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Sammanfattning 

Trafikledare arbetar dygnet runt, året runt för att planera tågtrafiken i Sverige.  De ser till att tågen 

förs fram säkert på ett riskfritt sätt men även att det är säkert för de som arbetar längs spåren 

(Roth m.fl., 1999; Trafikledare, 2012). Det är ett komplext arbete med höga krav på trafikledarna. 

Denna studie undersöker vilka yttre intressenter och faktorer som påverkar trafikledarna, på 

driftledningscentralen i Hallsberg, främst i störda lägen. Studien har sin grund i teoriramverket 

resilience, där man undersöker hur operatörer arbetar under normala förhållanden i 

säkerhetskritiska system. Genom observationer och intervjuer på driftledningscentralen i 

Hallsberg under våren 2012 har trafikledare studerats för att förklara vad det finns för yttre 

intressenter och faktorer, vad störda lägen är och hur dessa hanteras. Slutsatserna studien drar är 

att yttre intressenter och faktorer som påverkar trafikledarnas i deras arbete är allt och alla som är 

inblandade i järnvägen, från passagerare till tågförare till olika väderförhållanden. Ett stört läge är 

en händelse som beroende på tid och plats, kan bli mer eller mindre stor, och påverka mer eller 

mindre mycket. Trafikledarna har en stor repertoar av handlingar att agera efter vid störningar 

och att de uppvisar resilienta förmågor.   
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1 Inledning 
Att åka tåg har de flesta av oss någon relation till. Det kan ses som ett trevligt sätt att resa där det 

går att luta sig tillbaka med en bra bok, man kan tycka att tågen aldrig kommer i tid eller inte litar 

på dem som resesätt. Vad som kanske inte reflekteras över är att varje gång man reser med ett tåg 

sitter det människor som planerar den pågående resan. Dessa trafikledare jobbar dygnet runt för 

att på bästa sätt föra fram tågen för att allt ska fungera. Att klaga på att exempelvis SJ inte är i tid 

kan vara enkelt men i själva verket är järnvägen och dess trafik en mycket mer komplicerad bild 

än så. Trafikledare arbetar dygnet runt för att få trafiken att flyta fram på bästa sätt, som man som 

resenär inte behöver vara medveten om. För vem tänker att man själv kan påverka trafiken 

genom att hålla en dörr öppen för en annan passagerare som kommer springande i sista minuten 

kan påverka trafikflödet? Eller att anledningen till att ens tåg från Linköping är försenat beror på 

att ett tåg var sent från Gävle som i sin tur berodde på att tåget var försenat från Stockholm på 

grund av en trasig kontaktledning i Katrineholm?  

De svenska järnvägarna trafikeras av både persontrafik och godstrafik. Persontrafiken omfattar 

lokal tågtrafik och mer långtgående trafik. Den långtgående trafiken är i form av snabbtåg, 

interregionaltåg, nattåg och chartertåg. Från och med den 1 oktober 2009 avskaffades SJ AB:s 

ensamrätt till spåren och de öppnades för internationell persontrafik och ett år senare gällde detta 

all inrikes persontrafik. Godstrafiken innefattar även den ett flertal företag, det transporteras 

mycket gods på järnvägarna och efterfrågan ökar (Trafik på järnvägen, 2011). De senaste 15 åren 

har persontrafiken ökat med 77 % och under samma period har godstrafiken ökat med 5 % och 

de båda förväntas öka ännu mer. De nya aktörerna som kommer in på marknaden kommer även 

vilja ha tåglägen för att köra sina tåg vilket påverkar och kommer påverka trafikläget. 

I dagsläget är det svenska järnvägsnätet på ett antal sträckor så ansträngt i sin kapacitet att de är i 

princip fullbelagda och det går nästan inte att köra fler tåg på dem än vad det gör idag 

(Trafikverket, 2011). Det är svårt att finna tid för underhåll på dessa sträckor och de är väldigt 

störningskänsliga, då en avvikelse kan påverka en stor mängd trafik snabbt. Trafikmängden på 

järnvägen är idag större än någonsin där det körs tyngre, bredare, högre och längre tåg vilket 

direkt påverkar underhållet av banorna vilket medför en begränsad möjlighet till underhåll och 

gör den mer svårtillgängligt. Det finns inte heller tillräckligt med ekonomiska medel för att kunna 

sköta underhållet på ett sätt som krävs för att hålla infrastrukturen i gott skick (Trafikverket, 

2011). Garbis (2002) menar att i det moderna västerländska samhället tenderar vi att inte fundera 

över att saker såsom vatten, el och telefonen mer eller mindre alltid finns tillgängliga när vi 

behöver dem, dock skulle inte detta vara möjligt om det inte fanns en operatör som hela tiden 

övervakade detta i olika kontrollrum. Inom järnvägen är det trafikledarna som övervakar tågen 

och de har till uppgift att planera trafiken, avhjälpa fel och se till att det är riskfritt för de som 

arbetar längs spåren. De har en utmaning i att föra fram tåget i olika väderlag, som snöfall, och 

vid problem med växlar och signaler, de måste även kunna prioritera i svåra situationer 

(Trafikverket.se; Trafikledare, 2012).  

 Begreppet resilience är ett relativt nytt sätt att se på säkerhet och att studera säkerhetskritiska 

miljöer såsom ett kontrollrum. Det skiljer sig från en gammal syn på säkerhet, då olyckor och 

incidenter inom resilience ses som en anpassning som är nödvändig för att hantera verklighetens 

komplexitet (Woods m.fl., 2010). Man tittar även på hur ett system fungerar normalt och inte 
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bara när något ovanligt händer (Hollnagel, 2009), resilience hjälper till att ge en helhetsförståelse 

för hur risk och sårbarhet kan förstås och hanteras (Manyena, 2006). Olyckor som sker i ett 

system sker ofta när människorna agerar som de brukar (Dekker, 2002) och Rankin, Lundberg 

och Woltjer (2011) menar därför att det är lika viktigt att förstå vad som vad det är som gör att 

arbete går rätt till och hur detta kan förstärkas likväl som att arbete går fel till.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie är ett incitament till ett förändringsarbete där metoden som använts kan stödja det 

framtida ledningsarbetet på driftledningscentralen i Hallsberg. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka yttre faktorer och intressenter som påverkar trafikledarnas arbete vid störda lägen 

på driftcentralen i Hallsberg. 

Utifrån följande frågeställningar ska syftet besvaras: 

 Vilka yttre intressenter och faktorer påverkar trafikledarnas i deras arbete? 

 Vilka störningar tycker trafikledarna finns? 

 Hur hanteras de störningar som uppkommer? 

1.2 Avgränsningar 
Endast trafikledare på driftcentralen i Hallsberg har observerats och intervjuats vilket gör att 

resultaten inte går att generalisera på alla trafikledare i Sverige. Denna studie avser främst 

fjärrtrafikledare, då det kan finnas skillnader i deras och tåg ex arbete. Ingen hänsyn har tagits till 

om trafikledarna är tågledare också eller inte. 
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2 Beskrivning av domänen 
I denna del följer en beskrivning av vad en driftcentral är och en beskrivning av vad 

driftcentralen, då framförallt trafikledarna, ställs inför i deras dagliga arbete. De olika 

operatörsrollerna som finns på driftledningscentralen i Hallsberg beskrivs sedan. Störst vikt har 

lagts vid att beskriva trafikledarnas arbete då de är huvudfokus i denna studie.1.  

2.1 Driftledningscentral 
I Sverige finns det åtta driftledningscentraler, DLC, placerade i Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, 

Norrköping, Hallsberg, Göteborg och Malmö. På en driftledningscentral fjärrövervakas 

tågtrafiken i området, trafiken kan vara geografiskt långt från centralen där trafikledarna är 

placerade. Det finns även vissa driftplatser (stationer) där trafiken lokalövervakas och det finns då 

en trafikledare på driftplatsen som utför detta arbete.  

På DLC Hallsberg sträcker sig det övervakade området från Mjölby upp till Borlänge, från 

Katrineholm till Charlottenberg, gränsstationen till Norge. På Hallsbergs driftledningscentral 

finns det plats för åtta trafikledare, varav två kontrollerar trafiken vid Hallsbergs bandgård och de 

övriga sex kontrollerar trafiken i Hallsbergs driftområde (se Figur 1). De olika platserna övervakar 

olika delar av området och är bemannade dygnet runt, året runt, dock kan antalet trafikledare 

variera beroende på trafik men det finns alltid minst tre närvarande varav en av dessa även 

fungerar som tågledare (se beskrivning i följande avsnitt av de olika operatörerna). Det finns även 

två informatörer i det operativa rummet. Närvarande i kontrollrummet finns även en operativ 

chef, en driftledningschef, två tågledare dagtid, där en har en övergripande bild av tågvägar, vad 

som planeras under dagen och som är trafikledarna behjälplig medan den andra har ett mer 

administrativt arbete, samt en informationsansvarig. 

 

Figur 1 Schematisk bild över de olika operatörerna och deras placeringar på DLC Hallsberg 

                                                 
1 Beskrivningarna i denna del kommer, om inget annat anges, från trafikledarna själva eller rollbeskrivningar från 
Trafikverkets intranät. 
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2.2 Tågtrafik 
På ett dubbelspår, där tåg kan köra i båda riktningarna, är den teoretiska maxkapaciteten 60 tåg 

per timme och riktning. Detta förutsatt att tågen har exakt samma hastighet, dock finns det flera 

faktorer, som driftplatsernas utformning och att kunna ha marginaler för att hantera och ta igen 

små störningar, som gör att den praktiska maxkapaciteten för dubbelspår är 7- 24 tåg per timme 

och riktning. På ett enkelspår får det endast befinna sig ett tåg per blocksträcka, vilket är en 

sträcka om 1- 3 km där endast ett tåg kan befinna sig då datorsystemet gör det omöjligt för andra 

tåg att komma in där, där mötesplatser finns med jämna mellanrum för mötande trafik. Denna 

sträcka mellan mötesplatserna påverkar kapaciteten på banan och den praktiska maxkapaciteten 

ligger på 6- 11 tåg per timme för en enkelspårsbana. På dubbelspårsbanorna påverkas även 

trafiken av hastigheten på tågen, då ett snabbare tåg inte kan köra förbi ett långsammare tåg om 

det inte finns ett sidospår för det långsammare tåget att köra in på, desto mer blandade tåg det 

finns med olika hastigheter desto mer begränsad blir kapaciteten (Trafikverket, 2011). Det finns 

även fler faktorer som påverkar kapaciteten på järnvägen som driftplatsernas avstånd, den högsta 

möjliga hastigheten på banan, hur tidtabellen ser ut, förarnas körmönster och hur det operativa 

samarbetet mellan förare, operatör och driftledning fungerar. I DLC Hallsbergs område finns det 

både enkelspårssträckor och dubbelspårssträckor.  

Är ett tåg mer än tre minuter sent rapporteras detta i ett program, Basun, till vilken alla som har 

något med järnvägen att göra är uppkopplade till och kan se bland annat förseningar och dess 

orsaker. Ett sent tåg blir nedprioriterat till förmån för tåg som är i tid. För att få en bild av hur 

trafikläget kan se ut på Hallsbergs driftledningscentral, kan det nämnas att marginalerna under 

morgontrafiken i Värmlandsområdet är så snäv att blir ett tåg fem minuter försenat kan det dröja 

flera timmar innan tågen kan gå efter sin tidtabell igen. En trafikledare som är med i studien 

nämnde att någon har räknat ut att det i genomsnitt går ett tåg var fjärde minut från Hallsberg på 

ett dygn och tillade att under vissa tider på dygnet kan det gå en timme utan att ett tåg åker. Det 

finns även platser med dubbelspår som för trafikledaren är lugna under rusningstrafiken då, om 

det fungerar som det ska, läggs växlar med mera i automatiskt och trafikledaren behöver inte göra 

mycket mer än att övervaka att allt flyter på.  

2.3 Operatörer 
De operatörerna som finns representerade i figur 1 kommer att beskrivas nedan med fokus på 

trafikeldare då det är dessa studien handlar om.  

2.3.1 Trafikledare 

Trafikledarna ansvarar för att planera tågtrafiken, se till att tågen förs fram säkert, att den dagliga 

driften fungerar samt att se till att det är säkert och riskfritt för de som arbetar längs banorna 

(Roth, Malsch, Multer & Coplen, 1999; Trafikledare, 2012). Arbetet innebär mycket 

kommunikation och koordination mellan individer spritt över tid och rum. Trafikledarens 

uppgifter är kritiska för säkerheten och effektiviteten på järnvägen (Roth m.fl., 1999). 

Roth m.fl. (1999) påpekar att om en trafikledares uppgift bara var att leda planerade tåg till att 

komma fram i tid skulle uppgiften vara ganska enkel. Tågen skulle använda de spår som var 

planerade för dem och möten med andra tåg skulle vara förbestämda beslut och det skulle vara 

rutin. Dock ser det inte ut så i verkligheten och vad som gör trafikledarnas arbete kognitivt svårt 

är att hantera oväntade krav på att använda spåren som att hantera icke planerade tåg och 
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förfrågningar om banarbeten samt att hantera en dynamisk omplanering som ett svar på 

oförutsedda händelser såsom förseningar och driftstörningar.  

Kraven på att använda spåren kan vara höga (av tågen och av arbeten som ska utföras) vilket gör 

att marginalerna för flexibilitet för trafikledarna blir liten. Att förutse vilken tid ett tåg ska komma 

kan vara svårt då det handlar om att ha koll på flera tåg samtidigt av vilka några kan ligga utanför 

trafikledarens eget kontrollområde. Roth m.fl. (1999) menar att framgångsrikt övervakande 

handlar om trafikledarens förmåga att övervaka tågens rörelse utanför deras eget område, förutse 

förseningar, balansera flera krav som ställs på spåren samt att kunna fatta snabba beslut. Detta 

kräver att trafikledaren håller koll på var tågen befinner sig, om tågen kommer att komma fram i 

tid eller bli försenade och hur stor en försening kommer att bli. Trafikledarna har även stora krav 

på kommunikation, vilken handlar om att svara på förfrågningar från bland annat entreprenader 

som ska utföra arbeten, ta reda på tågens status (var de är och varför de är försenade), utbyta 

information gällande spårens skick och koordinera sig med tågledaren. Roth m.fl. (1999) menar 

att trafikledarna utvecklar strategier för att förutse tågens rörelse, vilka krav som finns på spåren 

och att planera handlingar i förväg.  

Även Sandblad, Andersson, Frej och Gideon (1997) pekar ut några svårigheter med trafikledarnas 

arbetsuppgifter, som att kommunikationen mellan trafikledaren och dennes miljö, andra 

trafikledare såväl som lokförare, är frekvent och inte alltid tekniskt effektivt. Sandblad m.fl.(1997) 

menar även att mycket tid går åt till att ansluta sig vilket inte är acceptabelt i tidskritiska 

situationer. Mycket av trafikledarnas arbete är fokuserat till att identifiera och lösa störningar och 

därför måste information om störningarna klart presenteras för trafikledarna i tid.  

Till sin hjälp att övervaka trafiken har trafikledarna på DLC Hallsberg datorer (se Figur 2) och en 

pappersgraf framför sig. Grafen visar alla tåg som kommer komma, vilka tider de ska gå, vart de 

ska, vilket tågnummer de har med mera (se Figur 3). Detta är, enligt en trafikledare som är med i 

studien, deras främsta hjälpmedel, om ett tåg är mer än fyra minuter sent eller tidigt ska 

trafikledarna rita om detta tåg i grafen.  

 

Figur 2 Bild på trafikledarnas arbetesplats. Datorerna visar området som övervakas, närliggande områden och två 
datorer med valfri information. Skärmen till höger visar ett område som inte övervakas med ATC (Automatic Train 
Control, det automatiska system som visar var tåg befinner sig och kortsluter de blocksträckor ett tåg befinner sig på) 
utan med ett annat system. 
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Figur 3 Grafen trafikledarna har till sin hjälp. Sträcken visar de olika tågen som kommer åka på trafikledarens område. 
De kan skriva egen information, som telefonnummer till förarna, på höger sida på varje blad. 

På Hallsbergs driftcentral finns två olika trafikledare, fjärrtrafikledare och tåg expeditionen (tåg 

ex, förr kallades de lokalklarerare). Fjärrtrafikledarna är de som leder trafiken på platser som 

geografiskt ligger längre bort medan de på tåg ex leder trafiken dels på Hallsbergs bangård men 

även trafiken på Hallsbergs central. Det finns flera platser som har en lokaltrafikledare, det är då 

en trafikledare som sitter på plats och leder trafiken. Exempel på sådana platser är Karlstad och 

Kil, till vilka trafikledarna ringer om de har några frågor eller funderingar om tåg som skickas eller 

tåg som kommer. En trafikledare uttryckte sig: ”om vi inte har något att göra så är det ju bra, då 

funkar ju allt som det ska”. Fjärrtrafikeldarna på DLC Hallsberg sitter alla på de olika platserna 

som fjärrstyrs och arbetar i skift där de går om varandra så alla arbetar med alla, de har inga raster 

under ett pass utan äter vid sina arbetsplatser. Arbetet är säkerhetsklassat, vilket innebär att de är 

hårt styrda av regler och rutiner. Det ställs även höga hälsokrav på trafikledarna och om de 

exempelvis är inblandade i en olycka kan de juridiskt sett hamna i trångmål. 

2.3.2 Tågledare 

Tågledarna har en övergripande bild av hela trafiken och det övergripande ansvaret för att föra 

fram tågen. Det är till dem företagen bland annat ringer om de vill prioritera tåg eller med 

förfrågningar om det finns plats för tåg att åka som inte är med i tidtabellen. Det är även de som 

kan ställa in tåg. På vardagar finns det på DLC Hallsberg två tågledare, där den ena har en mer 

administrativ roll och den andre är mer behjälplig för trafikledarna.  

Tågledaren delar ut information till trafikledarna när en förändring inträffar, vilket kan vara att ett 

tåg som inte har planerats in tidigare vill åka. Om det finns möjlighet får tåget ifråga köra och då 

får trafikledaren ut ett dokument med tågets information så den kan rita in det i grafen själv. 

Några av tågledarna arbetar även som trafikledare.  

2.3.3 Operativ chef 

Den operativa chefen (OC) har bland annat ansvar för ledning av de operativa befattningarna i 

det operativa läget (som trafikledarna), att avvikelser dokumenteras, att säkerhetsföreskrifter och 
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rutiner följs och har ansvar för den operativa personalen under skiftet. De kan vid behov 

prioritera om kapaciteten och besluta om förändringar i den operativa bemanningen.  

Den operativa chefen ska bedöma resursbehov till avvikelser och risker samt kalla in 

resursförstärkning vid behov. De ska även bland annat hantera akuta personalfrågor och 

avlösning vid en olycka eller ett tillbud, exempel på detta är om det sker en stor störning och en 

trafikledare sitter med detta fokuserat kan den operativa chefen bestämma att en annan ska byta 

av. 

2.3.4 Informatör 

Informatören är den som informerar resenärerna om förseningar, spårändringar med mera. I 

beskrivningen för deras arbetesuppgifter står det bland annat att de ”ska förädla och leverera 

trafikantinformation och delge berörda trafikledare, informationssamordnare och angränsade 

informatörer avvikelser i trafikinformationen”.  

2.3.5 Eldriftledare 

Eldriftledaren är ansvaring för eldriften på spåren. De har möjlighet att stänga av strömmen på 

sträckor om detta skulle behövas, vid exempelvis en olycka. De sitter på Hallsbergs driftcentral i 

ett avgränsande rum till trafikledarna.  
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3 Teori 
Följande del beskriver de teorier studien använt sig av. Först förklaras synsättet på system och 

hur människan är en del i denna, genom cognitive systems engineering och sammansatta kognitiva 

system, vilket är perspektivet som används i studien. Sedan beskrivs en gren av detta, resilience, 

vilken ligger till grund för den senare analysen.  

3.1 Cognitive System Engineering 
Cognitive Systems Engineering (CSE), handlar om hur människor och maskiner samspelar och 

hur detta bäst kan förstås och beskrivas (Hollnagel & Woods, 2005). CSE utvecklades på 1980- 

talet som ett sätt att ta sig förbi de begränsningar som fanns med dåtidens informations 

processnings paradigm. Det finns två viktiga skillnader med CSE synsättet som har förändrats 

sedan dess jämfört med dagens CSE, dels att det är viktigare att förstå vad ett kognitivt system gör 

och varför den gör det snarare än att förklara hur den gör saker, och dels att fokus har förändrats 

till att människa- maskin interaktion är ett sammansatt kognitivt system, se nästa avsnitt, och inte 

två distinkta delar. Hollnagel och Woods (2005) menar att de tre viktigaste delarna i CSE är: hur 

kognitiva system hanterar komplexitet, hur man kan konstruera sammansatta kognitiva system 

där människa- maskin behandlas som ett integrerat kognitivt system samt hur användandet av 

artefakter kan påverka specifika arbetssituationer. De sammanfattar detta med att CSE handlar 

om hur man kan designa sammansatta kognitiva system för att systemet effektivt kan kontrollera 

de situationer där systemet måste fungera.  

Fokus inom CSE ligger på drivkrafterna och arbetets natur (Hollnagel & Woods, 2005). CSE 

fokuserar på följande teman: 

 Hur människor hanterar komplexitet som är ett resultat av flera teknologiska och 

socioteknologiska utvecklingar. 

 Hur människor använder sig av artefakter i sitt arbete, och hur användandet av 

artefakterna har kommit att bli en väsentlig del i den avsiktliga aktiviteten. 

 Hur människor och artefakter kan beskrivas som ett sammansatt kognitivt system, och 

hur fokus utvidgas från interaktionen mellan människa och maskin till hur människan och 

teknologin effektivt kan arbeta samman (Hollnagel & Woods, 2005).  

3.1.1 Sammansatta kognitiva system 

Ett kognitivt system är enligt Hollnagel och Woods (1999) något som tillsammans ger en 

intelligent handling då dess beteende är målorienterat, baseras på symbolmanipulation och 

använder sig av kunskap om världen som vägledning. Ett kognitivt system är även 

anpassningsbart och kan se problem på flera sätt, det fungerar genom att använda kunskap om 

sig själv och sin miljö och det är på så sätt möjligt för systemet att planera och förändra sina 

handlingar baserat på kunskapen. Människan är ett kognitivt system och ett människa- maskin 

system är det likaså (Hollnagel & Woods, 1999).  

Ett sammansatt kognitivt system definieras inte av vad det är utan vad det gör. Kognitiva system 

har ett mål, i praktiken är syftet med ett sammansatt kognitivt system ofta identiskt med den 

mänskliga delens mål i systemet, dock kan större enheter såsom organisationer ses som att ha 

syften för dem själva (Hollnagel & Woods, 2005). Vad som ingår i det kognitiva systemet man 

avser att studera beror på syftet med analysen, därav funktionen av systemet snarare än 
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strukturen eller kompositionen. Som ett exempel på ett sammansatt kognitivt system nämner 

Hollnagel (2002) olika sätt att se på vad som händer i ett flygplan som är i luften. Piloten och 

hans cockpit kan ses som ett sammansatt kognitivt system, piloten och dennes besättning kan ses 

som ett system, vilket ger ett pilot- plan system eller ett besättning- plan system. Dessa system 

kan utökas till att inkludera andra faktorer som påverkar systemet, som i det nämnda exemplet 

kan vara flygledare, företag och väder, se figur 4.  

 

Figur 4 Olika gränser för vad som kan ingå i ett sammansatt kognitivt system 

3.2 Resilience 
Då både misslyckande och framgång är utfall av normal variety i utförandet kan inte säkerhet 

uppnås genom att endast begränsa eller eliminera denna. Det är därför viktigt att studera både 

framgång och misslyckande och försöka hitta sätt att förstärka variety som leder till framgång 

såväl som att dämpa variety som leder till negativa händelser (Hollnagel, 2008).  

3.2.1 Definitioner 

De nedan beskrivna definitionerna visar på olika delar av ett system och resilience, som senare 

kommer att användas och diskuteras. Definitionerna av resilience skiljer sig åt vilket speglar 

komplexiteten av samhället och hur man tänker på samhället och olyckor. Resiliencekonceptet 

hjälper till att ge en helhetsförståelse för risk och sårbarhet (Manyena, 2006). Det fyller en lucka 

genom att vända sig till det mjukare perspektivet av sårbarhet.  

Hollnagel (2009) definierar resilience som:  

”Ett resilient system kan effektivt anpassa sin funktion innan, under eller efter förändringar och 

störningar, så det kan fortsätta fungera som krävs efter en störning eller en större olyckshändelse 

och i närvaron av fortsatta påfrestningar (fritt översatt från Hollnagel, 2009, s. 117).  

Hollnagel menar att den viktiga termen i denna definition är förmågan hos sett system att anpassa 

sin funktion och att detta visar att resilience handlar om mer än förmågan att fortsätta fungera i 

närvaron av stress eller störningar. Förmågan att fortsätta fungera är ett resultat av att anpassa sitt 

funktionssätt snarare än att vara oförändrad, och denna anpassning kan ske antingen efter att 

något skett (att vara reaktiv) eller före något inträffar (att vara proaktiv). Hollnagel (2009) menar 

att den reaktiva anpassningen är den mest vanliga. Den föreslagna definitionen handlar också om 

att systemet måste kunna förändra sitt funktionssätt innan, under eller efter förändringar och 

störningar. Förmågan att förändra sitt funktionssätt innan handlar om att systemet kan ändras från 

ett normalt tillstånd till att förhöja beredskapen innan något inträffar, ett exempel på detta kan 

vara att ta på sig säkerhetsbältet på ett flygplan vid start, landning och turbulens. Ett tillstånd av 

ökad beredskap ska dock inte vara längre än nödvändigt då det tar resurser som annars kan 

användas till att verka normalt. Förmågan att anpassa sig under förändringar och störningar är att 

agera när något inträffar, och förmågan att anpassa sig efter förändringarna och störningarna 
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handlar om att erfarenheter från tidigare händelser används för att ta beslut om förändringar så 

att systemet blir mer förberett för vad som kan hända i framtiden (Hollnagel, 2009).  

Hollnagel har gjort sin definition av resilience mer detaljerad genom att konstatera att den 

implicerar fyra hörnstenar(cornerstones), där varje hörnsten representerar en väsentlig förmåga av 

systemet (2009, s. 120). Dessa fyra hörnstenar är: 

 Responding- veta vad man ska göra, hur man ska svara på vanliga och oregelbundna 

störningar genom att anpassa normalt funktionssätt. Denna förmåga handlar om det 

nuvarande.  

 Monitoring- veta vad man ska titta efter, hur man ska övervaka det som kan bli ett hot inom 

kort sikt och övervakningen måste täcka både vad som händer i miljön och vad som 

händer i systemet självt. Denna förmåga handlar om det kritiska. 

 Anticipating- veta vad man ska förvänta sig, det vill säga hur man ska förutse utvecklingen 

och hot längre bort i framtiden, som möjliga störningar, belastningar och deras 

konsekvenser. Denna förmåga handlar om det potentiella. 

 Learning- veta vad som har skett, hur man ska lära sig från erfarenheter och då i synnerhet 

lära sig de rätta sakerna från de rätta händelserna, att förstå i en situation vad som var bra 

och vad som var mindre bra och lära sig från detta. Denna förmåga handlar om det 

faktiska.  

Westrum (2006) menar att det finns tre olika former av hot av systemets integritet för att det ska 

kunna vara resilient. De tre formerna är:  

 Förutsägbarheten hos ett hot som innebär att det går att säga att det kommer hända något 

men att man inte vet när det kommer hända, bara att det händer relativt ofta. Ett vanligt 

hot som sker så pass ofta att systemet utvecklar standardiserade respons.   

 Hotets potential till att störa systemet. Ett oregelbundet hot som kan utgöra ett känt men 

ändock ett utmanande problem. 

 Uppkomsten till hotet, som kan vara internt eller externt. Där ett internt hot kan vara 

interna säkerhetsföreskrifter eller kvalitetskontroll för att hindra hotet från att sprida sig 

medan ett externt hot kräver en respons från systemets sida. Detta är nya och 

exempellösa händelser som kräver mer improvisation än de oregelbundna situationerna 

och kräver en förändring i det mentala ramverket och det kan verka osannolikt att en 

sådan händelse skulle inträffa.  

Woods (2006) menar att resilience handlar om förmågan att känna igen och anpassa sig för att 

hantera oväntade variability och kräver en förändring i processer, strategier och koordination. 

Westrum (2006) anser även att det finns tre delar av resilience men att de inte är desamma: 

 Resilience är förmågan att hindra något dåligt från att hända, 

 eller förmågan att hindra något dålig från att bli att bli ännu sämre, 

 eller förmågan att återhämta sig från något dåligt när det väl har inträffat. 

Furniss, Back, Blandford, Hildebrandt och Borberg (2010) har genererat fyra element som de 

anser viktiga i utformandet av resilience: 
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 En resilient repertoar som täcker in de färdigheter strategier och kompetenser som omfattar 

ett systems respons till hot och sårbarhet som är utanför det systemet är designat för. 

Om hotet är för stort för systemet att hantera och dess resilienta repertoar är otillräcklig 

eller används fel kommer systemets utförande att degraderas eller misslyckas. 

 Driftläge (mode of operation) vilket handlar om hur systemet organiserar sig självt. Driftläget 

kommer att påverka resurserna och möjliggöra förutsättningar till resilienta strategier.  

 Resurser och möjliga förutsättningar som är hårda eller mjuka begränsningar som kan influera 

huruvida en strategi kan användas. 

 Sårbarhet och möjligheter är en viktig del att svara på i resilience då det är reaktioner som 

ligger utanför designbasis. Furniss m.fl. (2010) menar att det finns mycket stöd för 

sårbarhet i litteraturen men att möjligheter står det mindre om då det inte säkerhet i sig 

då det handlar om prestandaförbättringar. 

3.2.2 Variety 

Ett centralt begrepp inom både CSE, sammansatta kognitiva system samt resilience är variety. 

Variety kommer från ett behov av att vara anpassningsbar och är inducerad av komplexiteten och 

kraven från systemet. Ett system, och dess utförande, sägs ha variety om det kan förändras över 

tiden. Ett system består av mindre subsystem som samverkar, och variety finns i alla dessa 

subsystem (Hollnagel, 2004). För att hantera komplexitet i ett system, och subsystemen, är det 

viktigt att kunna behålla kontrollen och då måste olika sorters variety kunna hanteras. Variety 

hänvisar till både systemets tillstånd och till människans utföranden, både som individer och som 

grupp (Hollnagel & Woods, 2005).  

Mänskligt utförande måste ha variety och vara ungefärligt på grund av komplexiteten i den 

sociotekniska miljön, och det är utförandets variety snarare än komplexiteten av systemet som är 

den största orsaken till olyckor. Hollnagel (2004) påpekar att variety inte är samma sak som 

”human error”, variety är en nödvändig förutsättning för att komplexa system ska fungera och 

skulle inte fungera utan det. Då det är omöjligt att reducera systemets komplexitet är alternativet 

att hantera dess variety.  

Hollnagel och Woods (2005) menar att ansträngningar för att göra arbeten säkrare ska börja med 

en förståelse av vad människans och systemets normala variability är. Meningen med kontroll är 

att minimera eller eliminera oönskad variability. Att anpassa sin variety i utförande på olika nivåer 

av ett system, de olika subsystemen, kan ses som ett sätt i vilka människan försöker bibehålla 

kontrollen av situationen (Hollnagel, 2004).  

Ashby formulerade i mitten av 1950- talet the law of requisite variety, behovet av variety, som säger 

att variety av utkomsten i ett system bara kan minskas genom att öka variety för operatören i 

systemet. Detta innebär att variety hos en operatör ska matcha den variety som finns i det system 

som ska kontrolleras (Hollnagel & Woods, 2005). Mänsklig variety har tidigare till stor del setts 

som en stor fara för systemen, men samtidigt förväntas människan att vara den som övervakar 

säkerheten av systemen och måste då kunna anpassa sitt utförande för att hantera föränderliga 

omständigheter, skiftningar och oväntade händelser (Rankin m.fl., 2011).  

Hollnagel (2002) gör skillnad mellan observerad variety och teoretisk möjlig variety. Den 

teoretiskt möjliga variety är en artefakt som speglar de antagande som är gjort av mänskligt 
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beteende och kognition. Teoretisk variety kan därför komma att inkludera antaganden som inte 

utförs i verkligheten av olika skäl. Hollnagel menar att det inte är nödvändigt att ha mer variety än 

vad som krävs vid utformandet av en modell och bör därför komma från den observerade 

variety. Hollnagel och Woods (2005) menar att behovet av variety (requisite variety) ska hänvisa till 

utförandet i det sammansatta kognitiva systemet såsom det kan bli observerat i empiriska studier 

och från erfarenhet men inte från teoretiska studier. De menar även att det är uppenbart att det 

bara behövs den variety som krävs för att svara för den observerade variety.  

Variety i utförande (performance variability) gör det möjligt för individer och organisationer att 

anpassa vad de håller på med för att matcha de nuvarande resurserna och kraven. Detta är 

anledningen till att saker går rätt men ibland även anledningen till att saker går fel 

(EUROCONTROL, 2009). Denna performance variability kan bero på flera saker men en 

huvudkälla till detta är en underspecifikation av arbetet. Även mänskligt utförande kan variera på 

grund av fysiologiska faktorer, organisatoriska faktorer, sociala faktorer, kontextuella faktorer 

samt faktorer som inte går att förutse i domänen (EUROCONTROL, 2009).  

3.2.3 Gamla synsättet kontra nytt sätt att se på säkerhetkritiska system 

Det har traditionellt varit lite fokus på saker som går rätt i säkerhetskritiska system, trots att detta 

sker långt mer än tillfällen då något går fel (EUROCONTROL, 2009). Resilience är ett sätt att 

tänka kring säkerhet som skiljer sig från de traditionella synsätten för riskhantering. Olyckor sker 

inte genom en kollaps eller funktionsstörning av systemets normala funktion utan representerar 

snarare en rubbning i anpassningen som är nödvändig för att hantera verklighetens komplexitet 

(Woods, Dekker, Cook, Johannsen & Sarter, 2010). Woods m.fl. (2010) menar att individer och 

organisationer anpassar sitt utförande för att passa de nuvarande förutsättningarna och eftersom 

tid och resurser är begränsade är sådana anpassningar ungefärliga. 

Dekker (2002) argumenterar för att idag finns det två sätt att se på human error och mänskliga 

bidrag till olyckor, ett som han kallar den gamla synen och ett som han kallar den nya synen. I 

den gamla synen är (1) människan roten till de flesta olyckor och (2) de konstruerade systemen, i 

vilka människor arbetar, är byggda för att vara säkra och den största faran för systemet är 

människan samt (3) att framsteg inom säkerhet kan ökas genom att skydda system från 

människor som inte går att lita på genom bland annat urval, automation, träning. I den nya synen 

på human error är däremot (1) mänskliga fel ett tecken på djupare problem i systemet, (2) 

säkerhet är inte naturlig i ett system utan där människor måste skapa säkerhet samt (3) att 

mänskliga fel sker är i samband med mänskliga verktyg, uppgifter och miljön och för att få 

framgång i säkerheten är det viktigt att förstå dessa samband.  

De klassiska säkerhetsteorierna tittar mest till det nuvarande medan resilience till lika del även tittar 

på det faktiska, det kritiska och det potentiella (se Hollnagels hörnstenar beskrivet i avsnitt 3.2.1). 

En annan skillnad mellan de båda sätten är att den traditionella säkerhetshanteringen fokuserar på 

systemet eller organisationen som helhet snarare än enbart säkerhet, då man utgår från variety i 

utförandet snarare än misslyckande i utföranden (Hollnagel, 2008). Hollnagel (2009) summerar 

skillnaden mellan den traditionella synen på säkerhet och resilience genom tre punkter: 
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 Ett resilient system försöker förstå hur det fungerar och inte enbart hur det misslyckas. 

Resilience är förmågan att upprätthålla normalt funktionssätt och inte enbart att förhindra 

misslyckande.  

 Ett resilient system begränsar inte beskrivningen av en händelse till dess orsaker som i det 

klassiska sättet utan att istället för att titta efter relationer mellan orsaker och effekter, 

tittar resilience på beroendeförhållande mellan funktioner och efter det typiska eller 

representativa föränderligheter hos funktioner.  

 I ett resilient system ska inlärning ske kontinuerligt snarare än åtskilt och ska drivas av en 

strategi eller plan snarare än en händelse. Ett sätt att göra detta är att lära från 

vardagssituationer och inte bara när något går fel.  

Furniss m.fl. (2010) menar att traditionella säkerhetsansatser tittar på riskanalyser och 

förebyggande, där dessa ansatser till human factors fokuserar mycket på att förbättra uppgifter 

och systemets design. De menar att resilience skiljer sig från den gamla synen genom att det 

fokuserar på händelser som kompenserar för dåligt beteende, dålig design och dåliga 

omständigheter och att undvika, upptäcka och återhämta sig från ett misslyckande. Dekker (2006) 

menar att behovet av resilience delvis härstammar i de otillräckliga modellerna för förståelse och 

metoderna för att förutse säkerhetskollapser i komplexa system. Han anser att det finns ett 

antagande om att incidentrapporter innehåller ingredienserna till nästa olycka, vilket inte alltid 

behöver vara sant då olyckor i väldigt säkra system ser ut att härstamma från vanliga människor 

som utför vanligt arbete i vanliga organisationer.  

Individer och organisationer anpassar sina handlingar för att passa de nuvarande krav, resurser 

och begränsningar som finns och förmågan att göra detta är kärnan i framgångsrika resultat. 

Variety i utförande är därför oundvikligt, men denna variety kan även ses som en källa som bidrar 

till framgång likväl som misslyckande (EUROCONTROL, 2009).  

3.2.4 Resilience fördelar 

Westrum (2009) menar att resilience har två sidor, där den ena är en hårdvara och den andra ett 

mänskligt skal som manövrerar och skyddar hårdvaran. Han argumenterar att båda är viktiga men 

att deras logik skiljer sig, mycket fokus har legat till den första men att den senare ska ses som en 

viktigt satsning. Hårdvaran är fysisk och organisatorisk som strukturer, procedurer och regler 

medan den andra är mänsklig och social som utbildning, träning och övning. Westrum ställer 

frågan om vi litar till människan eller maskinen och menar att i de flesta fallen är det till båda. För 

att det mänskliga höljet ska vara resilient finns vissa förhandskrav. Det första kravet är träning, 

människor måste ha information för att kunna utföra sina arbeten korrekt och en brist på träning 

är förknippat med fel och bidragande till olyckor. Träningen måste vara djupgående och realistisk 

då det är viktigt för operatörerna att förstå styrkorna med hårdvaran så att de kan utnyttja dem 

fullt ut. Att designa för det mänskliga skalet menar Westrum inte handlar om att föreställa sig allt 

som kan hända, utan snarare om att förbereda operatörerna till att hantera vad som än händer, de 

måste vara redo att hantera det oväntade. Det andra kravet handlar om att skapa en miljö där 

information får flyta fritt. Personerna i systemet måste bli tränade i att känna att de har rätt att gå 

vidare med vad deras förståelse för situationen kan göra för att förbättra systemet och där 

kommunikationen måste matchas med en villighet att lyssna. Det tredje kravet poängterar lojalitet 

från alla de som befinner sig i systemet eftersom det inte är säkert vem det är som kommer att se 
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ett latent tillstånd eller potentiella förbättringar, det är aldrig säkert vem som kommer att komma 

med en kritisk del av informationen. Westrum (2009) nämner rymdfärjan Columbia som exempel 

på ett misslyckande i detta avseende då det kom ett skum från färjan när den lyfte, vilket senare 

ledde till att färjan exploderade. Hade de ansvariga för färjan inte ignorerat indikatorerna och 

informationen om att allt inte stod rätt till hade olyckan kunnat undvikas.  

Woods (2006) och Woods m.fl. (2010, s. 93) menar att ett systems resilience ska innehålla delar 

som: 

 Buffringskapacitet, den storlek eller sort av störningar systemet kan absorbera eller anpassa 

sig efter utan att systemets funktion försvinner. 

 Flexibilitet, systemets förmåga att omstrukturera sig självt till svar från externa 

förändringar eller press. 

 Marginaler, hur nära systemet arbetar relativt en annan gräns av prestationsförmåga. 

 Tolerans, huruvida systemet graciöst bryts ned av stress eller ökad press eller kollapsar 

snabbt när pressen går över den adaptiva förmågan. 

Operatörer som har en stor kunskap om systemet har en viktig roll inom resilience. En djupare, 

större förståelse påverkar graden av resilience i ett system på två sätt. Det första av dessa handlar 

om att snabbare veta när något går fel genom att upptäcka signalerna för detta och den andra 

handlar om en bättre kunskap om de resurser som finns tillgängliga för att anpassa dem och agera 

med dem. En brist på en sådan förståelse minskar resilience (Nemeth, 2008). 

3.2.5 Studera det ”normala” 

Dekker (2002) argumenterar att ofta sker olyckor i komplexa system när människor gör det de 

vanligtvis brukar göra, det som de tror leder till framgång och säkerhet. Händelser är mer typiska 

som resultat av vardagliga influenser av vardagliga beslut snarare än att de är isolerade fall av 

oberäkneliga individer som inte uppför sig representativt (Dekker, 2002). Rankin m.fl. (2011) 

menar att det är lika viktigt att förstå vad som gör att arbete går rätt till och hur detta kan 

förstärkas liksom att förstå vad som går fel. För att förstå när och hur saker går rätt till (eller fel) i 

säkerhetskritiska system är det värdefullt att förstå vad som händer när ett system, eller delar av 

ett system, fungerar nära säkerhetsmarginalerna (Rankin m.fl., 2011). Målet med resilience är inte 

enbart att hindra saker från att gå fel utan att säkerställa att saker att gå rätt, genom att underlätta 

normalt arbete (EUROCONTROL, 2009).  

Furniss m.fl. (2010) menar att resilience vanligen avser förmågan att återhämta sig från en 

oförutsedd händelse eller att undvika att olyckor sker trots ihållande dåliga förhållande. Under 

dagligt arbete finns det potential för resilient utförande. Att identifiera detta potentiella handlar 

mindre om att minimera risker som är kopplade till oförutsedda händelser och mer om att stödja 

saker systemet gör bra för att bättre kunna hantera dessa. Resilience uppnås både genom att 

dämpa den variety som leder till negativa händelser och genom att förstärka den variety som kan 

ha positiva utfall (Hollnagel, 2008).  

Forskning har börjat visa hur organisationer kan hantera pressen av utförande och produktion, 

konstant dynamiskt balanserat med ett ihållande tänk på säkerhet. Säkerhet är ingenting dessa 

organisationer har utan det är något de gör. Detta då utövarna (operatörerna) och 
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organisationerna, som ett anpassningsbart system, hela tiden utvärderar och ser över sitt arbete 

för att förbli känsliga för möjligheten av misslyckande och där ansträngningar för att skapa 

säkerhet är pågående men att de kanske inte alltid är framgångsrika (Woods m.fl., 2010).  

Dekker (2006) anser att en indikator för resilience är avståndet mellan procedurer som ledningen 

föreställer sig att de går till och hur de faktiskt sker. Ett stort avstånd mellan detta indikerar att 

det organisatoriska ledarskapet kan vara illa avvägd för de utmaningar och risker som finns i det 

verkliga utförandet. Dekker menar att en viktig del i en resilient organisation är att hela tiden testa 

huruvida idéerna om risker fortfarande matchar det som händer i verkligheten, om modellerna 

fortfarande är aktuella, men att detta inte alltid är enkelt att se detta glapp mellan hur systemet är 

tänkt att fungera och hur det verkligen fungerar.   

Furniss m.fl. (2010) använder i sin studie ett resilient ramverk som har målet att förse personal, 

instruktörer och ledningen ett sätt att identifiera saker de gör bra som kan förstärkas och skyddas 

i framtida program och design. 
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4 Metod 
Nedan beskrivs de metoder som använts i studien. Först är en beskrivning av de metodologiska 

teorierna som använts, sedan beskrivs hur själva studien genomfördes. Delen avslutas med en 

diskussion kring de valda metoderna.  

4.1 Metodteori 
I denna del beskrivs teorierna till de metoder som studien använt, både de etnografiska 

metoderna och de analytiska metoderna.  

4.1.1 Etnografi 

Etnografi är baserat på observationer i en specifik miljö, och det är vanligt att man studerar 

subkulturer i sitt eget samhälle (Silverman, 2005). Forskaren är inte ute efter hela bilden utan 

undersöker ett visst fenomen. Fältforskaren lär sig inte allas angelägenheter och mening på en 

gång utan i en konstant, fortsatt process där nya insikter och förståelse bygger på tidigare insikter 

och förståelse (Emerson m.fl., 1995). Målet med deltagande är att komma nära de som studeras 

för att skapa en förståelse för vad deras aktiviteter och upplevelser betyder för dem. Emerson 

m.fl. (1995) menar att genom att lära sig om andras liv och aktiviteter i ett aktivt deltagande kan 

och bör inte observatören vara en ”fluga på väggen”. En etnograf kan inte uppfatta allt vad som 

händer utan kommer att tillsammans med de som befinner sig i miljön utveckla vissa perspektiv 

genom att delta i vissa aktiviteter och relationer men inte i andra. Etnografens uppgift är inte att 

utröna en ”sanning” utan att visa på de olika sanningarna som finns i andras liv. 

Emerson m.fl. (1995) rekommenderar att forskaren informerar de på plats om forskningen, och 

då speciellt de till vilka det önskas bilda någon form av relation till. De menar att genom 

öppenhet undviks riskerna för känslan av avslöjande, och att genom öppenhet kan forskaren få 

en flexibilitet vad gäller att var, när och hur forskaren ska skriva anteckningar. Emerson m.fl. 

argumenterar att genom att ta rollen av en som tar anteckningar från första början av kontakten 

med de som studeras, blir detta beteende en del av vad de förväntar sig av forskaren.  

4.1.2 Observation 

Enligt Patton (2002) finns det flera fördelar med direkt observation, som även kallas deltagande 

observation, fältarbete, kvalitativa observationer och fältforskning. Direkta observationer ger för 

det första en möjlighet att förstå och fånga kontexten i vilken människorna interagerar vilket är 

viktigt för ett holistiskt perspektiv. För det andra ger det en möjlighet för undersökaren att vara 

öppen, upptäckande och induktiv. Då den är på plats behöver den inte lita till tidigare koncept 

om området utan är där själv och ser. En tredje styrka med direkta observationer är att man kan 

fånga och se saker som inte personerna själva i miljön märker. Detta kan vara svårt att få fram i 

en intervju då deltagarna måste vara medvetna nog för att kunna ge den önskade informationen 

vilket i ett rutinarbete gör att mycket till slut tas för givet och att de inte tänker på det längre. En 

deltagande observatör kan också lägga märke till saker som ingen annan riktigt har lagt 

uppmärksamheten på. En fjärde styrka är att direkta observationer är en möjlighet att upptäcka 

saker som personer kan vara ovilliga att prata om i en intervju. 

Patton (2002) menar att det finns ett bekymmer när det gället reliabiliteten och validiteten vid 

öppna observationer där de som studeras vet om det. Öppna observationer kan göra att de som 

studeras beter sig annorlunda än vad de gör de i normala fall, när de inte tänker på att de är 
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observerade och att förtäckta observationer skulle troligare fånga vad som egentligen händer. 

Patton(2002) nämner att det finns diskussioner kring huruvida en forskare ska informera de som 

observeras om detta eller inte men argumenterar själv för att det bästa är att berätta om det. Han 

menar att det är för riskabelt och ger observatören en stressad situation genom att försöka hålla 

ihop allt så att inte den rätta anledningen till observationen läcker ut. Patton anser att beroende 

på studiens natur så spelar det en roll till vilka som blir informerade om att en studie pågår.   

Observationer och intervjuer är metoder som tidigare använts i studier av operatörer i 

kontrollrum, exempelvis Mumaw, Roth, Vicente och Burns (2000), Huber, van Wijgerden, de 

Witt och Dekker (2008), Smith, Blandford och Back. (2008) och av trafikledare av järnväg i Roth 

m.fl. (1999). Mumaw m.fl. (2000) har i sin studie om kärnkraftsoperatörer använt sig av 

fältobservationer då det ger en möjlighet att se komplexiteten i arbetsmiljön vilket de menar inte 

är möjlig med andra metoder. Det ger möjlighet till att observera en stor bredd av en operatörs 

arbetsuppgifter, se distraktioner och interaktioner med andra i rummet men även externa parter. 

De argumenterar även för att observationer ger möjlighet till att observera och dokumentera 

faktiska incidenter som visar på de kognitiva krav som krävs av operatörna i miljön, samt 

strategier som operatörerna har utvecklat för att klara dessa krav. I fältarbete kan observationer 

visa på hur arbete går till kontra mot hur arbetet är föreställt (Nemeth, 2008).  

Mumaw m.fl. (2000) började sina observationer av ett kontrollrum på ett kärnkraftverk med att 

ostrukturerat observera på plats samt att intervjua för att bekanta sig med operatörens arbete. 

Detta gav en första karaktärisering av operatörens arbete under normala omständigheter som 

källor till information för övervakande, vad som gör övervakande svårt och vilka strategier 

operatörerna använder för att hantera övervakningen. Mumaw m.fl. (2000) placerade sig själva i 

själva miljön för att observera och ställde frågor när tillfälle gavs. De satt med en eller två 

operatörer under nästan ett helt skift för att se de olika händelser som tog plats. Intervjuer, i form 

av frågor under observationerna, gav möjlighet till att få generell information om operatörernas 

arbete, för att följa upp vad som hände i övervakandet och att testa hur representativa 

övervakningsstrategier var som de hade hört från andra operatörer. Mumaw m.fl. (2000) kallar sin 

metod kognitiv fältstudie för att påvisa att deras fokus låg på de kognitiva och samverkande 

processer som bidrog till ett övervakande presterande. 

4.1.3 Analysmetod 

Furniss m.fl. (2011) har utvecklat en metod i tre steg för att analysera resilience i vardagsarbete. 

De började med att göra sig bekant med materialet de hade för att sedan identifiera händelser 

som utmärkte sig resilienta eller utsatta. Identifieringarna användes sedan för att kategorisera 

materialet för att kunna se mönster av resilient uppträdande och för att kunna placera dem i 

litteraturen.  

4.1.4 Anslysmodeller 

Nedan presenteras de ramverk som används för analysen av materialet. Ramverken gör det 

möjligt att titta på vardagshändelser blandad med lite större händelser, och visar på flera faktorer 

som var viktiga i de olika händelserna. Det ger även en möjlighet att titta på situationer när de 

uppstår och inte genom att titta framåt eller bakåt på händelser, utan på hur de sker i just den 

stunden och hur handlingar kan vara baserade på kunskap som finns hos både operatören och 

systemet. Då syftet med studien är att fånga in hur trafikledarna påverkas av yttre intressenter/ 
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faktorer vid en störning anses detta ramverk passa studiens syfte och även besvara 

frågeställningarna.  

4.1.4.1 Ramverk för resilience strategier 

Rankin m.fl. (2011) har utvecklat ett ramverk för att beskriva resilience strategier i vardagsarbete 

och deras karaktäristiska. Detta ramverk är ett verktyg för att analysera och beskriva vardagliga 

strategier som används i komplexa system (Rankin, Lundberg, Woltjer, Rollenhagen & Hollnagel, 

submitted). Kategorierna som ramverket använder sig av har tre huvudområden: tolkning av 

situationen i vilken strategin tar plats, möjliggörare för framgångsrik genomförande av strategin 

samt hur strategin påverkar det övergripande systemet. De kategorier som används är (fritt 

översatta från Rankin m.fl., submitted): 

 Handlingar (strategies) som är anpassningar för att möta behoven hos ett dynamiskt system. 

Detta kan även beskrivas som motåtgärder, som tas vilka baseras på förväntningar eller 

som respons av ett utfall. Handlingarna kan vara återkommande anpassningar eller en 

improvisation som bara används en gång. Det kan vara lokala anpassningar (sharp end, 

operatörerna) eller instruktioner eller procedurer som kommer från organisationen (blunt 

end).  

 Mål (inferred objective) vilket är utfallet handlingen har som syfte att uppnå, vilket även kan 

ses som ett utfall av handlingen som den har som mening att undvika. 

 Situationsförutsättningar och krafter (situational conditions and forces) beskriver de omständigheter 

av situationen i vilken handlingen utförs genom att identifiera faktorer som påverkar 

systemets variety i utförande (performance variety). Situationsförutsättningar är kontextuella 

omständigheter som antas influera systemets behov av anpassning och anledningen till att 

förutsättningarna förekommer beskrivs genom styrkor, som kan vara externa (som väder) 

eller interna (som vinst) till systemets antagande av handling. 

 Resurser och möjliga förutsättningar (resources and enabling conditions) beskriver nödvändiga 

förutsättningar för en framgångsrik användning av en specifik handling,  

 Systemets förmågor (systems’ abilities) som handlar om de fyra hörnstenarna av resilience som 

beskrivs av Hollnagel (2009): responding, monitoring, anticipating och learning. 

4.1.4.2 Variety Space 

Variety space är utvecklat för att visa på de anpassade handlingar som finns tillgängliga och som 

utförs av individer, team och system i en dynamisk miljö. Variety space inkluderar alla tillgängliga 

handlingar i ett specifikt systemtillstånd, givet att systemet, situationsförutsättningarna och 

förmågor förstår situationen. Att kunna visualisera skiftningar i det tillgängliga variety space 

kommer att hjälpa till med tolkningen av hur och varför anpassningar genomförs, oavsett om 

målet med anpassningen uppnås (Rankin m.fl., submitted).  

För att visa de olika interaktionerna mellan ett systems variety och kategorierna i ramverket för 

resilience har ett variety space diagram utvecklats. Ett exempel på hur ett diagram kan se ut som 

följande. En störning som nämndes var lokstopp och lokstopp på ett dubbelspår kan beskrivas 

på följande sätt i ett variety space diagram (se figur 5), där det är en mindre vanligt förkommande 

händelse men trafikledaren har ett handlingsutrymme tillgängligt då den kan köra tågen på spåret 

bredvid och behöver då kanske inte ta några ytterligare åtgärder för att föra fram tågen. 



19 
 

 

Figur 5 Beskrivning av ett lokstopp på dubbelspår i ett variety space diagram 

Om det däremot hade varit stopp på en enkelspårsbana hade variety space diagrammet kunnat se 

annorlunda ut då trafikledarens möjliga handlingar skulle kunna bli annorlunda (se figur 6). Den 

skulle då behöva tänka om helt eftersom trafiken inte kan komma fram, och då få ett annat 

handlingsutrymme tillgängligt. Det är fortfarande en mindre vanlig händelse men ett annat 

handlingsutrymme har förändrats mot vad som var planerat för och vad som är möjligt.  

 

Figur 6 Beskrivning av lokstopp på ett enkelspår i ett variety space diagram 

Diagrammet kan även visa på händelser som visar på tid där antingen handlingarna 

(handlingsmöjligheterna), förekomsten eller båda ändras under en händelse vilket då anges med 

siffror vilket som kommer först och vad som är efterföljande.  

Diagrammet visar relationer mellan olika faktorer i ett specifikt tillstånd eller händelse och deras 

kontrollhandlingar. X- axeln på diagrammet representerar ett tillstånd eller en händelse som 

kräver en kontrollhandling. Denna händelsefrekvens visar hur ofta ett tillstånd eller händelse 

inträffar: frekvent, mindre frekvent eller ovanlig, i vilken en strategi utförs. Y- axeln representerar 

operatören och de handlingar som finns tillgängliga för denne att använda för att kontrollera 

tillståndet eller händelsen. Regular variety space innefattar alla de handlingar som finns tillgängliga 

för att kontrollera systemet i en given tid, exempel på detta är handlingar som finns beskrivna i 

form av procedurer eller checklistor. Shifted variety space är handlingar som finns tillgängliga för 

systemet när det går från ett läge till ett annat vilket möjliggör för en annan uppsättning av 

tillgängliga handlingar, som under ett nödläge. Extended variety space är unika handlingar som utförs 
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och som inte finns med i designen av systemets variety space, vilket ofta kan beskrivas som 

improviserat beteende (Rankin m.fl., submitted).  

4.1.5 Återkopplingsintervjuer 

Intervjuer är ett sätt att få information som annars är nästan omöjlig att komma åt (Wibeck, 

2010). Det finns en skillnad mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer styrs till stor del av forskaren medan ostrukturerade intervjuer har som mål att vara en 

fri diskussion där det huvudsakliga syftet är att lyssna till vad deltagarna tycker är viktiga aspekter 

av ämnet. Intervjuer kan komplettera observationer som en koncentrerad insikt om hur 

deltagarna tänker om det ämne som tidigare har studerats (Wibeck, 2010). 

En intervjuguide kan även den vara strukturerad med antingen specificerade frågor eller många 

frågor. En intervjuguide i en ostrukturerad intervju täcker däremot in de områden som ska 

diskuteras där forskaren kan beskriva ett problemområde som deltagarna sedan får diskutera. 

Wibeck (2010) menar att ett stimulusmaterial kan hjälpa till att ge en givande diskussion, om 

exempelvis deltagarna inte tidigare bekantat sig med ämnet i fråga. Detta material har anknytning 

till det som ska diskuteras och skickas med fördel ut till deltagarna en tid i förväg så de har tid att 

läsa igenom detta.  

4.2 Genomförd metod 
Nedan beskrivs de metoder som användes i denna studie, se tabell 1 för översikt.  

Tabell 1 Metodschema över de olika metoder som använts i studien, vilket tidsspann varje del hade samt vilka 
operatörer som var medverkande i varje del. 

Metod Tidsspann Vem 

Opportunistiska 
observationer 

En heldag (ca 8 timmar), 
en halvdag (ca 4 timmar) 

Tågledare, eldriftsoperatör 

Observationsintervjuer 13 tillfällen, 4 timmar Trafikledare 

Återkopplingsintervju 3 intervjuer om 1 timme Trafikledare 

 

4.2.1 Observationer 

De första observationer på driftcentralen i Hallsberg var till för att forskaren kunde bilda sig en 

uppfattning av själva arbetet, vad en trafikledare gör, hur de gör det, lära sig ”språket” och för att 

se vad som senare skulle vara fokus i studien. Detta är vad Mumaw m.fl. (2000) kallar 

opportunistiska observationer, som är helt förutsättningslösa och för att bilda sig en uppfattning. 

För att börja skapa denna uppfattning om trafikeldarnas arbete observerades till en början en 

tågledare under dennes arbete, där frågor ställdes under tiden för att de skulle förklara vad de 

gjorde, vad som syntes på skärmarna och hur arbetet gick till allmänt. Detta var till stor hjälp för 

att skapa sig en bild av arbetet, och då tågledare har ett mer övergripande arbete som inkluderar 

en viss överblick över vad trafikeldarna ser, var detta ett bra sätt att börja. Även eldriftsledare 

observerades under ett par timmar för att skapa en förståelse för även deras arbete som är nära 

kopplat till trafikledarna, då det är de som förser spåren med ström. Detta för att skapa en 

förståelse för en större del av systemet och se vad som kan hända vid ett stört läge.  

Observationerna blandades med intervjuer för, att i likhet med Mumaw m.fl. (2000), få generell 

information om arbetet och att följa upp vad som hände under passets gång. 
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Den metod som användes i denna studie är vad Sandblad m.fl. (1997) kallar 

observationsintervjuer då observationerna genomfördes i samband med att frågor ställdes som en 

intervju. Detta möjliggjorde att fråga om händelser som hände direkt eller liknande händelser 

trafikledarna hade varit med om, samt att öka förståelsen för vad som hände i trafiken. Under 

fyra veckor i slutet av februari och början av mars 2012 genomfördes 13 observationstillfällen 

hos trafikledare på DLC Hallsberg. Observationerna varade cirka fyra timmar åt gången. Då man 

aldrig kan veta när något händer, när en störning inträffar, valdes tider där det är mest trafik 

eftersom en störning som inträffar under den tiden kan påverka trafikledarens arbete mer än om 

det är under en tid då det är lugnt. Tiderna varierade, fem observationer skedde på morgonen på 

olika tider mellan klockan sex och elva, fem skedde på olika tider på kvällen mellan klockan två 

och åtta och tre tog plats på dagtid. Detta för att få en spridning på materialet, då det är mest 

trafik på morgonen och kvällen. Av den anledningen togs även beslutet att inte göra några 

observationer på nätterna då det är mindre trafik än på dagen. Fyra timmar valdes eftersom det 

gav möjlighet att få en sammanhängande bild av vad som skedde för att kunna följa händelser 

och se händelseförlopp.  

De observerade trafikledarna blev tillfrågade innan om de kunde tänka sig att vara med i studien 

och att de skulle vara anonyma. Alla platser fjärrtrafikledare övervakar observerades. Eftersom 

trafikledarna sitter nära varandra kunde ofta två platser, och därmed två trafikledare, observeras 

samtidigt. Trafikledarna fick frågor under tiden som de observerades och dessa handlade om vad 

de ansåg vara en störning, vilka yttre faktorer/ intressenter som påverkar deras arbete, hur de 

tycker att de reagerar vid ett stört läge. Vid oklarheter av vad som hände på de olika skärmarna de 

kontrollerar och trafiken svarade de även på frågor om detta. Vid några tillfällen, när det fanns 

möjlighet, kunde även en extratelefon användas för att kunna lyssna på samtal trafikledaren tog 

emot och ringde. Anteckningar fördes under hela tiden, endast en trafikledare uttryckte en 

önskan att se vad som skrevs vilket denne fick och tyckte att det som stod skrivet var rätt 

uppfattat.  

4.2.2 Analysmetod 

Tillvägagångssättet Furniss m.fl. (2011) beskriver användes till stor del även i denna studie. I 

likhet med Furniss m.fl. (2011) gick först det observerade materialet igenom för att kunna 

upptäcka de beteenden och händelser som utmärkte sig genom identifikation. Av de händelser 

som utmärkte sig genomfördes en kategorisering gentemot det valda teoretiska ramverket för 

analysen. 

Det observerade materialet arbetades igenom för att hitta händelser som på olika sätt utmärkte 

sig, antingen som vardagsarbete eller som större händelser. Utifrån detta kategoriserdes dessa 

händelser i sju olika kategorier som hade sin utgångspunkt i vad frågeställningarna ämnade 

besvara genom en bottom- up ansats. En kategori föll bort under det senare arbetet med 

resultatet då dessa händelser passade i under en annan kategori. En av dessa kategorier handlade 

om olika händelser som sedan analyserades med hjälp av ramverket för resilience strategier och 

variety space.  

4.2.3 Återkopplingsintervjuer 

Förberedelserna för intervjuerna skedde i enhet med vad Wibeck (2010) argumenterar för att man 

ska göra inför fokusgrupp intervjuer då detta var tanken från början. Ett mindre antal frågor 



22 
 

skrevs ned för att det skulle bli en ostrukturerad intervju, i en intervjuguide. Ett material som var 

underlag för intervjuerna skickades ut till en ansvarig på driftcentralen i Hallsberg som skulle ge 

detta till de trafikledare som skulle intervjuas, som Wibeck (2010) kallar stimulusmaterial. Detta 

för att få en givande diskussion eller där deltagarna inte är bekanta med ämnet kan ett sådant 

material kan ges ut för att uppmuntra till en sådan (Wibeck, 2010).  

Tre trafikledare intervjuades på driftcentralen i Hallsberg, och de fick veta att de skulle vara 

anonyma. Intervjuernas huvudsyfte var att verifiera resultatet av observationerna och höra 

trafikledarnas syn på dessa. En av trafikledarna hade innan intervjutillfället fått ut materialet för 

att läsa igenom. Meningen var att fler skulle läst detta men då en driftledningscentral är en 

ombytlig miljö där planer snabbt kan ändras blev det att endast en av de intervjuade hade läst 

materialet innan. Intervjuerna behandlade främst resultat materialet, där de som inte hade läst 

detta fick en genomgång av materialet och där de fick säga om de tyckte beskrivningarna stämde, 

vad de själva upplevde som störningar/ händelser och yttre intressenter/ faktorer som påverkar 

deras arbete. Med den som hade läst materialet innan blev det mer en diskussion kring detta där 

trafikledaren sade var den tyckte om detta. Materialet stämde till stor del överens med 

trafikledarnas bild av arbetet, de höll inte med om allt utan det fanns vissa delar som uppfattades 

annorlunda.  

Intervjuguiden följdes till viss del, men då alla inte hade läst materialet som skickades ut ändrades 

detta lite under tiden till att bli en genomgång av materialet men frågorna ställdes under 

genomgången. På slutet tillfrågades det om de ansåg att något var glömt eller om det var något de 

kände att de inte fått säga. Intervjuerna spelades in som minnesstöd till anteckningarna som 

fördes under tiden.  

4.3 Metoddiskussion 
Trafikledarna hade inte observerats tidigare, och till en början kan det ha känts ovant eftersom 

det inte är många utomstående observatörer som är inne i deras organisation. De hade innan fått 

information om studien av driftledningschefen. Innan trafikeldarna observerades tillfrågades de 

om de kunde tänka sig att bli observerade, och de blev informerade om att deras deltagande var 

anonymt samt att anteckningar skulle tas under tiden. De blev uppmanade att arbeta på som 

vanligt. Det är möjligt att trafikeldarna påverkades av att bli observerade men att denna påverkan 

inte kom att spela någon roll när en händelse inträffade. När en störning skedde fokuserade de på 

händelsen och observatören drog sig lite undan för att inte vara i vägen.  

Intervjuerna hade som fokus att verifiera resultaten av studien och var tänka ske i en fokusgrupp 

med flera trafikledare. Av okontrollerbara anledningar blev detta inte möjligt, utan istället 

intervjuades en trafikledare åt gången. Detta gjorde att fokus ändrades under intervjuerna, från att 

vara tänka till att vara en mer diskussion kring deras arbete, trafikledare emellan, till ett samtal om 

deras arbete, mellan trafikledare och observatören. Då meningen med intervjuerna vad att 

materialet skulle verifieras uppfyllde de sitt syfte, om än på ett annat sätt än vad som vad tänkt 

från början. 

Att materialet verifierades med intervjuer med trafikledare (varav ingen hade observerats tidigare) 

stärker studiens validitet genom att de ansåg resultaten stämma med deras bild av arbetet, 

störningar och intressenter/ faktorer som påverkar deras arbete. De höll inte med om alla delar 
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som hade sagts tidigare av trafikledare, exempelvis att arbetsmiljön kunde vara stökig. De höll 

dock med om huvuddelen, som vad störningar är och vilka yttre intressenter/ faktorer som 

påverkar deras arbete. 

Något som kom upp under en intervju var att vissa trafikledare även arbetar som tågledare. Detta 

har inte tagits någon beräkning till under själva studien och observationerna, men då deras syn på 

arbetet kan skilja sig lite från de som enbart är trafikledare och därmed kan deras agerande och 

tänkande skilja sig åt. Då tågledare har en mer övergripande bild av trafiken och kan ta vissa 

åtgärder kan detta även avspeglas när de arbetar som trafikledare.   

Det teoretiska ramverket för analysen, variety space diagram och ramverket för resilience 

strategier, fångade in flera aspekter av trafikledarnas arbete. En fördel var att det var möjligt att ta 

en händelse och sedan analysera den ur flera perspektiv, vilket gjorde att mycket av det som 

ansågs vara händelsernas ”kärna” fångades in. I modellen för variety space, variety space diagram, 

ska ursprungligen även blunt end anges, som vad organisationen säger att operatörerna ska agera 

eller de regler som finns. Detta har inte gjorts i denna studie, helt enkelt för att kunskapen om 

vad blunt end säger i de exemplifierade fallen inte är känd.  

De valda metoderna gav en helhetsbild av trafikledarnas arbete. För att kunna upptäcka vad en 

störning var och hur det påverkade trafikledarna, samt vilka yttre intressenter och faktorer som 

påverkar deras arbete var det viktigt att förstå vad de gör under normala förhållanden. 

Observationer gav en möjlighet att se hur trafikledarna arbetar under dessa ”normala” 

omständigheter, något som är viktigt för att förstå i ett system då det även handlar om att 

underlätta detta normala arbete (Dekker, 2002; EUROCONTROL, 2009; Mumaw m.fl., 2000; 

Rankin m.fl., 2011). Det har även argumenterats för att observationer är det sättet som är bäst att 

studera resilience på (Nemeth, 2008). Att under observationernas gång prata med trafikledarna i 

vad Sandblad m.fl. (1997) kallar observationsintervju gjorde att saker som skedde kunde bli 

förklarade på en gång. Det gjorde det även möjligt att prata om trafikledarnas uppfattning om 

saker mer direkt då de kunde hänvisa till vad som hände för tillfället eller bara visa saker på 

skärmarna.  
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5 Resultat 
Denna del ska ge en förståelse för trafikledarnas arbete men även en förståelse för de händelser 

som utgör den senare analysen. Det observerade materialet arbetades igenom och med 

utgångspunkt i frågeställningarna bildades under genomgången av materialet sju kategorier 

genom en bottom- up ansats, där en kom att falla bort senare då innehållet i denna ansågs passa 

in under en annan. Fem av dessa kategorier är Planering/ normalt arbete, Kommunikation, Stress, 

Trafikledarnas syn på störning/ händelse och Yttre intressenter/ faktorer som påverkar arbetet, som är en 

blandning av innehållet i det observerade materialet och vad trafikledarna själva berättade. Dessa 

fem kategorier kommer att beskrivas nedan, se tabell 2 för översikt av vad som påverkar 

trafikledarnas arbete. Den sista framkomna kategorin benämndes Händelser och är händelser som 

observerades och som är underlaget till analysen, då denna kategori är en blandning av de andra. 

Dessa kategorier beskriver frågeställningarna från olika perspektiv, genom att belysa 

trafikledarnas arbete ur olika vinklar. Majoriteten av materialet kunde placeras in i dessa 

kategorier och där det övriga materialet inte ansågs relevant för denna studie. 

Tabell 2 Tabell över vad som påverkar trafikledarnas arbete 

Påverkan på trafikeldarnas arbete Vad som påverkar 

Kommunikation Förare som skäller, argumenterar 

Entreprenad och förare som inte svarar 

Polis som inte informerar när de är på plats 

Stress Personlighet 

Dagsform 

Rutin/ vana 

Störningar När omplanering behövs 

Spårbeläggning, växelfel, vägfel, personpåkörning, lokfel, 
järnvägsföretagens material, tåg som inte håller tiden 

Yttre intressenter Förare 

Arbetsmiljö 

Entreprenader 

Företagen 

Infrastrukturen 

Tågen 

Tidtabellerna/ grafen 

Passagerare 

 

5.1 ”Normalt” arbete 
En trafikledare sade under de senare intervjuerna att deras arbete kan vara väldigt lugnt för att 

sedan snabbt skifta till att det blir väldigt mycket att göra och som svar på frågan om detta är 

normalt svarade att detta är normalt för trafikledarna. Denne tyckte även att det var svårt att säga 

vad normalt arbete är för dem, då normalt arbete för dem är olika för olika dagar och beroende 

på trafik och tid på dygnet.  

Mycket av trafikledarnas arbete handlar om planering, att planera framåt i tiden och att övervaka 

trafiken. Trafikledarna gör detta genom att göra beräkningar i grafen och leverera tåglägen 

(tågvägar2). Trafikledare 1 uttryckte sig med att det är bra att planera framåt en timme i tiden, där 

                                                 
2 En tågväg är en väg som gör att tåget kan köra in i de olika blocksträckorna, och visas i grönt på skärmarna. 
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en kollega inflikade att ”allt annat är av ondo”. Trafikledare 1 sade att om man har en plan flyter allt 

på mycket bättre även om man har mycket att göra och att denne planerade så långt framåt i 

tiden det gick ifall att något skulle hända. Trafikledare 1 lade även ut tågvägarna så långt fram den 

kunde ifall att denne skulle glömma bort tåget senare. Trafikledare 1 tyckte även att man inte ska 

bli förvånad över att ett tåg kommer, utan de ska hela tiden veta vad som kommer att hända. 

Trafikledare 2 läste spårplanen3 för att veta var ett tåg skulle då denne tyckte att det var skönt att 

se vem som ringer och vart den ska. Trafikledare 1 sade att denne tittar i grafen för att se vilka tåg 

som kommer komma och om något tåg är sent eller tidigt gör man en plan efter det. Trafikledare 

3 sade att den gjorde beräkningar i grafen dels för sin egen skull men även för att kunna säga till 

informatören, samt att trafikledaren kan göra en plan för sig själv om vad som ska hända. 

Trafikledare 1 upptäckte att ett tåg var försenat och tittade då i grafen för att se om det skulle bli 

en konflikt längre fram och sade att det är bättre att lösa problemet innan det har blivit ett 

problem, att många problem kan lösas med lite planering och att det kan bero lite på vad man 

prioriterar. Trafikledarna pratar även mycket med varandra i rummet för att planera, som att fråga 

om sena eller tidiga tåg som kommer komma in i deras område. De säger även ibland till varandra 

om ett tåg med spärrfärd4 kommer komma in i en annans område så att denne kan förbereda sig 

för detta genom att ta fram rätt papper för att fylla i5. Trafikledare 4 sade att inne i lokalen kan de 

ropa och gapa till varandra om förändringar och planer de har för tågen. När planerna rör 

områden som inte finns i inne på driftcentralen måste de ringa dit och informera om de planer de 

gör, som till en lokal trafikledare, andra driftledningscentraler (exempelvis Stockholm). 

De ringer även förare för att fråga om saker, exempelvis ringde Trafikledare 3 för att fråga om ett 

tåg skulle hålla sin fart. Detta för att tåget hade ett annat tåg efter sig och trafikledaren ville 

försäkra sig om att tåget framför inte skulle sinka det bakomliggande.  

När läget är lugnt pratar trafikledarna och informatörerna om andra saker, men sade att de alltid 

har ett öga på vad som händer med deras trafik. Detta förklarades under de senare intervjuerna 

genom att det inte går att ha fullt fokus på arbetet i åtta timmar, men att så fort det händer något 

så kopplar de fort om och fokus flyttas till arbetet.  

5.2 Kommunikation 
Kommunikationen mellan trafikledarna på driftcentralen sker mycket, som tidigare nämnts, 

genom att de pratar direkt med varandra och att de kan ”ropa och gapa till varandra” vilket även 

gäller för frågor eller information till den operativa chefen, tågledarna eller informatörerna. De 

går även över till varandras arbetsplatser för att diskutera, exempelvis genom att gå till en annan 

plats för att höra om ett tåg kan komma in tidigare. Trafikeldare 2 sade att ”man pratar med 

varandra och hjälps åt, det är skönt” och menade att det är ”ingen som sitter inne med information”. 

                                                 
3 Ett papper som visar vilka driftplatser tåget kommer passera och på vilka tider. 
4 Det är skillnad mellan tåg och spärrfärd. Det som rullar på spåren är tåg med en körplan där det står var den ska 
stanna och vilka möten den ska ha, en spärrfärd är en rörelse som kan åka i båda riktningarna där olika jobb utförs, 
snarare än att det är passagerare på. Ett papper måste fyllas i för varje spärrfärd. 
5 Vid spärrfärd måste tågledaren tillsammans med den tillsynsmannen fylla i papper för de platser spärrfärden åker 
igenom. Den som kör spärrfärd kallas tillsynsman och inte förare. Spärrfärd visas som gult på skärmarna medan tåg 
visas i rött. 
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Kommunikationen med informatörerna sker även den genom direkt kontakt, då trafikledarna 

sitter nära ”sin” informatör.  

En trafikledare pratar med en förare, reser sig och går till informatören och säger att denne har 

tagit in tåget på fel spår och om informatören kan ropa ut detta. Trafikledare säger att varför 

tåget togs in på fel spår var för att denne satt och tittade i grafen längre fram i tiden och då var 

inne på ett senare tåg (som skulle in på det spåret). 

Informatören ställer även frågor om kommande tåg. 

Informatören rullar över och frågar trafikledaren om tåget som skulle ta av en vagn och om 

trafikledaren vet hur försenat det kommer att bli. Trafikledaren svarar att denne inte vet och att 

de skulle ringa. Informatören säger att den lägger ut 10 minuter och att trafikledaren ska säga till 

så fort denne vet något mer. 

De rådfrågar även varandra, exempelvis fick en Trafikledare 5 information från ett tåg om en 

påkörd katt och frågade den trafikledare som satt närmast om detta skulle anmälas. Den andre 

visste inte heller så Trafikledare 5 ringde då till felanmälan för att fråga hur den skulle göra med 

detta.  

Kommunikationen med intressenter utanför driftcentralen sker via telefon. Trafikledare 6 sade att 

förare pratar olika mycket och sade att en del småpratar de med, om de exempelvis väntar på att 

ett tåg snart ska köra förbi medan andra lägger på och ringer upp igen. Mycket samtal med 

entreprenader handlar om att ge olika skyddsformer6 och spärrfärder och där de frågar om olika 

tider arbete kan utföras på spåren.  

Trafikledare 6 sade att det finns uttryck och innehåll som ska användas när de kommunicerar 

med externa, som förare och entreprenader. Det finns exakta fraser som kan användas men även 

bara vilket innehåll man ska säga, som kallas samtalsdisciplin. Trafikledare 3 sade att de som 

används ofta lär de sig (som att planera, anordna, godkänna och avsluta a- skydd7) men att de 

fraser som sällan används är svåra att veta, det finns en pärm vid skrivbordet men om det händer 

något tittar man inte i den. Situationen löses först och sedan tittar man om det gick rätt till 

efteråt. Trafikledare 6 sade att man följer den man pratar med då det är två personer som är med 

om detta (exempelvis lokförare och trafikledare). Denne sade även att om det händer en olycka 

eller en incident/ tillbud och om man inte skulle gjort rätt kan man få utbildning inom det som 

gjordes fel på en dag. Trafikledaren tillade att föreskrifterna säger att säkerheten alltid ska komma 

i första hand och har man två regler att välja mellan ska man luta sig åt den mer restriktiva regeln 

i valet av de två. 

Vid ett tillfälle diskuterade Trafikeldare 7 och en informatör ett tågmöte och hur de skulle låta 

tågen gå, då båda tågen var försenade. Informatören löste detta genom att ringa direkt till 

företaget i fråga för att fråga hur de ville ha tågen och informerade sedan trafikledaren om svaret. 

Information om tågen kan även komma från företagen. 

                                                 
6 Entreprenader måste ha skydd när de arbetar i spåren och det finns flera olika skydd beroende på arbetet. 
7 Detta fylls i då en entreprenad ska jobba i spåret, som att exempelvis laga växlar eller svetsa i spåret. Trafikledaren 
och entreprenaden fyller då gemensamt i ett papper för vad som gäller, bland annat vilka signaler som arbetet 
avgränsas till och hur lång tid de har på sig.  
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Informatören har fått information från ett företag och säger att ett tåg kommer att bli sent, 

trafikledaren säger att då kan denne ”smaska på” ett annat tåg som annars skulle fått vänta tills 

att tåget innan hade gått förbi (det som var försenat). Ringer och frågar en annan 

(lokaltrafikledare) om trafikledaren kan köra tre tåg på raken så kan denne ställa dem efter 

varandra. 

De pratar även med andra trafikledare på angränsande övervakningsområden och kan göra upp 

planer med dem om hur tågen ska åka. Exempel på detta är Trafikledare 8 som ringde en 

lokaltrafikledare för att säga hur denne hade tänkt ställa ett tåg som ska få invänta ett annat, 

lokaltrafikledaren sade att denne tyckte samma sak. Efter någon minut ringde ytterligare en 

lokaltrafikledare och frågade varför trafikledaren hade ställt tåget på ett visst sätt och Trafikledare 

8 svarade att denne och den tidigare nämnda lokaltrafikledaren tyckte att det var bäst så. Ett 

annat exempel är när en fjärrtrafikledare från Stockholm ringde för att fråga om ett tåg kunde 

komma tidigare. Trafikledare 2 skulle kolla med den som satt på tågex och ringde sedan tillbaka 

för att informera vad den på tågex svarade.  

5.3 Stress 
Flera av trafikledarna sade att det berodde på personlighet och dagsform huruvida man blev 

stressad eller inte. De menade även att då testerna för att bli trafikledare inkluderar ett stresstest 

så ska alla klara en viss stresströskel. Trafikeldare 6 att det tar några år att hitta lugnet och inte bli 

stressad och att denne själv numera inte blir så stressad utan mer fokuserad om något händer.  

Trafikledare 8 uppskattade att ungefär hälften av trafikledarna blir stressade medan den andra 

hälften inte blir det. Själv tyckte trafikledaren att det är roligt när något händer och menade att 

denne fungerade bättre när det är fullt upp och är ”mer med i matchen” då. Trafikledare 8 tyckte att 

det var lättare att missa saker när det var lugnt för att då kan man titta på tv eller internet.  

Trafikledare 9 menade att mycket handlar om rutin och att denne inte blir stressad när den vet att 

den gör rätt. Trafikeldare 9 menade också att det är skillnad i erfarenhet, då denne har jobbat ute 

på järnvägen innan den blev trafikledare finns en kunskap och erfarenhet som gör att den vet vad 

besluten kan få för konsekvenser jämfört med någon med en helt annan bakgrund.  

En stressfaktor som dock nämndes var att linjen är röd en och en halv minut innan ett tåg åker. 

Trafikledare 2 sa att det är en säkerhetsåtgärd och vet att det är bra men kunde ändå tycka att det 

är stressande.  

5.4 Trafikledarnas syn på störning/ händelse 
Flera trafikledare sade att en störning/ händelse är någon form av avvikelser från det normala 

som är när allt går som det ska, som det är tänkt att det ska gå. Trafikledare 2 uttryckte sig med 

att ”lite avvikelser är jobbet, ska hjälpa att planera om”, så det är inte alla avvikelser som räknas som en 

störning, och tyckte att en störning är ”avvikelser så pass mycket från tidsplanen så man får börja planera 

om”. Trafikledare 3 sade att tidigt tåg inte heller är normalt, och kan göra att de får börja planera 

om, men menade att det är en bra sak och inte en störning trots att det är en avvikelse.  

Flera påpekade att en sak som händer i ett visst läge kan påverka medan en liknande händelse i ett 

annat läge inte behöver påverka alls, ett exempel på detta nämndes växelfel. Växelfel på natten 

behöver inte påverka trafiken men att det dagtid på samma plats kan bli en störning då det är mer 
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trafik. Trafikledare 9 sade att en störning inte alltid behöver märkas då det kan vara så olika saker 

som påverkar deras arbete på olika sätt. Denne sade att om något stort händer som att tågen står 

stilla exempelvis fel på en enkelspårsbana så kanske det inte går att de gör något då trafiken inte 

kan köra. I detta fall är det bara för trafikledarna att luta sig tillbaka då de inte kan föra fram 

trafiken på det spåret men det blir desto mer arbete när felet är avhjälpt. Men om det är 

dubbelspår och ena spåret får något fel kan det dock ge en del arbete då de måste leda om tågen 

och låta dem köra i kolonn då de måste föra fram tågen med så lite försening som möjligt. 

Trafikeldare 8 sade att störningar är så fort något i anläggningen inte fungerar och att det finns 

olika grader av störningar där ”vissa är djävligare än andra”. I värsta fall blir det stopp i en vecka. Ett 

lokstopp på en enkelspårsbana får mer konsekvenser än på en bana med dubbelspår, då man där 

kan köra runt loket. Trafikledare 1 sade att en händelse kan vara allt från minsta grej till allvarliga 

saker och sade att allt som händer skapar kedjereaktioner som påverkar den nästkommande 

trafiken. Denne nämnde även fel på tåget som gör att det stannar på ett spår och inte kommer 

iväg vilket i sin tur påverkar andra tåg som ska in på det spåret men kanske inte kan det.  

Andra faktorer som sades vara en störning var: spårbeläggning, vägfel, personpåkörning, lokfel, 

fel på infrastrukturen, järnvägsföretagen och deras material, växlar som fryser, tåg som inte håller 

den hastighet som är utsatt i grafen, enkelspårsdrift på dubbelspår, solkurvor, lövhalka. 

Enligt Trafikledare 2 gäller det att vid en händelse ”behålla lugnet och vara fokuserad” och det gäller 

att ”alltid ha ett öga med, aldrig släppa fokus”.  

5.5 Yttre intressenter och faktorer som påverkar arbetet 
Nedan beskrivs olika faktorer som påverkar trafikledarnas arbete. Som yttre faktorer vilka 

påverkar trafikledarnas arbete nämndes aspekter som väder, årstiderna, infrastrukturen, förare 

och kollegorna på driftcentralen. Trafikeldare 1 uttryckte sig att allt kan påverka om det kommer 

vid fel tillfälle.  

Trafikledare 9 sade att de påverkas av yttre faktorer som påverkar tågen, vilket kan vara allt från 

väder till fordonsskada eller ett fel i anläggningen. Denne tyckte även att de berörs av varandra, 

om det är lugnt i rummet kanske en själv inte stressar upp sig och att de influeras av stämningen 

där. Trafikeldare 9 lade även till att detta kan bero på hur man är som person, hur dagsformen är 

och vilken rutin man själv har. Trafikeldare 8 sade att yttre faktorer som påverkar är alla som 

påverkar deras arbete på något sätt, att det är verkligheten som styr inne i rummet.  

Trafikledare 10 sade att de har fullt mandat att göra vad de tycker är bäst, de kan flytta fram tåg 

om det finns plats för det men frågar tågledaren vid oklarheter. Trafikledare 8 tyckte att de kan 

påverka väldigt lite själva, de får jobba efter de förutsättningar de har och menade att de inte kan 

göra mer än att informera. Trafikeldare 8 sade att denne kan bli irriterad och upprörd om 

exempelvis arbetare som ska laga något är sena men att denne egentligen inte göra något åt det 

själv utan ringa och fråga efter dem. En sådan händelse rapporteras sedan till OC som har 

regelbundna möten med entreprenaderna. 

5.5.1 Förare 

Trafikledare 5 sade att vissa förare berättar hela sina livshistorier och tyckte att ibland kan de 

prata med förarna men att de vill i första hand föra fram tågen. Trafikeldare 5 sade att det hände 
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att denne pratade en stund med förare om det fanns tid och inga andra samtal väntade, men att 

när det är mycket att göra eller samtal som väntar kunde det nästan bli att förare blev avsnästa 

om de ville prata längre.  

Trafikledare 6 hade en lokförare som ringde och frågade om råd, om hur förararen skulle göra 

med sitt lok och vagnar då vissa av vagnarna skulle med ett annat lok. Trafikledaren tyckte inte att 

detta var dennes arbete men svarade ändå. Flera trafikledare sade att de får ta emot ”en del skit” 

från förare, varav de flesta tillade att om man själv bara var trevlig mot förarna kunde inte de vara 

arga eller irriterade längre. Flera trafikledare sade även att de, i mån av tid, brukade ringa förarna 

när de visste att de skulle bli försenade för att informera om detta, Trafikledare 7 uttryckte sig att 

”det är alltid uppskattat med information”.  Flera sade även att det berodde på deras egen dagsform 

hur irriterade förare bemöttes, att om de själva inte var på bra humör kunde de snäsa av föraren 

eller att den då ”kan få sig en känga”. Trafikledare 8 sade att ibland kan det hända att denne säger 

ifrån till förare och lägger på luren. Trafikeldare 8 sade att det har hänt att denne har bråkat med 

förare men tyckte att man lär sig med åren vad som ska sägas till förare för att lugna ner dem. 

Trafikledaren sade att förarna oftast blir lugnare om de (trafikledarna) erkänner att de har gjort 

fel, som exempelvis glömt lägga tågväg eller att de får vänta vid en driftplats. Nedan beskrivs ett 

exempel på hur två förare tar emot samma information och hur de reagerar olika. 

En förare ringer och frågar varför de står stilla, trafikledaren säger att de väntar på ett möte, 

föraren är förstående och frågar då inget mer. Ett annat tåg ringer och frågar varför de står stilla, 

trafikledaren säger att de väntar på ett möte. Föraren frågar då varför den inte har fått åka en 

driftplats till och trafikledaren säger att det är för att det är fullt på alla driftplatser en bra bit 

framöver (fullt till Kristinehamn med tåg som väntar på möte). Trafikledaren säger att ibland 

kan förare ringa och fråga sådant och bli lite irriterade över att de inte får åka till nästa men 

säger att de har ju ingen aning om hur det ser ut, det är ju trafikledarna som har bilden framför 

sig. 

Trafikeldare 3 sade att förare ringer nästan alltid när de inte har kör (inte lagd tågväg, då är det 

omöjligt för ett tåg att köra framåt eftersom de inte kan köra in i nästa blocksträcka), där de 

frågar varför de inte har det. Denne menade att ibland kan förare ringa för minsta lilla sak men 

sade att eftersom de kan se vem som ringer kan de välja att inte svara om de anser att något annat 

är viktigare. Trafikledaren tillade att det som föraren ska säga kan vara viktigt, att det inte behöver 

handla om varför de inte får kör utan de kanske har en lokskada eller något annat. Flera 

trafikledare observerades leta reda på tåget på skärmen när det var ett tåg som ringde, för att 

sedan antingen svara eller bara trycka fram tågväg om de upptäckte att de hade glömt det.  

Flera trafikledare påpekade att det är de som har helhetsbilden av trafiksituationen och att det 

kanske inte är vad förarna har, och menade att förarna ser till sitt tåg och inte alltid till hela 

trafikbilden. En trafikledare sade under intervjun att förare ibland kan ringa och tjata och 

argumentera för att få åka längre, som en driftplats till. Denne trodde att det kunde bero på ett 

program som finns till surfplattor och datorer som gör att förarna kan se var de befinner sig och 

var andra tåg befinner sig, och menade att det har blivit mer att förarna ringer nu. Trafikledaren 

sade att förarna inte ser arbeten eller liknande och att det fortfarande är trafikledarna som har 

helhetsbilden, men att de ibland ”börjar leka trafikledare själva”.  
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Trafikledaren pratar med ett tåg som ska växla med ett annat tåg (de ska byta lok med 

varandra) och det andra tåget är sent. Föraren i det tåget som redan är på väg tycker att den då 

inte har bråttom och kan ta det lugnt. Trafikledaren säger efter samtalet att det kan föraren inte 

alls, då det finns andra tågmöten som måste göras på vissa ställen men att det inte är alltid 

förarna själva kanske tänker på detta. 

En viss irritation observerades även från några trafikledare när de såg att tåg ringde. Trafikledare 

8 sade att den kunde bli irriterad på förare som ringer och frågar varför de inte får köra när de vet 

att det har hänt något för att de vill komma hem i tid, men att det kanske inte går att köra och det 

vet de om. Trafikledaren sade att det kan ta tid från viktiga samtal. 

Det ringer [från ett tåg] och trafikledaren undrar (lite lätt irriterat) ”varför ringer de när de har 

samma möten varje dag och vet om det”. Svarar tillslut och föraren frågar om den inte kan få åka 

en bit längre. 

Något annat som kan påverka arbetet är om trafikledarna inte får tag på förare. Trafikledare 3 

tyckte att detta kunde vara störande, då denne försökte ringa en förare för att fråga varför tåget 

var sent. Det påpekades senare av en intervjuad trafikledare att detta även kan vara livsfarligt. 

Föraren hade inte loggat in med sitt tågnummer och det var upptaget på det angivna 

telefonnumret. Trafikledarens ärende blev efter ett tag inte aktuellt så denne slutade försöka. 

Detta kan även ske omvänt, då Trafikledare 2 såg att ett tåg tappade farten och blev mycket 

försenat och ringde och frågade varför. Föraren sade då att de själva hade försökt ringa men 

trafikledaren svarade inte på det samtalet.  

5.5.2 Arbetsmiljö 

Två trafikledare nämnde arbetsmiljön som en faktor som kan påverka deras arbete, Trafikledare 

11 menade att det ska vara lugnt och skönt så denne kan höra telefonsamtal för att kunna utföra 

ett säkert arbete. Detta inkluderade även fungerade datorer och telefoner som gick att lita på. 

Trafikledare 6 menade att det är allmänt rörigt på deras arbetsplatser med skärmar som hänger 

lite snett, högtalare som inte kan stå upp för då skymmer de bilden på en dator. Denne sade att 

miljön borde vara strukturerad med tanke på det arbete utförs. Tåg som åker förbi kan skaka till 

skärmarna och teveapparaten men att de som jobbat ett tag inte tänker på detta längre. 

Trafikeldare 6 övervakade två områden, där båda ligger på varsin sida om Hallsberg vilket även är 

uppbyggnaden av skärmarna, och menade att om det är mycket på den ena sidan kan man 

glömma bort den andra som får sköta sig lite själv. Dock lade trafikledaren till att denne reagerar 

om den ser att något händer på den andra sidan och tittar då till det.  

5.5.3 Entreprenader 

Trafikeldare 8 menade att de själva egentligen kan påverka sitt arbete väldigt lite, och sade att de 

får vissa förutsättningar, som grafen, att arbeta efter och sedan får de göra sitt bästa. Om det 

händer något kan yttre intressenter, såsom en entreprenad som ska laga skadan, påverka deras 

arbete om denne dröjer. Trafikledaren menade att den själv inte kan påverka detta mer än genom 

att ringa och fråga var entreprenaden är. Ytterligare en yttre intressent kan vara polisen, som om 

det har skett en olycka och de ska komma till platsen, kan det dröja innan trafikledarna hör något 

från dem. Trafikeldarna vet då inte om polisen är på plats eller inte men att de kan ha varit där i 

en timme utan att ha hört av sig.  
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Trafikeldare 3 menade att ställa kör för ett tåg inte tar lång tid utan det är när en entreprenör 

ringer och tar ut olika former av arbeten som det kan ta tid, där kan det hända att man får säga att 

man inte har tid. Det är själva hanteringen av arbetet som kan ta tid (med blanketter som ska 

fyllas i, avspärrningar som göras) även om det teoretiskt finns plats i grafen. Trafikledaren sade 

att det krävs en viss planering, förarnas frågor går ofta ganska snabbt att svara på men inte när de 

vill ha råd om olika saker, som exempelvis växling och hur de bäst genomför den. De olika jobb 

som utförs på banorna kan variera från fall till fall om de kan genomföra dessa eller inte. 

Trafikledarna kan neka till direktjobb (jobb som inte är planerade, utan då en entreprenad ringer 

och frågar om det finns någon ledig tid snart för dem att göra det de ska) eller när en entreprenad 

inte är där den säger att den är, vilket upptäcks genom att den lägger på don8 på fel ställe. 

Trafikledare 3 sade att om entreprenaden dock säger att spåret är för dåligt (vilket skedde tidigare 

under en dag) så att tågen inte kan köra där kan trafikledaren kan inte neka till ett sådant arbete. 

Trafikledaren menade att de båda två måste vara förnuftiga, denne kunde ibland tycka att 

entreprenaderna inte behöver göra saker nu som är farligt för säkerheten. Trafikeldare 3 sade att 

man måste gilla läget och att det är en del av förutsättningarna. Om exempelvis ett spår inte 

fungerar får trafikledaren köra tågen efter bästa sätt den tycker på de spår som finns tillgängliga. 

Trafikeldare 3 nämnde även att entreprenader som ringer och vill genomföra oplanerade arbeten 

inte vet hur det ser ut på andra spår, utan ser bara till det de själva ska arbeta med.  

5.5.4 Företag 

Trafikeldare 3 sade att yttre intressenter som påverkar arbetet kan vara företagen som kan göra 

det svårt att hålla fram tåg på ett bra sätt. Trafikledaren kan göra upp en plan om hur denne 

tycker, men sedan kan företagen vilja ha en annan prioritering och trafikledaren måste följa den. 

Trafikledare 3 menade att det inte är dennes beslut då, denne kan bara fatta beslut så länge ingen 

annan säger till att tågen ska köras på ett annat sätt, som tågledaren eller företagen. Trafikledaren 

sade att denne gör sitt jobb och att detta är en del av det. Denne menade att cheferna kan tvinga 

dem till att göra något de inte vill, som att köra tågen i en viss ordning fast än trafikledaren själv 

tycker att ett annat sätt är bättre, och att de måste göra som järnvägsföretagen vill. Företagen kan 

dock bara bestämma ordningen över sina egna tåg, men det kan förekomma överenskommelser 

företagen emellan om i vilken ordning tågen ska köra.  

5.5.5 Infrastuktur 

Flera nämnde även själva infrastrukturen som något som kan påverka deras arbete. Trafikledare 

11 menade att denna måste underhållas och att det måste vara bra material som rullar. 

Trafikledare 3 sade även att själva järnvägsföretagen kan påverka deras arbete och Trafikeldare 8 

menade att det har blivit mer fel på järnvägsföretagens material såsom lok som inte servas. Denne 

menade att klimatet har hårdnat och nu körs tågen så länge de kan. 

Trafikledare 3 sade att denne tycker att det vore bättre om alla ställverken9 fungerade likadant, nu 

gäller olika saker på de olika ställena vilket gör att det kan vara lätt att göra fel. En intervjuad 

trafikledare sade att ställverken ser likadana ut på alla skärmar på driftcentralen men att i 

                                                 
8 Entreprenaden spärrar av spåret de är på med att kortsluta spåret på samma sätt som ett tåg kortsluter spåret, och 
det visar rött på trafikledarnas skärmar. 
9 Ett ställverk är ett skåp som sitter vid driftplatserna dit trafikledarna skickar sina manövrar. Om en trafikledare 
ställer en tågväg är det ställverken som lägger i växlarna och ställer signalerna i kör. De ser likadana ut på alla 
skärmar, trots att de skiljer sig åt hur de fungerar.  
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verkligenheten ser det olika ut, och det är olika tekniker där de äldsta är från 1959 till de nyaste 

dataställverken. Dessa fungerar även olika, vilket gör att på en driftplats fungerar de på ett sätt 

medan på en annan plats fungerar det på ett annat. Enligt den intervjuade trafikledaren är det 

bara att lära sig hur det fungerar på de olika driftplatserna. Trafikledaren sade att om man satt på 

en plats med olika driftplatser kan man göra på ett sätt på den ena men inte på den andra. Denne 

tyckte att detta kunde vara ett problem om det var stressigt och bråttom, då man kan göra på ett 

sätt på den ena driftplatsen vilket kanske inte fungerar på den andra och om man gör fel där 

medför det att det tar längre tid att genomföra det man skulle. Trafikledare 3 sade att det går på 

rutin och man inte alltid tänker på vad man gör. Denne menade att det lika ofta är gamla som nya 

trafikledare som gör fel, de gamla gör som de brukar även om något har förändrats och man ska 

göra på ett nytt sätt. Trafikledaren liknade detta med att köra bil på sträcka man kört i flera år och 

sedan ändras hastighetsbegränsningen.  

5.5.6 Tidtabellerna/ grafen 

Det är mycket som påverkar trafikledarnas arbete. Trafikledare 3 tyckte att det som påverkar 

denne mest negativt till att utföra ett bra arbete är tidtabellerna, vilket denne såg som det största 

felet. Trafikledare 3 tyckte att det är för mycket tåg inlagda vilket gör att det kan vara svårt att 

köra enligt tidtabellerna. Denne sade att det kan se bra ut på pappret men att det ser annorlunda 

ut i verkligheten, som lutande spår vilket gör tågen inte kan köra så fort och möten som måste 

ske men som inte ser ut som möten i grafen eller tidtabellen. En intervjuad trafikledare sade att 

för godståg tar det lång tid att komma upp i rätt hastighet de ska ha enligt grafen, och efter ett 

möte där ett sådant tåg måste stanna, tar det tid att komma upp i hastighet igen och denna 

startsträcka kalkyleras inte alltid i tidtabellen. Trafikledare 6 menade att de som lägger 

tidtabellerna inte vet hur det ser ut i verkligheten då det fanns ett tillfälle där två tåg skulle köra 

samtidigt (åt olika håll) på samma spår. Denne sade att trafikledarna inte får 100 % information 

då situationer som denna kan uppstå och de får då göra vad de anser vara bäst, vad som är bäst 

för trafikflödet. En annan sak som nämndes som påverkan av tidtabellen är tåg som inte håller 

sin tidtabell. Vid ett tillfälle var ett tåg planerat att åka i en viss hastighet men sedan visade sig att 

det inte kunde hålla den på grund av sin storlek. Detta påverkar trafiken och Trafikledare 2 fick 

vänta med att föra fram det tågen tills det fanns luckor som passade då den inte kunde köra efter 

sin bestämda tabell.  

Trafikledarna får bestämma ordningen på tågen när grafen inte stämmer. Har de inte fått några 

direktiv från tågledaren och då är det de tillsammans som bestämmer ordningen i vilken tågen ska 

åka, eftersom det är de som ser vad som är bäst för helheten. Trafikledare 9 sade att ibland kan 

det finnas önskemål från olika järnvägsföretag hur de vill ha deras tåg men det är inte alltid de får 

som de vill. Tågbolagen (och alla inom järnvägen) är uppkopplade till programmet Basun som 

visar bland annat förseningar, där företagen kan gå in och titta efter och se vad de själva vill göra. 

I sådana fall tar de kontakt med tågledaren (antingen rings tågbolagen upp eller så ringer de 

själva), men de kan bara ge önskemål. Trafikledare 9 menade att det kan vara lite svårt att gå efter 

företagens önskemål då det kan vara 4- 5 olika företag, förut var det bara SJ. Denne sade att det 

ändå kunde vara bättre nu då SJ har skärpt till sig, förut kunde de vara lite slappa. 

5.5.7 Tågen 

Trafikledarna har även en möjlighet att påverka själva, på så sätt att det finns någon som lyssnar 

på vad de har att säga om sin arbetssituation och som kan föra detta vidare. 
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Trafikledaren funderar lite över den norska tågnumreringen då de byter nummer i Sverige, som 

inte behöver vara en ordning från vilket nummer de hade i Norge. Tycker att det kan vara lite 

dålig kommunikation däremellan och att ibland kan det vara lite klurigt att veta vilket tåg som 

kommer. Går till OC och tar upp detta, som efter ett tag kommer tillbaka och säger att denne 

ska ge det till säkerheten om de norska tågnumren och graferna. 

Även de svenska tågnumren kan vara lite svåra att tyda när tågen byter nummer. 

Trafikledaren vet inte vart ett tåg ska ta vägen (tågnumret försvinner från grafen, misstänker att 

tåget kommer byta nummer), ringer till lokföraren och frågar om denne kommer att ändra 

nummer på sitt tåg vilket den kommer. Var som trafikledaren misstänkte men ringde för att 

försäkra sig. I grafen är det otydligt när ett tåg byter nummer och vilket tåg det avser, finns inga 

indikationer på att ett tåg skulle byta nummer till ett annat. Säger att det ibland kan vara svårt, 

speciellt när det nya numret inte har någon logisk följd av det tåget hette innan. 

Trafikledarna ser även till att det blir bra för tågen. Trafikledare 9 sade att i de fall när de 

vanligtvis är dubbelspårsdrift men att det av någon anledning blir enkelspårsdrift är principen att 

de ska köra flera tåg i taget åt samma håll, som i en kolonn. Detta kan göra att det blir för 

trafikledarna att göra men att det blir lättare för tågordningen att köra.  

Trafikledare 12 nämnde även resande som påverkar deras arbete. Under en återkopplingsintervju 

sade en trafikledare att om det är mycket resande som ska med på tåget kan det dröja innan det 

kommer iväg och att detta då gör att tåget i sin tur blir försenat. När det sedan väl är försenat så 

är det lätt hänt att det blir än mer försenat, och då på grund av att så mycket passagerare skulle 

ombord. Detta var vanligare under de större resdagarna, när många passagerare ska på. 
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6 Analys 
I denna del presenteras en analys av observerade händelser som analyserats med ramverket för 

resilience strategier och ett variety space diagram som beskrivs nedan. Händelserna handlar alla 

om någon form av tidigare nämnda störningarna och beskriver hur trafikledarna hanterade de 

situationerna. De valdes ut då de beskriver ett längre händelseförlopp med hur trafikledaren 

agerade. Händelserna beskriver de olika former av störningar som nämndes i den tidigare 

resultatdelen och visar här hur yttre intressenter/ faktorer kan påverka trafikledarnas arbete. 

Syftet med analysen är att förstå, genom exempel, hur trafikeldarna hanterar olika sortsers 

störningar och hur de påverkas av yttre intressenter och faktorer. Störningarna har valts ut för att 

belysa olika sorters händelser som kan inträffa, vilket är allt från vanliga förseningar till mer 

ovanliga händelser. Detta för att visa på den variety som finns i störningar och möjliga handlingar 

trafikledarna har och hur deras kunskap om systemet kan komma att spela in i deras agerande. 

Inom resilience menar man även att det är viktigt att förstå situationer när de går rätt till för att 

kunna förstå vad som händer när något går fel, varför även ”vanliga” störningar har tagits med.  

6.1 Störning 1. Information om försening 
Trafikledaren får information om sent tåg och säger detta till informatören och sin granne, till 

vilken tåget kommer komma sedan, säger till informatören att de ska börja med att säga att tåget 

är 10 minuter försenat (vilket lokföraren har sagt). De får lita på vad föraren säger (från 

grannen). De kan göra beräkningar på de andra kommande tågen i grafen om ett tåg är försenat 

och då se hur sena de andra tågen kommer att bli, vilket de informerar informatören om. Vid 

förseningar kan de själva (trafikledarna) inte uppskatta tiden mycket utan det får lokföraren göra 

eller någon annan, men de kan veta ungefär hur lång tid saker kan ta (mellan 5 till 30 minuter) 

beroende på fel och om lokföraren får igång tåget på första försöket eller inte. 

Att ta emot information och agera utifrån den är en del av trafikledarnas arbete, som att 

lokföraren (yttre intressent) här ringer och berättar att den kommer att bli sen (frekvent händelse).  En 

trafikledare sade under intervjun att det är mer vanligt att tågen inte är i tid än att de är det, vilket 

visar på hur vanlig denna händelse är. Trafikledaren informerar de som behövs och gör nya 

beräkningar om tåget utifrån den nya informationen, den nya situationen (situationsförutsättningar, 

regular variety space, se figur 7). Trafikledaren själv kan inte göra något för att påverka denna 

situation mer än att informera informatören om vad den vet, och trafikledarens arbete påverkars 

genom att inte veta säkert när tåget kommer att åka. De får information utifrån, men de kan inte 

göra något mer med det än att ändra sina förutsättningar genom att planera om vilket ingår i det 

normala arbetet och bygger även på kunskap från tidigare förseningar (learning). Genom att göra 

beräkningar i grafen förbereder även trafikledaren sig för vad som kan komma att hända i 

framtiden (anticipating), se tabell 3. 

Tabell 3 Beskrivning av störning 1 

Störning Sent tåg 

Förekomst Vanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular då det är vanligt med förseningar och trafikledaren vet hur 
denne ska hantera detta, utför handlingar som den har tillgängliga 

Yttre intressent/ påverkan Förare, tåg som inte kommer igång 

Handlingar Informerar och börjar med beräkningar 
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Situationsförutsättningar Informerar de som berörs och gör nya beräkningar då något är del på 
tåget som gör att det inte kommer kunna åka i tid 

Hörnstenar Learning, anticipating 

 

 

Figur 7 Exempel 1, visualisering av störning 1 som visar en vanlig händelse där trafikledaren handlar inom en 
tillgänglig handlingsrymd. 

6.2 Störning 2. Kommunikation med entreprenad 
En entreprenad är inte klar i tid, trafikledaren blir lite orolig/ stressad/ nervös och ringer och 

frågar varför den är kvar (har gått ett par minuter över den utsatta arbetstiden). Säger att de 

måste packa ihop eftersom ett tåg kommer snart (vilket de gör). 

Av de observerade tillfällena var detta enda gången en entreprenad (yttre intressent) inte var klar i 

tid, därför klassas denna händelse till mindre frekvent. Detta fick även stöd från en av de 

intervjuade trafikledarna som sade att det om det blev något, som att de inte hinner klar i tid, så 

brukar entreprenaden ringa och informera om detta vilket inte hände i det här fallet. 

Trafikledaren visste vad den skulle göra (regular variety space, se figur 8) och entreprenaden lämnade 

spåret ett par minuter efter att de pratat. Detta är en händelse man kan tänka sig skulle kunnat bli 

mycket större om inte trafikledaren hade upptäckt att entreprenaden inte var klar med sitt arbete 

och lämnat spåret. Trafikledaren upptäcker att entreprenaden är kvar genom att se att sträckan är 

röd men vet att det inte är ett tåg (monitoring) och att denne i grafen skrivit upp att entreprenaden 

skulle vara där. Trafikledaren agerar snabbt när den ser att entreprenaden drar ut på tiden 

(responding), se tabell 4.  

Tabell 4 Beskrivning av störning 2 

 

Störning Entreprenad är inte klar i tid 

Förekomst Ovanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular då ringa entreprenader är handlingar som finns tillgängliga för 
trafikledaren trots att det är en ovanlig händelse 

Yttre intressent Entreprenad 

Handlingar Får bort entreprenaden från spåret genom att ringa den och göra den 
observant på att den utsatta tiden är slut  

Mål Att kunna föra fram trafiken 

Hörnstenar Responding, monitoring 

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 

Vari

ety 

Extended 

Shifted 

Regular 
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Figur 8 Exempel 2 vilket visar att händelsen är ovanlig men att trafikledaren agerar inom den handlingsrymd som är 
tillgänglig. 

6.3 Störning 3. Fel på ett spår 
Det är fel på en spår vid Örebro, trafikledaren kör tågen på ena spåret då det (normalt) är en 

dubbelspårig sträcka. Trafikledaren säger att tågen skulle kunna köra på båda spåren men då 

får de inte åka mer än ca 40 km/h och det blir mer pappersarbete men genom att köra alla tåg 

på ena sidan så kommer man omkring detta. Säger att tågen kommer bli ungefär lika sena som 

om det skulle gå åt båda hållen.  

Här har trafikledaren ett val, att antingen köra tågen sakta på båda spåren eller köra alla tåg på ett 

spår, då det är dubbelspår (situationsförutsättningar). Baserat på kunskap och tiden på dygnet 

(learning) gör att trafikledaren väljer att köra tågen på ena spåret (responding). Förutsättningarna har 

förändrats från det ursprungliga vilket gör att denne måste agera på ett annat sätt än vad som var 

tänkt från början, trafikledaren får andra handlingar tillgängliga (shifted variety space) men det är 

ändå handlingar som finns i hans repertoar (regular variety space, se figur 9). Denna storts störning 

händer, enligt en intervjuad trafikledare, kanske varannan vecka (mindre frekvent), se tabell 5. 

Tabell 5 Beskrivning av Störning 3 

Störning Fel på ett spår (där det finns dubbelspår) 

Förekomst Mindre vanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular /shifted då det är handlingar som finns tillgängliga för trafikledaren 
men det krävs att den gör något mer än vanligt och vad den normalt 
behöver.  

Yttre påverkan Dåligt spår 

Handlingar Köra tågen på ett spår 

Situationsförutsättningar Köra all trafik på ett spår där det normalt är dubbelspår 

Mål Att få så lite förseningar som möjligt 

Resurser Kunskap om spåren, valet att välja det trafikledaren tycker är lämpligast i 
situationen 

Hörnstenar Responding, monitoring 

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 

Vari

ety 

Extended 

Shifted 

Regular 
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Figur 9 Exempel 3 visar att händelsen är mindre vanlig och att trafikledaren agerar någonstans mellan de handlingar 
som finns tillgängliga (regular) och de handlingar som kräver något mer (shifted).  

6.4 Störning 4. Utskällning från förare 
Trafikledaren berättar att den hade låtit ett tåg åka tidigare och sedan hade detta fått vänta 

medan ett försenat tåg fick passera. Det tidigare tågets sluttid påverkades inte av väntan då det 

var för tidigt men att det andra tåget kunde köra ikapp lite tid. Då ringde lokföraren på det 

tidigare tåget och skällde på trafikledaren för att den inte fick köra. Med sig hade lokföraren en 

elev som först ringde och fick informationen om att de skulle vänta, och senare ringde lokföraren 

själv. Trafikledaren sa att det händer ibland att lokförarna skäller ut dem men att det inte är så 

vanligt men att det är de tillfällena man kommer ihåg. Sa att det är de (trafikledarna) som har 

den övergripande blicken av vad som händer och att lokförarna ofta bara ser till sitt eget och inte 

alltid förstår helheten. 

Det är enligt trafikledarna inte vanligt att de blir utskällda av lokförare men att det händer (ovanlig 

händelse). När det händer vet de hur de ska hantera dem (regular variety space, se figur 10), som 

trafikledaren i detta exempel sade är det de som har den övergripande bilden. Trafikledaren 

arbetade för att få fram tågen på bästa sätt genom att låta det senare åka före det som var tidigt 

(situationsförutsättningar, responding) utifrån den övergripande bilden denne hade av situationen. Då 

målet är att tåg ska åka i tid och efter sin utsatta tidsplan var detta ett sätt att komma närmare det 

målet genom att förutse händelser(anticipating), där det ena tåget tjänade tid på att åka före det 

andra som i sin tur inte förlorade tid då det var för tidigt, se tabell 6.   

Tabell 6 Beskrivning av störning 4 

 

Störning Utskällning av förare 

Förekomst Ovanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular eftersom trafikledaren visste hur den skulle hantera föraren 

Yttre intressent Förare 

Handlingar Låta ett tidigt tåg vänta så ett annat kunde köra förbi och därmed bli mindre 
sen 

Situationsförutsättningar Har ett sent tåg och ett tidigt tåg och kan få den sena mindre sent 

Resurser Kunskap om hur förare som skäller ska hanteras 

Mål Att få ett sent tåg mindre sent 

Hörnstenar Responding, anticipating 

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 

Vari

ety 

Extended 

Shifted 

Regular 
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Figur 10 Exempel 4 som visar en ovanlig händelse men trafikeldaren visste hur den skulle handla, vilka handlingar som 
fanns tillgängliga. 

6.5 Störning 5. En oväntad avstängning av dåligt spår 
En entreprenad ringer och säger att trafikledaren måste spärra av bit av ett spår då de ska ut och 

kolla på sliparna som denne säger är mycket dåliga och måste göras något åt. Detta sker på en 

dubbelspårsbana, så trafikledaren får köra enkelspårigt ett tag. Entreprenaden säger att sedan 

kommer tåg få köra i högst 70 km/h tills sliparna är utbytta (eller lagade).  

Trafikledarens förutsättningar ändras genom att entreprenaden ringde med informationen om att 

tågen endast kommer att få köra i 70 km/ timmen och genom att det måste stängas av ett tag då 

entreprenaden tittar på sliprarna (situationsförutsättningar). Här ser man hur ett dåligt underhåll av 

spår kan påverka trafikledarnas arbete, genom att de måste köra tågen på ett annat sätt än vad 

som var planerat för (situationsförutsättningar). Detta även kan påverka tågen då det kan göra att de 

tappar tid mot tidtabellen. Trafikledaren fick klara besked från entreprenaden vad som gällde och 

kunde handla därefter (regular variety space, responding, se figur 11). Då trafikledaren fick klara 

instruktioner om vad som skulle komma att gälla senare kunde denne planera sitt arbete och 

trafiken efter det (anticipating).  

Trafikledaren hade inte fått någon förvarning om att detta skulle hända. När entreprenaden 

ringde var det första gången trafikledaren hörde talas om att spåren var för dåliga att trafiken inte 

kunde köra normalt på dem. Detta kan ses som ett exempel på hur trafikledarna snabbt måste 

kunna anpassa sig till händelser och snabbt agera efter nya förutsättningar (responding). 

Trafikledaren fick ingen information om hur länge detta skulle hålla i sig (under den observerade 

tiden), vilket kan medföra att denne inte vet hur länge trafiken måste planeras om och hur det 

kommer att påverka trafiken längre fram under dagen (anticipating). Trafikledaren kan då få svårt 

att planera en längre fram i tiden och beräkna förseningar som kan bli av detta. Att någon ringer 

in för att säga att trafikledaren måste stänga av spåret händer, men det är inte vanligt enligt en 

intervjuad trafikledare (ovanlig händelse), se tabell 7.  

Tabell 7 Beskrivning av störning 5 

Störning Avstängning av dåligt spår 

Förekomst Ovanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular då trafikledaren får klara instruktioner om vad som gäller och hur 
denne ska agera 

Yttre faktor Dåligt underhåll av spår, infrastrukturen 

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 

Vari

ety 

Extended 

Shifted 

Regular 
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Handlingar Köra tågen på ett spår 

Situationsförutsättningar Måste köra tåg på ett annat sätt än vad som var planerat 

Resurser Har dubbelspår så kan köra trafiken på det ena, instruktioner om vad som 
gällde och hur trafikledaren skulle hantera detta 

Hörnstenar Responding, anticipating 

 

 

Figur 11 Exempel 5 som visar att det är en ovanlig händelse men att trafikledaren visste hur den skulle agera. 

6.6 Störning 6. Hantering av spårbeläggning 
Trafikledaren ser något rött på skärmen (som att ett tåg skulle vara där) på en bana som en 

lokaltrafikledare har ansvar för [som sitter på en annan geografisk plats]. Trafikledaren ringer 

lokaltrafikledaren som inte heller vet vad det är, trafikledaren frågar om de har fått in det sista 

tåget som skickades, vilket de har, så då vet de att det inte är ett tåg i alla fall utan säger att det 

troligtvis är en spårbeläggning (vilket kan vara lite skit på spåret som gör att det kortsluts så att 

det ser ut som ett tåg är där). Trafikledaren kommer låta nästa tåg köra över platsen genom att 

köra det mot stopp (tåget måste då köra sakta, så att det ska kunna stanna ifall att det skulle 

vara något). Trafikledaren säger att de brukar göra så om de får denna typ av problem. Om 

problemet skulle kvarstå efter att tåget kört förbi kommer denne kontakta någon och felanmäla 

händelsen, men säger att då nästa tåg kommer gå ganska snart kommer ändå inga arbetare att 

hinna fram innan tåget har åkt förbi och att denna typ av fel ofta löses genom att tåget kör över 

det (att tåget får bort det som gör att spåret är belagt). […]Tåget har fått köra mot stopp, får 

fylla i flera blanketter då det är mot flera stopp och olika växlar. Tåget kör bort felet och det ser 

ut som vanligt på skärmen. 

Spårbeläggning var något som nämndes av flera trafikledare som en störning och detta är ett 

exempel på hur trafikledaren hanterade detta, det visar även på ett samarbete mellan olika 

driftplatser då trafikledaren ringer till lokatrafikledaren för att undersöka om de vet vad det är. 

Spårbeläggningar händer lite då och då (frekvent händelse) och trafikledaren hanterar detta genom 

att göra som denne brukar (regular variety space, learning, se figur 12), att låta ett tåg köra förbi mot 

stopp. Genom att först ringa och försäkra sig om att det inte är ett tåg på spåret har trafikledaren 

även möjliggjort för denna handling (situationsförutsättningar). Trafikledaren upptäcker 

spårbeläggningen genom att det helt enkelt visar rött på skärmen den övervakar (monitoring) och 

agerar sedan för att lösa problemet (responding). Stoppkörning som denna trafikledare gjorde är 

vanligt förekommande, då det även görs när signaler är ur funktion (frekvent händelse), se tabell 8.  

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 

Vari

ety 

Extended 

Shifted 

Regular 
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Tabell 8 Beskrivning av störning 6 

 

 

Figur 12 Exempel 6 som visar att trafikledaren agerade med handlingar som fanns tillgängliga och att det är en vanlig 
händelse. 

6.7 Störning 7. Tjuvbromsning 
Trafikledaren får ett larm om en tjuvbromsning10, det är en låg varning men de måste kolla upp 

det ändå. Trafikledaren försöker att ringa tåget, först fungerar det inte och trafikledaren kommer 

då på att det var tåget med den inte fungerade telefonen, ringer numret denne skrivit upp men då 

fler nummer har skrivits upp ringer denne till fel förare. Säger till Hallsberg (trafikledaren) att 

det har kommit ett larm om tjuvbromsning och att tåget kommer få stanna i Hallsberg (eftersom 

att varningen var låg kan tåget köra till Hallsberg då tåget inte är långt bort, hade varningen 

varit hög hade tåget fått stanna på den station det befann sig). Ringer till tåget och säger att de får 

gå ut och kolla felet i Hallsberg, och säger till Hallsberg att tåget har ett annat telefonnummer.  

Larm om tjuvbromsningar händer då och då, en intervjuad trafikledare uppskattade larmen till 

fyra gånger i veckan (mindre frekvent händelse) och beroende på graden av tjuvbromsningen måste 

tåget stanna direkt eller, som i det här fallet, så snart tåget kommer till en bra plats. Trafikledaren 

försöker ringa tåget för att informera om detta (regular variety space), men då denne inte får tag på 

föraren (mindre frekvent händelse) måste trafikledaren utvidga sin handling genom att informera den 

som kommer att ta över tåget samt att försöka ringa på andra nummer (shifted variety space, 

                                                 
10 Ett larm som går då detektorer som finns känner av att ett hjul är för varmt då det ligger en broms på, vilket gör 
att det antingen gnider hjulet mot spåret eller så är hjulet trasigt. Det gör att stålet blir varmt och kan i värsta fall 
medföra att rälsen blir trasiga en lång väg.  

Störning Spårbeläggning, stoppkörning 

Förekomst Vanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular då trafikledaren gör som de brukar vid denna storts problem och 
agerar genom att först försäkra sig om att det inte är ett tåg på spåret  

Yttre faktor Något okänt på spåret 

Handlingar Köra tåg mot stopp 

Situationsförutsättningar Kontrollerar att det inte är ett tåg som visar rött på skärmen 

Resurser för att möjliggöra 
handlingen 

Lokaltrafikledaren på den andra driftplatsen, kunskap om 
spårbeläggningar och att det tar tid för entreprenaden att komma fram 

Mål Få bort spårbeläggningen 

Hörnstenar Responding, monitoring, learning 

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 

Vari

ety 

Extended 

Shifted 

Regular 
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responding). När trafikledaren sedan får tag på föraren kan denne informera och föraren kan göra 

det den ska (regular variety space, frekvent händelse), se tabell 9 och figur 13.  

Tabell 9 Beskrivning av störning 7 

Störning Tjuvbromsning, inte få tag på förare 

Förekomst Mindre vanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular genom att trafikledaren försöker ringa tåget och informera till shifted 
då trafikledaren inte får tag på föraren tillbaka till regular när trafikledaren får 
tag på föraren (se figur 12) 

Yttre faktor/ påverkan Tåget som har tjuvbromsningen, får inte tag på föraren 

Handlingar Ringa förare för att informerar att den måste stanna och undersöka tåget 

Resurser för att möjliggöra 
handlingen 

Att trafikledaren har skrivit ner numret till föraren då dennes vanliga 
nummer inte fungerar att ringa till 

Mål Informera förare om att den måste stanna och undersöka tåget 

Hörnstenar Responding 

 

 

Figur 13 Exempel 7 visar hur vilka handlingar trafikledaren i Störning 7 kan ta och vilken handlingsrymd som finns 
tillgängliga samt förekomsten av de olika handlingsrymderna som finns i störningen.  

6.8 Störning 8. Skärmarna fungerar inte 
Eldriftledaren kommer in och frågar en trafikledare om hans skärmar har stannat vilket de inte 

har, bandriftledaren har fått larm om detta inne hos sig. Det visar sig vara trafikledaren som 

sitter närmast den tillfrågade trafikledarens skärmar som har stannat (alla de skärmar med 

området som övervakars, de andra fungerar). Eldriftledaren ropar efter de två närvarande 

tågledarna och frågar om de har fått utbildning i detta, hur de ska lösa ett sådant problem. Det 

har de inte och vet inte riktigt vad de ska göra. Trafikledaren tittar i sin graf för att kolla 

trafiken och säger att det inte kommer att hända något. En tågledare säger snabbt till 

trafikledaren att byta plats till reservbordet, och trafikledaren plockar ihop graf, pennor och linjal 

och sätter sig vid det andra bordet. Tågledarna tittar i lite papper för att se om de hittar något 

skrivet där. [...] Tågledarna vet inte vad de ska göra och banddriftledaren ringer efter hjälp. […] 

En tekniker kommer precis som något händer på en skärm, teknikern startar om datorn och så 

fungerar programmet igen och visar en av tågledaren hur denne ska göra om detta skulle hända 

igen. När hjälpen har gått kommer trafikledaren tillbaka till den ordinarie platsen. 

Förekomst 

Ovanlig Mindre 

vanlig 

Vanlig 
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Regular 
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Att skärmarna stannar (situationsförutsättningar) händer inte ofta men observerades vid två tillfällen 

(ovanlig händelse). Trafikledaren agerade snabbt och bytte bord efter tågledarens instruktion (shifted 

variety space, responding). När tågledarnas sedan skulle lösa detta problem var det okänt för dem hur 

de skulle göra (ovanlig händelse, extended variety space). De försökte leta efter lösningen i olika 

dokument kring arbetsbordet, men hittade ingenting och ingen annan i kontrollrummet visste hur 

detta kunde lösas så ingen kunskap om detta fanns i systemet. De fick då ringa efter en som hade 

slutat för dagen och som fick komma in och lösa problemet (ovanlig händelse, shifted variety space) 

och som även visade hur tågledarna skulle göra om detta hände igen (learning), se figur 14.  

I just det här fallet med de närvarande tågledarna blev händelsen ovanlig då de inte visste hur de 

skulle hantera händelsen, hade andra tågledare varit närvarande hade kanske händelsen inte artat 

sig på samma sätt (mjuka förutsättningar i form av kunskap), se tabell 10.  

Tabell 80 Beskrivning av Störning 8 

Störning Skärmarna slutar fungera 

Förekomst Ovanlig 

Variety / Handlingsrymd Shifted då detta är en händelse där de inte vet hur de ska agera men flyttar 
trafikledaren till en annan plats, för att övergå till extended då de försöker 
lösa problemet tillbaka till shifted då de ringer en tekniker som kommer in 
och löser problemet, se figur 13. 

Yttre faktor Tekniska problem 

Handlingar Snabbt få igång övervakningen igen för att sedan fixa felet 

Situationsförutsättningar Att skärmarna stannar så att trafikledaren inte kan övervaka sitt område 

Resurser som möjliggör 
handlingen 

Finns en tom arbetsplats som gör en förflyttning möjlig, det finns en person 
att ringa som kan komma in och fixa felet 

Mål Att kunna arbeta normalt för att inte förlora något i övervakningen, inte 
missa något i trafiken 

Hörnstenar Responding, learning 

 

 

Figur 14 Exempel 8 visar att händelsen är ovanlig och att till en början används handlingar som trafikledaren och 
tågledarna vet hur de ska utföra (1), för att sedan vid försöket att lösa det ovanliga problemet övergå till att vara utanför 
deras kunskap (2) och de ringer då teknikern (3) som får komma in och ordna problemet. 

6.9 Störning 9. Nödlarm 
Ett nödlarm går, det ljuder i hela rummet och då ska en person svara. Man vet inte vilket 

område det gäller utan vem som helst kan ta det. Alla är lugna och en trafikledare svarar. Denne 
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går sedan bort till Värmland och säger att trafikledaren där ska stänga av trafiken och att 

polisen kommer att ringa igen. […] Det enda de har fått veta är att det ska vara totalstopp på 

en sträcka. […]Trafikledaren säger att larmet kom in 16.32 och att 15 minuter efter det var 

sista gången de hörde något från polisen (snart en timme sedan) så väntar nu på att polisen ska 

höra av sig. Tågledaren kommer förbi och de pratar lite om detta. Informatören frågar vilket tåg 

trafikledaren tänker köra först när stoppet försvinner och trafikledaren säger ett tåg då det ska 

köra längre (till Stockholm) men säger att visserligen har ett annat tåg också långt (till Norge) 

men att trafikledaren tänker ta det andra. Informatören lägger på lite tid och informerar om 

detta. […] En timme och tjugo minuter efter larmet går nödlarmet igen och nu har polisen hittat 

personen och de kan köra på tågen igen.  

När nödlarmet går vet alla trafikledare vad som gäller, en måste svara och sen kan det gälla vilket 

område som helst (regular variety space) och är något som händer då och då (mindre frekvent händelse). 

Här blir trafikledaren beroende av den yttre intressenten polisen då tågen inte får föras fram på 

sträckan de har begärt avspärrad (situationsförutsättningar).  Trafikledaren kan inte göra något mer i 

denna situation än att låta tågen vänta tills polisen ringer igen och säger att trafiken får åka, 

trafikledaren ringde och informerade tågen som väntade om stoppet (mindre frekvent händelse, shifted 

variety space). Under tiden bestämde trafikledaren även hur tågen skulle få åka när trafiken kom 

igång, vilket gjorde att denne hade en plan när det väl var dags för trafiken att åka igen (strategi) 

baserat på kunskap om tågen och vart de skulle (mjuk möjlig förutsättning).  När polisen ringde 

kunde trafikledaren sedan låta tågen åka och fortsätta sitt arbete (regular variety space, frekvent 

händelse), se tabell 11 samt figur 15.  

Trafikledaren vet vad den ska göra, responding, när den får informationen om att det är på dennes 

spår nödlarmet gäller och vet att polisens instruktioner måste följas, och anpassar därmed sitt 

funktionssätt till de nya omständigheterna. Trafikledaren vet vad den ska titta efter i systemet, 

monitoring, och stänger av trafiken efter polisens anvisningar. Trafikledaren agerar även efter sina 

förväntningar av vad som kommer att hända när polisen häver avspärrningen, anticipating, genom 

att planera vilka tåg som kommer få åka först och i vilken ordning. Trafikledaren använder sina 

kunskaper om systemet för att agera såsom den gör, och även planeringen av framtiden, learning. 

Tabell 11 Beskrivning av Störning 9 

 

Störning Nödlarm 

Förekomst Mindre vanlig 

Variety / Handlingsrymd Regular då de vet vad de ska göra när ett nödlarm går, som övergår till 
shifted då tågen måste stoppas för att sedan återgå till regular när 
trafikledaren kan köra tågen igen, se figur 14. 

Yttre intressent/ påverkan Polisen, person på spåret 

Handlingar Vänta in att polisen hör av sig med instruktioner om vad som gäller, 
planerar för tågen under tiden 

Situationsförutsättningar Kan inte föra fram tågen på en viss sträcka 

Möjliga förutsättningar Planerar för hur trafiken ska gå när avspärrningen av spåret försvinner 
vilket baseras på kunskap om tågen och var de skulle 

Mål Att föra fram trafiken så fort polisen hör av sig i en förbestämd ordning 

Hörnstenar Responding, monitoring, anticipating, learning 



44 
 

 

Figur 15 Exempel 9, som visar de olika handlingarna trafikledaren tar i situationen och förekomsten av dessa 
handlingar i en sådan situation. Det är en mindre vanlig händelse men med handlingar som finns i regular (1) till att 
övergå till shifted handlingar då trafikledaren måste göra något mer (2, stänga av spåren). Till sist när polisen ringer 
och trafiken kan köras igen blir handlingarnar regular och vanlig förekomst (3).  
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7 Diskussion 
Följande avsnitt börjar med en diskussion kring resultaten och avslutats med en teoretisk inriktad 

diskussion.  

7.1 Resultatdiskussion 
Att säga vad som är normalt arbete för trafikledarna är svårt, en av de intervjuade uttryckte att det 

som är normalt en dag inte behöver vara det nästa. Till stor del handlar arbetet om planering, att 

planera framåt för att ha en plan om något skulle hända, att en störning inträffar. Det kan även 

vara svårt att säga vad som är en störning, om det inte är något stort och allvarligt, då olika dagar 

och tider på dygnet har olika typer och mängder av trafik.  

Modellen variety space framhåller att titta på saker under normala förhållanden, vilket är ett 

intressant sätt att se på händelser. Rankin m.fl. (submitted) menar att det är viktigt att förstå hur 

människor agerar i vardagliga situationer och det är då som man kan förstå hur de inte agerade i 

de ovanliga situationerna som kan komma att leda till en händelse. Då det är svårt att förstå saker 

utan en kontext, är det väldigt viktigt att förstå hur de arbetar under vanliga förhållanden för att 

just kunna se dessa nyanser. I tidigare olycksmodeller där man har letat efter en orsak ser man 

inte till omständigheter runt om som kan ha stora konsekvenser för de beslut och handlingar som 

tas vid just olyckstillfället (Dekker, 2002).  

Trafikledarna har många handlingar tillgängliga att använda sig av när något händer, de har en 

stor handlingsrymd. Figur 16 visar en sammanfattning av de sex första störningarna i analysen i 

ett variety space diagram där det är intressant att se hur de olika störningarna förhåller sig till 

varandra. Figuren visar att de olika händelserna var olika frekventa men att trafikledarna använde 

sig av handlingar som fanns tillgängliga i deras regular variety space, förutom i störning 3 där 

trafikledaren handlade lite mellan regular och shifted. Dessa störningar visade på en specifik 

situation där trafikledarna agerade, medan de andra tre beskrivna störningarna visade på ett längre 

händelseförlopp. 

 

Figur 16 Sammanfattning av analyshändelserna 1- 6. De olika siffrorna i figuren står för de olika störningarna. 

Det som kunde vara svårt att få fram i modellen var när händelser till mesta del handlade om 

kommunikation, som i exemplet med trafikledaren som blev utskälld. Detta exempel visar på hur 

trafikledarna kan hantera en oväntad situation från en yttre intressent. Det visar även på att 
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trafikledaren i detta fall var säker i sitt arbete och inte tog åt sig av utskällningen utan visste att det 

var denne som hade kontrollen, överblicken och den som hade bäst koll på situationen.  

Resultatet visar till stor del att trafikledarnas arbete är väldigt varierande och det som återkommer 

i alla kategorierna är dagsform och personlighet. Detta kan kanske vara den främsta orsaken till 

de olika störningar som uppstår, man kan tänka att en viss störning kan påverka en stressad 

person till att störningen utvecklas till något större än om en mindre stressad person drabbas. 

Störningarna beror även på vilka andra som finns i rummet, en sade att de påverkar varandra med 

hur stämningen är i rummet men de kan även påverka varandra genom den kunskap som finns 

tillgänglig. Denna kunskap kan vara svårt att veta vad det är, så kallad tyst kunskap, då alla har en 

grundläggande kunskap för att bli trafikledare men att det handlar om erfarenhet. Flera 

trafikledare sade att man måste göra vissa misstag för att lära sig, men att om det händer något 

större som man inte har varit med om förut är det möjligt att någon annan har det och kan vara 

behjälplig. På det sättet kan det vara bra att trafikledarna inte arbetar i ett och samma skiftlag utan 

jobbar med alla andra mer eller mindre. En trafikledare sade även att det är en öppen miljö där de 

kan säga vad de gör fel, vilket kan ha en stor inverkan på hur villig man är att lära andra sina 

”knep” och bidra till ett öppnare klimat, vilket gör att trafikledarna kanske kan hantera störningar 

bättre. Dagsform kan sägas gälla både de som befinner sig i rummet under skiftet men även hur 

man själv känner sig, där trafikledarna själva pratade främst om den senare.  

Flera trafikledare sa att de inte får bli överraskade vilket kan ses som att de måste vara förberedda 

på det oväntade och genom detta förbereds de för allt som kan hända. Flera trafikledare sade att 

det som är en störning i en situation inte behöver vara det i nästa och på samma sätt kan en 

irriterad förare hanteras på ett eller annat sätt beroende på hur trafikledaren själv känner sig den 

dagen. Detta gör att det är svårt att vara förberedd på allt som kan komma att hända, men till viss 

del har de hjälp av externa faktorer såsom väder på så sätt att de vet att om det blir kallt fryser 

växlarna, är det varmt blir det solkurvor med mera. De kan vara förberedda på att hantera många 

saker men när något väl händer är det svårt att vara helt förberedd på den situationen, då just 

trafikmängden med mera även den spelar in hur en störning formar sig. Detta gäller för mer eller 

mindre alla storters störningar, ett försenat tåg på Värmlandsbanan på morgonen kan försena 

hela trafiken två timmar framåt medan det under eftermiddagen kanske inte berör något annat tåg 

än det sena. Eller att ett fel på ett dubbelspår ger mer jobb men trafiken går ändå att få fram men 

att samma fel på ett enkelspår gör att trafiken står stilla. Detta visar att det inte går förbereda sig 

på allt som kan hända men att de kan vara så förberedda de kan. Det kändes som trafikledarna 

hade ett lugn vad gällande störningar och att de tar hand om saker när det väl händer och inget de 

funderar på om det kommer att hända.  

Kategorierna i resultatet visar på de olika delarna av trafikledarnas arbete och vad de ställs inför i 

sitt arbete. Vissa delar, som Planering/ normalt arbete, beskriver just mer det normala arbetet där de 

senare kategorierna har sin utgångspunkt att visa störningar ifrån. Det visar på den variety i 

arbetet som trafikledarna har och försöker förklara denna variety och hur komplext hela 

järnvägssystemet är. Det är lätt att skylla på SJ om man åker tåg och blir försenad men om man 

tänker hur mycket mer som kan påverka tågen på spåren, där detta arbete bara beskriver en del av 

det hela, blir det fascinerande att det fungerar så bra som det gör.   
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Om man sätter vissa händelser i ett större perspektiv, i ett större system, kan det finnas fler 

faktorer som påverkar trafikledarnas arbete än bara just en händelse vid en specifik tidpunkt. 

Exempel på detta kan vara entreprenaden som ringde för att spärra av en del av ett spår då det 

var så dåligt så tåg inte kunde köra där. Detta i sin tur borde ju rimligtvis bero på dåligt underhåll, 

att det sker så snabbt som att spåret måste stängas av på en gång och de inte vet när trafiken 

kommer kunna köra normalt är ju en ganska allvarlig händelse. Då ett spår inte blir dåligt över en 

natt måste detta pågått ett tag. Utifrån kan man tycka att det borde kunnat lagas innan det var så 

pass allvarligt att tågen på spåren måste köra saktare för att det är för farligt annars. Detta är 

något som kommer påverka trafikledaren som sitter på platsen länge, då alla tåg som ska åka förbi 

denna sträcka måste orderges, vilket dels innebär mer arbete för trafikledaren men även att tågen 

tappar mot tidtabellen.  

Mycket som nämnts i resultatet om förare är negativa åsikter, men det bör påpekas att 

trafikledarnas arbete inte skulle fungera utan dem. Under återkopplingsintervjuen sades det att 

liksom det finns olika personligheter inom deras yrke så finns det olika personligheter hos 

lokförarna också. Trafikledaren sade att man kom bättre överens med vissa förare och det kan 

vara viktigt att tänka på att de exempel som finns med förare är utvalda händelser för att visa på 

yttre intressenter som påverkar trafikledarnas arbete. Flertalet med interaktionerna med förare 

(och entreprenader) flyter smidigt och utan några problem, irritation eller vad det kan vara. 

Trafikledaren sade även att de har hjälp av förare då de ringer och förvarnar om saker de ser från 

spåren, som barn som leker i närheten eller om det är sten på spåren.  

Analysen och resultaten visar att det ibland finns ett stort avstånd mellan verkligheten som 

trafikledarna sköter och den planering de har att gå efter. Detta är en viktig aspekt av 

trafikledarnas, och alla som arbetar inom järnvägen på något sätt, arbete. Då flera trafikledare 

uttryckte ett missnöje med denna och som en yttre faktor som till stor del påverkar arbetet borde 

man titta över denna. Dekker (2006) menar att avståndet mellan ledningen och procedurerna som 

utförs ska vara så litet som möjligt. Ett exempel på när detta inte stämmer är tidtabellerna där 

planeringen som görs för tågen, vilket sedan trafikledarna och tågförarna ska följa, inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Rent teoretiskt är det möjligt att föra fram tågen på det sättet 

planeringen ser ut men variabler som backar och svängar där tågen ibland måste sakta ner farten 

finns inte alltid med i beräkningen, likaså två tåg som ska mötas och åka samtidigt på ett 

enkelspår vilket är en omöjlighet i verkligheten. Det är möjligt att de som utför planeringen 

behöver se över arbetet för att kunna göra den mer realistisk i vissa fall, som att det är en 

omöjlighet för två tåg att åka samtidigt från en mötesplats vilket kommer medföra att ena tåget 

blir sent. Att de måste uppdatera sin bild och göra planeringen efter tidens trafikläge.  Yttre 

störningar som växlar som fryser, värmen som töjer ut spåren med mera kan vara svåra att 

påverka, men tidtabellerna är det någon som utformar och borde därmed kunna anpassa efter hur 

verkligheten ser ut. Detta skulle kunna underlätta trafikledarnas arbete samtidigt som tågförarna 

kanske inte behöver bli lika sena om möten finns inplanerade eller de kan hålla hastigheten. 

Trafikledarna måste hela tiden försöka arbeta proaktivt och reaktivt. Proaktivt genom att planera i 

grafen och att kommunicera mycket med varandra om bland annat förseningar och oväntade tåg, 

och man kan tänka att det handlar om att anpassa sig innan något händer. När något händer sker 

det ofta oväntat och de måste då agera reaktivt, men flera trafikledare påpekade att de planerade 
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så långt fram de kunde så har de ändå en viss buffringskapacitet när något händer och de måste 

agera reaktivt.  

Trafikledarna pratade om att det var de som hade helhetsbilden, men det beror ju på vilken 

helhet man pratar om. Tågen är inne i deras respektive områden olika lång tid, och en del tåg har 

slutdestination inom ett av dessa områden medan andra tåg ska vidare. Om man tänker att vissa 

tåg har åkt långt och ska åka långt så kanske trafikledarna inte alls har en helhetsbild av vad som 

är bäst för det tåget. Det kan vara skillnad om slutstationen finns i deras område, men detta beror 

ju även på vad man avgränsar det sammansatta kognitiva systemet till. Om man bara räknar med 

tågen som finns i området nu, så är det trafikledarna som har helhetsbilden men räknar man med 

tågens hela resa så behöver det inte vara så.  

En faktor som skulle kunnat påverka resultaten till viss del är att vissa trafikledare även är 

tågledare. Detta kan ha konskevenser på så sätt att tågledarna har en mer övergripande bild av 

trafiken och kan komma att agera på ett sätt än vad de som enbart är trafikledare inte skulle. De 

vet vad ett visst agerande och olika handlingar kan få för konsekvenser vilken inte alltid en 

trafikledare behöver veta, som att en viss prioritering av tågen kan vara fördelaktigt i helhet men 

kanske inte just för de specifika tågen. Då studien fokuserar på trafikledarnas subjektiva 

bedömningar av vad störning, yttre faktorer/ intressenter med mera kan vara så anses detta dock 

inte påverka studiens resultat men kan vara värt att nämna då tågledarna kan ha andra handlingar 

tillgängliga än vad en trafikledare som inte är tågledare har. 

7.2  Teoridiskussion 
Överlag uppvisar trafikledarna och systemet som helhet ett flexibelt och anpassningsbart arbete, 

där det finns en stor kapacitet att hantera störningar. Trafikledarna litar inte bara till sin egen 

kunskap och förmåga utan även till de andra som finns tillgängliga på olika sätt, som de andra 

trafikledarna i rummet, tågledare, OC, informatörer, ringa efter extern hjälp. Analysen visar på 

olika delar av trafikledarnas arbete och olika situationer de ställs inför, vilket är en del av själva 

arbetet.  

Störning 2 (en entreprenad arbetar på spåret) är en vanlig händelse men kan ses som en störning 

då trafikledaren måste göra något mer än vad de vanligen behöver göra när en entreprenad är klar 

i tid. Trafikledaren handlar innan något har inträffat och reagerar på detta sätt proaktivt för att 

inte något ska hända (Hollnagel, 2009). Det är ingen funktion som förändras hos trafikledaren 

men att denne agerar proaktivt, på det sättet att den ringer för att dels undersöka varför 

entreprenaden är kvar vilket även kan fungera som en sorts påminnelse till dem att de skulle varit 

klara för en tid sen. Då det med det svenska tekniska systemet för järnvägen (ATC) är omöjligt 

för ett tåg att köra på en kortsluten blocksträcka (som sker då ett tåg kör in en sådan) kortsluter 

entreprenaderna spåren med att lägga på don. Detta innebär att det kanske inte skulle kunna 

hända något i just Störning 2 med entreprenaden i fråga, men att det skulle kunna komma att 

påverka trafiken genom att tåg helt enkelt inte skulle kunna åka på sträckan. Dock kanske man 

egentligen kan säga att trafikledarnas arbete hela tiden handlar om att övervaka, monitoring, vilket 

gör att det är denna hörnsten hela arbetet har sin grund i och att trafikledarna sedan vid en 

störning skiftar till hörnstenen responding då de gör något aktivt i en specifik situation. Arbetet 

handlar även om anticipating, då hela tiden planerar framåt vad som ska hända och gör planer efter 

hur trafiksituationen ser ut men även denna hör det ”vanliga” arbetet till och blir inte lika 
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framträdande i störningarna. Då analyssituationerna avspeglar störningar där trafikledarna måste 

agera på något sätt är då responding som blir den tydligaste hörnstenen, vilket gör att det är den 

som är mest uppvisad i analyshändelserna.  

I Störning 6 (spårbeläggningen) kan man se hur trafikledaren har en kunskap om systemet och 

som enligt Nemeth (2008) har en stor betydelse inom resilience. Denne trafikledare upptäcker att 

något inte stämmer och agerar snabbt för att ordna problemet. Trafikledaren har kunskap om hur 

den ska agera med de resurser som finns tillgängliga, som att köra tåget mot stopp som kommer 

gå snabbare än att få dit en entreprenad som ska undersöka problemet då trafikledaren tror sig 

veta att tåget kan köra bort felet. Trafikledaren agerar som de ska göra, genom att först kolla 

grafen så att det inte ska vara något tåg där, ringer till lokaltrafikledaren för att försäkra sig om det 

verkligen inte är ett tåg som har tappat sitt nummer. En intervjuad trafikledare sade att efter man 

har gjort dessa kontroller och är säker på att det inte är ett tåg som står där får man köra mot 

stopp såsom denne trafikledare gjorde.  

Av Hollnagels fyra hörnstenar (2009) uppvisade analyshändelserna på alla av dem, om än inte 

samtidigt. Hörnstenen responding var närvarande i alla analyshändelser utom en, vilket visar på 

trafikledarnas förmåga att svara på störningar men samtidigt att de inte kan förhindra störningar. 

Då mycket av störningarna sker mer eller mindre på en gång, utan att trafikledarna har fått någon 

förvarning om det kommer hända något (som lokfel, tågfel, person på spåret, mycket passagerare 

ska på) kan de inte förhindra störningar utan måste arbeta reaktivt för att hantera situationen. En 

trafikledare nämnde att allt som händer skapar kedjereaktioner, om de vet att något har hänt 

tidigare under dagen som senare kan påverka trafiken på deras eget område kan de arbeta mer 

proaktivt genom att börja planera om och ha en plan för hur de ska hantera den situationen. De 

övriga hörnstenarna var uppvisades i lika många fall vardera. 

Störning 8 (skärmarna som slutade fungera) visade på två av hörnstenarna responding och learning. I 

detta fall hade monitoring, veta vad man ska titta efter, varit svår då trafikledaren själv inte märkte 

att datorerna hade stannat och anticipating, veta vad man ska förvänta sig, hade även det varit svårt 

då ingen närvarande i rummet visste hur problemet skulle lösas och därmed hur länge störningen 

skulle vara. Det kan dock argumenteras för att driftledaren genom att övervaka och upptäcka att 

något var fel med en dator använde sig av monitoring, men då det är trafikledarna som är fokus i 

denna studie undersöks det inte närmare dennes handlingar. Westrum (2006) beskriver olika 

sorters hot ett system måste klara av och denna händelse kan, tillsammans med de närvarande 

tågledarna och trafikledarna, ses som att händelsen ledde till en exempellös händelse där det 

krävdes en förändring i det mentala ramverket för hur de skulle agera. Hade någon i rummet haft 

kunskap om detta eller att det var en annan tid på dagen när fler personer eller teknikern hade 

varit närvarande, som hade vetat hur problemet skulle lösas, hade det kunnat ses som ett 

oregelbundet hot. Det hade då varit möjligt för systemet att skrifta förmågor och kanske kunnat 

arbeta mer proaktivt för att förhindra eller minska den reaktiva handlingen. Som monitoring genom 

att någon hade vetat vad den skulle titta efter och kunnat lösa problemet snabbt eller anticipating 

genom att veta hur länge man kunde förvänta sig att problemet höll i sig (vilket förhoppningsvis 

inte hade varit länge). Störning 9 (nödlarmet) var den händelse som visade att systemet som 

helhet kan agera i förhållande till alla de fyra hörnstenarna, vilket kan ses som att trafikledarna har 

en resilient handlingsrymd för ett nödlarm.  
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Westrums tre delar av ett resilient system (2006) finns alla representerade i analyshändelserna, 

men i olika händelser då Westrum menar att de inte är desamma. Störning 1 (information om 

försening) är ett exempel på en vanligt förekommande störning och där det finns en 

förutsägbarhet att tåg kommer att bli försenade men att de inte vet vilka eller när men att det 

finns en process hur trafikledarena ska hantera en sådan händelse. Av Westrums (2006) tre 

nämnda delar av resilience kan detta vara ett exempel på den första, förmågan att hindra något 

dåligt från att hända, då trafikledaren planerar om och informerar vilket kan ses som att det dåliga 

är att tåget blir försenat men att trafikledaren gör vad den kan för att hindra det från att påverka 

den övriga trafiken så mycket som det är möjligt. Störning 6 (hantering av spårbeläggning) kan 

även den ses handla om den första. Trafikledaren gör detta genom att visa på de förmågor som 

Woods (2006) beskriver, förmågan att känna igen och anpassa sig för att hantera oväntade 

händelser, vilket trafikledaren i högsta grad gör då den hanterar problemet spårbeläggning och får 

bort den. Genom att låta tåget köra mot stopp låter trafikledaren ändå tåget åka och det kommer 

inte bli lika försenat som om trafikledaren skulle ringt efter en entreprenad som skulle åka ut och 

titta till felet. Här är att hindra något dåligt från att hända att tåget inte blir mer försenat, som det 

skulle blivit om en entreprenad hade fått åka ut, vilket alltid är eftersträvat hos trafikledarna. Om 

det nu skulle varit något på spåret så åkte tåget så pass sakta att det skulle kunnat stanna om 

föraren sett att det fanns något.  Även Störning 7 (tjuvbromsningen) kan vara ett exempel på 

denna del då det i denna händelse finns tydliga regler som säger vad trafikledaren ska göra, att 

tåget ska undersökas på närmaste plats (som ligger bra till). Man kan se det som att trafikledaren 

visar på förmågan att hindrar något dåligt från att hända genom att den ser till att föraren får 

tåget undersökt och att då kan felet åtgärdas (om det skulle finnas något) innan något värre 

inträffar och att tåget då kanske måste stå stilla på en mindre bra station och hindra övrig trafik 

(en möjlighet till att hindra något dåligt från att bli ännu sämre). 

Störning 5 (oväntad avstängning av ett spår) kan däremot ses som att hindra något dåligt från att 

bli än värre, Westrums andra punkt. Detta dels genom att entreprenaden kommer att laga spåret 

(hindra något dåligt från att bli värre) men även att trafikledaren har informationen om att tågen 

kanske inte kommer kunna köra i sin maxhastighet och måste därmed planera om. I just denna 

situation är trafikledarens möjliga handlingar begränsade inom regular variety space och trafikledaren 

kan inte göra mycket mer än att försöka hindra det dåliga (att tågen kommer bli försenade) till att 

bli ännu värre (att de står stilla). Störning 9, nödlarmet, kan ses vara exempel på två av Westrums 

(2006) delar av resilience, att hindra något dåligt från att bli värre och att hindra något dåligt från 

att bli ännu sämre. Den första, genom att stänga av trafiken, förhindrades personen i fråga från 

att ta sitt liv. Den andra genom att då det är dåligt att trafiken blir försenat så har trafikledaren en 

klar plan när trafiken får rulla igen att följa och på så sätt har förberett det dåliga från att bli ännu 

sämre, att tågen blir mer försenade än de behöver.  

Woods m.fl. (2010) menade att ett resilient system skulle innehålla buffringskapacitet, flexibilitet, 

marginaler och tolerans, vilket trafikledarna visade på i olika exempel. Vad som än händer måste 

trafikledarnas system fungera på något sätt, de har en stor buffringskapacitet. Flera trafikledare 

nämnde att när något stort händer, som att tågen måste stå helt stilla, finns det egentligen 

ingenting de kan göra än att vänta på att trafiken ska börja kunna åka igen och det är först då de 

får mycket arbete. De måste på något sätt kunna hantera alla storters händelser, även de som inte 

går att förutse, då de har ett sådant säkerhetsarbete. Samtidigt har de ATC som är ett stödsystem 
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vilket gör att tåg inte kan åka på en blocksträcka ett annat tåg är på, även det kan tas till hänsyn 

med när man pratar om buffringskapaciteten. Av Woods m.fl. (2010) punkter på ett resilient 

system kan man i störning 5, en oväntad avstängning av ett spår, notera att det finns en 

buffringskapacitet och flexibilitet hos systemet. Systemet måste snabbt anpassa sig till 

förändringen av att köra tågen först på ett spår och sedan saktare utan att funktionen föra fram 

tågen försvinner (buffringskapacitet)och man kan även se det som att systemet omstrukturerar sig 

själv till denna förändring (flexibilitet).  

Att hantera arga lokförare verkar vara något trafikledarna lär sig med tiden, som i exemplet i 

Störning 4, en trafikledare sade att hur man tar detta beror på personlighet där vissa tar illa vid sig 

medan andra bara skakar av sig det. Det skulle kunna vara så att trafikledaren blir påverkad av 

föraren som skäller på den, men känner sig denne säker med vad den gör kan den tycka att det är 

föraren som har en bristande förståelse i detta fall. Om föraren skulle påverka trafikledaren kan 

det ses som att dels att trafikledaren kanske inte är säker i sin roll men även att föraren som inte 

har hela bilden blir den som bestämmer, vilket skulle kunna påverka trafiken negativt. De har 

olika bilderna av systemet vilket beror på att de har olika mål, där föraren ser till sitt tåg medan 

trafikledaren ser till en större del av trafikflödet. Det är möjligt att säga att trafikledaren visar 

resilienta förmågor genom att vara säker på sin sak och att den inte påverkas av föraren, och att 

det visar på en sorts tolerans (Woods m.fl., 2010) som systemet kan hantera.  

Störning 8 (skärmarna som slutade fungera) är den tydligaste händelsen som uppvisar ett arbete 

nära marginalerna och tolerans men även på flexibilitet och buffringskapacitet. Händelsen övergick 

tågledarnas kunskap och de visste därmed inte hur de skulle agera på händelsen men de kunde 

ändå hantera situationen genom att trafikledaren snabbt fick byta arbetsbord, vilket var deras sätt 

att hantera arbetet nära marginalerna för just denna händelse. Då systemets funktion, att övervaka 

trafiken, inte försvann samt att de agerade snabbt efter de förutsättningar som fanns tillgängliga, 

att byta bord, visar händelsen på buffringskapacitet och flexibilitet. Toleransen uppvisas genom att 

systemet inte bröts ner utan kunde fortsätta med sin funktion. Exemplet visar även vikten av 

pappersgrafen då trafikledaren kunde ta med sig denna till andra platsen, det första trafikledaren 

gjorde när eldriftsledaren informerade om att skärmarna inte fungerade var att titta i just grafen. 

Trafikledaren uppvisade då en tolerans med grafen då dessa tillsammans kunde konstatera att det 

inte skulle påverka systemet för just den stunden (inga tåg skulle komma) och kunde med detta 

fortsätta med sin funktion.  

I Störning 5 (oväntad avstängning av dåligt spår) måste trafikledaren anpassa sitt framförande av 

tågen efter de förutsättningar som finns för tillfället och väljer då det som passar denne bäst för 

just detta tillfälle. Händelsen kan ses som vad Woods m.fl. (2010) menar att individer anpassar 

sitt utförande för att passa nuvarande förutsättningar. Som många exempel beror allt på 

situationen och trafikflödet för just den stunden, och hade detta inträffat under morgontrafiken 

hade kanske trafikledarens handlade varit annorlunda och den hade kanske haft andra 

handlingsmöjligheter, eller om det hade hänt på en annan plats som inte hade dubbelspår. Detta 

är en händelse som kan ses som ett potentiellt hot till att störa systemet i större utsträckning än 

vad som i detta fall skedde. Det kan ur ett resilienceperspektiv vara intressant att se hur 

trafikledaren tänkte i situationen och varför. Det är en störning men i just detta tillfälle påverkar 

den systemet i stort vilket kanske kan ses som någon form av normalfall vid liknande händelser. 

Enligt en intervjuad trafikledare så är detta sätt, att köra alla tåg på ett spår istället för att orderge 
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tågen, säkrare på så sätt att man kör med tågväg och signaler. Systemet håller uppe sin funktion, 

att köra fram tåg, under störningen och trafikledaren anpassar sig till störningen genom att välja 

det sätt denne tycker är lämpligast för att föra fram tågen, både säkerhetsmässigt och 

arbetsmässigt för den själv.  

Tågledarna och trafikledaren anpassade i Störning 8 (datorerna som slutade fungera) sitt 

utförande till situationen som den såg ut för tillfället, de hade ett visst handlingsutrymme som de 

agerade efter även fast de inte riktigt visste vad de skulle göra med det som orsakade problemet. 

De agerade efter de förutsättningar de hade i den situationen. I Hollnagels (2009) definition av 

resilience kan man i detta exempel identifiera flera punkter, vilket gör denna händelse till ett bra 

exempel på just detta. Systemet anpassar sin funktion under störningen genom att trafikledaren 

snabbt flyttar sig till en annan plats och kan fortsätta sitt arbete där och systemet kan då fortsätta 

agera som det ska, alltså genom att inte missa något i trafiken och föra fram trafiken. Mycket av 

trafikledarnas arbete kan ses som en förmåga att anpassa sig under förändringar eller störningar 

(Hollnagel, 2009) då de aldrig kan komma veta i förväg när något inträffar. De närvarande 

tågledarna får genom händelsen även kunskap om sin förmåga att hantera denna sortens störning, 

att de helt enkelt inte vet vad de ska göra och kan utifrån händelsen se nya saker som kan hända 

systemet och lära sig hur detta ska hanteras.  

Woods m.fl. (2010) menar att olyckor är en rubbning i anpassningen för att hantera verklighetens 

komplexitet och beroende på hur trafikledaren och tågledaren hade agerat i Störning 8 (datorerna 

som slutade fungera) hade den kunnat bli mer eller mindre stor. Här sker ingen olycka eller 

incident men det är en anpassning för att hantera en oväntad komplexitet de ställs inför. Då man, 

som tidigare nämnts, i resilience även tittar på det normala och vad operatörerna gör rätt kan man 

i detta exempel se prov på detta, och hur man kan, som Rankin m.fl. (2011) menar, förstärka 

detta. Westrum (2009) argumenterar för att det finns några krav på att det mänskliga höljet i ett 

system för att det ska vara resilient, där han bland annat menar att det inte handlar om att 

föreställa sig allt som kan hända utan förbereda operatörerna för att hantera det oväntade. Denna 

händelse är en oväntad händelse och trots att tågledarna inte vet hur de ska hantera själva 

problemet kan de agera utifrån det de kan, det vill säga att placera trafikledaren på en annan plats 

och sedan försöka lösa problemet. Detta krav handlade om träning, vilket tågledarna inte hade 

fått av denna sorts problem tidigare men som de nu fick lära sig i en mer kritiskt situation. Så 

nästa gång en liknande situation sker för tågledarna (och kanske även trafikeldarna) kan de klara 

av den på ett annat sätt.  

Att inte få tag på förare nämndes som något som kan påverka arbetet och är något som händer, 

även om det inte sker så ofta, i Störning 7. Det kan därför vara intressant ur ett resilience 

perspektiv att se hur trafikledarna hanterar en sådan händelse ur ett ”normalt” tillstånd, då ingen 

incident inträffar, och hur trafikledaren kan lösa ett sådant mindre problem. Trafikledaren kan ses 

agera proaktivt för händelsen genom att dels försöka få tag på föraren men även genom att 

informera Hallsberg att de kommer att få ta hand om tåget som kommer. Proaktiv på det sättet 

att denne informerar så att de båda kan förbereda sig på vad som kommer hända och att det inte 

blir en överraskning för dem. Här kan man tänka sig att om föraren inte hade svarat och det hade 

varit en hög varning på tjuvbromsningen så hade det kunnat gå illa, vilket visar vikten på 

kommunikationen mellan trafikledare och förare. Någon trafikledare nämnde att om en händelse 

där föraren var tvungen att stanna och föraren inte svarar skulle den göra att en stoppsignal 
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visades och att föraren då inte skulle få köra, vilket skulle leda till att föraren själv skulle ringa upp 

trafikledaren. Detta kan ses som en resilient reporoar (Furniss m.fl., 2011) då detta är något som 

sker utanför själva designen av systemet, som är designat för att föraren ska svara. Några 

trafikledare jämförde Norges tåg med de svenska på så sätt att i Norge loggar föraren in med sitt 

tågnummer, vilket sedan trafikledaren ringer till, medan detta inte är nödvändigt i Sverige utan att 

här kan man använda ett mobilnummer om man så vill (eller av någon anledning måste som i 

störning 7). En trafikledare nämnde även att det inte alltid är att förarna ringer till dem och 

informerar om att de har ett annat kontaktnummer. Man kan se trafikledarnas strategier för att 

hantera en sådan här situation som en lokal anpassning från trafikledarna själva, från sharp end 

(Rankin m.fl., 2011). 

Westrum (2009) argumenterar för att i ett resilient system måste information få flöda fritt och att 

personerna i systemet måste känna att de kan gå vidare med deras förståelse för systemet för att 

det ska kunna förbättras. Detta observerades i ett fall då en trafikledare började fundera över 

varför tåg bytte nummer när de kom från Norge och att de borde få bättre information om detta. 

Trafikledaren gick vidare med detta till tågledaren som höll med och som skulle ta det vidare. 

Detta visar på att trafikledarna, de som sitter i systemet och arbetar inom det, tas på allvar och att 

deras synpunkter och tankar spelar roll och att de har förmågan att ändra saker. Det visar även på 

en villighet från ledningen att lyssna för att kunna genomföra förbättringar.  

De olika händelserna visar på resilienta förmågor delar som bland annat Hollnagel (2006), Woods 

(2006), Westrum (2009) och Woods m.fl. (2010) argumenterar att ett resilient system ska 

innehålla. Det går inte att uttala sig huruvida om systemet är helt resilient då trafikledarna inte har 

ställts inför helt nya störningar, men det går att säga att de visar resilienta drag. Systemet visar 

tecken på tolerans, flexibilitet och buffringskapacitet, men kanske inte lika mycket på arbete nära 

marginalerna. Jämfört med en flygledare arbetar trafikledarna med ett system som gör det omöjligt 

för tågen att köra på samma blocksträcka, vilket kan ses som att redan där har systemet tagit ett 

steg ifrån att arbeta nära marginalerna. Flygledarna däremot har inte detta system, utan där är det 

möjligt att två flygplan kommer för nära varandra (även om de har system som varnar för detta), 

vilket gör att deras arbete kan komma närmare marginalerna än vad trafikledarnas kan. Det är 

intressant att se vilka förmågor systemet har i sitt vardagliga arbete, vilket gör att det går att 

försärka dessa. Även svagheter i systemet har identifierats (som tidtabellerna) vilket innebär att 

det finns saker att förbättra. 
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8 Slutsatser 
Syfte med denna studie var att undersöka vilka yttre intressenter och faktorer som påverkar 

trafikledarna på DLC Hallsberg i störda lägen. Detta undersöktes genom observationer och 

intervjuer och analyserades med ett variety space diagram och ett ramverk för resilience strategier. 

Frågeställningarna besvaras nedan. 

 Yttre intressenter kan vara alla de aktörer som påverkar tågen eller järnvägen, från 

passagerare till entreprenader som ska arbeta i spåren till förarna som kör tågen är alla 

intressenter som kan påverka trafikledarnas arbete. En förare som ringer kan vara ett 

störmoment, genom att fråga varför de inte får köra, vill ha råd om hur de ska göra med 

mera men samtidigt en tillgång då kan komma med viktigt information.  

 Det finns brister i kommunikationen med yttre intressenter. Detta kan bero på att 

yrkesgrupperna har olika mål, exempelvis vill föraren att deras tåg ska komma fram i tid 

och kanske inte tycker att just den ska behöva invänta ett möte, medan trafikledarna har 

ett annat mål med att få fram så få sena tåg som möjligt. Det kan även bero på att de olika 

yrkeskategorierna inte är insatta i varandras arbeten och därmed varandras mål.  

 Till yttre faktorer som påverkar arbetet räknas också tågen i sig, olika väderförhållanden, 

infrastrukturen. 

 Ytterligare en yttre påverkan är tidtabellerna. Det finnas en bristande verklighetskunskap 

hos de aktörer som lägger tidtabellerna om hur verkligheten ser ut, då spår som lutar gör 

att ett tåg inte kan hålla en viss hastighet eller att det kan vara två tåg som åker samtidigt 

på samma spår utan att ett möte finns inräknat. Detta kommer att påverka tågens tider 

och borde därmed ge mer (onödigt) jobb för trafikledaren, man kan tänka att tågförarna 

kommer att ringa och fråga varför de står stilla, men om de hade ett planerat möte hade 

föraren vetat om det. 

  Resultaten visar att en störning beror till mycket på situationen och tiden. Olika 

situationerna kan vara morgontrafik då det är mycket tåg som kör jämfört med under 

natten då det inte är mycket tåg, men då det å andra sidan kan vara mycket arbete i 

spåren. Så om ett tåg inte håller sin tidtabell på natten kanske inte behöver vara en 

störning medan många entreprenader som vill ta ut arbeten på natten kan påverka 

trafikledarans arbete under den tiden istället. 

 Platsen och tiden har även det betydelse för om en händelse ses som en störning eller 

inte. Ett växelfel vara en störning om det sker en viss tid på en viss plats men inte om det 

sker en annan tid eller på en annan plats, som på ett enkelspår jämfört med ett 

dubbelspår. 

 Vid en störning finns det en stor handlingsrymd för trafikledarna där de har många 

handlingar tillgängliga att agera efter. Skulle det hända något utanför handlingsrymd, som 

de inte har kunskap om, finns en stödstruktur i kontrollrummet där de kan fråga eller 

diskutera med andra operatörer.  

 Vid ett flertal störningar visade trafikledarna på resilienta förmågor, bland annat genom 

att reagera snabbt och hela tiden upprätthålla funktionen av att övervaka systemet.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att trafikledarna har en stor reperotar för att hantera 

störningar. Allt som sker på järnvägen kan påverka trafikledarna i deras arbete och vara yttre 

intressenter och faktorer, men ett stört läge beror på tid och situation.  
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9 Framtida forskning 
Något som skulle vara intressent att studera är kommunikationen mellan förare och trafikledare 

och hur denna skulle kunna förbättras. Då många trafikledare nämnde att förare är en yttre 

intressent som påverkar deras arbete kan det vara viktigt för dem att förstå varandras arbete på 

ett annat sätt och kanske kunna utnyttja varandras kunskap mer. En trafikledare sade under 

intervjun att de till viss del även använder förare som informationskällor då de kan ringa om de 

ser något ovanligt på spåren och varna trafikledaren för detta, som i sin tur kan förvarna andra 

förare. Flera trafikledare sade att förarna kan ringa vid minsta lilla och det kan nog vara viktigt att 

förstå varför de ringer och vad de har för regler, på samma sätt som det kan vara viktigt för 

förare att förstå trafikledarnas arbete och varför de gör saker som de gör. Det skulle även vara 

intressant att studera hur kommunikationen mellan förare och trafikledare ser ut på andra 

driftledningscentraler, och se om trafikledarna upplever förarna på samma sätt.  

Systemgränsen i denna studie innefattar DLC Hallsberg och denna gräns skulle kunna förflyttas 

till att bli större och avgränsas med tågförarna och deras verklighet. Detta skulle kunna ge en 

större bild av tågens framkost på järnvägarna men det skulle även då vara möjligt att se hur 

trafikledarna mål stämmer överens med tågförarnas mål, och vad det skulle finnas för luckor 

däremellan. Ur denna synpunkt skulle det även vara intressant att studera företagen, både de som 

kör på järnvägarna och de som ska underhålla dem för att se hur man skulle kunna förbättra 

arbetet för alla som är inblandade på järnvägen. 

En störning som nämndes av flera trafikledare var tidtabellen och där skulle det kunna vara 

intressant att studera hur denna utformas och vilken kunskap de som gör detta har. Kanske kan 

det vara svårt att minska på trafiken, då prognoserna snarare säger att den kommer att öka, men 

det innebär att man borde försöka se till att tidtabellen stämmer mer överrens med verkligheten. 

Det observerades tillfällen då trafikledarna hade möten mellan tåg men som inte såg ut som 

möten i grafen eller på tidtabellen. Detta gör att ett tåg kommer att bli lite sent vilket skulle kunna 

undvikas genom att de som gör tidtabellen helt enkelt lägger in ett kort möte. Detta skulle även 

kunna lätta på trafikledarnas arbete genom att förare då inte behöver ringa och fråga varför de 

står stilla då de ser att de har ett kort möte inplanerat. Då tågen kommer bli fler, snarare än färre, 

och möjligtvis tyngre och längre måste trafikledarnas arbete kunna underlättas genom att 

tidtabellerna stämmer mer med verkligheten än vad de gör idag.  

  



57 
 

10 Referenser 
Dekker, S. (2002). Reconstructing human contributions to accidents: The new view on human 
error and performance. Journal of Safety Research, Vol. 33, s. 371-385. 
 
Dekker, S. (2006) Resilience engineering: Chronicling the emergence of confused consensus. I 

Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (red.) Resilience engineering: concepts and precepts. 

Aldershot: Ashgate. 

Emerson, R.M., Fretz, R.I. & Shaw, L.L. (1995). Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: Univ. of 

Chicago Press. 

EUROCONTROL (2009) A white paper on Resilience Engineering for ATM. 

Furniss, D., Back, J., Blandford, A., Hildebrandt, M. & Borberg H. (2011) A resilience markers 

framework for small teams. Reliability Engineering and System Safety Vol. 96, s. 2- 10 

Garbis, C. (2002) The Cognitive Use of Artifacts in Cooperative Process Management. Ph.D Thesis, 

Linköping University, Linköping. (Linköping Studies in Arts and Science: 258) 

Hollnagel, E. (2002) Cognition as control: A pragmatic approach to the modelling of joint 
cognitive systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 
 
Hollnagel, E. (2004). Barriers and accident prevention. Burlington, VT: Ashgate. 
 
Hollnagel, E. (2008) Preface: Resilience engineering in a nutshell. I Hollnagel, E., Nemeth, C.P. & 
Dekker, S. (red.) Resilience engineering perspectives. Vol. 1, Remaining sensitive to the possibility of failure. 
Aldershot: Ashgate. 
 
Hollnagel (2009) The four cornerstones of resilience engineering. I Nemeth, C.P., Hollnagel, E. 
& Dekker, S. (red.) Resilience engineering perspectives. Vol. 2, Preparation and restoration. Farnham: 
Ashgate 
 
Hollnagel, E. & Woods, D.D. (1999) Cognitive systems engineering: New wine in new bottles. 
International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 51, nr 2 
 
Hollnagel, E. & Woods, D.D. (2005). Joint cognitive systems: foundations of cognitive systems engineering. 
Boca Raton, FL: CRC Press. 
 
Huber, S., van Wijgerden, I. de Witt, A. & Dekker, S. (2009) Learning from organizational 

incidents: Resilience engineering for high-risk process environments. Process Safety Progress Vol. 28, 

nr 1 s. 90–95. 

Manyena, S. B. (2006) The concept of resilience revisited. Disasters, Vol. 30, nr 4, s. 433- 450 

Mumaw, R. J., Roth E. M., Vicente, K. J. & Burns, C. M.(2000) There is more to monitoring a 

nuclear power plant than meets the eye. Human Factors: The Journal of the Human Factors and 

Ergonomics Society Vol. 42, Nr 1 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10715819


58 
 

Nemeth, C. P. (2008) Resilience engineering: The birth of a notion. I Hollnagel, E., Nemeth, C.P. 

& Dekker, S. (red.) Resilience engineering perspectives. Vol. 1, Remaining sensitive to the possibility of failure. 

Aldershot: Ashgate. 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3. ed.) London: SAGE. 

Rankin, A., Lundberg, J., & Woltjer, R. (2011). Resilience Strategies for Managing Everyday 
Risks. Proceedings of the 4th Resilience Engineering Symposium. Sophia Antipolis, France.   
 
Rankin, A., Lundberg, J., Woltjer, R., Rollenhagen, C. & Hollnagel, E (submitted). A Framework 
for Analysing Resilience Strategies in Everyday Work Situations. Journal of Cognitive Engineering and 
Decision Making  
 
Roth, E.M., Ralsch, N., Multer, J., & Coplen, M. (1999). Understanding how train dispatchers 
manage and control trains: A cognitive task analysis of a distributed team planning task. I 
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 43rd Annual Meeting. Santa Monica, CA: HFES. 
 
Sandblad B., Andersson, A.W., Frej I. & Gideon, A. (1997) The role of human–computer 
interaction in design of  new  train  traffic control systems. Proceedings of WCRR 1997, vol A, 
Florence, pp 777–783 
 
Smith, P., Blandford, A. & Back, J. (2008) Questioning, exploring, narrating and playing in the 

control room to maintain system safety. Cognition Technology and Work 

Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: a practical handbook. (2. ed.) Los Angeles: SAGE. 

Trafikverket. (2011) Situationen i det svenska järnvägsnätet. TRV 2011/10161A 

Westrum, R. (2006). A typology of resilience situations. I Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, 

N. (red.) Resilience engineering: concepts and precepts. Aldershot: Ashgate. 

Westrum, R. (2009) Ready for trouble: Two faces of resilience. I Nemeth, C.P., Hollnagel, E. & 

Dekker, S. (red.) Resilience engineering perspectives. Vol. 2, Preparation and restoration. Farnham: Ashgate 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (2., uppdaterade 

och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Woods, D.D (2006) Essential characteristics of resilience. I Hollnagel, E., Woods, D.D. & 

Leveson, N. (red.) Resilience engineering: concepts and precepts. Aldershot: Ashgate. 

Woods, D, Dekker, S., Cook, R., Johannesen, L., & Sarter, N. (2010). Behind human error (2nd ed.). 

Aldershot, UK: Ashgate. 

10.1 Internetkällor 
Trafik på järnvägen (2011) Hämtad från http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-

jarnvagar/Trafik-pa-jarnvagen/ (2012-02-25) 

Trafikledare (2012) Hämtad från http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Jobba-hos-

oss/Yrken/Medarbetarintervjuer/Trafikledare/ (2012-02-28) 

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Trafik-pa-jarnvagen/
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Trafik-pa-jarnvagen/
http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Jobba-hos-oss/Yrken/Medarbetarintervjuer/Trafikledare/
http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Jobba-hos-oss/Yrken/Medarbetarintervjuer/Trafikledare/


Linköping University Electronic Press 
 

 

 

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning 

och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 

För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

Copyright 
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement –

from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke 

this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home 

page: http://www.ep.liu.se/. 

 

 

 

© Lisa Nilsson 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/

