de fem analysmetoder som beskrivs av Kvale (1997), 

nämligen meningskoncentrering och meningskategorisering. Meningskoncentrering innebär att de 

uttalanden som intervjupersonerna gjort formuleras om för att bli kortare och mer koncisa. 

Meningskategorisering handlar om att intervjun kodas i olika kategorier.  

Intervjumaterialet analyserades först genom att de skriftliga dokumentationerna förkortades och att 

förarnas svar på så vis blev kortare och mer koncisa. Sedan strukturerades förarnas svar på ett 

sådant sätt att det var möjligt att jämföra de olika förarnas svar. Detta genom att kategorier skrevs 

ned som antingen var frågor som ställts under intervjun eller påståenden som flera av förarna 

uttryckt. Under dessa kategorier klistrades de sex förarnas svar eller påståenden in och 

sammanfattades. Vissa av förarnas svar fick flyttas runt bland kategorierna eftersom det föraren 
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svarat passat bättre in som svar under en annan fråga eller ett annat påstående. På så vis gick det 

lättare att jämföra mellan de olika förarnas svar. 

För att få fram förarnas LOC-poäng och ta reda på om de var interner eller externer användes 

samma metod som i Rudin-Brown och Parkers artikel (2004). LOC-poängen togs fram genom att 

från personens svar på LOC-formuläret subtrahera personens poäng på extern-skalan från poängen 

på intern-skalan. De som fick ett LOC-poäng, vad gäller körning, på 1 eller högre är interner och de 

med ett poäng på noll eller mindre är externer. 
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5 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultat och analys från intervjuer och enkäter. Resultaten är 

uppdelade mellan de olika frågeställningarna och är därför placerade under rubriker som är 

formulerade på samma sätt som frågeställningarna, nämligen ”Vilken information skulle hjälpa 

föraren att mer aktivt kunna delta i körningen?”, ”På vilket sätt bör informationen presenteras?” och 

” Finns det något samband mellan körstil, attityd gällande ansvarsfördelning och åsikter om ATC-

systemet?”. 

Resultaten till de två första frågeställningarna presenteras i olika kategorier som på olika sätt berör 

studiens syfte och tjänar som grund till svar på frågeställningarna. Till varje kategori finns några 

underkategorier som antingen funnits som frågor under intervjuerna eller som är påståenden som 

förarna uttalat under intervjuerna. De rubriker som är påståenden är skrivna i kursiv stil. 

5.1 Vilken information skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i 
körningen?  

I följande stycke presenteras resultat som berör den första frågeställningen; ”Vilken information 

skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i körningen?”. Resultatet presenteras under 

rubrikerna ”Säkerhet och kontroll”, ”Planering av körningen”, samt ”Information som saknas”. 

5.1.1 Säkerhet och kontroll 

 Anser du att du får tillräckligt med information från ATC-systemet för att kunna 

utföra ditt arbete som du vill? 

Alla förare anser att de får tillräckligt med information. Ingen har svarat nej på denna fråga, men 

många har åsikter att tillägga om informationen från ATC-systemet. Det har kommit fram åsikter så 

som att man vänjer sig vid ATC-systemet med tiden, att informationen som visas är ganska 

begränsad och att den skulle kunna visas på ett bättre sätt. Detta beskrivs närmare under några av 

nedanstående punkter. 

 Anser du att ATC systemet ger dig tillräcklig och nödvändig information för att känna 

att du har kontroll? 

På denna fråga svarade alla sex förare först ”ja”. Fyra av förarna har gett ytterligare några 

kommentarer. En av förarna (A) påpekade här att informationen är något knapphändig eftersom 

själva gränssnittet inte är så utvecklat. 

En annan förare (E) menar att enda gången man måste ha full kontroll på egen hand är när det är 

halt ute. ATC:n vet ju inte att det är halt, vilket innebär att du måste börja bromsa mycket tidigare än 

när ATC:n säger ifrån.   

Förare F menar att du alltid kan köra säkert med ATC:n, men att om du även har linjekännedom så 

kan du köra mer ekonomiskt.  
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Förare H menar att ATC:n är bra eftersom den talar om eller ingriper då den tycker att föraren ”inte 

kör på egen hand så att säga”. Men även denna förare menar att man kan köra mjukare och ligga 

steget före ATC:n om man har linjekännedom.  

 Vilken information skulle kunna öka känslan av kontroll? 

Till den här frågan har förarna haft lite olika åsikter. Förare A påpekar här att det vore bra med 

avståndsangivelser till kommande hastighetsnedsättningar eller stoppsignaler, så att man vet hur 

många meter det är kvar.  

Även förare C tycker det skulle underlätta om man kunde se hur långt det är kvar till nästa signal. 

Att kunna se plattformar på en bildskärm skulle också vara bra. 

Förare D tar upp att det vore en fördel om man, speciellt på vissa ställen, kunde se när man har 

mötande tåg. Föraren nämner ett visst ställe på spåret där man med väldigt kort framförhållning får 

stoppbesked i ATC-panelen vilket i det här fallet innebär att du har ett möte. Det skulle föredras att 

man fick reda på det lite tidigare.  

Förare E tycker att ATC-systemet fungerar bra som det är och att det är pålitligt. Något föraren 

tycker skulle vara bra, men inte tror att ATC:n kan ta hand om, är att man skulle kunna se om ett 

mötande tåg är försenat. Föraren menar att om man vet att mötet kommer vara 15 minuter sent så 

behöver ju inte man själv heller köra på i full fart, utan färden kan flyta på lite bättre om man kunde 

anpassa sig till varandras tider. Detta vore speciellt bra på sådana banor det här företaget kör på 

eftersom det bara är ett spår.  

Förare F menar att om man inte kan lita på ATC:n så ska man inte köra tåg. Eftersom man inte kan 

stanna på siktsträckan så måste man helt enkelt lita på ATC-systemet. Denna förare tycker dock att 

ATC-systemet är dumt i presentationen och att det skulle kunna öka känslan av säkerhet om man 

kunde se vad som händer längre fram på spåret. ATC:n vet ju exempelvis vad nästkommande fem 

signaler visar, men på grund av gränssnittet kan det inte visas för föraren. 

Vad som kan komma upp på spåret menar förare H är det enda man är osäker över, men det kan ju 

inte ATC:n heller veta. 

 Hur viktigt tycker du att sättet informationen presenteras på är för säkerheten? 

På den här frågan har förarna haft lite blandade svar. De flesta verkar tycka att sättet information 

presenteras på är viktigt för säkerheten. Några tycker att ATC-systemet är bra och säkert som det är 

idag och andra ser vissa saker som vore bra att förändra.  

Förare A tycker att informationen är något bristfällig och saknar framförallt avståndsangivelser. Om 

det är flera hastighetsnedsättningar på rad så vet ju ATC:n om det men kan inte visa det på grund av 

gränssnittet. Man får bara upp ett L i displayen vilket betyder att det kommer flera restriktiva 

hastighetsangivelser efter varandra. Men ATC:n kan inte visa vad det är för hastigheter eller hur 

långt det är fram till dess att de börjar gälla. L:et hamnar på sista platsen i displayen och byts alltså 

bort mot sista siffran i hastighetsangivelsen. Det innebär att om det är 80km/h för tillfället så står 

det 8L på displayen.  
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Förare C tycker att det är ganska viktigt hur informationen presenteras och att displayen idag är lite 

begränsad. Denna förare skulle önska att det presenterades lite mer information än vad det gör idag, 

och tror att alla förbättringar är positiva, förhoppningsvis. 

Förare D tycker att ATC:n fungerar bra som den är idag och tror inte att några förändringar skulle 

öka säkerheten nämndvärt. Det syns bra som det är idag, och det är mest upp till föraren vad 

han/hon gör med informationen sen.  

Förare E tycker att sättet informationen visas på är viktigt. Föraren tar upp som exempel att om man 

har ”vänta stopp” i signalen så är det ju viktigt att det visas som det ska på displayen. Föraren 

tycker systemet är väldigt säkert som det är idag och ser det nästan som en omöjlighet att det skulle 

hända något. Missar man att bromsa så gör ju ATC-systemet det istället. Händer det något så beror 

det i regel på lövhalka, och det kan ju inte ATC:n göra något åt ändå. 

Förare F litar på ATC-systemet som det är idag, men påpekar att presentationen är dum och att det 

kan kännas osäkert i början innan man vant sig. Även förare H gör det och påpekar att den enda 

osäkerhetskänslan är för sådant som ATC:n inte kan påverka, t.ex. en bil eller människa som 

kommer upp på spåret.  

 Hur viktigt är linjekännedom? 

Många förare tycker att det är viktigt med linjekännedom. Genom förarnas svar på olika frågor har 

det framgått att man kan köra på en mjukare och mer ekonomiskt sätt om man känner till spåret. 

Man agerar ofta innan ATC:n säger ifrån att det är dags att sakta ner, vilket är svårt att göra om du 

inte känner till vilka hastigheter, kurvor, lutningar osv. som kommer framöver. Linjekännedom 

verkar vara extra viktigt när det är halt ute. Förare E exempelvis har påpekat att man måste agera 

långt före ATC:n om det är halt ute för att hinna sakta ner i tid.   

 Tycker du informationen stödjer ditt sätt att arbeta?  

(Får du anpassa ditt sätt att arbeta efter ATC:n eller är den anpassad efter dig?) 

Alla sex förare ser ATC-systemet som ett stöd eller hjälpmedel och tycker att det fungerar ganska 

bra, men några kom även med fler kommentarer om hur det fungerar.  

Förare A berättade att ljudsignalerna som ATC:n ger ifrån sig kan vara lite störande då det piper 

upprepade gånger om man kör lite för fort vilket kan innebära att andra besked, t.ex. ljudsignalen 

vid restriktiva hastighetsbesked, drunknar och överröstas av pipandet som gäller överskriden 

hastighet.  

Förare C menar att ATC-systemet är till stöd då du som förare inte kan se en signal bortom 

siktsträckan som exempelvis visar stopp, men du kan se det på ATC-panelen. 

Förare E anser att ATC:n är ett hjälpmedel som övervakar föraren som kör, inte ett hjälpmedel som 

ska hjälpa till att köra tåget. Föraren menar att ATC:n inte ska behöva ingripa med att bromsa, utan 

det ska bara ske om föraren missat det. Någon gång kan det hända att ATC:n inte tänker som föraren 

gör och börjar pipa eller ingripa även om föraren själv tycker sig ha kontroll på allting.  
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Förare F menar att det tar ett tag att vänja sig vid ATC:n och skulle önska att ATC:n kunde vara lite 

mer ”mänsklig, mer kopplad till det mänskliga”. Denna förare menar att ”sambandet mellan maskin 

och människa inte är så bra gjort”. Som exempel tar föraren upp tonstötarna som ljuder när man får 

upp ny information i ATC-panelen. Dessa upplevs som väldigt störande när man först börjar köra 

tåg och föraren tycker fortfarande att de inte är speciellt anpassade till människan. Men föraren 

säger ändå att man vänjer sig vid ATC-systemet och tycker att det är ganska bra ändå. 

Förare H menar att ATC:n är en hjälpande hand som håller koll på saker och ting och underlättar 

arbetet. Men om man har linjekännedom så ligger man ofta före ATC:n och kan börja bromsa lite 

tidigare än när ATC:n säger till, för att få en mjukare körning, och även utnyttja rullningar lite 

bättre. Föraren påstår även att man inte alltid kan hålla den hastighet som ATC:n anvisar för att det 

då exempelvis ”hugger” när man kör den hastigheten genom en kurva. Föraren menar att ATC:ns 

anvisningar gör att man kan köra på ett säkert sätt, men om man har linjekännedom kanske man, 

förutom att köra säkert, även kan köra lite komfortkörning genom att bromsa lite tidigare för att det 

ska bli en mjukare körning. 

5.1.2 Planering av körningen  

 Kan du planera körningen framåt i tiden? Kan ATC:n hjälpa till att planera 

körningen? 

Förare A säger att det är svårt att planera eftersom man bara får information om att det är stopp 

längre fram, men inte hur långt fram. Det hade varit lättare att planera om man kunde se 

signalbilden på flera signaler framåt på någon grafisk bild. Man hade även lättare kunnat planera 

framåt om man fick reda på vilken typ av fel ett balisfel är. Då kunde man planera om man måste 

sakta ner eller ej.  

Förare C tittar på tavlor längs spåret för att få informationen tidigare och kunna planera lite tidigare 

än när ATC:n säger till. Även linjekännedomen gör att man kan planera körningen framåt i tiden 

säger föraren. ATC:n skulle kunna hjälpa till med detta genom att visa information som gäller 

längre fram på banan och genom att informationen kunde uppdateras kontinuerligt och inte 

punktvis.  

Förare D menar att ATC:n inte kan hjälpa till att planera framåt, utan att det bygger på 

linjekännedom. Föraren tror inte heller det skulle underlätta om ATC:n kunde visa sådant som 

bygger på linjekännedom för då skulle man inte vara tillräckligt uppmärksam utåt.  

Förare E menar att körningen bygger mycket på linjekännedom och att man därför kör i princip 

likadant varje gång. Föraren menar att ATC-systemet hjälper till med att visa vilken hastighet som 

gäller men att man tittar även själv på hastighetsskyltarna och kan genom det och linjekännedom då 

släppa på gasen lite och rulla ner i hastighet lite för att slippa bromsa. 

Både förare F och H menar att man kan planera framåt och reagera innan ATC:n säger till tack vare 

linjekännedom.  
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 Man vill börja bromsa tidigare än när ATC-systemet indikerar om hastighetsnedsättning.  

Fem av de sex förarna har påpekat att man oftast ligger före ATC-systemets indikationer.  

Förare A berättar att det är bra att ha lite marginaler och om det är halt ute måste du bromsa tidigare 

än när ATC:n säger till. 

Förare D har lärt sig var hastighetsnedsättningarna är och kan därmed dra ner gasen långt innan och 

rullar ner i hastighet istället för att gasa på och sedan vara tvungen att bromsa mycket hårdare. På så 

vis blir det en mjukare körning och en mjukare färd för resenärerna. 

Även förare E berättar att det är viktigt att bromsa tidigare än när ATC:n indikerar när det är halt ute 

och precis som förare D säger föraren att genom linjekännedom kan man låta fordonet bromsa så 

det blir en mjukare körning istället för att köra på för fullt och sedan bromsa. 

Förare F berättar att man kan köra mer ekonomiskt om man har linjekännedom och inte bara kör 

efter ATC:n. På vissa ställen kan det vara höjd hastighet under en väldigt kort sträcka följt av en låg 

hastighet, och har man då linjekännedom vet man att det inte är någon idé att gasa på, eftersom man 

i så fall snart måste göra en kraftig inbromsning. I en sådan här situation skulle det hjälpa om man 

hade någon slags skärm med en kurva över hastigheten så att man kunde se att det bara var en 

väldigt kort sträcka framöver med högre hastighet.  

Förare H berättar att man av rutin ligger steget före ATC:n vilket gör att man kan bromsa lite 

mjukare om man gör det innan ATC:n säger till. Dessutom kan man utnyttja rullningar lite bättre. 

Är det halt ute ligger man verkligen före ATC:n. Föraren tycker ändå inte att ATC:n ska ligga lika 

långt före eftersom den redan ligger på ett säkert sätt, men reagerar man före så blir det en bättre 

komfortkörning. 

5.1.3 Information som saknas 

 Behövs det ytterligare information som inte finns idag? 

Förare A påpekar att det vore bra om man fick information om var andra tåg befinner sig. På så vis 

skulle man kunna veta om det är någon idé att ringa tågklareraren för att få information om varför 

det är stopp i signalen. Föraren menar även att det säkert finns annan information man också skulle 

ha nytta av som man inte kommer på för stunden. 

Förare C upprepar att det vore bra om man kunde se hur långt det är kvar till nästa signal som står i 

stopp, samt vad flera signaler längre fram visar. Det vore även bra om man kunde se plattformen på 

någon form av bildskärm. Då skulle man kunna se att man kommit hela vägen in till plattformen 

med hela tåget.  

Förare D menar att det inte får bli för mycket information så att man tittar för mycket på panelen 

istället för ut på spåret. Men något som vore bra var om man kunde se hur långt det är till 

framförvarande tåg. Då skulle man kunna anpassa sin fart bättre för att slippa få stopp i alla 

signaler. Om tåget framför inte hunnit lämna sträckan framför så får man ju stopp i signalen in till 

den sträckan.  
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Något som förare E tror är svårt att bygga in i ATC-systemet, men som skulle underlätta körningen, 

vore att om F:et i ATC-panelen försvinner så ska de tre nollorna som betyder stopp komma upp med 

en gång. Det händer ofta när man har ett tåg framför sig, som man kommit för nära, att F:et 

försvinner och inte kommer tillbaka. Då måste man vara vaksam på att rätt som det är så kan man få 

upp tre nollor vilket betyder stopp. Dessa tre nollor kan ibland komma upp ganska nära signalen. 

Man hinner stanna ändå, men man skulle önska att de tre nollorna kom upp tidigare när F:et 

försvinner.  

Förare F menar att det skulle underlätta om informationen uppdaterades kontinuerligt, alltså mer 

likt hur det fungerar med radioblockering. Då skulle det vara smidigare att köra eftersom ATC:n 

skulle hänga med i realtid på vad som händer. Föraren tycker även det vore bra om man kunde se 

hur många signaler det är kvar till nästa signal som står i stopp.  

Förare H tror att det skulle bli enerverande om man plockade in fler saker i ATC:n. Föraren tror att 

det skulle bli mycket pipande vilket kunde bli ett stressmoment och en obehaglig faktor. Det skulle 

vara en stor framgång med kontinuerlig uppdatering av informationen i ATC:n, men det kanske 

skulle vara svårt på grund av radioskugga, kostnader osv. 

 Vill veta hur många meter det är kvar till en stoppsignal 

Något som tre av de sex förarna explicit påpekar är att det skulle vara hjälpsamt och bra om man på 

något vis skulle kunna se hur långt det är kvar till nästa stoppsignal.  

Förare A tycker även att det skulle vara bra om ATC-systemet kunde visa hur många meter det är 

kvar till kommande hastighetsbegränsningar.  

Förare C påpekar att det skulle underlätta om man kunde se hur långt det är kvar till nästa plattform. 

Samma förare menar även att det vore positivt om man kunde få en bild över vad flera signaler 

längre fram på spåret visar.  

Förare F berättar att man kan få upp meddelandet ”0P” i ATC:n vilket betyder ”stop preliminärt”. 

Detta innebär att det är stopp i någon av de fem kommande signalerna men inte i den närmst 

kommande. Denna förare menar att stoppet ofta beror på ett tåg som ligger framför, vilket gör att 

man får stopp i signalen eftersom man inte får köra in på samma sträcka som det framförvarande 

tåget. Man vet då inte hur nära det tåget man ligger, men ATC:n vet om det är i andra, tredje, fjärde 

eller femte signalen. Då hade det varit bra om man kunde se hur långt det var kvar till 

stoppsignalen, eller hur många signaler det är kvar till stoppet. Föraren menar att om det exempelvis 

är ett godståg som ligger framför så hade man sett att stoppet ”flyttar sig” och förstått att det är ett 

tåg, och på så vis kunde man lista ut om det är någon idé att köra lika fort, eller om man kan dra ner 

på farten för att slippa få stopp i signalerna. I dagsläget vet man ju inte hur långt det är kvar till 

stoppet eller vad stoppet beror på.  

Förare D har en snarlik åsikt och menar att ATC-systemet kanske kunde visa en slags ”bromslista” 

som talar om när det är lämpligt att börja bromsa, med hjälp av olika bromspunkter där man kan dra 

ner ett eller två hack på broms/gasspaken för att bromsa in ”snyggt” och för att undvika att det blir 

”tvärnit” till slut. Denna förare berättar även att man oftast får information om en kommande 
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hastighetsnedsättning i god tid, men att det finns ett visst ställe där bromssträckan är ganska kort 

och att man därför skulle ha nytta av att få informationen lite tidigare på det stället.  

 Var är behovet av information störst? I vilka sammanhang? 

Några av förarna kan inte komma på några speciella sammanhang där det behövs mer info, andra av 

dem har vissa åsikter om det.  

Förare A tycker att det kunde vara bra att få information om stationer där man ska ha uppehåll samt 

om det blir något balisfel. Då skulle man vilja veta vilken typ av balisfel det är så att man kanske 

kunde undvika att behöva begränsa hastigheten på grund av vissa fel.  

Förare C har ett annat exempel på när man skulle vilja ha mer information. När man får upp ”0P” på 

ATC-panelen, så vet man bara att en signal längre fram står i stopp, men man skulle även vilja veta 

vilken av dem.  

Förare D säger att det finns en speciell sträcka där man ganska sent får information om lägre 

hastighet, och att man där skulle vilja ha informationen lite tidigare. 

Förare E och H tycker båda att man får tillräckligt med information från ATC-systemet för att kunna 

köra säkert och att man blir så pass van att man inte behöver mer. Förare H påpekar även att det inte 

behövs mer information eftersom de banorna som Kustpilen kör på har så pass lite trafik och långt 

mellan signalerna.  

Förare F påpekar att det kan vara lite svårt att köra när det är dimma ute, att man då kan tappa 

uppfattningen lite om var man är. Då skulle det vara bra med en kurva över hastigheterna framöver 

så man vet när man bör sakta ner osv.  

 Sammantaget, får man för mycket/för lite information från ATC:n? 

Förare A har exempel på information man skulle kunna lägga till, och även förare C tycker att det är 

för lite information och att det finns saker som kan läggas till. Förare D tycker att det finns viss 

extra information man skulle ha nytta av, men påpekar att det inte får blir för mycket så att man 

tittar för mycket på ATC:n.  

Förare E och H tycker att man får lagom mängd information som det är idag.  

Förare F menar att man gärna vill kunna se den information som ATC:n har i bakfickan. Att man 

kan se vad fler signaler längre fram visar. Men även denna förare menar att det inte får bli för 

snårigt, utan att man snabbt måste kunna ta till sig informationen. Denna förare tror på någon form 

av grafisk bild.  

5.2 På vilket sätt bör informationen presenteras?  

I följande stycke presenteras resultat som berör bifrågeställningen till den första frågeställningen; 

”På vilket sätt bör informationen presenteras?”. Resultatet presenteras under rubrikerna 

”Gränssnittet”, ”ATC vs. RATC”, samt ”Hur information bör presenteras”. 
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5.2.1 Gränssnittet 

 Gränssnittet outvecklat/begränsat 

Tre av de sex förarna (A, C och F) uttrycker att gränssnittet till ATC:n är outvecklat och 

begränsande. ATC:n vet mycket men kan inte visa det på grund av att gränssnittet är så pass 

outvecklat. Förare F påpekar att mjukvaran utvecklats men att gränssnittet är detsamma och ATC:n 

kan bara visa information med hjälp av de sex platserna för siffror i de två små displayerna, och 

med hjälp av tonstötarna. Denna förare menar att det hade underlättat om informationen hade 

kunnat visas på någon form av bildskärm istället.  

 ATC:n är gammalmodig 

Två av de sex förarna (A och F) har uttryckt att ATC-systemet känns gammalmodigt. 

 ATC ger inte fulländig information, den kan mer än den visar för föraren 

Tre av de sex förarna (A,C och F) påpekar explicit att ATC-systemet har tillgång till mer 

information än vad den visar för föraren. Den tar upp mycket information från baliserna som är dold 

för föraren. Detta på grund av att ATC-panelens gränssnitt inte är utvecklat för att kunna visa all den 

informationen. Den information som finns tillgänglig för föraren kan bara presenteras på två små 

displayer med plats för tre siffror vardera, samt genom de två olika tonstötar som ATC:n ger ifrån 

sig.  

5.2.2 ATC vs. RATC 

 Föredrar du ATC eller RATC?  

Förare A anser att båda systemen har sina fördelar. Radioblockeringssystemet (RATC) är mer 

komplicerat om det blir fel på ATC-utrustningen på fordonet, men när det fungerar som det ska 

finns det vissa fördelar jämfört med vanlig ATC. Med det vanliga ATC-systemet får du 

informationen om vad som gäller i olika signaler punktvis från baliserna som ligger i spåret. ATC 

visar exempelvis att det är stop i nästa signal, men det kan hinna ändras innan man har kommit fram 

till den signalen. Då kan föraren själv se att signalen att har slagit om till kör, men det vet inte ATC-

systemet om förrän man passerar baliserna som ligger vid den signalen, eller om det finns 

repeterbaliser berättar föraren. Det innebär att, beroende på om det är 40- eller 10-övervakning, så 

måste man ner i en hastighet på antingen 40km/h eller 10 km/h vid en punkt någonstans innan den 

signalen, även om man ser att signalen slagit om till kör. Först när man passerar balisen får ATC:n 

uppdaterad information. Fördelen med radioblocksystemet är att man får informationen via radio 

istället, vilket innebär att så fort signalen slår om och visar körbesked får ATC-systemet en 

uppdatering och då slipper man gå ner i 40km/h eller 10 km/h. Radioblockeringssystemet får alltså 

inte punktvis information så som det vanliga ATC-systemet, utan istället kontinuerlig information 

var 12e sekund ungefär. Denna förare påpekar även att vid lövhalka måste man agera långt innan 

ATC-systemet säger ifrån, och då är det en fördel att ha de optiska ljussignalerna som vid vanlig 
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ATC. 

Förare C tycker att om presentationen var mer utförlig i ATC-panelen skulle det kunna räcka med 

radioblockering (RATC) och inte behövas optiska signaler som vid vanlig ATC. Men som det är 

idag så är radioblocket begränsat på ett sätt eftersom allt inte får plats på displayen. När det står ett 

F som betyder att det är fritt på sträckan, och man kan köra, så syns ju inte sista siffran vars plats 

F:et har tagit. Ibland kommer man då exempelvis inte ihåg om det var 80 eller 85 km/h som gällde 

och det kan man inte heller se eftersom det står 8F. En nackdel med de optiska signalerna på vanlig 

ATC tycker föraren är att det kan vara svårt att se dem i starkt solljus eller om man är långt bort. 

Förare D är osäker på vad som är bäst. Föraren har inte kört mycket på vanlig ATC och tror att 

radioblock kanske fungerar bättre eftersom man då tittar mer på banan och hastighetstavlor. 

Förare E tycker att radioblockeringssystemet fungerar bra men skulle ändå föredra att ha signaler, 

där man exempelvis ser en röd signal när det är stopp, istället för att bara lita på ett F i ATC-panelen 

som vid radioblockering. Föraren säger att om man kör på radioblock, där singaler bytts ut mot en 

plåtskylt som finns där ATC-informationen uppdateras via baliser, måste man lita på F:et i ATC-

panelen. Man kan ju inte se på plåtskylten ute på spåret om den visar kör eller stopp, så som man 

kan via ljussignalerna. Ett annat exempel är ”vänta stopp” där föraren menar att det är tydligare på 

vanlig ATC där man ser det i signalerna, medan det på radioblock bara är tre nollor som kommer 

upp i ATC-panelen. I vanlig ATC ser man på signalerna att nästa signal är stopp, medan i radioblock 

ser man inte det i förväg utan då kommer det bara upp tre nollor som betyder ”vänta stopp”. Då ser 

man inte innan att nästa signal är ”vänta stopp”. Föraren tycker det skulle vara bra om ”0P” fanns 

som information i radioblock också så att man kunde se att nästa signal inte är stopp men någon 

efter det är stopp. Något förare E, som nämnts tidigare, tror skulle underlätta körningen vid 

radioblockering vore att om F:et i ATC-panelen försvinner så ska de tre nollorna som betyder stopp 

komma upp med en gång.  

Förare F menar att radioblockeringssystemet inte har riktigt samma dignitet som vanliga ATC-

systemet. Föraren berättar att om man skulle köra mot en röd signal (som vid ATC) skulle det 

kännas i hela kroppen, och att det inte riktigt ger samma känsla om du kör förbi en plåtskylt när du 

inte har ett F i ATC-panelen (som vid RATC). Föraren säger även att vid radioblockering får man 

hela tiden tonstötar när man får upp ny information i ATC-panelen, vilket upplevdes som väldigt 

störande i början. Föraren tycker fortfarande att det enformiga ljudet inte är speciellt anpassat till 

människan. Denna förare säger även att ljussignalerna vid vanlig ATC har sin motsvarighet som 

information i ATC-panelen, men att den informationen då är ett komplement till signalerna, medan 

på radioblocket är ju radioblockinformationen som visas i ATC panelen det enda man har, eftersom 

man ju inte kan se på plåtskylten om det är kör eller stopp. Föraren påpekar även att det är väldigt 

bökigt om radioblocket skulle sluta fungera. Man måste då stänga av ATC:n, sända ut en signal med 

en radiosändare för att externmarkera sig och sedan är det en väldig massa samtal med tågklarerare. 

Radioblockeringssystemet är ett väldigt säkert system men det är bökigt när ATC:n inte fungerar 

som den ska.  

Förare H har varit med och kört på radioblock sedan det kom och är väldigt van vid det, så för 

denna förare spelar det inte någon roll om man kör på radioblock eller vanlig ATC. 
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 Punktvis uppdatering av information i vanliga ATC-systemet är en nackdel. 

Tre av förarna (A, C och F) påpekar att en nackdel med vanlig ATC är att informationen ges 

punktvis, alltså när man kör över baliserna.  

Förare C tycker att det hade varit bättre om informationen uppdaterades kontinuerligt så att ATC:n 

kunde vara med i realtid, samt visa information lägre fram på banan, vilket skulle göra det enklare 

att planera arbetet framåt i tiden.  

Både förare A och F tycker att det är en nackdel att informationen ges punktvis eftersom man då 

själv kan se exempelvis att en signal slagit om till kör, men eftersom ATC:n inte får den 

informationen förrän man kör över en repeterbalis eller balisen vid signalen, så måste man sakta ner 

och bete sig som om signalen står i stopp eftersom det är vad ATC:n tror. 

5.2.3 Hur information bör presenteras 

 Hur presenteras information idag? Hur vill du att den ska presenteras? 

Förare A tror att det skulle vara en fördel att visa informationen på en panel där man kan se 

exempelvis bromskurvor grafiskt. Då skulle man kunna se vilka hastighetsnedsättningar det är om 

det är flera på rad och man skulle kunna se var det är dags att bromsa, var det är stoppsignaler etc. 

Det vore även bra om det fanns avståndsangivelser till de olika beskeden för då skulle det vara 

väldigt lätt att följa. Föraren påpekar även att det finns en risk med att man presenterar för mycket 

information eftersom det då kan hända att man tittar för mycket på panelen och glömmer 

verkligheten. Men föraren menar även att man blir beroende av sådana här system då man kör i 

höga hastigheter eftersom man inte hinner bromsa inom siktsträckan. Som lösning på detta menar 

föraren att man skulle kunna ta efter det som finns på flyget, att man projicerar information på 

förarrutan. På så vis kan man ha uppsikt framåt och samtidigt ha koll på ATC-informationen. 

Angående tonstötarna tycker förare A att det vore bra om man kunde ha flera olika ljud istället för 

bara två olika eftersom de lätt kan drunkna i varandra. Det borde vara olika ljud beroende på vad 

det är för typ av besked. Det skulle även kunna fungera med en röst som talar om 

hastighetsangivelser, information om stoppsignaler etc. Man slipper sitta och titta på 

hastighetsmätaren tack vare att ATC:n piper om man kör för fort men föraren anser att det blir lite 

dumt eftersom man inte får lov att köra på pipet. Då måste man ju ändå titta på hastighetsmätaren. 

En lösning på detta skulle kunna vara att man införde ett annat ljud som varnade om att man börjar 

närma sig en hastighet där man inte får köra fortare, istället för att den piper när man redan kör för 

fort.  

Förare C menar att det skulle vara bättre att ha en monitor som visar informationen. Man kunde ha 

lysdioder och siffror som räknar ner avståndet till nästa signal. Det vore även bra om man kunde se 

plattformen och var man befinner sig vid den på en bildskärm i monitorn. Även denna förare tycker 

att ljudsignalerna kan utvecklas så att det är olika ljud i olika situationer.  

Förare D menar att ATC:n är ganska simpel idag och att det är positivt. Men föraren skulle gärna 

vilja att ATC:n kunde visa något om hur långt det är mellan tågen. Det kunde exempelvis vara 

siffror som visar hur många meter det är till framförvarande tåg. Föraren säger även att det finns ett 
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visst ställe på banan där man skulle vilja ha information om hastighetsnedsättning lite tidigare. 

Även denna förare tycker att tonstötarna kan drunkna i varandra och att det borde vara lite större 

skillnad på tonlägena. Tonstöten som ljuder vid ”litet fel” dränks av tonstötarna som betyder att man 

överskrider hastigheten. När man sedan tittar ner på panelen ser man att lampan för ”litet fel” lyser 

utan att tonsignalen uppfattats. 

Förare E säger att man blir väldigt van vid systemet när man kört länge vilket gör det är svårt att 

komma på något man vill ändra på. Något som föraren tror är svårt att bygga in i ATC-systemet, 

men som skulle underlätta körningen, vore att om F:et i ATC-panelen försvinner så ska de tre 

nollorna som betyder stopp komma upp med en gång. Föraren tycker att det är ganska mycket 

pipande när man kör på radioblock eftersom ATC:n piper varje gång den skickar en signal och 

”frågar” om sträckan är fri och varje gång den får svar om att det är fritt. Men samtidigt tror föraren 

att det inte är något man kan komma ifrån och att det ändå är bra att det piper när det händer något 

så att man vet att man ska titta på ATC-panelen då. Men man borde kunna ändra volymen på 

tonstötarna mer än vad man kan idag eftersom föraren tycker att den lägsta volymen idag ändå är 

lite hög.  

Förare F säger att ATC:n vet mer än den kan visa för föraren eftersom presentationen bara består av 

sex siffror och två tonstötar. Föraren tror det skulle underlätta om informationen presenterades på 

någon slags bildskärm istället så att ATC:n kunde visa vad den ”har i bakfickan”. Föraren tycker, 

som nämnts tidigare, att tonstötarna är väldigt lika varandra och i början tyckte föraren att det var 

väldigt störande att den ger tonstötar varje går man får upp information. Föraren tycker fortfarande 

att ljuden är väldigt enformiga och inte speciellt anpassade för människan. Ljuden skulle kunna 

utvecklas så att man hade olika ljud för olika vikt på informationen. Föraren tror att man får en 

känsla av olika ljud och att man därför kan använda ett ”farligt” ljud vid mer farliga situationer och 

ett mer harmoniskt ljud om det inte handlar om fara. Idag är det bara två ljud som är väldigt lika 

varandra och används till alla olika situationer. Föraren tror att det skulle vara bättre med en 

bildskärm som visar en profil över hur hastigheten kommer att vara framöver istället för de sex 

siffror som finns idag. På denna profil skulle man kunna se hur fort man får köra nu och senare och 

det hade varit lätt att kontinuerligt följa denna kurva över hur man idealiskt ska köra. Det skulle ge 

mycket mer information än de sex siffrorna som finns idag.  

Om man kunde se vad flera signaler längre fram visar hade det varit lättare att planera säger föraren. 

Då kunde man t.ex. se om stoppsignalen förflyttar sig framåt, och på så vis sett att det är ett tåg som 

ligger framför, och då kunnat anpassa sin hastighet efter det tåget så att man slipper hinna ifatt 

stoppsignalen. 

Föraren påpekar att det är viktigt att man snabbt kan se informationen och att det inte är för snårigt 

och tror att någon slags grafisk bild skulle fungera bra. Föraren påpekar även att när ATC:n får träda 

in och bromsa så beror det oftast inte på att man missat hastighetsnedsättningen utan att man 

bromsar lite för sent bara. Föraren tror även att det beror på att hastighetsmätarna som finns i tåget 

visar fel. Den analoga visar 10-15 km/h fel vilket gör att det inte är någon idé att titta på den. Den 

digitala visar oftast ganska rätt. Men hade båda stämt och man kunde lita på dem skulle det 

förmodligen göra att ATC:n inte behövde driftbromsa lika ofta.  
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Förare H menar att det inte behövs mer information än vad som finns idag eftersom det är så pass 

lite trafik på de banor Veolia kör på och det är långt mellan signalerna. Man får all information som 

behövs för att framföra tåget på ett säkert sätt. Men föraren säger att man ibland kan få upp någon 

konstig information i ATC-panelen, eller så kan det vara stopp av någon konstig anledning, alltså 

inte på grund av någon signal utan att det exempelvis är något som gått sönder på fordonet. Om 

ATC:n krånglar kan man få starta om den och då får man inte upp någon hastighet i ATC-panelen 

utan bara ett F, och då får man köra i max 80 km/h tills man kommer till en hastighetstavla, så 

föraren tycker det rullar på ändå. Det är bra att man kan ställa in volymen på tonstötarna, och 

föraren vill själv gärna ha det högt så att man hör att det är dags att titta på ATC:n , eftersom den 

piper när något har ändrats eller när den varnar för någonting. Förare H tror att det inte får bli för 

mycket information i hytten då det kan bli ett stressmoment. Det hade varit en stor framgång om 

ATC:n kunde uppdateras kontinuerligt, men föraren tror att det nog skulle vara svårt att ordna på 

grund av radioskugga, kostnader och material. 

 Vet man alltid vad ATC-systemets indikeringar betyder? 

Samtliga förare menar att det mycket är en vanesak, och att man lärt sig vad allt betyder.  

Förare C berättar att om det händer något utöver det vanliga är det inte säkert att man vet vad det 

som står på ATC-panelen betyder, och då får man ringa för att få information.  

Två av förarna (A och F) menar att man inte alltid vet vad ett balisfel beror på och att det skulle 

vara bra att få reda på.  

Förare H säger att man ibland kan få upp någon konstig information på ATC:n eller få stopp av 

någon konstig anledning, t.ex. att fordonet har gått sönder på något vis. Ibland kan man även 

behöva starta om ATC:n om den krånglar, och då kanske man bara får upp ett F i displayen. Då får 

man köra i högs 80 km/h tills ATC:n får ett nytt hastighetsbesked.  

 Var hämtar du mest information, utifrån eller från ATC-panelen? 

Förare A menar att man hämtar hastighetsinformation både från tavlorna och från ATC-panelen. 

Men om det t.ex. är problem med lövhalka tittar man mer på tavlorna eftersom man vill veta 

hastigheten innan ATC:n säger ifrån. 

Förare C kör inte bara på ATC:n utan tittar väldigt mycket på tavlorna längs med spåret.  

Förare D tittar mer på tavlorna och säger även att man lärt sig var hastighetsnedsättningarna är 

vilket gör att man kan dra ner gasen i förväg och på så vis få en mjukare körning. 

Förare E menar att ATC:n bara är ett hjälpmedel som ska övervaka föraren. Det är föraren som ska 

bromsa och ATC:n ska egentligen inte behöva gripa in. Föraren tittar på skyltarna längs med spåret 

men menar samtidigt att man ganska automatiskt tittar på ATC:n.  

Både förare F och H tittar först och främst på tavlor och optiska signaler och har bara ATC:n som ett 

stöd. De nämner att om man glömmer vad det var för hastighet som gällde så är det bra att man kan 

slänga ett öga på ATC-panelen. 
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5.3 Finns det något samband mellan körstil, attityd gällande 
ansvarsfördelning och åsikter om ATC-systemet? 

I följande stycke presenteras resultat som berör den andra frågeställningen; ”Finns det något 

samband mellan körstil, attityd gällande ansvarsfördelning och åsikter om ATC-systemet?”. 

Resultatet presenteras under rubrikerna ”Körstil”, samt ”LOC”. 

5.3.1 Körstil 

Resultaten från enkäterna visar att fyra av de sex förarna kör på pipet ofta, någon gång per vecka, 

och två av de sex förarna kör på pipet ibland, någon/några gånger per år. De har med andra ord en 

körstil där de ”kör på pipet”.  

De två vanligaste anledningarna till varför man kör på pipet var att man försökte inhämta en 

försening eller att man rullar upp i hastighet i en lutning.  

Nedan visas hur varje förare har skattat på frågan om hur ofta man kört på pipet (1-5), och av vilken 

anledning. Anledningarna är rankade så att den mest förekommande anledningen står överst, näst 

mest förekommande näst överst osv. 

Förare A – 4 (ofta, någon gång per vecka) 

Försökte inhämta en försening. 

Rullar upp i hastighet i en lutning. 

Jag var inte tillräckligt uppmärksam. 

Det finns en differens mellan ATC och hastighetsmätaren. 

Förare C – 4 (ofta, någon gång per vecka) 

Det finns en differens mellan ATC och hastighetsmätaren. 

Rullar upp i hastighet i en lutning. 

Försökte inhämta en försening. 

Jag var inte tillräckligt uppmärksam. 

Förare D – 3 (ibland, någon/några gånger per år) 

Rullar upp i hastighet i en lutning. 

Försökte inhämta en försening. 

Jag var inte tillräckligt uppmärksam. 

Förare E – 4 (ofta, någon gång per vecka) 

Försökte inhämta en försening (ej rangordnade). 

Rullar upp i hastighet i en lutning(ej rangordnade). 

Det finns en differens mellan ATC och hastighetsmätaren (ej rangordnade). 
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Förare F – 4 (ofta, någon gång per vecka) 

Försökte inhämta en försening. 

Rullar upp i hastighet i en lutning. 

Tidtabellen mycket snäv, försöker tjäna in tid om försening skulle uppstå senare. 

Det finns en differens mellan ATC och hastighetsmätaren. 

ATC tillåter mig att köra ”för fort”. 

Jag var inte tillräckligt uppmärksam. 

Förare H – 3 (ibland, någon/några gånger per år) 

Försökte inhämta en försening. 

Rullar upp i hastighet i en lutning. 

Jag var inte tillräckligt uppmärksam. 

Tidtabellen mycket snäv, försöker tjäna in tid om försening skulle uppstå senare. 

Det finns en differens mellan ATC och hastighetsmätaren. 

ATC tillåter mig att köra ”för fort”. 

5.3.2 LOC 

Nedan presenteras förarnas snittpoäng på de tio frågor i enkäterna som handlar om internt LOC 

(frågorna 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 och 30) och förarnas snittpoäng på de tio 

frågor som handlar om externt LOC (frågorna 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 och 25), 

samt deras generella LOC-poäng vad gäller körning. 

Internt Externt Internt - Externt 

     Generell LOC-poäng 

A 2.40  3.80  -1,4 = Extern 

C 2.33  3.53  -1,2 = Extern 

D 1.47  4.20  -2,73 = Extern 

E 1.67  3.13  -1,46 = Extern 

F 1.67  3.00  -1,33 = Extern 

H 1.73  3.67  -1,94 = Extern 

Resultatet visar att alla förarna har egenskapen av ett externt LOC (Locus of control), dvs att de har 

större benägenhet att överlåta kontrollen till ett system, i det här fallet ATC-systemet. De kan 

förskjuta ansvaret för olika händelser till ATC-systemet. 
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5.4 Sammanfattning – Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten, presenterat under de olika frågeställningarna. 

5.4.1 Vilken information skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i 
körningen? 

Förarna anser att man klarar att framföra tåget på ett säkert sätt med hjälp av den information som 

finns tillgänglig via ATC-systemet idag, men de vill gärna ha tillgång till ytterligare information 

som skulle göra det möjligt att planera körningen framåt i tiden och ge dem en mer aktiv 

köruppgift. Exempel på information som förarna vill ha tillgång till är kommande signalbilder och 

hastighetsgränser samt avstånd till dessa, vilken typ av balisfel det är, var andra tåg befinner sig 

samt hur långt det är till framförvarande tåg, orsaker till varför en signal står i stopp eller varför en 

hastighet är nedsänkt.  

5.4.2 På vilket sätt bör informationen presenteras? 

Förarna anser att gränssnittet till ATC-systemet är outvecklat och begränsande. För att kunna 

presentera den information som förarna önskar vore en större display att föredra. På denna kunde 

kommande hastigheter visas med hjälp av en bromskurva som gjorde det möjligt för förarna att 

planera körningen framåt i tiden. De skulle även kunna se kommande signalbilder på denna kurva, 

alternativt att detta visades bredvid kurvan tillsammans med avståndsangivelser till signalbilderna. 

Även tonstötarna behöver utvecklas och skilja sig mer från varandra för att ej riskera att dränka 

varandra. Ett alternativt presentationssätt vore att informationen visades på förarrutan.  

5.4.3 Finns det något samband mellan körstil, attityd gällande 
ansvarsfördelning och åsikter om ATC-systemet? 

Samtliga förare har en körstil där de ”kör på pipet” och samtliga förare har ett externt LOC. 

Eftersom det inte fanns någon skillnad i körstil och LOC var det inte möjligt att jämföra detta med 

förarnas åsikter om ATC-systemet.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten till första frågeställningen, dess bifrågeställning, samt den andra 

frågeställningen med kopplingar till bakomliggande teori. I slutet av kapitlet följer en diskussion 

om metoden som använts i studien. 

6.1 Vilken information skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i 
körningen?  

I det här stycket diskuterar jag resultaten från intervjuerna för att besvara den första 

frågeställningen. Detta genom att diskutera varje stycke i resultatdelen var för sig, samt koppla till 

teorin. 

Precis som i resultatdelen är de rubriker som kommer från påståenden från förarna skrivna i kursiv 

stil. Resten är frågor som funnits med i intervjuerna. 

6.1.1 Säkerhet och kontroll 

 Anser du att du får tillräckligt med information från ATC-systemet för att kunna 

utföra ditt arbete som du vill? 

Alla sex förare anser att de får tillräckligt med information från ATC-systemet, men ställer man 

följdfrågor öppnar de upp sig lite mer och fler åsikter om informationen kommer fram, så som att 

informationen är knapphändig och kunde visas på ett bättre sätt. Det verkar alltså som att 

förbättringar kan göras för att förarna ska få rätt information presenterad på rätt sätt. Detta resultat 

har även Kecklund (2001) kommit fram till. Hade förarna haft tillgång till mer information hade 

risken varit mindre att deras köruppgift ger en mental underbelastning eftersom köruppgiften då inte 

hade varit lika automatiserad. Detta skulle minska risken att de presterar sämre om systemet 

eventuellt skulle sluta fungera, som Young & Stanton (2002) beskriver. Tillgång till mer information 

hade även underlättat arbetet för förarna att planera körningen framåt i tiden (Kecklund, 2001). 

 Anser du att ATC systemet ger dig tillräcklig och nödvändig information för att känna 

att du har kontroll? 

Även på denna fråga har alla förare svarat ja. Men också här framkommer det att informationen är 

knapphändig. Även åsikter om att linjekännedom är viktig framkommer och att de måste ha full 

kontroll på egen hand när det är halt ute eftersom ATC:n inte kan veta det, och man därför måste 

reagera innan ATC:n säger ifrån. Linjekännedom verkar vara viktigt för att kunna köra mjukt, så att 

det blir komfortabelt för resenärerna och även för att kunna köra ekonomiskt. Att linjekännedom är 

så viktigt tyder på att förarna kör mycket efter minne och tidigare erfarenheter och att de saknar 

information som hjälper dem att planera körningen framåt i tiden, precis som Kecklund (2001) 

kommit fram till. 

 Vilken information skulle kunna öka känslan av kontroll? 

När man frågar vilken information som skulle kunna öka känslan av kontroll tycker någon förare att 

informationen är bra som den är medan andra berättar om information som det vore bra om ATC-
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systemet kunde presentera. För att öka förarnas känsla av kontroll skulle ATC-systemet behöva ge 

dem information om avståndsangivelser till exempelvis kommande signaler, information om när 

man har mötande tåg och när mötande tåg är försenat. Här ser man tendenser som stämmer överens 

med Kecklunds (2001) resultat som visar att många förare känner att de kör i ett 

informationsvakuum, vilket gör att köruppgiften blir en väldigt automatiserad uppgift som kan leda 

till uppmärksamhetsproblem och större risker för olyckor i de fall där ATC-systemet slutar fungera 

eller där ATC-övervakningen delvis faller bort.  

 Hur viktigt tycker du att sättet informationen presenteras på är för säkerheten? 

De flesta förare verkar tycka att sättet information presenteras på är viktigt för säkerheten. Några 

tycker att ATC-systemet är bra och säkert som det är idag och andra anser att det finns information 

som vore bra att lägga till i systemet. För att göra systemet ännu säkrare skulle man kunna utveckla 

gränssnittet så att mer information kan visas. Enligt Kecklund (2001) skulle tillgången till mer 

information leda till en säkrare arbetsuppgift. Till exempel skulle man kunna lägga in 

avståndsangivelser till flera av kommande hastighetsnedsättningar, samt vilken hastighet som 

kommer gälla. Mer utförlig information och en bättre presentation av informationen skulle även 

kunna reducera osäkerhetskänslan när man är ny som förare och ännu inte vant sig vid systemets 

information. Förarna anser att det är viktigt att information är lätt att ta till sig så att man inte stjäl 

uppmärksamhet från spåret. Enligt Kecklund (2001) anser tågförare att ATC är ett viktigt 

hjälpmedel vid tågkörning, speciellt i situationer med trötthet och försämrad uppmärksamhet. Men 

samtidigt har det visat sig att tågföraruppgiften på grund av systemets utformning är väldigt 

automatiserat och kan leda till att arbetet upplevs tråkigt, ej stimulerande och att det inger en känsla 

av brist på kontroll och påverkningsmöjligheter över körningen (Söderström et al., 2001). Hade 

man gett förarna tillgång till mer information och en mer aktiv köruppgift skulle man förmodligen 

reducera förarnas trötthet då arbetet känns mindre tråkigt, mer stimulerande och påverkningsbart. 

 Hur viktigt är linjekännedom? 

Många förare tycker att det är viktigt med linjekännedom eftersom man då kan agera innan ATC:n 

säger ifrån och på så sätt köra på ett mjukare och mer ekonomiskt sätt. Linjekännedom är också 

extra viktigt när det är halt ute eftersom man då måste agera långt före ATC:ns indikeringar för att 

hinna sakta ner i tid. Hade ATC-systemet gett rätt information presenterad på rätt sätt skulle det 

kanske kunna leda till att även förare utan linjekännedom kunde köra på ett mjukare, mer 

komfortabelt och ekonomiskt sätt. Detta hade även, enligt Kecklund (2001) hjälp förarna att planera 

arbetet framåt i tiden och planera sina handlingar där utefter.  

 Tycker du informationen stödjer ditt sätt att arbeta?  

(Får du anpassa ditt sätt att arbeta efter ATC eller är den anpassad efter dig?) 

Alla sex förare ser ATC-systemet som ett stöd eller hjälpmedel. Det är till stöd eftersom det är 

föraren själv som kör tåget medan systemet övervakar och kan ge information som finns bortom 

siktsträckan. Dock har kommentarer framkommit om att man kan känna sig osäker när man är ny 

med systemet, att det är en vanesak att förstå informationen, att tonstötarna från systemet kan vara 

störande och dränkas i varandra, att man ibland inte kan köra efter ATC:ns information eftersom det 

då hugger i kurvorna och att ATC:n ibland ingriper trots att föraren anser sig ha full kontroll. Enligt 

Kecklund (2001) måste informationen och hur den presenteras stödja förarens sätt att arbeta. Att 
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utforma informationen så att den är lätt att förstå även för en nybörjare skulle kunna stödja förarens 

sätt att arbeta, samt göra den intuitiv så att det inte blir en inlärningsuppgift och vanesak att förstå 

informationen. För att undvika missförstånd eller att information faller bort vore det bra att utveckla 

tonstötarna från systemet så att de skiljer sig mer från varandra och att olika slags information har 

olika ljud. Tonstötarna som idag ljuder upprepade gånger då man kör lite för fort bör inte dränka 

andra besked, som t.ex. besked om restriktiva hastigheter.  

6.1.2 Planering av körningen 

 Kan du planera körningen framåt i tiden? Kan ATC:n hjälpa till att planera 

körningen framåt i tiden? 

Fem av förarna menar att för att det ska vara möjligt att planera körningen framåt i tiden krävs det 

att man har linjekännedom och känner till spårets egenskaper. Precis som Kecklund (2001) skriver, 

måste förarna gissa hur det ser ut längre fram på spåret eftersom de saknar information om detta, 

och enda sättet att göra en bra gissning är med hjälp av linjekännedom och tidigare erfarenheter. 

För att ATC-systemet skulle kunna hjälpa föraren att planera körningen framåt i tiden skulle det 

behöva presentera information om flera kommande signalbilder och hastighetsangivelser och 

avstånd fram till dessa. Kunde detta ske i realtid vore det ett stort framsteg. Hade föraren även fått 

reda på vilken typ av fel ett balisfel är skulle han/hon kunna avgöra om det är nödvändigt att sakta 

ner eller ej. Sådan här informations skulle även kunna leda till att föraren fick en mer aktiv 

köruppgift vilket minskar risken för mental underbelastning. 

 Man vill börja bromsa tidigare än när ATC-systemet indikerar om hastighetsnedsättning.  

Fem av de sex förarna har explicit påpekat att man ofta agerar före ATC-systemets indikeringar. 

Detta sker med hjälp av linjekännedom och görs för att körningen ska bli mjukare och mer 

ekonomisk. Tre av förarna påpekar även att man behöver bromsa tidigare än ATC:ns indikering om 

det är halt ute. ATC-systemet borde alltså ge information om hastighetsnedsättningar tidigare för att 

körningen ska kunna bli så mjuk och ekonomisk som möjligt. Kanske kunde detta ske med hjälp av 

fler hastighetsindikeringar eller genom att man kan se den uträknade bromskurvan på någon form 

av bildskärm. Detta skulle ge förare, speciellt utan linjekännedom, en mer aktiv köruppgift, och 

information om signalbilder och hastigheter längre fram på spåret skulle ge alla förare en mer aktiv 

köruppgift.  

6.1.3 Information som saknas 

 Behövs det ytterligare information som inte finns idag? 

Svar på denna fråga har redan förekommit under tidigare frågor men med hjälp av denna explicita 

fråga blev det extra tydligt. Precis som nämnts tidigare vill flera av förarna ha information om hur 

långt det är kvar till nästa signal eller hastighetsnedsättning samt information om flera kommande 

signaler och hastighetsbesked på rad.  
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Information om var andra tåg befinner sig efterfrågas och hur långt det är till framförvarande tåg. 

Med hjälp av denna information skulle man kunna veta om det är någon idé att ringa tågklareraren 

för att få information om varför det är stopp i signalen. Man skulle även kunna anpassa sin fart 

bättre för att slippa få stopp i alla signaler om tåget framför inte hunnit lämna sträckan framför. Om 

man kunde se plattformen vid stationerna på någon form av bildskärm skulle man kunna se att man 

kommit hela vägen in till plattformen med hela tåget. Flera förare tycker också det skulle underlätta 

om informationen uppdaterades kontinuerligt. Då skulle det vara smidigare att köra eftersom ATC:n 

skulle hänga med i realtid på vad som händer.  

 Vill veta hur många meter det är kvar till en stoppsignal 

Något som tre av de sex förarna explicit påpekat är som tidigare nämnts att det skulle vara 

hjälpsamt och bra om man på något vis kunde se hur långt det är kvar till nästa stoppsignal och få 

information om flera kommande signaler. Även Kecklund (2001) har kommit fram till att förarna 

vill ha information om målavstånd synligt i förarhytten. 

 Var är behovet av information störst? I vilka sammanhang? 

Det verkar inte finnas några speciella sammanhang där behovet av information är som störst. Det 

behov av information som nämnts hittills är nödvändiga eller önskvärda överlag.  

Förarna har dock nämnt några specifika tillfällen där man skulle ha nytta av information som inte 

finns idag. Exempel på sådan är information om vilka stationer man ska ha uppehåll vid och att man 

får reda på vilken typ av balisfel ett balisfel är. Ett annat tillfälle är när det är dimmigt ute då man 

kan tappa uppfattningen lite om var man är någonstans. Detta är ett tillfälle då det speciellt skulle 

lämpa sig att ha en kurva över kommande hastigheter, som nämnts tidigare. På så vis skulle det bli 

lättare för förarna att veta när det är dags att sakta ner då det är dimmigt ute och de inte har lika stor 

nytta av tavlor och av sin linjekännedom. I fallet med dimma har förarna lite större behov av 

information än i vanliga fall. 

 Sammantaget, får man för mycket/för lite information från ATC:n? 

Fyra av sex förare anser att det hade underlättat om man fick ut mer information från ATC-systemet, 

medan två av sex tycker att man sammantaget får lagom mängd information. Detta tyder på att, 

precis som tidigare undersökningar visat, förarna har ett behov av ytterligare information från ATC-

systemet jämfört med vad de får idag. Ytterligare information skulle enligt Kecklund (2001) ge 

föraren större chans att uppmärksamma avvikelser mot normaltillståndet i den aktuella 

arbetssituationen och även bidra till en bättre förståelse av arbetssituationen och underlätta arbetet 

samt gett möjlighet att skapa sig en bild av hur arbetet kan planeras framåt i tiden och gjort arbetet 

till en mer aktiv uppgift, som skulle vara mer säker.  

6.2 På vilket sätt bör informationen presenteras?  

I det här stycket diskuterar jag resultaten från intervjuerna för att besvara bifrågeställningen till den 

första frågeställningen. Detta genom att diskutera varje stycke i resultatdelen var för sig, samt 

koppla till teorin. 
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Precis som i resultatdelen är de rubriker som kommer från påståenden från förarna skrivna i kursiv 

stil. Resten är frågor som funnits med i intervjuerna. 

6.2.1 Gränssnittet 

 Gränssnittet outvecklat/begränsat 

Tre av de sex förarna uttrycker explicit att gränssnittet till ATC:n är outvecklat och begränsande. 

Det finns stora möjligheter att utveckla gränssnittet till ATC-systemet. Idag består det av två små 

displayer med plats för tre siffror i vardera, samt två olika tonstötar. Genom en utveckling skulle 

föraren kunna få tillgång till den information som ATC-systemet fångar upp från baliserna, men 

som idag inte kan visas för föraren på grund av det begränsade gränssnittet, samt ytterligare 

nödvändig information. Detta skulle göra att informationen inte är så knapphändig, och man skulle 

kunna ge föraren tillgång till mer information än i dagsläget presenterat på ett bättre sätt. Genom 

blinkningar och tonsignaler från ATC-panelen får föraren idag en viss information hur långt det är 

kvar till målpunkten (Olsson et al., 2001). Detta är dock inte tillräckligt för att föraren ska kunna 

planera arbetet framåt i tiden, då han/hon inte har tillgång till information om exempelvis vilken av 

de nästkommande signalerna på tur som står i stopp, eller hur många meter det är fram till signalen i 

stopp. 

 ATC:n är gammalmodig 

Två av de sex förarna har explicit uttryckt att ATC-systemet känns gammalmodigt. Genom att 

utveckla ATC-systemets gränssnitt skulle man kunna reducera känslan av att arbeta med ett 

gammalmodigt system vilket skulle kunna leda till större motivation hos förarna.  

 ATC-systemet ger inte fulländig information, det har tillgång till mer än det visar för 

föraren 

Tre av de sex förarna påpekar explicit att ATC-systemet har tillgång till mer information än vad det 

kan visa för föraren. Detta på grund av att ATC-panelens gränssnitt inte är utvecklat för att kunna 

visa all den informationen som tas upp av systemet (via baliserna). Genom att utveckla gränssnittet 

skulle man kunna ge föraren tillgång till mer information och slippa ge dem känslan av att 

information är dold för dem eller att de kör i ett informationsvakuum som Kecklund (2001) skriver. 

6.2.2 ATC vs. RATC 

 Föredrar du ATC eller RATC?  

Förarna verkar anse att båda systemen har sina fördelar och nackdelar, men en viss preferens mot 

ATC verkar förekomma. Tre av förarna verkar luta åt att ATC är att föredra, en åt RATC och två åt 

att det inte spelar någon roll.  

När det är halt ute måste man agera långt innan ATC-systemet säger ifrån och då är det en fördel att 

kunna hämta information från de optiska ljussignalerna som vid vanlig ATC eftersom man då kan få 

informationen tidigare.  
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Det hade varit en fördel om ATC-systemet fick kontinuerlig uppdatering av informationen så att 

föraren slapp sakta ned när systemet ännu inte fått besked om att nästa signal står i ”kör”, men 

föraren själv kan se att den optiska signalen redan har slagit om till ”kör”. En fördel med RATC är 

att systemet får informationen snabbare via radio, jämfört med ATC som får den punktvis genom att 

köra över baliserna. En nackdel med de optiska signalerna på vanlig ATC tycker en förare är att det 

kan vara svårt att se dem i starkt solljus eller om man är långt bort.  

RATC är mer begränsat eftersom F:et som visar körbesked ”stjäl” en av de få platser som finns för 

information i de två små displayerna till ATC-systemet. Radioblockeringssystemet (RATC) är mer 

komplicerat om det blir fel på ATC-utrustningen på fordonet. 

De två åsikterna om RATC, att man i RATC måste lita på ett F i panelen istället för att själv läsa av 

optiska signaler samt att RATC inte upplevs ha samma dignitet som vanlig ATC, kan kopplas till 

teorin om Malleable Attentional Resources (Young & Stanton, 2002). Eftersom att föraren inte själv 

läser av information från optiska signaler utan istället får höra en tonstöt och då ser ett F i ATC-

panelen blir uppgiften mer automatiserad och föraren lyfts längre ifrån föraruppgiften. Detta kan 

leda till en mental underbelastning som kan innebära att föraren skulle prestera sämre om 

automatiseringen skulle haverera och föraren själv tvingas ingripa. Tekniken ersätter, i fallet om 

RATC, förarens uppgift istället för att stödja den vilket enligt Young och Stanton (2002) bör 

undvikas för att inte riskera sämre prestation. Att RATC inte upplevs ha samma dignitet som ATC 

kan också bero på att förarens uppgift har ersatts av tekniken. Istället för att föraren själv ser om 

signalen visar rött eller grönt ska han/hon lyssna efter en tonstöt och då titta ner på panelen för att se 

om det finns ett F som visar körbesked. På så vis har föraren ingen aktiv uppgift att kontrollera 

körbesked utan detta har ersatts av systemet. Genom att både ha kvar de optiska signalerna och 

systemets indikationer skulle man ge föraren en aktiv uppgift i att kontrollera körbesked via 

signalerna och systemet skulle istället stödja förarens uppgift istället för att ersätta den. 

 Punktvis uppdatering av information i vanliga ATC-systemet är en nackdel. 

Tre av förarna påpekar explicit att en nackdel med vanlig ATC är att informationen ges punktvis, 

när man kör över baliserna. Detta gör som nämnts ovan att föraren, om tåget inte ännu har kört över 

en balis som ger information till ATC-systemet om att signalen slagit om till kör, måste bete sig som 

att signalen står i ”stopp” även om föraren själv kan se att den optiska signalen redan slagit om till 

”kör”. Det hade alltså varit en fördel om systemet kunde få kontinuerlig uppdatering av 

information, så att det hängde med i realtid och föraren slapp bete sig efter systemets kunskap 

istället för sin egen.  

6.2.3 Hur information bör presenteras  

 Hur presenteras information idag? Hur vill du att den ska presenteras? 

De flesta av förarna verkar överens om att sättet informationen presenteras på kan utvecklas och bli 

bättre. Avståndsangivelser till kommande signaler och hastighetsnedsättningar efterfrågas av fyra av 

de sex förarna. Förslag på hur denna information skulle kunna presenteras är genom en grafisk bild 

som visar bromskurvor och flera kommande hastighetsangivelser och signalbilder samt 

avståndsangivelser till dessa. Ett alternativ kan vara att ha lysdioder och siffror som räknar ner 
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avståndet till nästa signal eller hastighetsangivelse. Förarna menar, precis som framkommit i 

tidigare studier, att om de hade fått information om signaler och hastighetsgränser längre fram på 

spåret hade det varit lättare att planera körningen. Man skulle då exempelvis kunna se om 

stoppsignalen förflyttar sig framåt, och på så vis se att det är ett tåg som ligger framför, och då 

kunna anpassa sin hastighet efter det tåget så man slipper hinna ifatt stoppsignalen. 

Annan information som efterfrågas är att kunna se plattformen och var man befinner sig vid den på 

en bildskärm. När F:et försvinner i ATC-panelen vill man ha tidigare information om att det är stopp 

så att man slipper sitta och vara vaksam på att de tre nollorna som betyder stopp när som helst kan 

dyka upp. Det finns även ett visst ställe på Stångådalsbanan där en förare efterfrågar information 

om hastighetsnedsättning tidigare. Den analoga hastighetsmätaren visar idag 10-15 km/h fel. Hade 

både den analoga och digitala hastighetsmätaren stämt och man kunde lita på dem tror en förare att 

det kulle göra att ATC:n inte behövde driftbromsa lika ofta.  

Fyra av de sex förarna har explicit uttryckt att tonstötarna från ATC-systemet borde skilja sig mer 

från varandra för att inte drunkna i varandra. Lösningar på hur den audiella informationen kan 

utformas är exempelvis genom en talad röst som alternativ eller komplement till tonstötarna. Man 

skulle även kunna utveckla tonstötar som varnar om att man börjar närma sig en hastighet där man 

inte får köra fortare, istället för när man redan kör för fort. På så vis skulle man slippa titta på 

hastighetsmätaren lika ofta och kunna hålla större fokus på spåret. Volymen på den audiella 

informationen bör kunna ställas in manuellt av föraren så att den passar föraren som ska köra. 

Ljuden borde kunna utvecklas så att de skiljer sig mer från varandra och att ljuden kanske är 

anpassade efter olika vikt utav information.  

Förarna menar att informationen måste vara tydlig och lätt att förstå och att det inte får bli för 

mycket information så att den riskerar att stjäla fokus från spåret. Ett förslag är att informationen 

projicerades på förarrutan så att man kan ha uppsikt framåt och samtidigt ha koll på ATC-

informationen.  

 Vet man alltid vad ATC-systemets indikeringar betyder? 

Samtliga förare menar att det mycket är en vanesak att förstå ATC-systemets indikeringar, och att 

man fått lära sig vad allt betyder. Händer något utöver det vanliga är det inte säkert att man vet vad 

det som står på ATC-panelen betyder, och då får man ringa för att få information om det. Två av 

förarna (A och F) menar att man inte alltid vet vad ett balisfel beror på och att det kunde vara bra att 

få reda på.  

För att man ska slippa lära in utantill vad de olika ATC-indikationerna betyder borde man kunna 

utveckla dem så att de blir mer intuitiva. Detta skulle med stor sannolikhet underlätta åtminstone för 

nya förare. Det skulle förmodligen också underlätta för vana förare i stressade eller kritiska 

situationer då man kanske inte minns exempelvis vad de olika bokstäverna står för. Genom att göra 

informationen mer intuitiv borde man kunna stödja förarens sätt att arbeta. Genom att ge 

information om vad ett balisfel beror på skulle man även ge föraren en mer aktiv roll i körningen. 
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 Var hämtar du mest information, utifrån eller från ATC-panelen? 

Förarna verkar ganska överens om att man främst hämtar information från tavlor och optiska 

signaler ute vid spåret och att ATC-systemet mer är ett stöd som övervakar och som man kan titta på 

om det behövs.  

Två av förarna menar att man hämtar hastighetsinformation både från tavlorna och från ATC-

panelen. Även linjekännedomen är en viktig källa till information. Är det problem med lövhalka 

tittar man mer på tavlor och använder sig av linjekännedom eftersom man vill veta hastigheten 

innan ATC:n säger ifrån. Det verkar som att ATC:ns indikeringar borde komma tidigare eftersom 

förarna ofta vill ligga steget före genom att titta på tavlorna eller använda sig av linjekännedom.  

6.3 Hur kan ATC-systemet förändras? 

Nedan diskuteras, baserat på studiens resultat, hur ATC-systemet skulle kunna förändras så att 

förarna skulle kunna få tillgång till mer information, presenterat på ett bra sätt, så att förarna får en 

mer aktiv köruppgift.  

 Förarna behöver ha tillgång till mer framåtblickande information för att kunna planera 

körningen framåt i tiden, vilket skulle leda till en mer aktiv och säkrare körning. Exempel på 

sådan information är: 

o Information om flera kommande hastighetsgränser och signalbilder och 

avståndsangivelser till dessa. 

o Systemet är ”medvetet” om att det är halt väglag och anpassar information med 

hänsyn till det, genom exempelvis tidigare indikationer. 

o Kontinuerlig uppdatering av information för att föraren exempelvis ska slippa sakta 

ned då ATC-systemet ännu inte fått information om att en signal slagit om till kör, 

trots att föraren själv kan se det på signalerna.  

o Information om vilket typ av balisfel ett balisfel är.  

o Vid RATC bör man få tidigare information om att det är stopp efter att F:et i ATC-

panelen försvunnit. 

o Information om hastighetsnedsättningar tidigare på vissa ställen. 

o Den analoga och den digitala hastighetsmätaren stämmer överens. 

o Information om var andra tåg befinner sig och hur långt det är till framförvarande 

tåg. 

o Trafikinformation som idag ges på papper inkluderas i systemet. 
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o Orsaker till att en signal står i stopp eller en hastighet är nedsänkt. 

 ATC-systemets gränssnitt och presentation av information ska vara anpassad efter förarens 

sätt att arbeta och vara enkel att ta till sig så att den inte stjäl uppmärksamhet från spåret. 

Exempel på presentation av informationen följer: 

o Utveckling av gränssnittet så att föraren kan få tillgång till mer information för att 

göra köruppgiften mer aktiv och undvika automatiserade uppgifter som kan leda till 

för låg mental arbetsbelastning och att uppgiften känns tråkig, ej stimulerande och ej 

påverkningsbar.  

o Informationen bör vara mer intuitiv jämfört med de digitala koder som idag måste 

läras in och är svåra att förstå om man inte har någon vana.  

o Informationen skulle kunna projiceras på vindrutan så att föraren kan ha blicken 

riktad mot spåret.  

o Hastighetsinformation anpassad för att ge en mjukare och mer ekonomisk körning, 

samt för att undvika att det hugger när man kör i kurvor. 

o Ljuden för olika information bör tydligt skilja sig från varandra. Kanske kan detta 

kombineras med en talad röst eller visuell information i form av olika lampor. 

o De optiska ljussignalerna vid spåret som finns vid ATC-övervakning kan kombineras 

med ljudsignalerna och informationen i panelen från RATC-övervakningen. Då har 

föraren fortfarande en aktiv uppgift och systemet fungerar som ett stöd istället för att 

ersätta förarens uppgift. 

o Informationen ska vara tydlig, en röd lampa indikerar ”stopp” mycket tydligare än 

avsaknaden av ett ”F” i panelen. 

o För att informationen ska vara lätt att ta till sig och intuitiv kan den till stor del vara 

grafisk. En grafisk bild över spåret och avståndsangivelser till signaler, 

hastighetsangivelser, framförvarande tåg etc. skulle underlätta planeringen av 

körningen.  

o En grafisk bild som visar bromskurvor hade gjort det lättare att anpassa hastigheten 

efter kommande hastighetsgränser, och man hade kunnat undvika att gasa upp allt för 

mycket för att snart behöva bromsa starkt.  

o En bildskärm där man skulle kunna se tåget i förhållande till plattformen hade 

underlättat inkörningen till de olika stationerna.  
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6.4 Finns det något samband mellan körstil, attityd gällande 
ansvarsfördelning och åsikter om ATC-systemet? 

Genom svaren i frågeformulären ville man se om det fanns något samband mellan förarnas körstil 

och deras attityd gällande ansvarsfördelning mellan förare och system, samt deras åsikter om ATC-

systemet. Men eftersom det inte fanns någon variation mellan förarna vad gäller körstil och attityd 

gällande ansvarsfördelning går det inte att titta på samband mellan körstil, attityd gällande 

ansvarsfördelning och åsikter om ATC-systemet. Alla förare hade ett externt LOC och alla förare 

kör på pipet ibland eller ofta. Därmed kan man åtminstone anta att det finns ett samband mellan 

extern LOC och körstilen att ”köra på pipet”.  

6.4.1 Externt LOC hos alla förare 

Det finns två olika hypoteser om varför alla de sex tågförarna som jag undersökte hade ett externt 

LOC.  

Den ena hypotesen är att det kan bero på undersökningens utformning och den andra hypotesen är 

att det kan bero på själva tågföraryrket.  

6.4.1.1 Hypotes 1 

Efter studiens genomförande har det kommit fram information som tyder på att den svenska 

översättningen av LOC-testet möjligen inte har tillräckligt hög validitet. En annan studie där testet 

använts har även den bara fått fram personer med externt LOC, medans den engelska versionen av 

testet (originalversionen) har fått fram personer med både internt och externt LOC. Därmed skulle 

det kunna vara så att alla de sex förarna i min undersökning fick ett externt LOC på grund av 

översättningen av frågorna i LOC-testet.  

6.4.1.2 Hypotes 2 

Det skulle även kunna vara så att det är personer med externt LOC som dras till tågföraryrket. 

Någon med ett internt LOC kanske inte skulle trivas med att arbeta med ett system som har så pass 

stor kontroll över köruppgiften, och arbetet kanske därmed lockar personer med ett externt LOC 

mer. Det skulle även kunna vara så att själva tågföraryrket ”skapar” en benägenhet att tillskriva 

negativa händelser till externa faktorer, m.a.o. ett externt LOC hos förarna. Systemets utformning 

skulle kunna ”tvinga” förarna till att lita på systemet, exempelvis på grund av att de inte har 

möjlighet att få stopp på tåget inom siktsträckan och därmed inte ha full kontroll själva, eller på 

grund av att de inte får tillräckligt med information för att kunna ha en mer aktiv körstil. 

6.4.2 Allmän diskussion om körstil, attityd gällande ansvarsfördelning 
och åsikter om ATC-systemet 

Precis som i tidigare studier har det visat sig att de vanligaste anledningarna till att man kör på pipet 

är att man har försökt köra in en försening, eller att man har rullat upp i hastighet vid en lutning. Att 

man kör på pipet för att inhämta en försening stämmer överens med att körstilen kan användas som 
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en strategi för att utnyttja de marginaler ATC-systemet ger (Olsson et al., 2001). 

Alla sex förare som deltagit i studien har ett externt LOC vilket innebär att de till stor del ser 

systemet som en ansvarskälla för orsaker till olika händelser. Det innebär också att de har stor 

benägenhet att lita på systemet och överlåta kontrollen till systemet. Detta skulle kunna leda till att 

de kan hamna utanför loopen och mentalt inte längre är med och kontrollerar tågets framfart. Detta 

överensstämmer dock inte med resultatet från intervjuerna då alla förarna anser att det är dem själva 

som kontrollerar körningen och att ATC-systemet enbart fungerar som ett stödsystem. Samtidigt har 

fyra förare svarat att de kör på pipet, dvs. inväntar indikationer från systemet innan de utför en 

handling, ofta, någon gång per vecka, och två av de sex förarna kör på pipet ibland, någon/några 

gånger per år.  

Det faktum att många förare kör på pipet och att de har ett externt LOC, i kombination med att de 

flesta förare anser att de har tillgång till för lite information, kan kopplas till Young & Stantons teori 

om Malleable Attentional Resources (2002). Då förarna inväntar indikationer från ATC-systemet 

innan de agerar, är föraruppgiften en ganska automatiserad uppgift, och man riskerar en mental 

underbelastning som kan leda till att uppmärksamhetskapaciteten blir låg och man kan prestera 

sämre, speciellt i sammanhang som plötsligt kräver en högre mental arbetsbelastning. Även tidigare 

studier har visat att där ATC-övervakningen saknas eller gått ur funktion kan det ske olyckor, då 

förare som är vana att köra på pipet ingriper för sent eller inte alls eftersom de väntar på 

indikationer från systemet (Kecklund, 2001). Detta är något man kanske borde ta extra hänsyn till 

på Stångådalsbanan eftersom det här skiftar mellan vanlig ATC och RATC. Det skulle kunna leda 

till att en förare tror sig köra på en sträcka med det ena systemet och därför handlar därefter, medan 

han/hon faktiskt kör på en sträcka med det andra systemet. Detta skulle kunna leda till olyckor 

eftersom han/hon agerar på olika information vid de olika systemen. 

Att förarna har ett externt LOC, skulle också kunna leda till att de presterar sämre i en situation då 

systemet slutar att fungera. Ett externt LOC kan leda till att man har en för stor tillit till 

automationen vilket i sin tur kan leda till att man inte har lika hög koncentration och därmed kan 

hamna utanför loopen. Detta leder till sämre prestation vilket skulle kunna leda till problem eller 

olyckor om föraren hamnar i en situation som han/hon inte är van vid och köruppgiften därmed 

kräver en högre mental arbetsbelastning. Enligt Young & Stanton (2002) bör man därför använda 

teknologin till stödsystem i förarmiljön istället för automation som ersätter förarens aktivitet. I 

tågförarens informationsmiljö skulle detta kunna ske genom att exempelvis föraren får en mer aktiv 

roll i att avläsa om det är körbesked eller inte, istället för att bara lita på att när det finns ett F i ATC-

panelen betyder det körbesked. Man skulle även kunna låta förarna se fler signalbilder och 

hastighetsangivelser längre fram på spåret så att de skulle kunna planera körningen framåt i tiden, 

istället för att ATC-systemet tar upp denna information från baliserna men inte kan visa den för 

föraren på grund av gränssnittets utformning. Även annan information, som nämnts i intervjudelen, 

som skulle ge föraren möjlighet till en mer aktiv köruppgift, skulle kunna minska risken för låg 

mental arbetsbelastning som kan leda till sämre prestation. 

Att ge föraren tillgång till mer information skulle även kunna leda till att föraren inte riskerar att lita 

för mycket på systemet, utan istället känna att de själva i större grad kan påverka olika händelser. 

Det skulle förmodligen leda till att de skulle ha en mer aktiv köruppgift och att de skulle prestera 

bättre vid eventuella oförutsedda händelser.  
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Studien av Rudin-Brown och Parker (2004) visade att externer reagerade långsammare än interner 

vid ett simulerat fel på ett ACC-system vid bilkörning. Man kan anta att detsamma gäller för 

tågförare och det tyder på att interner har ett mer direkt förhållningssätt till körningen. Därför vore 

det kanske lönsamt att anställa förare med ett internt LOC eller försöka ge förarna ett mer internt 

LOC så att de får en mer aktiv köruppgift och skulle reagera snabbare vid eventuella oförutsedda 

händelser eller fel på systemet. Detta skulle förmodligen kunna göras genom att, precis som förarna 

själva önskar, ge dem tillgång till mer information så att de lättare kan planera körningen och få en 

mindre automatiserad köruppgift. 

Det är viktigt att överväga olika egenskaper hos föraren när man ska avgöra konsekvenser av 

införandet av automatiska system i fordon eftersom graden av BA är relaterat till hur mycket tillit 

föraren har till systemet (Rudin-Brown & Parker, 2004). Detta betyder att tågförarna som 

undersökts har ett högre BA eftersom de har ett externt LOC och därmed har stor tillit till systemet. 

Då beteendena som uppkommer vid användandet av systemet bland annat visat sig vara att de 

väntar på indikeringar från systemet innan de agerar och kör på pipet, borde man kanske försöka ge 

förarna ett lite mer internt LOC så att de inte litar för mycket på systemet och riskerar att hamna 

utanför loopen. 

Enligt Kecklund (2001) krävs det att arbetssituationen är mindre belastande vad gäller trötthet och 

stress för att föraren ska kunna köra så säkert som möjligt och även kunna klara av en risksituation 

där han/hon kanske inte kan få fullt stöd från ATC-systemet. Genom att ge föraren tillgång till mer 

information, och därmed göra köruppgiften mindre automatiserad borde man kunna minska trötthet 

hos föraren. För att minska både trötthet och stress kan man enligt Kecklund (2001) se till att 

föraren får rätt information presenterad på rätt sätt. Hur detta skulle kunna ske har tagits upp under 

diskussionen till första frågeställningen. Hur man presenterar information och vad man presenterar 

måste stödja förarens sätt att arbeta (Kecklund, 2001). Detta har undersökts genom att fråga förarna 

själva under intervjuerna vilken information de behöver och hur de anser att den bör presenteras.  

6.5 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras de metoder som använts i studien, varför de använts och de fördelar och nackdelar 

som finns med de metoder som använts. 

6.5.1 Procedur 

Ett alternativ till att ha inledande observationer följt av frågeformulär och intervjuer hade varit att 

göra en större observationsstudie och en uppgiftsanalys. Detta kunde möjligen ha lett till att fler 

situationer uppkommit som förarna själva inte tar upp under intervjuerna. Det hade även gett mig 

som observatör en större förståelse för tågförarens arbete. Dock skulle ett sådant jobb kräva mycket 

längre tid för att en korrekt förståelse och uppgiftsanalys skulle kunna skapas. Inom tidsramen för 

denna studie var det ett bättre alternativ att göra en intervjustudie och bara ha inledande 

observationer för att få en överblick över hur lokförarens arbetsmiljö och arbetsuppgifter ser ut. För 

att inte störa tågföraren i sitt arbete valdes att genomföra intervjuerna i deras kontorslokaler istället 

för under ett arbetspass då de kör tåget. Det är möjligt att föraren hade gett något annorlunda svar 

när de befann sig i sin arbetsmiljö och man direkt kunde kopplat frågorna till det som händer i 



 

49 

 

arbetet. Men det är även möjligt att tågförarna hade blivit för distraherade av sitt arbete så att de inte 

skulle ha möjlighet att svara lika uttömmande på intervjufrågorna. På grund av detta och på grund 

av säkerhetsskäl valdes att hålla intervjuerna utanför arbetsplatsen. 

6.5.2 Material 

Under de inledande observationerna användes en filmkamera för att filma korta sekvenser av 

förarens arbete. Dessa sekvenser användes som minnesstöd till fältanteckningarna. Förarna 

informerades om att dessa filmsekvenser bara skulle användas som minnesstöd vid skrivning av 

rapporten och att de ej skulle komma att visas för någon annan än studiegenomföraren. Under 

intervjuerna användes en mp3-spelare för att spela in samtalet. Detta för att använda ljudfilerna som 

minnesstöd och komplement till anteckningarna och för att inte riskera att missa information från 

förarna som inte hann antecknas. Likaså vid intervjuerna fick förarna information om att 

inspelningarna bara kommer användas som minnesstöd och att bara studiegenomföraren kommer att 

lyssna på dem. De fick även information om att de kommer att vara anonyma och att data kommer 

behandlas konfidentiellt. De fick också lov att avbryta intervjun när helst de ville. 

6.5.3 Observationer 

Inledande deltagande observationer genomfördes för att få en större förståelse för tågförarens arbete 

och informationsmiljö. Då inga förkunskaper fanns om tågförarens arbete eller gränssnittet i ATC-

systemet krävdes det deltagande observationer så att möjlighet för samtal fanns med föraren. Detta 

kan möjligen ha påverkat föraren som observerades på så sätt att han/hon kanske inte betedde sig 

som han/hon gör i normala fall. Men eftersom observationerna bara var till för att få en 

grundkunskap om förarens arbete och informationsmiljö kan detta inte ha påverkar resultatet 

nämnvärt. 

6.5.4 Frågeformulär 

Frågeformulären delades ut till förarna för att göra det möjligt att genom deras svar göra ett urval av 

de som var lämpliga att intervjua. Meningen var att några med liknande svar skulle intervjuas för att 

se om deras åsikter om ATC-systemet överrensstämdes. Några med olika svar, för att nå olika 

åsikter om systemet. Samt några med olika lång erfarenhet av tågföraryrket för att se om detta 

påverkade vad de tyckte om systemet. Med hjälp av svaren var tanken att kunna fånga förare med 

olika körstilar och olika attityd gällande ansvarsfördelning. Eftersom det tyvärr inte var så många 

som svarade föll denna möjlighet bort. Urvalet till intervjuerna baserades snarare på att få intervjuer 

med förare med olika lång arbetserfarenhet och med de mest intressanta svaren för 

frågeställningarna. 

Några av förarna ansåg att frågorna i formuläret var svårtydiga vilket kan bero på den svenska 

översättningen av LOC-frågorna som möjligen inte är valida. Detta kan ha resulterat i att svaren inte 

är fullkomligt tillförlitliga. Därför kan det vara till stor nytta att i framtida studier angående LOC 

göra en ny översättning av frågorna i formuläret. 
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6.5.5 Intervjuer 

Frågorna till intervjun valdes ut för att bäst besvara den första frågeställningen. ”Vilken information 

skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i körningen?”, och bifrågeställningen ”På vilket sätt 

bör informationen presenteras?” Eftersom det var ostrukturerade intervjuer utvecklades nya frågor 

och diskussionspunkter under intervjuernas gång. Detta var en fördel eftersom förarna skulle få 

yttra sina åsikter så fritt som möjligt. Genom förarnas åsikter och diskussionspunkter skapades 

således ämnen som inte fanns med bland de ursprungliga frågorna men som likväl var till hjälp för 

att besvara frågeställningen och behölls därför som punkter till analysen av intervjuerna. 

Malleable Attentional Resources Theory användes även som bas för att utveckla frågorna till 

intervjuerna. 

6.5.6 Deltagarna/förarna 

Det hade underlättat om fler förare svarat på frågeformulären så att det hade funnits fler att välja 

bland till intervjuerna. På så vis kunde man gjort en tydligare uppdelning av förare med olika körstil 

och attityd gällande ansvarsfördelning för att se om det på något vis korrelerade med åsikterna om 

ATC-systemet. 

6.5.7 Analysmetod 

Eftersom intervjuerna är kvalitativa innebär det mycket tolkningar för intervjuaren vid analyserna 

av intervjumaterialet. Därför kan det aldrig garanteras att analyserna och resultaten är till fullo 

tillförlitliga. Det är möjligt att feltolkningar av förarnas svar har skett och därmed att några av 

förarnas svar kan placerats fel när de flyttats mellan kategorierna. Att göra någon form av 

sammanställning av intervjuerna var däremot nödvändigt för att få någon slags överblick och 

sammanfattning och för att kunna se några resultat. Att använda både intervjufrågor och påståenden 

från förarna för att skapa kategorier till analysarbetet var ett effektivt sätt att överskådligt kunna 

jämföra förarnas svar.  
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7 Slutsats  

Förarna behöver tillgång till mer information från ATC-systemet. Gränssnittet behöver därför 

utvecklas så att ytterligare information kan visas på ett sätt som snabbt och enkelt går att ta till sig 

och förstå. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av slutsatserna till de olika frågeställningarna. 

7.1 Vilken information skulle hjälpa föraren att mer aktivt kunna delta i 
körningen?  

Slutsatserna till den första frågeställningen är att gränssnittet i ATC-panelen behöver utvecklats för 

att kunna ge förarna tillgång till mer information, vilket skulle leda till en mer aktiv köruppgift och 

möjligheter att kunna planera körningen framåt i tiden. Mer detaljerade slutsatser till första 

frågeställningen följer nedan. 

7.1.1 Säkerhet och kontroll 

Förarna anser att de idag får tillräckligt med information för att kunna utföra sitt arbete som de vill. 

Men de anser samtidigt att informationen är knapphändig och att den skulle kunna presenteras på ett 

bättre sätt. För att ge föraren större möjlighet att mer aktivt kunna delta i körningen, och få tillgång 

till information som ATC-systemet inte kan visa idag, skulle man kunna utveckla gränssnittet så att 

ATC-systemet kan visa mer information. Denna information skulle även kunna presenteras på ett 

sätt som bättre är anpassat för föraren.  

Förarna anser även att de får tillräckligt med information för att känna att de har kontroll. Men även 

här anser de att informationen är för knapphändig och att linjekännedom är viktigt, vilket tyder på 

att det är mycket föraren vet av erfarenhet som inte presenteras av systemet. För att kunna öka 

förarnas känsla av kontroll skulle man kunna ge dem mer information. Exempel på sådan är 

avståndsangivelser till kommande signaler, mötande tåg och information om när mötande tåg är 

försenade.  

Att utveckla gränssnittet, ge mer information presenterad på ett bättre sätt skulle även kunna 

reducera osäkerheten hos nya förare. För att systemet ska stödja förarens sätt att arbeta är det viktigt 

att informationen presenteras på rätt sätt och att man utvecklar tonstötarna som idag kan anses 

störande och i många fall dränker eller överröstar varandra. 

7.1.2 Planering av körningen 

För att kunna planera körningen framåt i tiden krävs det att föraren har linjekännedom. För att 

kunna göra detta utan linjekännedom krävs det att ATC-systemet utvecklas så att det kan visa 

kommande signalbilder och hastighetsangivelser och avstånd fram till dessa. Kunde detta ske i 

realtid vore det en stor framgång. Genom att kunna se vilket typ av balisfel ett balisfel är skulle 

föraren också kunna planera körningen längre fram. För att kunna köra mjukt och ekonomiskt krävs 

det också linjekännedom. Hade ATC-systemet kunnat visa det som nämnts ovan skulle kanske även 
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en ny förare kunna köra mer mjukt och ekonomiskt och kunna känna sig säkrare i sin föraruppgift. 

Det är även viktigt med linjekännedom då det är halt ute eftersom man då behöver bromsa tidigare 

än när ATC-systemet säger ifrån. 

7.1.3 Information som saknas 

De flesta av förarna anser att det saknas viss information i ATC-systemet. För att föraren ska få en 

mer aktiv köruppgift bör man presentera information om flera kommande signalbilder och 

hastighetsangivelser på rad och avstånd till dessa, information som talar om var andra tåg befinner 

sig, som visar plattformen man ska stanna vid, samt uppdatera informationen kontinuerligt. Föraren 

bör även kunna se vilken typ av fel ett balisfel är för att kunna planera sina handlingar därefter. 

Något som kunde underlätta körningen i dimma vore också nyttigt. Detta kunde kanske 

bromskurvan som nämnts tidigare hjälpa till med.  

7.2 På vilket sätt bör informationen presenteras?  

Slutsatserna till bifrågeställningen till den första frågeställningen är att det behövs mer information i 

ATC-systemets gränssnitt och att denna information ska gå snabbt och enkelt att ta till sig och 

förstå. Man bör använda sig av fördelarna från både ATC-systemet och RATC-systemet för att 

utveckla tågförarnas informationsmiljö. Mer detaljerade slutsatser till befrågeställningen följer 

nedan. 

7.2.1 Gränssnittet 

Om man utvecklar ATC-systemets gränssnitt så att informationen kan presenteras på ett bättre sätt 

skulle man kunna ge föraren tillgång till den information systemet tar upp från baliserna, men som 

det inte finns utrymme att visa idag. Man skulle även kunna lägga in ytterligare information som 

skulle leda till en mer aktiv köruppgift för förarna. Genom att utveckla gränssnittet skulle den 

gammalmodiga känslan av systemet även reduceras vilket skulle kunna leda till mer motivation hos 

förarna.  

7.2.2 ATC vs. RATC 

Det finns fördelar och nackdelar med både ATC och RATC, men en viss preferens verkar finnas mot 

ATC-systemet. Med detta system kan föraren själv se vad de optiska signalerna längs spåret visar 

och behöver inte bara förlita sig på systemet genom att ett F i panelen indikerar körbesked som vid 

RATC. Något som skulle göra ATC-systemet ännu bättre för föraren vore om informationen kunde 

uppdateras kontinuerligt så att man fick information i realtid. Någon slags skydd för starkt solljus 

vid de optiska signalerna vore också bra så att föraren inte har några svårigheter att se signalbilden 

även om solen står på. 

RATC-systemet har fördelen att informationen uppdateras kontinuerligt, men det upplevs dock inte 

ha samma dignitet som ATC. Man måste förlita sig på systemet och titta efter ett F i panelen istället 

för att se vad de optiska signalerna visar. Det ger inte samma känsla om man skulle vara på väg att 

köra förbi en plåtskylt vid avsaknad av ett F i panelen jämfört med att vara på väg att köra förbi en 



 

53 

 

ljussignal som visar rött. F:et i panelen har även en nackdel i att den stjäl en plats från siffrorna som 

visas i den lilla displayen med plats för tre siffror. Det skulle även vara bra om informationen ”OP” 

kunde visas i displayen vid RATC, precis som vid ATC. Detta betyder att inte nästa signal, men 

någon signal efter det, står i stopp. På så sätt hade man varit mer förberedd jämför med om man 

som idag i RATC-systemet bara får upp tre nollor när det är dags att stanna. Tonstötarna vid RATC-

systemet kan också utvecklas så att de inte upplevs som störande eller dränker varandra.  

7.2.3 Hur information bör presenteras 

Förarna skulle ha nytta av avståndsangivelser till flera kommande signaler och hastighetsangivelser 

på rad, vilket hade gjort körningen lättare att planera framåt i tiden. Denna information skulle kunna 

visas som en grafisk bild med bromskurvor och information om avstånd till kommande signaler och 

hastighetsangivelser t.ex. genom siffror och lysdioder som räknar ned avståndet. En bild över 

plattformen på en bildskärm skulle underlätta körningen in till en plattform så att föraren kan se att 

hela tåget är inne på plattformen. Tonstötarna som ATC-systemet ger ifrån sig borde skilja sig mer 

från varandra för att inte riskera att dränka varandra. All information ska vara tydlig och lätt att 

förstå så att inte fokus stjäls från spåret. En lösning vore att projicera informationen på förarrutan.  

Vad informationen från ATC-systemet betyder har förarna lärt sig, och det är något utav en vanesak. 

Om man inte vet vad något meddelande betyder får man ringa och fråga. För att förarna ska slippa 

detta i större grad och för att underlätta för nya förare borde informationen i ATC-systemet göras 

mer intuitiv. Det skulle även underlätta för förarna om de fick reda på vilket slags fel ett balisfel är. 

Det skulle ge dem en mer aktiv förarroll. Förarna hämtar så mycket information som möjligt från 

tavlor och optiska signaler vilket tyder på att de försöker ha en mer aktiv förarroll istället för att låta 

systemet tala om allt för dem. De hämtar även mycket information från sin linjekännedom. Om 

systemet kunde ge mer information skulle det kunna stödja förarna i att ha en mer aktiv roll i 

körningen.  

7.3 Finns det något samband mellan körstil, attityd gällande 
ansvarsfördelning och åsikter om ATC-systemet? 

Alla sex förarna hade en körstil där de kör på pipet ofta, någon gång per vecka eller ibland, 

någon/några gånger per år. Alla förarna hade även ett externt LOC. Det är värt att göra ytterligare 

undersökningar på om detta kan bero på tågföraryrket i sig. Om det är så att människor med externt 

LOC dras till tågföraryrket, eller om köruppgiften skapar ett externt LOC hos föraren bör man 

närmare undersöka vilka effekter det kan få.  

Eftersom alla förare har ett externt LOC litar de mycket på systemet och har lättare för att överlåta 

kontrollen till systemet. Detta skulle kunna innebära att de inte skulle kunna hantera en situation där 

ATC-övervakningen saknas eller gått ur funktion. Genom att ge dem tillgång till mer information 

borde man kunna motverka sådana här risker eftersom förarna då skulle få en mer aktiv köruppgift, 

kunna planera körningen bättre och få ett mindre automatiserat arbete som inte leder till för låg 

mental arbetsbelastning. Genom en mer aktiv köruppgift skulle förmodligen färre förare invänta 

indikeringar från systemet innan de agerar, köra på pipet, vilket skulle minimera riskerna vid 

avsaknad av ATC-övervakning. 
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Tillgången till mer information borde kunna leda till att föraren inte riskerar att lita för mycket på 

systemet genom sitt externa LOC, utan istället känna att de själva i större grad kan påverka olika 

händelser. Det skulle förmodligen leda till att de skulle ha en mer aktiv köruppgift och att de skulle 

prestera bättre vid eventuella oförutsedda händelser, samt minska den automatiserade köruppgiften 

som kan leda till att arbetet känns tråkigt, ej stimulerande och som kan inge en känsla av brist på 

kontroll och påverkningsmöjligheter över körningen.  

8 Framtida forskning 

För att ta reda på exakt vilken information förarna behöver och hur den bör presenteras vore det till 

stor nytta att göra simulatorstudier där ny information och presentation av denna testas.  

Det vore även bra att närmare undersöka sambandet mellan LOC och körstil. Kanske är det så att en 

viss typ av LOC passar sig bättre för tågföraryrket av säkerhetsskäl? 
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Bilaga 1. Frågeformulär 

 

Frågeformulär – samverkan mellan systemet och föraren 

 

Tack för att du ställer upp på att medverka i min studie!  

 

Syftet med studien är att få bättre en förståelse av hur tekniska system i tåget samverkar med 

föraren. 

Efter enkätstudien kommer jag genomföra intervjuer med några av tågförarna. 

Anledningen till att jag vill ha information om ditt namn är enbart för att jag ska kunna koppla dina 

svar till en eventuell intervju senare.  

Ditt företag eller ledning kommer inte få tillgång till de data jag samlar in i frågeformulär eller 

intervjuer. Vårt forskarteam är de enda som kommer ha tillgång till denna information. Data 

kommer att sammanställas på ett sätt som gör det omöjligt att spåra dem till enskilda individer. 

Endast sammanställda data kommer tryckas i studiens rapport.  

När du fyllt i alla svar, lägg formuläret i kuvertet och förslut. Samla gärna alla kuvert på en plats så 

att jag kan komma in till ert kontor och hämta dem. 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

Regina Johansson  

Kognitionsvetenskapliga Programmet 

Linköpings universitet 

 

regjo200@student.liu.se 

0706 - 33 30 14 



 

 

Allmänna uppgifter 

Namn: _______________________________ 

Antal år som tågförare: __________________ 

 

 

 

Följande 17 frågor berör hur frekventa några vanliga händelser med koppling till ATC-

användning är under körning. 

Markera din åsikt genom att rita en ring runt det alternativ som du tycker passar bäst för dig.  

1 = Aldrig 

2 = Sällan, någon gång/år 

3 = Ibland, någon/några gånger per år 

4 = Ofta, någon gång/vecka 

5 = För det mesta, så gott som varje arbetspass 

 

 

1. Backat utan medgivande. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

2. ATC urkopplad när man trodde den var inkopplad. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

3. Överskridit största tillåtna hastighet pga. bristfällig hastighetspresentation. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

4. ATC-driftbroms pga. bristfällig hastighetspresentation. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 



 

 

5.  Passagerare öppnar dörr. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

6. Kört utan verksam ATC. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

7. Oväntad stoppsignal. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

8.  Bromstryckvakt vid 10-övervakning. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

9. Medgivande att passera signal i stopp. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

10. ATC har ingripit med driftbroms vid 10-övervakning? 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

11. Har kört ”på pipet”? D.v.s. invänta tonstötar från ATC innan man agerar.  

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

12. Utfört otillräcklig inbromsning vid ”vänta stopp” så att ATC gripit in? 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

13. Utfört en otillräcklig bromsning vid bromsning för uppehåll så att stopplatsen missats? 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 



 

 

 

14. Under senaste året, har det funnits situationer då du inte förstått vad ATC gör? 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

15. Hur ofta kontrollerar du ATC-information mot yttre signaler för att du tvivlar på 

ATC? 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

16. Hur ofta har upplysningar i ATC avvikit från optisk signalering på ett sätt som avviker 

från SäO (säkerhetsordning)? 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 

 

 

 

Sista frågan har en annorlunda svarsskala.  

Skala för fråga två: 

1 = Jag litar mycket mindre på ATC. 

2 = Jag litar något mindre på ATC. 

3 = Ingen påverkan. 

 

17. Hur påverkar ditt svar till fråga 16 ditt förtroende för ATC? 

1 ---------- 2 ---------- 3 

 

Nedanstående fråga handlar om att köra ”på pipet”, d.v.s. att man inväntar tonstötar från 

ATC innan man agerar.  

Välj ut de alternativ som passar för dig och rangordna dem efter det som förekommer oftast.  

Sätt en etta framför det alternativ som förekommer oftast, en tvåa framför det som förekommer näst 

oftast osv. Du behöver inte rangordna alla alternativ, bara de du tycker passar för dig.  

Orsaker till att du kör på pipet: 

____   ATC tillåter mig att köra ”för fort”. 



 

 

____   Jag försökte att inhämta en försening. 

____   Jag rullar upp i hastighet i en lutning.  

____   Tidtabellen mycket snäv, försöker tjäna in tid om försening skulle uppstå senare.  

____   Jag var inte tillräckligt uppmärksam. 

____   Det finns en differens mellan ATC och hastighetsmätaren (kalibrering). 

____   Annat. (skriv förklaring här)___________________________________ 

                                   ___________________________________ 

                                   ___________________________________ 



 

 

Följande 30 frågor berör risker, olyckor och säkerhet i tågtrafiken.  

Markera din åsikt genom att rita en ring runt det alternativ som du tycker passar bäst.  

1 står för ”Instämmer inte alls” och 6 står för ”Instämmer helt”. 

 

1. Att köra tåg utan att råka ut för olyckor beror på ren tur. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

2. Olyckor händer oftast p.g.a. olika oförutsedda händelser. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

3. Föraren kan inte göra mer än att köra enligt trafikreglerna. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

4. Olyckor har så många orsaker att vi aldrig kommer att kunna fastställa vilken som är 

den viktigaste orsaken. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

5. De som kör mycket utan att råka ut för olyckor har helt enkelt tur; det är inte för att 

de kör mer försiktigt. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

6. En försiktig förare kan undvika alla typer av olyckor. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

7. När en förare är inblandad i en olycka så är det för att han inte körde som han skulle. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 



 

 

8. När en förare är inblandad i en olycka så är det för att han inte var uppmärksam när 

han körde. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

9. Olyckor är helt enkelt resultatet av förarens misstag. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

10. Föraren bär nästan alltid skulden när en olycka inträffar. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

11. Det är svårt att undvika olyckor när det är svåra trafikförhållanden, som t.ex. mörker, 

regn, kurvor, osv. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

12. De flesta olyckor inträffar p.g.a. dåliga spår, för att rätt skyltning/signalering saknas, 

osv. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

13. Det är mycket svårt att undvika olyckor med fotgängare som kommer ut på spåret. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

14. Trafikolyckor där barn är inblandade är svåra att undvika eftersom barn inte vet hur 

de ska bete sig i trafiken. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

15. Det är mycket svårt att undvika olyckor där äldre är inblandade eftersom de varken 

hör eller ser bra. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 



 

 

 

16. Olyckor inträffar eftersom förarna inte har lärt sig att köra tillräckligt försiktigt. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

17. Det går alltid att förutsäga vad som kommer att hända i trafiken och det är därför 

möjligt att förhindra i stort sett alla typer av olyckor. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

18. Olyckor händer när den ena föraren inte tar hänsyn till den andra förarens möjliga 

handlingar.  

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

19. Olyckor händer därför att föraren inte gör tillräckligt för att upptäcka alla 

faromoment under körningen. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

20. De flesta olyckor orsakas av kunskapsbrist eller lathet hos föraren. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

21. Kommer man att bli inblandad i en olycka kommer det att hända oavsett vad man gör. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

22. De flesta olyckor inträffar p.g.a. att den andra föraren inte uppmärksammar 

trafikreglerna även om den ena föraren gör det. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

23. Föraren har inte tillräcklig kontroll över vad som händer i trafiken. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 



 

 

 

24. De flesta olyckor inträffar som en följd av mekaniska problem. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

25. Det kommer alltid att förekomma olyckor hur mycket förarna än försöker undvika 

dem. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

26. Olyckor händer när föraren inte räknar med fotgängares alla möjliga 

handlingsalternativ. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

27. Tågkörning utan olyckor är resultatet av förarens förmåga att ta hänsyn till vad som 

händer på och intill spåret. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

28. Föraren kan alltid förutsäga vad som kommer att hända; det är därför det inte finns 

något utrymme för överraskningar i trafiken. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

29. Det går att förhindra olyckor även under svåra förhållanden, t.ex. mörker, regn, osv. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

 

30. Undvikande av olyckor kommer enbart an på föraren och hans egenskaper snarare än 

på yttre faktorer. 

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 ---------- 6 

SLUT! 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Till intervjun användes nedanstående förskrivna frågor. Men många fler diskussionspunkter 

uppkom under intervjuernas gång. 

 

Intervjufrågor 

 

 Känner du att du får tillräckligt med information från ATC-systemet för att kunna utföra ditt 

arbete som du vill? 

 Tycker du informationen stödjer ditt sätt att arbeta?  

 Anser du att ATC systemet ger dig tillräcklig och nödvändig information för att känna att du 

har kontroll? 

 Vilken information skulle kunna öka känslan av kontroll? 

 Ytterligare information som skulle vara bra som inte finns idag? 

 Hur viktigt tycker du att sättet informationen presenteras på är för säkerheten? 

 Hur viktigt är linjekännedom? 

 ATC och signaler vs. RATC och inga signaler? Vilket föredrar du? 

 Var behövs mest info? På linje, på väg in, ut från station? I vilka sammanhang? 

 HUR visas info? HUR vill du den ska visas? (Visuell och auditiv) 

 Kan du planera körningen framåt i tiden? Eller kör man mycket i ”nuet”? Kan ATC:n hjälpa 

till att planera körningen? 

 Var hämtar du mest information, på tavlor eller från ATC-systemet? 

 Vet man alltid vad ATC:n menar? 

 Sammantaget, får man för mycket/för lite information från ATC:n? 

 

 

 

 

 


