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Samtal i säkerhetstjänst i järnvägen – vilka 
avvikelser leder till olyckor?  

Slutrapport från projektet Samtal i säkerhetstjänst: samtalsdisciplin eller 
samarbete, tillitsskapande och ojämlika maktrelationer 

Johan M. Sanne, Linköpings universitet 

 

 

Olyckan i Lerum 1987 orsakades av en felkoppling och av ett missförstånd mellan 
fjärrtågklareraren och en signaltekniker, se den illustration som tecknaren Kajanders Sempler 
gjorde vid tiden för olyckan. Med tillstånd från illustratören. 
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Sammanfattning 

Projektet analyserade orsakerna till missförstånd vid samtal i säkerhetstjänst och hur de 
orsakar tillbud eller olyckor samt förslag till åtgärder för att förhindra sådana olyckor.  

1. Avvikelser från föreskrifterna är vanligt förekommande till vardags utan att orsaka 
tillbud eller olyckor.  Avvikelserna beror på medvetna strategier för att åstadkomma 
ökad produktion som utgår från deltagarnas vardagliga och etablerade arbetsmetoder. 
Det leder till komprimerade samtal, inofficiella begrepp, improviserade arbeten, 
förhandlingar om plats på spåren, blandningar av säkerhetssamtal och 
informationssamtal, utebliven repetition samt oklara referenser. 

2. Artefakter, materiella såsom signaler, växlar, monitorbilder, blanketter och språkliga 
såsom ”växel ur kontroll”, ”plus” och ”minus”, har avgörande betydelse för hur 
deltagarna skapar mening i ett samtal.  

3. Artefakterna bidrar också aktivt till att skapa och forma händelser på ett sätt som kan 
försvåra eller underlätta för deltagarnas hantering av kritiska situationer. 

4. Missförstånd med säkerhetskritiska konsekvenser uppstår på grund av brister i 
säkerhetssamtalen om det samtidigt förekommer andra orsaker såsom slentrianmässiga 
förväntningar och felaktiga antaganden, dålig hörbarhet, felaktig förståelse av 
situationen och samspel med tekniken.  

5. Utredare tillskriver ofta bristande samtalsdisciplin som orsak men det är svårt att finna 
stöd för detta i materialet. Utredningarna stannar ofta vid att identifiera avvikelser, 
istället för att analysera orsakerna till dem och om de bidragit till händelsens utfall. 
Intrycket blir att utredarna summerar alla felhandlingar och antar att de sammantaget 
orsakat händelsen. Förslagen till åtgärder handlar följdriktigt om åtgärder för att öka 
regelföljande utan kunskaper om orsakerna bakom avvikelserna. De föreslagna 
åtgärderna har därför liten eller kortvarig effekt på avvikelserna. Det kan bero på att 
bristerna i samtalsdisciplin är så uppenbara och att de under en lång tid beskrivits som 
säkerhetskritiska. En förbättrad samtalsdisciplin hade kunnat minska eller undanröja 
missförståndet även om det inte i sig orsakade detta. Men att använda 
säkerhetssamtalen som säkerhetsbarriär på detta sätt är att ställa alltför höga krav på 
dem eftersom brister i samtalen är oundvikliga. 

 
Jag föreslår därför att Trafikverket och andra aktörer i järnvägssystemet verkar för att: 

1. Utredningar av tillbud och olyckor i högre grad inriktas på att identifiera orsakerna till 
avvikelser från regelverket, istället för att enbart konstatera att de förekommit. De bör 
analysera om och i vilken mån avvikelserna bidragit till de utredda händelserna. Fler 
bakomliggande faktorer bör identifieras och hur de kan ha samverkat med 
avvikelserna. Bakomliggande orsaker handlar bland annat om hur de olika inblandade 
personerna har uppfattat situationen med utgångspunkt från deras kunskaper och 
erfarenheter samt med ledning utifrån vad de ser och hör på platsen, inte bara utifrån 
samtalen. På detta sätt kan utredningarna med större precision identifiera orsaken till 
de inblandades agerande och vilka åtgärder som ger bäst effekt. 
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2. De olika parterna i samtalen ska använda sig av blanketter i högre utsträckning för att 
de inte ska missa eller missförstå säkerhetskritisk information. 

3. De olika yrkesgrupperna ges bättre förutsättningar för att förstå varandra genom 
regelbundna studiebesök, gemensamma utbildningar, övningar och uppföljningar för 
att träna samverkan, särskilt i mer kritiska situationer. 

4. Andra delar av verksamheten som samverkar med samtalen, förbättras, exempelvis 
genomtänkta och strukturerade metoder för att lösa kritiska problem. 

5. Erkänna behovet av samtal även bortom de som handlar om tillståndsgivning. Det är 
nödvändigt att finna former för att på ett säkert sätt reglera dessa samtal. 

6. Uppföljningar av säkerhetssamtalen ska identifiera begrepp och formuleringar som a) 
har lett till missförstånd samt b) som kan användas för att samordna deltagarnas olika 
verksamheter. 

7. Alla som har säkerhetskritiska arbetsuppgifter och kunskaper uppmuntras att ingripa 
när de misstänker riskfyllda händelser. 

8. Tekniken utformas för att underlätta att den som identifierar riskfyllda händelser ges 
möjlighet att ingripa. 
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Trafikverkets förord 

Flera allvarliga olyckor och incidenter i samband med trafik och arbete med anläggningen i 
järnvägsspåren kan hänföras till brister i samtalen mellan tågklarerare, förare och 
tillsyningsmän. Samtalen är därför relativt strikt reglerade för att skydda tåg från kollisioner 
och urspårningar och för att skydda underhållsarbete och de som utför detta. Reglerna består 
dels av rutinbeskrivningar, dels dialoger, där särskilt ordval föreskrivs. Deltagarna avviker 
dock ofta från regelverket samtidigt som avvikelserna oftast inte leder till olyckor.  

Banverket och Järnvägsinspektionen har de senaste tio åren genomfört flera uppföljningar av 
inspelade samtal mellan tågklarerare och förare respektive tillsyningsmän. Uppföljningarna 
visar att deltagarna ofta frångår den föreskrivna fraseologin och i stället använder sig av egna 
formuleringar, egna former, att repetition uteblir och att de talar om saker som ligger utanför 
säkerhetssamtalen. Även utredningar av olyckor och tillbud till olyckor har visat på dessa 
avvikelser. Den årliga fortbildningen har tagit upp avvikelserna och poängterat vikten av att 
hålla sig till regelverket men detta har dock inte förändrat samtalens karaktär. 

Samtidigt leder avvikelserna i sig mycket sällan till tillbud och olyckor. Banverket har de 
senaste åren istället noterat att samspelet mellan tågklarerare och tågförare/tillsyningsmän har 
minst lika stor betydelse för att orsaka olyckor och tillbud. Eftersom tågklareraren är den som 
till slut bestämmer hur anläggningen ska användas befinner sig de andra två i en sämre 
förhandlingsposition. Ibland leder samspelet mellan deltagarna och deras andra resurser för att 
förstå verkligheten till olika uppfattningar om samma situation. De kan dessutom genom olika 
beslut försvåra för varandra att förhindra olyckor. Detta har lett till felaktiga antaganden som 
tillsammans med avvikelser i samtalen vid några unika tillfällen orsakat omfattande olyckor.  

För att analysera hur deltagarna förstår samtalen, hur detta inverkar på deras agerande och 
vilka åtgärder som kan behövas för att undvika framtida olyckor beslutade Banverket att 
ekonomiskt stödja Johan M. Sanne i det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport. 
Projektet har valt andra utgångspunkter än de man traditionellt använt inom järnvägssektorn. 
Förhoppningsvis kan resultaten från studien bidra till nya förbättrade angreppssätt, så att vi 
kan utveckla det viktiga arbetet att ytterligare öka säkerheten i järnvägsmiljön. 

Borlänge i mars 2011 

Kent Erik Hytter 
projektsamordnare Banverket/Trafikverket 
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Författarens förord 

Denna slutrapport redovisar resultatet av ett forskningsprojekt finansierat av 
Banverket/Trafikverket: ”Samtal i säkerhetstjänst: samtalsdisciplin eller samarbete, 
tillitsskapande och ojämlika maktrelationer” dnr TRV 2010/97381. Arbetet har utförts vid 
Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, av mig, docent Johan M. Sanne 
(projektledare) samt Johan Jäger, projektanställd 2008-2009. Johan Jäger har kategoriserat 
och analyserat 1300 samtal som spelades in i uppföljningssyfte av Banverket 2007 samt 25 
utredningar kring tillbud och olyckor vars orsaker tillskrivits brister i säkerhetssamtalen. 
Samtalen transkriberades av Eva Alm. Projektet bygger också på 74 samtal inspelade av 
Banverket för en magisteruppsats i Tema Kommunikation 2005, som genomfördes av Mats 
Andrén. Mats handleddes av professor Per Linnell, Institutionen för Kultur och 
Kommunikation, LiU, och av mig. Vidare bygger projektet på utredningsmaterial från 
järnvägsolyckan i Lerum som arkiverats i Riksarkivet samt min tidigare forskning kring 
järnvägssäkerhet. Samtliga personnamn och platser som nämns i rapporten (med undantag för 
Lerum) är anonymiserade. De analyserade samtalen spelades in innan dagens regelverk 
infördes och samtalens karaktär, de termer som används samt min analys måste ses i relation 
till då gällande regelverk.  

Projektet har rapporterats vid flera konferenser och i föreläsningar samt rapporteras även i tre 
vetenskapliga artiklar och bokkapitel: 

Andrén, M., Sanne J. M. och Linell, P. 2010. Striking the Balance between Formality and 
Informality in Safety-Critical Communication: The Case of Train Traffic Control Calls, 
Journal of Pragmatics, 42, 220–241. 

Sanne, J. M. kommande 2011. Toward a theory of vulnerable practices: organizing through 
bricolage in railway maintenance, ska publiceras i: Hommels, A., Mesman, J. och Bijker, 
W. B, (red.) The Vulnerability of Technological Cultures: New directions in research and 
governance, MIT Press.  

Sanne, J. M. kommande. Technological account-ability and agency in distributed 
sensemaking, Organization Studies. 

 
Jag vill härmed tacka Banverket/Trafikverket för ekonomiskt stöd. Jag har fått värdefulla 
kommentarer från Klas Berglund, Nils Ericsson, Kent-Erik Hytter, Erik Lindberg och Lars 
Vikström (alla vid Trafikverket); workshopen Vulnerability in Technological Cultures i juni 
2007; redaktörerna Anique Hommels, Jessica Mesman och Wiebe Bijker; mina kollegor på 
Tema Teknik och social förändring samt anonyma referees i olika tidskrifter. Men framförallt 
vill jag tacka mina informanter, järnvägsteknikerna, förare och tågklarerare till vilka jag 
dedicerar denna rapport. Endast jag ansvarar för rapportens slutsatser. 

Linköping i mars 2011 

Johan M. Sanne 
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Ordlista 

Agens är förmågan hos ett djur, en människa eller en artefakt att utöva någon form av 
påverkan på sin omgivning. 

Artefakter är människoskapade företeelser: de kan vara materiella såsom signaler, växlar, 
monitorbilder och blanketter eller språkliga såsom ”växel ur kontroll”, ”plus” och ”minus”. 

Gränsobjekt är artefakter som förstås på olika sätt i skilda sociala gemenskaper (exempelvis 
hos tågklarerare, förare och tillsyningsmän) men som ändå förmår att samordna deras arbete. 

En tur eller samtalstur är en fras från en av deltagarna i ett samtal efter vilket det finns ett 
förväntat tillfälle eller möjlighet för andra deltagare att yttra sig. Det innebär att ett yttrande 
kan innehålla flera turer om de andra deltagarna inte får eller tar tillfället i akt.
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Prolog 

I samband med ett planerat underhållsarbete på Lerums station i november 1987, lossnade 
trådarna i en kabel mellan en växel och en plint från sina fästen. Två signaltekniker återanslöt 
kabeln. Tyvärr förväxlade de läget för två av sju trådar i kabeln. För trafikledaren i Göteborg 
såg det ut som om växlarna låg så att trafiken skulle ledas in på samma spår i motsatt riktning 
fastän det i själva verket var tvärtom. När trafikledaren kopplade in det automatiska 
tågledningssystemet såg det ut som om trafiken leddes förbi varandra på olika spår. 
Trafikledaren förstod inte från sitt samtal med en av signalteknikerna att växeln istället ledde 
över trafiken från det ena till det andra huvudspåret i motsatt riktning. Två snabbtåg 
frontalkolliderade med hög fart på samma spår: 9 människor omkom och 119 skadades.  

Inledning: att förklara en paradox 

Missförstånd under samtal i säkerhetstjänst har bidragit till flera allvarliga tillbud och olyckor 
inom järnvägen. Det är också väldigt vanligt att utredningar kring tillbud och olyckor hänvisar 
till ”brister i samtalsdisciplin” som en bidragande orsak till den aktuella händelsen. Men oftast 
är det svårt att härleda från utredningarna hur orsakssambanden ser ut. Utredningarna återger 
oftast inte samtalen och i den mån det sker är det mestadels i form av lösryckta satser utan 
sammanhang. Utredarna har identifierat avvikelser från fastlagda begrepp, former, utebliven 
repetition och tal om saker som ligger utanför säkerhetssamtalen såsom dessa anges i 
regelverket. Utredningar av tillbud och olyckor stannar dock ofta vid att identifiera dessa 
avvikelser, istället för att analysera orsakerna till dem och om de bidragit till händelsens 
utfall. Intrycket blir att utredarna summerar alla felhandlingar och antar att de sammantaget 
orsakat händelsen. Förslagen till åtgärder handlar följdriktigt om åtgärder för att öka 
regelföljande utan kunskaper om orsakerna bakom avvikelserna. De föreslagna åtgärderna har 
därför liten eller kortvarig effekt på avvikelserna. 

Min forskning och de inspektioner och uppföljningar som gjorts av samtal i säkerhetstjänst 
(Järnvägsinspektionen, Banverket/Trafikverket) visar att även om avvikelser är vanliga leder 
de oftast inte till missförstånd. Deltagarna utelämnar en del samtalsturer och de använder egna 
begrepp såsom ”lokalt”. Men ändå förstår de oftast varandra. Det är bara ibland som 
deltagarna behöver ”reparera” delar av ett samtal genom att begära repetition eller 
klarlägganden men oftast behövs inte heller detta. De missförstånd som ändå uppstår blir 
därmed svåra att förklara.  

Hur kan man förstå denna paradox? Vad orsakar avvikelser, vilken karaktär har de och när är 
de oproblematiska respektive katastrofala? Vilken roll har artefakter av olika slag för 
meningsskapande? Detta är utgångspunkten för projektet. Elva olika händelser presenteras i 
rapporten varav sex av dessa orsakade olyckor eller tillbud till olyckor. I rapporten diskuterar 
jag vad som formar säkerhetssamtalen, problem med en del av de slutsatser som utredare 
ibland dragit, jag visar några exempel på vanliga avvikelser från föreskriven praktik och deras 
effekter samt redogör för teknikens betydelse för missförståndet som bidrog till olyckan i 
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Lerum. Avslutningsvis ger jag några förslag till åtgärder för att minska riskerna för 
missförstånd som leder till olyckor. 

Informaliseringar: harmlösa eller farliga? 

Vad formar säkerhetssamtalen? 
Regelverket föreskriver att samtal i säkerhetstjänst mellan tågklarare, förare och 
tillsyningsmän ska använda sig av vissa begrepp och en viss ordning. Samtalen i 
säkerhetstjänst utformas dock även utifrån andra källor utöver regelverket såsom krav på 
punktlig och effektiv trafik, sociala konventioner i samtal och maktrelationer mellan 
deltagarna. Bristerna i samtalens formalitet blir därmed oundvikliga resultat av kompromisser 
mellan de olika källor som utformar samtalen.  

Min forskning visar att samtal i säkerhetskritiska verksamheter begreppsliggörs otillräckligt. 
Antingen ses alla avvikelser från den officiella normen som en möjlig orsak till olyckor eller 
så antyds det att alla slags informaliseringar är oproblematiska. Mats Andrén, Per Linnell och 
jag har istället formulerat en teori som identifierar vilka avvikelser, när och varför som är 
harmlösa respektive problematiska. Formalisering och informalisering måste båda 
åstadkommas men de skapas genom skilda mekanismer. Säkerhetsregler och blanketter 
används för formalisering medan informalisering uppnås genom anpassning till 
situationsspecifika omständigheter samt genom rutinisering.  En del informaliseringar är 
harmlösa, särskilt om de uppträder i rutiniserade och förväntade situationer, medan andra 
informaliseringar kan få farliga konsekvenser, särskilt när de uppträder i icke-rutinartade, 
improviserade och komplexa situationer. För att minska risken för missförstånd i de senare 
krävs det vissa formaliseringar och förbättringar av andra, bidragande orsaker såsom bristande 
planering, kunskap om andras arbete och erfarenhet från säkerhetskritiska situationer. 

Jag ska nedan ge några exempel på informaliseringar och vilken effekt de kan få på 
säkerheten. Det handlar om komprimerade samtal, inofficiella begrepp, improviserade 
arbeten, förhandlingar, blandningar av säkerhetssamtal och informationssamtal samt oklara 
referenser.  

Komprimerade samtal 
Särskilt på tam-banor är det vanligt med komprimerade samtal, det vill säga att information 
som enligt regelverket ska delas på flera, specificerade turer i en viss ordning, istället 
komprimeras eller sammanförs till en eller ett fåtal samtalsturer såsom i händelse 1: 

FJTKL: fjärren Järnberga  
FÖRARE: då va de ankomstanmälan i Gammelstad å mitt namn va Johansson  
FJTKL: Johansson där och Nilsson här du  

[kort paus] 
FÖRARE: Nilsson? 
FJTKL: ja 

[kort paus] 
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FÖRARE: ja tack 
FJTKL: då tackar vi för dä 
FÖRARE: mm (hej) 
FJTKL: (okej) 

I många fall, såsom i ovanstående, medför de komprimerade turerna inga negativa 
konsekvenser eftersom deltagarna känner varandra, de har gjort detta många gånger tidigare 
och informationen är bekant och förväntad. 

Inofficiella begrepp 
Det är också mycket vanligt med inofficiella begrepp istället för de fastlagda såsom i händelse 
2: 

FJTKL: fjärren i Järnberga 
FÖRARE: ja tjena föran på nittifem noll åtta  
FJTKL:  hejsan hejsan   
FÖRARE: äntligen ankommit till Ekstad  
FJTKL: äntligen inkommit till Ekstad ja 
FÖRARE: ja 
FJTKL: eh tu- eh tu- eh tackar Svensson så mycke… här då ja 
FÖRARE: Carlsson här ja 
FJTKL:  Carlsson ja 

[kort paus] 
FÖRARE: ja  
FJTKL: tack hej 
FÖRARE: tack hej 
FJTKL: hej 

Även detta exempel är hämtat från en tam-bana och föraren använder begreppet “ankommit” 
istället för “inkommit”. Fjärrtågklareraren rättar honom men förstår uppenbarligen alldeles 
utmärkt. 

Värdet av blanketter 
Blanketter kan vara ett värdefullt sätt att styra upp samtalen som i händelse 3: 

FJTKL: eeh och eh då tar vi Älmåsen och Kilstad… avdelning tolv tåget får gå utan tågorder 
FÖRARE: tolv A tågorder intet där också va 
FJTKL: dä va rätt dä å Svensson på dä mä dö 
FÖRARE: å Svensson Johansson här (ja på dä) 
FJTKL: (a… good)  
FÖRARE: fjorton å trettitvå ja  
FJTKL: a tack tack 

Här kan vi se att blanketten strukturerar samtalet: i den första turen säger fjtkl ”avdelning 
tolv” som finns på bådas blankett och begreppet ”intet” är en kryssruta som finns på denna 
avdelning. Blanketten fungerar således som ett ”gränsobjekt” som medger samordning av två 
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olika praktiker. Det verkar vidare som om blanketten styr deltagarna mot att använda 
fastställda begrepp. Det finns också exempel på att blanketter kan orsaka komprimerade turer 
just för att de fungerar som påminnelser för att inte glömma viktig information: de medger 
alltså komprimerade turer som inte utelämnar viktig information, vilket annars kan ske när 
deltagarna komprimerar sina turer. 

Improviserade arbeten 
Improviserade arbeten, eller direktplanerade arbeten som de benämns i regelverket, är de fall 
där en tillsyningsman eller förare ringer till tågklareraren för att planera ett arbete eller en 
vagnuttagning som skall genomföras direkt, i motsats till förplanerade arbeten. Att 
direktplanera ett arbete är något som sker ofta, särskilt på mindre trafikerade spåravsnitt, 
eftersom man då kan utnyttja den lediga tid som finns på spåret istället för att behöva ha 
oanvänd tid då varken arbete eller transporter genomförs. De direktplanerade samtalen har 
ofta en informell struktur, men fungerar tillsynes väl såsom i händelse 4.  

FJTKL: fjärren i Tröstlösa 
TSM: ja det var 7416 Karlsson i Hicklinge 
FJTKL: hej 
TSM: eh planerar A-arbete Hicklinge bangård 
FJTKL: hur länge har farbror tänkt sig 
TSM: hh eh eh så länge du kan ge mig… hela bangården alltså så att… när har du nästa tåg 
FJTKL: du vill alltså ha långa tider 
TSM: nja alltså vi håller på med en med en övergång här så vi är tvungen att ha bägge spåren 

nu så att… vi klarar oss på korta tider också så att det spelar ingen roll 
FJTKL:  tio minuter nu 
TSM: tio minuter 
FJTKL: ja 
TSM: ja men jag jag tar dem tio minuterna 
FJTKL: behöver du lokalt 
TSM: nej 
FJTKL: kontaktdon 
TSM: ja … si så där 
FJTKL  jag ser dig då får 7416 Karlsson starta A-arbete Hicklinge till och med 12:45 och Niklas 

på det 
TSM: Anders Karlsson har starttillstånd för A-arbete Hicklinge till 12:45 och Niklas på det ja 

Trots att samtalet här inte följer den struktur som regelverket förespråkar för att begära A-
arbete, så fungerar det väl för att planera och genomföra det direktplanerade arbetet. För att 
säkerställa att tillsyningsmannen arbetar på rätt sträcka används kontaktdonen för att 
kontrollera var tillsyningsmannen avser att utföra sitt arbete. Tågklareraren ger starttillstånd 
först när han sett att begäran och faktisk plats är identiska. Tekniken ger alltså ett värdefullt 
stöd här.  

Det förekommer händelser där improviserade arbeten förorsakat tillbud till olyckor men när 
man studerar samtalen i utredningarna går det dock ofta att härleda tillbuden till andra 
faktorer som förmodligen haft större inverkan på händelseförloppet. Händelse 5 visar ett 
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exempel på detta. En tillsyningsman ringer till fjärrtågklareraren i Kallefors och frågar om det 
kommer några tåg på sträckan mellan Hansta och Fiskartorpet. Eftersom det är ett tåg på väg 
får tillsyningsmannen återkomma senare.  

FJTKL: fjärren Kallefors 
TSM:  ja Andersson signal mellan Hansta – Fiskartorpet 
FJTKL: ja hej du 
TSM:  nu har det där tåget passerat 
FJTKL: javisst ser du och… vad vill du ha då? Vill du ha arbete eller bara ha… 
TSM:  nä jag vill bara veta att det inte kommer tåg 
FJTKL: ja då ska jag bara plocka ur automaten men’s jag har dig på tråden här… 
TSM:  ja 
FJTKL: … och ta och spärra också… 
TSM:  kan väl ta ett L-arbete då som det heter…[skratt]… Det är väl ungefär samma sak det 
FJTKL: ja då ska vi se då… till femti får det bli…(eehh)…L-arbete… 
TSM: ja… 
FJTKL:  … jag vet inte om… ja då vi säger att Andersson har tillstånd… lägga in nedsättning 

Fiskartorpet från och med 13.20 och till 13.50… LP lovar… ska jag… vad har du för 
telefon 

[…] 
FJTKL: ja men kör igång… femti vill jag ha tillbaks du 
TSM:  13.50 vill du ha tillbaks 
FJTKL: jajamensan 

Efter att arbetet påbörjats blir det ett skiftbyte hos fjärrtågklarerarna, och när 
tillsyningsmannen ringer för att avsluta arbetet hittar fjärrtågklareraren inga anteckningar om 
att det ska finnas något arbete, utan endast ett A-arbete på Fiskartorpets bangård. 
Fjärrtågklareraren hävdar att arbetet har varit ett A-arbete på Fiskartorpets bangård, eftersom 
den tidigare fjärrtågklareraren bara spärrat av där. Vid den här tidpunkten finns det också ett 
tåg ute på sträckan mellan Hansta och Fiskartorpet. 

Utredarna skriver att den direkta orsaken till tillbudet är en mycket bristfällig samtalsdisciplin 
där de båda parterna är svamliga och oklara i sitt samtal och tror sig veta vad den andre avser. 

1. Parterna tror sig veta vad som ska hända efter samtalet 

2. Felaktigt anordnande av L-arbete på stationen Fiskartorpet (eftersom det endast kan 
genomföras L-arbeten på sträckor och inte stationer) 

3. Avsaknad av repetition och ett ifrågasättande av det oklara/uteblivna starttillståndet är 
orsaken till tillbudet 

Själv anser jag att det faktum att tillsyningsmannen har begärt ett L-arbete torde ha varit en 
signal till fjärrtågklareraren att det inte rör sig om ett arbete på en station, utan om ett arbete 
ute på linjen. Ett L-arbete, som är ett arbete som använder sig av lätta arbetsredskap, får inte 
genomföras på stationer, utan där skall istället ett A-arbete genomföras. Dock kan man se i 
samtalet att tillsyningsmannen är osäker, och fjärrtågklareraren rättar honom inte utan ger 
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honom tillstånd att påbörja sitt L-arbete, på det fjärrtågklareraren tror är Fiskartorpets station. 
Det är helt klart brister i samtalsdisciplinen här men felaktiga antaganden och felaktig 
användning av regelverket orsakar tillbudet. 

Förhandling 
Eftersom tiderna då det är möjligt att genomföra ett arbete eller erhålla tidtabell för ett tåg är 
begränsade av redan förplanerade tåg, är det inte alltid möjligt att tillgodose allas behov. Dock 
förekommer det i vissa fall en slags förhandling där tågklarerare, förare eller tillsyningsmän 
framhäver sin sak och försöker få möjlighet att genomföra ett arbete eller släppa förbi ett tåg.  

Denna typ av förhandling förekommer relativt ofta, det kan till exempel röra sig om att en 
tillsyningsman ringer upp fjärrtågklareraren och begär att få arbeta på spåret, och tillägger att 
det finns möjlighet att släppa förbi ett tåg eller att snabbt avsluta, för att på så sätt göra att 
tågklareraren känner sig förvissad om att det är rätt beslut att påbörja ett arbete utan att ställa 
till problem. 

Händelse 6 visar hur denna förhandling går till. För att få tillstånd till att påbörja arbetet säger 
tillsyningsmännen att det är ok att släppa förbi tågen, för att på så sätt snabbare få tillgång till 
spåravsnittet. 

FJTKL: fjärren Kallefors 
TSM: ja hejsan det var Gustafsson signal i Hallefors där 
FJTKL: ja hej  
TSM: tänkte höra med dig om vi kunde få lokalt i Hallefors… vi skulle smörja lite växlar och 

ta lite mått tänkte vi… Hallefors 
FJTKL: mm 
TSM: om det är lugnt efter mötet här nu eller 
FJTKL: ja nu är det lugnt där jag har nåt tidigt tåg men inte förrän 9:30 
TSM: 9:30 nej men då kan vi få fram till dess kanske lokalt  
FJTKL: ja det går bra det 
TSM: och skulle du behöva ha det tidigare så ringer du bara och säger till så 
FJTKL: jag gör så ja 

Lite senare följer detta samtal: 

TSM: jag undrar om jag kan få A-arbete eller har du mer tåg 
FJTKL: nej jag har lugnt ett tag här nu så är det Hallefors eller 
TSM:  ja Hallefors station samt lokal där då 
FJTKL: ja 
TSM:  och 
FJTKL: vad heter det jag har ett makadam tåg som kommer sen som ska ner till disparna… det 

är inga problem och släppa förbi honom eller va 
TSM:  nej det är vi vana vid 

Från båda sidor av samtalen finns det ofta en vilja om att vara varandra till lags, förhandlingen 
i dessa fall går snarare ut på att man försöker underlätta för de andra som arbetar på spåret, för 
att på något sätt få en ”god” status hos den andre. Vid denna händelse orsakar förhandlingen 
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inga risker eftersom situationen är rutinartad och inte särskilt komplex: det är lätt för båda 
parter att bilda sig en uppfattning om riskerna och att komma överens om hur situationen ska 
hanteras.  

Risker uppstår däremot vid händelse 7. Tåg A, som var försenat och försökte köra ikapp 
denna försening var på väg förbi en station där tåg B stod. Enligt gällande riktlinjer för 
prioritering av tåg skulle tåg B gå före, eftersom det fortfarande hade möjlighet att gå i tid. 
Föraren av tåg A ringde dock till tågklareraren och frågade om det stod något tåg på stationen 
och om han inte kunde få gå före istället för att ta igen den tid han förlorat.  

FÖRARE: de va föraren på 999 hej du 
TKL: hej du hej du 
FÖRARE: du du har la ingen sån där granrisexpress där som står åå häckar hos dej va 
TKL: om va har va… för vicken typ av express sa du 
FÖRARE: en sån där granrisexpress till Klarköping 
TKL: granris… joo de har jag 
FÖRARE: kan du inte hålla en nåra minuter får jag åka förbi 
TKL: jag har hade det på förslag men då tyckte fjärren det att han skulle gå före dej 
FÖRARE: å fan för ja kör som en blå vet du och stängt bistron här för jag har ingen korglutning 
TKL: ha ha ha ha ha 
FÖRARE: så ja ligger väldigt dåligt till om ja måste bromsa vet du 
TKL: säjer du de du 
FÖRARE: jag ä väl sex minuter hos dej 
TKL: du är om sex minuter å ja då ska vi om du ber så vackert ska vi fixa de du 
FÖRARE: aa jag tackar för de du tack ska du ha hej 

Tågklareraren accepterar förarens förfrågan och ringer till fjärrtågklareraren för att återta den 
startsignal som tåg B tidigare hade fått. När avgångstiden för tåg B kom körde föraren iväg 
utan att notera att körsignalen var återtagen. När han passerade signalen som stod i stopp löste 
nödbromsen ut, men detta avfärdade föraren som ett falskt larm, eftersom han trodde att han 
stod för nära den givare som kontrollerar nödbromssystemet. När föraren noterade att 
växlarna för honom låg rätt, och att efterföljande signaler visade grönt så fortsatte han att 
köra. 

Utredaren pekar på att samtalet bidragit till tågklarerarens beslut att återta den signal som 
tidigare tåg B har fått. Utredarna skriver också att om föraren på tåg A hade följt de 
föreskrifter om samtalsdisciplin som funnits hade samtalet aldrig skett, och om samtalet ändå 
skett, men med korrekt samtalsdisciplin så hade tågklareraren aldrig känt sig tvungen att 
återta den signal som föraren av tåg B skulle ha. 

Jag bedömer istället att den bakomliggande orsaken inte är bristerna i samtalsdisciplin utan 
förarens övertalningsförsök och tågklarerarens beredvillighet att tillmötesgå detta. Denna 
händelse är inte en isolerad företeelse utan ett exempel på vad ett vanligt beteende ibland kan 
orsaka. 
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Tillstånds- och informationssamtal 
Ibland sker tillstånds- och informationssamtal i samma samtal. I sådana fall kan det uppstå 
förvirring av vad som tillhör tillståndsdelen av samtalet och vad som rör informationsdelen. 
Samtalen i denna kategori handlar ofta om att tågklareraren ringer upp till föraren eller 
tillsyningsmannen för att informera om någonting som händer på spåret. Denna typ av 
information är förhållandevis vanlig på spåret, och det kan röra sig om allt från att få veta 
vilket spår man kommer in, till om något tåg finns ute på en spårsträcka.  

Vid händelse 8 finns ett exempel på hur information kan vara inflätad i ett tillståndssamtal.  

FJTKL: fjärren Kallefors 
TSM: hej Niklasson spår 2 i Miklagård 
FJTKL: ja tjena tjena 
TSM: hörrudu skulle jag kunna få gå förbi dvärg 23 till plattformsänden och vända maskin 
FJTKL: ja det det går bra det… du ska inte in på nåt annat spår eller 
TSM: nej… sen tänkte jag gå tillbaka här bakom 23an och stå här jag blir väl stående … en 

timme lite drygt 
FJTKL: ok 
TSM: går det bra det 
FJTKL: ja ska du ner mot jobbet sen eller… liftarna sen eller 
TSM: nej sedan ska jag upp mot Hafne igen 
FJTKL: jaha ok ja [sorl] ja men…  
TSM: [sorl] jag håller på jag håller på med sådan här vad heter det rälssmörjning så 
FJTKL: ok ja ja men gå förbi 23an du 
TSM: tack för det du passering 23 i stopp ja och så återkommer jag när jag är bakom där ja 
FJTKL: det låter bra det och Persbrandt på det 
TSM: tack för det du 
FJTKL: tack hej 
TSM: hej 

Samtalet i utdraget följer inte den samtalsdisciplin som förespråkas utan samtalet och dess 
olika delar blandas. Man kan också se att det tillstånd som föraren får av fjärrtågklareraren 
inte alls följer den struktur som regelverket förespråkar, men att föraren uppfattar ordern 
korrekt och säger att han skall återkomma för vidare tillstånd. 

Händelse 9 däremot visar på problem. Under natten bedrevs ett S-arbete vid två växlar i 
Gliringe samt ett A-arbete mellan 2 signaler på samma sträcka men i det andra spåret. Arbetet 
var tänkt att återställa en uppkörd växel och åtgärder från en besiktningsanmärkning i en 
växel. A-arbete 1 genomfördes av tillsyningsman 1, som först ringer till tågklareraren för att 
planera in ett a-arbete. Det blir lite oklarheter kring vart arbetet skall genomföras, men till slut 
lyckas de komma underfund med detta och tillsyningsman 1 får tillstånd att påbörja sitt a-
arbete. Därefter ringer tillsyningsman 2 upp för att få arbeta på en av signalerna i närheten av 
a-arbete 1.  

FJTKL: kan vi bara släppa förbi posten på fulla signaler eller 
TSM2:  ja 
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FJTKL: han är alldeles ovanför Gliringe en bit mellan Fillinge och Gliringe 
TSM2: jajamen så hör jag av mig 
FJTKL: så slipper han bromsa ner där 
TSM2: jajamen 
FJTKL: han ligger ungefär rätt i tid dom är så djävla viktiga dom där tågen 
TSM2: ja men det kör vi på 

Senare ringer tillsyningsman 2 upp igen för att få tillstånd att starta sitt s-arbete. 
Tillsyningsman 1 fick först beviljat A-arbete vid Fillinge station, med växeln som 
begränsningspunkt. Tillsyningsman 1 ringer senare fjärrtågklareraren: 

TSM1: hur mycke tåg är det... 
FJTKL: jaa det är rätt så lugnt ändå 
TSM1: du jag tänkte höra med dig på nedspåret har du nån tid där för ett A-arbete också eller 
FJTKL: ja det är rätt så lugnt nu som det är ja 
TSM1: det är det 
FJTKL: ja ja 
TSM1: då tar jag en stund där om det går 
FJTKL:  ja ta du en stund där… hur länge behöver du då 
TSM1: jag vet inte jag tar från och med nu och 01.13 och tills vidare om det går bra 
FJTKL: ja precis hmm 
TSM1: ja kan avsluta om du ringer mig 
FJTKL: tåg 1 kommer ner här hur som helst 
TSM1: ja 
FJTKL: han ska va vid Gliringe vid… jaa… tio i två i alla fall går det bra till 
TSM1: tio i två 
FJTKL: ja ett och femti där ungefär 
TSM1: kan jag sätta på kontaktdon det går bra eller 
FJTKL: ja det kan du göra ja 
TSM1: [TSM1 ropar ett namn] sätt på dom där på nedspåret också va va är det i rätt tid tåget 

också 
FJTKL: ja ja eller några minuter ska vi se men 
TSM1: hur lång tid 
FJTKL: till ett och femti så har vi några minuter till godo där 
TSM1: ja då skriver jag ett och noll femti då 
FJTKL: men nu ska vi se vad hon har lagt ut för nåt godståg här vad är det jag vet inte vad hon 

har lagt ut 
TSM1: ja 
FJTKL: jag vet inte vad det är för något som hon förbereder här… ja ja får väl annars höra av 

mig för det är något godståg som ska gå 
TSM1: ja jag kan väl avsluta med en gång 
FJTKL: ja det kan du göra ja men jag hör av mig där då 
TSM1: det tar 3 minuter för mig att avsluta 
FJTKL: ja ja ja då så är det lugnt… det finns ett godståg på Hampetorp ser jag där som hon 

antagligen ska köra 
TSM1: ja ja skriver jag till femtio då 
FJTKL: ja ja Niklasson här då så hör jag av mig kanske 
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TSM1: du ser mig där också eller 
FJTKL: jajamen det belägger där också  
TSM1: då säger vi så 

Det är alltså ett kombinerat planeringssamtal och begäran om A-arbete, där tillsyningsman 1 
och fjärrtågklareraren diskuterar huruvida arbetet kan påbörjas eller inte, varpå 
tillsyningsmannen uppfattar det som att han fått starttillstånd. Han påbörjar därför sitt arbete. 

Tillsyningsman 2 ringer sedan fjärrtågklareraren och vill ställa ett fordon på sträckan mellan 
Fillinge och Gliringe för att ansluta till A-arbetet på spåret.  Fjärrtågklareraren ringer till en 
förare för att förbereda honom om att signalen innan A-arbetet visar stopp. När föraren har 
kommit fram till platsen för signalen beviljas han att passera den i stopp, och får 
informationen om att han skall vara uppmärksam på att det finns personer som arbetar vid 
spåret. Tillsyningsmannen för A-arbetet ser att tåget kommer och ropar till personalen att ta 
sig ifrån spåret, samt plockar bort kontaktdon och hindertavlor och kliver själv ifrån och ser 
tåget passera. 

Nu upptäcker tågklareraren att ett godståg är på väg och informerar tillsyningsman 1 om detta. 
Enligt tågklareraren har tillsyningsman 1 fått tillstånd att påbörja sitt arbete efter att tåget har 
passerat, medan tillsyningsman 1 å andra sidan tror sig ha fått tillstånd att påbörja arbetet 
omedelbart. Tåget som de pratar om får tillstånd att gå förbi signalen i stopp in på området där 
tillsyningsman 1 har sitt A-arbete. 

Utredarna har skrivit att den direkta orsaken är ett ostrukturerat samtal som medförde att 
tillsyningsman och fjärrtågklareraren hade motsatta uppfattningar huruvida starttillståndet var 
lämnat för A-arbetet eller inte. En sak som utredarna skriver i en barriäranalys är att ”Det är 
sannolikt att fjärrtågklareraren blandar ihop tillsyningsman 2s arbete med tillsyningsman 1s 
arbete”, men detta finns inte med som en orsak till att tillbudet har uppkommit, istället är det 
ostrukturerade samtalet som anmärks. 

Viktigare än bristerna i samtalsdisciplin är dock att fjärrtågklareraren blandar samman de två 
tillsyningsmännen. Samtalen visar att det verkar som tillsyningsmannen får tillstånd att 
påbörja sitt arbete, och att det inte är tal om någon start efter tåg. Istället får tillsyningsmannen 
en signatur på att påbörja arbetet. Det här tyder på att den tolkning utredarna gjort i förbifarten 
trots allt kan vara en korrekt tolkning, och att tågklareraren har blandat ihop de olika arbetena 
som bedrivs på spåret. Att det blev så kan till viss del bero på att tågklareraren tidigare med 
tillsyningsman 2 hade pratat mycket om att få släppa tåg förbi signalen, och i den 
”förhandlingen” fått tillstånd att släppa förbi tåget som var så viktigt.  

Oklara referenser samt blandning av information och tillstånd 
En förare på ett hjälpfordon som ska hämta en trasig motorvagn står vid en signal i stopp och 
ringer till fjärrtågklareraren för att få tillstånd att passera signalen (händelse 10).  

FJTKL A: fjärren Järnberga 
FÖRARE: jaa tjän… [avbrott] ja är på gång här nu jag är vid 21 i stopp här 
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FJTKL A: jaahh [lätt uppgivet] vi säger att 58729 får passera vi… [avbrott] får passera Åstad 21 I 
stopp då 

FÖRARE: ja 
FJTKL A: och [fjtkl namn] på det 
[några rader utelämnade] 
FÖRARE: ja då passerar 58729 Vikingstad 21 i stopp [tal i bakgrunden slår igenom] växlarna 

ligger och [fjtkl avbryter] 
FJTKL A: ja 
FÖRARE: så där [svagt] 
FJTKL A: ja [snabbt] hördedu så är det ju du kommer att stopp där i växlingsdvärgen där 81:an då 
FÖRARE: jaa jag ser ända fram till honom jag ser honom stå [fjtkl avbryter] 
FJTKL A: ja 
FÖRARE: där inne 
FJTKL A: för där får du vänta lite grann 
FÖRARE: dä [ohörbart] 
FJTKL: för jag måste köra igenom lite tåg här [avbryts av föraren] 
FÖRARE: et skra… [ohörbart]… ligt här 
FJTKL A: [kort paus] du får vänta där för jag kör en X2:a innan jag kan släppa in dig mot den 

andra där då 
FÖRARE: ja 
FJTKL A: vid 81:an sen 
FÖRARE: ja ja [tveksam] jag gå… kan kan jag gå in mot den andra jag hörde inte vad du sa 

[avbryts av fjtkl] 
FJTKL A: ja 
FÖRARE:  för det skrapar så  

[avbryts av fjtkl] 
FJTKL A: ja 
FÖRARE: vet du 
FJTKL A: ja gå fram till 81:an så får du signal därifrån sen 
FÖRARE: [kort paus] ja ja 
FJTKL A: ja det är bra 
FÖRARE: jag knallar in mot honom då så får vi se 

I samma samtal meddelar fjärrtågklareraren att nästa dvärgsignal också står i stopp och säger 
att föraren får vänta på signal därifrån. Föraren passerar dvärgsignalen som stod i stopp.  Han 
ringer upp igen (nu är det en annan fjärrtågklarerare som svarar): 

FJTKL B: ja du körde mot stopp där ja i 81:an 
FÖRARE: jaaa jag fick ju tillstånd att gå mot stopp 
FJTKL B: ja i 21:an ja 
FÖRARE: ja och så pratade hon om dvärgen 
FJTKL B: ja där skulle du stanna ja 
FÖRARE: jahaa jag fattade för att jag fick tillstånd att gå mot stopp 
TKL B: nej nej nej… (du ska in du ska) 
FÖRARE: [ohörbart] 
TKL B: in på uppspårssidan 
FÖRARE: ja det vet jag väl 

19 

 



35 turer utelämnade där föraren, ganska upprörd, förklarar hur förvirrad han hade blivit, hur 
svårt det var att höra och att linjen fortfarande är dålig. 

FÖRARE: för att nää vi vart djävligt konfunderade här [avbryts av ftkl] 
FTKL B: ja men du gör så här jag måste köra köra förbi 777 i alla fall byt ände du så så för 

annars kommer du att få vänta som fan om vi ska ta det åt det hållet så byt ände och 
ställ dig framför Åstad 62 och när du står där så hör du av dig igen då 

FÖRARE: ää… ska jag åka tillbaka menar du nu?  
FTKL B: jag tror det för att jag måste ta förbi 777 och under tiden han går förbi där så kan du göra 

det 
FÖRARE: jaha ja 
FTKL B: för sen kommer det en pendel på andra sidan i alla fall vet du 
FÖRARE: ja ja ja okej ja då då går vi tillbaka till det då 
FTKL B: ja gör det dö dö  
FÖRARE: okej 
 

Fjärrtågklareraren ringer upp till föraren och säger att det inte gått som planerat, och att 
föraren ska köra tillbaka tåget och ställa det framför dvärgsignalen igen.  För att kunna göra 
detta får föraren tillstånd att passera en mellansignal i stopp och ytterligare en dvärgsignal i 
stopp. På väg tillbaka passerar föraren ytterligare två mellansignaler i stopp. 

Utredaren skriver att den direkta orsaken till tillbudet att föraren tror sig ha fått medgivande 
att passera dvärgsignalen i stopp. Utredaren anger även de bakomliggande orsakerna: 

1. Medgivandet grundas på en felaktig uppfattning och hantering av § 70 där 
medgivandet inskränks till att gälla endast en del av signalsträckan. 

2. Samtalsdisciplinen har varit dålig från båda parter som, förutom de faktiska bristerna, i 
viss mån även kan ha påverkats av svårigheten att överhuvudtaget höra varandra 

3. Hörbarheten i samtalet mellan fjärrtågklareraren och föraren har, enligt föraren, varit 
mycket dålig. 

Jag anser att det helt klart finns brister i samtalet men att de bakomliggande orsakerna också 
handlar om dålig planering och förberedelse för säkerhetskritiska händelser. I det första 
samtalet ringer föraren till fjärrtågklareraren för att meddela att han står vid en signal som står 
i stopp. Föraren får tillstånd att passera signalen i stopp. Dock vill fjärrtågklareraren också 
informera om att han ska stanna ”där”, det vill säga vid den kommande växlingsdvärgen som 
kommer att stå i stopp. Detta missuppfattas av föraren, som istället tror att han får tillstånd att 
passera den signalen också. Detta kan bero på att föraren uppfattar referensen ”honom” som 
den motorvagn han är på väg att plocka upp, när det för fjärrtågklareraren innebär 
dvärgsignalen.  

När fjärrtågklareraren ringer för att säga att föraren har passerat signalen utan tillstånd svarar 
föraren att han uppfattat det som att han fått tillstånd att gå förbi denna signal också. Denna 
missuppfattning kan härledas till att föraren har väldigt dålig hörbarhet i telefonen, och att han 
därför skapat sig en egen förståelse av vad tillståndet innehåller.  
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När man läser det sista utdraget kan man se att föraren och fjärrtågklareraren tycks föra två 
separata konversationer, där ingen lyssnar nämnvärt på den andra har att säga. Föraren hör att 
fjärrtågklareraren nämner dvärgsignalen och uppfattar att han ska göra någonting med den. 
Därför säger han att han kan gå in mot dvärgsignalen och tillägger att han inte hörde vad 
fjärrtågklareraren sa. Fjärrtågklareraren försöker upprepa att föraren skall gå mot 
dvärgsignalen och sedan få signal därifrån, och föraren säger att han skall gå mot signalen och 
sedan se. Dock passerar han dvärgsignalen i tron om att han fått tillstånd att passera den 
signalen också.  

Slutsatser kring informalisering 
Brister i samtalsdisciplin är vanligt förekommande till vardags utan att orsaka tillbud eller 
olyckor.  Orsakerna till bristerna är systematiska och beror på medvetna strategier för att 
åstadkomma ökad produktion, strategier som utgår från deltagarnas vardagliga och etablerade 
arbetsmetoder som ”brukar fungera”. Strategierna leder till komprimerade samtal, inofficiella 
begrepp, improviserade arbeten, förhandlingar om plats på spåren, blandningar av 
säkerhetssamtal enligt regelboken och informationssamtal, utebliven repetition samt oklara 
referenser. Vi kan dra tre slutsatser: 

För det första: föreskrifterna återspeglar inte praktiken. Säkerhetssamtal definieras endast som 
samtal som innehåller tillståndsgivning av olika slag. Samtal som innehåller information och 
planering av framtida säkerhetskritiska situationer (inte direktplanering) eller samtal som 
handlar om att öka effektivitet och förståelse är därmed inte legitima enligt regelverket. Men 
de fyller uppenbarligen viktiga syften eftersom de är så frekventa. För det mesta har de 
dessutom inte några negativa säkerhetskritiska följder.  Det är därför viktigt att erkänna 
behovet av samtal även bortom de som handlar om tillståndsgivning. Det är nödvändigt att 
finna former för att på ett säkert sätt reglera dessa samtal. 

För det andra: Missförstånd med säkerhetskritiska konsekvenser uppstår på grund av brister i 
säkerhetssamtalen om det samtidigt förekommer andra orsaker såsom felaktiga antaganden, 
dålig hörbarhet och en felaktig förståelse av situationen. Det är viktigt att i samband med 
uppföljning hålla isär planering och tillståndsgivning. Det är också nödvändigt med 
utbildningar och övningar av säkerhetskritiska moment samt personlig uppföljning av de egna 
samtalen, liksom inom flyget. 

För det tredje: Utredare tillskriver ofta bristande samtalsdisciplin som orsak även när det är 
svårt att finna stöd för detta i materialet. Utredningar av tillbud och olyckor stannar ofta vid 
att identifiera avvikelser, istället för att analysera orsakerna till dem och om de bidragit till 
händelsens utfall. Intrycket blir att utredarna summerar alla felhandlingar och antar att de 
sammantaget orsakat händelsen. Förslagen till åtgärder handlar följdriktigt om åtgärder för att 
öka regelföljande utan kunskaper om orsakerna bakom avvikelserna. Orsaken till detta kan 
vara att bristerna i samtalsdisciplin är så uppenbara och att de under en lång tid beskrivits som 
säkerhetskritiska. En annan orsak är att en förbättrad samtalsdisciplin hade kunnat minska 
eller undanröja missförståndet även om det inte i sig orsakade detta. Men att använda 
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säkerhetssamtalen som säkerhetsbarriär på detta sätt är att ställa alltför höga krav på 
säkerhetssamtalen eftersom brister i samtalen är oundvikliga.  

Lerum: artefakternas betydelse för meningsskapande och handling 

Olyckan i Lerum berodde bland annat på ett ödesdigert missförstånd mellan trafikledaren och 
en signaltekniker. De direkta orsakerna var brister i samtalen och dessa grundade sig i skilda 
uppfattningar mellan de olika deltagarna som skapade flera missförstånd. Dessa missförstånd 
måste ses i ett vidare sammanhang av meningsskapande med hjälp av olika resurser och 
kanaler, framförallt artefakter av olika slag som bidrar till att skapa mening och att iscensätta 
händelsen. Det här avsnittet är baserat på utskriften av samtalet mellan tågklareraren, en 
förare och några järnvägstekniker, på polisförhören med de inblandade samt min egen 
erfarenhet från fältarbete. 

Normala problem ger normal problemlösning 
När fjärrtågklareraren i Göteborg började sitt arbetspass blev han informerad om att växel 21 i 
Lerum var ”ur kontroll” vilket innebär att han inte vet i vilket läge den ligger. Han gjorde som 
man brukar vid sådana tillfällen: försökte att manuellt lägga den fram och tillbaka men inget 
hände. Sedan blev han uppringd av en förare som står vid en signal i stopp. Tågklareraren 
förstår vem som ringer eftersom han ser tåget på sträckan och eftersom signalerna runt om 
växeln ställs i stopp när växeln är ur kontroll. Tillsammans resonerar de om orsakerna till att 
växeln är ur kontroll. Föraren ser först män i regnkläder (artefakter) som ser ut att arbeta vid 
en vägövergång mellan växeln och signalen. Sedan ser han män i SJ-kläder (artefakter) som 
ser ut att dra kabel. Här kan vi se tydliga exempel på teknikens roll för meningsskapandet. 
Tågklareraren har dock inga noteringar om banarbete. Signalteknikerna har inte ansett att de 
behövt stänga av spåren för sitt arbete (det ansågs inte säkerhetskritiskt) och att de kunnat 
skydda sig själva genom att lyssna efter det varningsljud som utlöses från vägskyddet när tåg 
närmar sig. Tågklareraren ger föraren tillstånd att gå mot stopp i signal och kontrollera 
växelläget. Signalteknikerna blir förvånade först när tåget stannar bakom signalen och sedan 
när det passerar vägskyddet fastän bommarna är uppe (teknikens roll igen). De resonerar 
kring att det är något fel på vägskyddet men ingriper inte för att de är fullt upptagna med sitt 
eget arbete och för att det finns en särskild procedur och särskild avdelning som arbetar med 
felavhjälpning. 

Gränsobjekt samordnar meningsskapandet 
Lite senare sätter tågklareraren en signal i stopp för en spårgående lastbil som ska passera 
Lerum. Tillsyningsmannen, en bantekniker, anropar tågklareraren med sin komradio och 
denne ber banteknikern att lämna över radion till signalteknikerna för att fråga dem om 
växeln. 

SIGNALTEKNIKER:  ja men du varför går inte bommarna upp 
FJTKL:  för att växeln e ur kontroll… den går inte att rubba kom 
SIGNALTEKNIKER:  e växeln ur kontroll 
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Tågklareraren ber sedan signalteknikerna att fixa växeln. Båda parter har olika uppfattningar 
om vad problemet är när de inleder sitt samtal. Frasen ”växeln är ur kontroll” är dock 
meningsskapande för båda, fastän på olika sätt och den medger samordning av deras 
respektive arbete. För tågklareraren innebär det att han inte kan köra tåg som vanligt medan 
signalteknikerna får en arbetsuppgift att finna och lösa ett vanligt tekniskt fel. 

Teknisk agens förstärker misstagets dynamik 
Signalteknikerna finner inga lösa stenar som blockerar växeln och de finner inga fel i 
ställverket. De mäter motstånd i växeln och upptäcker att det inte finns ström i växel 21B 
(artefakter). En inhyrd grävare har med sin maskin lyft upp stolpen för att bereda plats för en 
annan stolpe på samma plats. En kabel från växeln hade slitits ur sitt fäste i stolpen. Vid 
reparationen förväxlade teknikerna infästningen för två trådar med varandra. Följden blev att 
växeln återigen kom i kontroll men att det såg ut på tågklarerarens monitor som om växeln låg 
i ”minus” – att den ledde tågen från Stockholm in mot tågen från Göteborg – fastän det 
omvända förhållandet förelåg. 

Medan signalteknikerna felsökte och reparerade växeln lät tågklareraren fyra tåg passera 
signaler i stopp och därmed även växeln. När det sista tåget passerat var reparationen 
avslutad. Tågklareraren visste att tåg som passerar en växel ofta kan leda till att indikationen 
”växel ur kontroll” försvinner och växelläget såg ”helt normalt ut igen” (enligt hans rapport). 

Signalteknikerna bad banteknikern med radio att begära lokal styrning av växeln från 
tågklareraren för att kunna kontrollera reparationen men han misslyckades med att få detta 
tillstånd. Banteknikern hade inte signaltekniska kunskaper och han visste inte vad 
signalteknikerna gjort. Tågklareraren hade två snälltåg på ingång till Lerum från varsitt håll 
och ville inte i onödan försena dem. Tågklareraren kopplade in det automatiska 
tågledningssystemet med följd att det såg ut på hans monitor som om trafiken leddes förbi 
varandra på olika spår. Signalteknikerna såg dock att växeln låg i ”minus”.  

Illusorisk samordning 
Sedan fick tågklareraren tala med en av signalteknikerna: 

SIGNALTEKNIKER: ja det var signal här du i Lerum ää har du kontroll i minus kom 
FJTKL: ja har kontroll i både plus och minus nu här kom och tågvägen ligger 

igenom både på upp å nerspår för de kommer två snälltåg nu kom 
SIGNALTEKNIKER: jaha men då e vi nöjda med de klart slut så länge 

Signalteknikern ville veta om fjtkl visste hur växeln låg: det såg onaturligt ut med tanke på att 
tågen vanligtvis leds förbi varandra i motsatt riktning på de två spåren. Tågklareraren ville 
veta varför han skulle ge teknikerna tillstånd att manövrera växeln lokalt. 

Båda parter trodde sig vara överens men missförstod varandra. Signalteknikern frågade 
indirekt om tågklareraren verkligen skulle ha växeln i ”minus” men tågklareraren svarade att 
han hade kunnat lägga växeln i båda lägena och han hade därmed ”kontroll”. Sedan sade 
tågklareraren ”kom” vilket normalt sett betyder att det är den andres tur att prata. Men istället 
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lade han till en andra fras (tur) ”och tågvägen ligger igenom både på upp å nerspår för de 
kommer två snälltåg nu”. Denna fras var en förstärkning av den första, ett sätt att legitimera 
hans motiv för att inte ge lokal styrning just då. Den är också oklar: ”igenom” kan innebära att 
tågvägen leder trafiken från det ena till det andra spåret men också att trafiken leds förbi 
varandra i olika riktningar på de två spåren. 

Signalteknikern reagerade inte heller på denna andra fras. Kanske försvann uppmärksamheten 
sedan den första frasen avslutats. Kanske tolkade han den andra frasen som att tågvägen leder 
trafiken från ena till det andra spåret eftersom tågklareraren i den första frasen sagt att han 
hade kontroll i både plus och minus. Kanske insisterade han inte på att få klarhet i saken i tron 
att tågklareraren nog visste vad han pratade om. När signalteknikern sade ”då e vi nöjda med 
det” tolkar tågklareraren det som att han förstår vad tågklareraren säger: ”klart slut” är också 
radiokod för att samtalet ska avslutas.  

Efter signalteknikerns sista tur frågar tågklareraren vad det var för fel och ger signal-
teknikerna tillstånd att styra växeln lokalt sedan tågen passerat. Tåget från Stockholm leds in 
på samma spår som tåget från Göteborg och frontalkolliderar i 100 km/tim. Nio människor 
avlider och 119 skadas. 

Slutsatser från Lerum 
Fyra slutsatser och tillhörande rekommendationer kan lämnas.  

1. De människor som medverkade gjorde som de brukade göra i liknande situationer, de 
gjorde sitt bästa men ändå gick det åt pipan. Detta borde vara utgångspunkten för alla 
olycksutredningar och inte att leta efter dåliga attityder eller slarviga individer. 

2. Järnvägen är ett komplext sociotekniskt system med stora variationer mellan olika 
utfall. Det försvårar också möjligheterna till gemensam förståelse utifrån skilda 
perspektiv såsom tågklarerare och järnvägstekniker. Alla anställda bör uppmuntras 
och ges möjlighet att reagera på vad de uppfattar som avvikelser. Det bör påpekas att 
ingen enskild person har överblick: de kanske är de enda som ser vad som händer och 
kan förhindra en olycka. Vidare finns ett behov av gemensam utbildning, träning och 
övning för att identifiera och förhindra avvikelser av olika slag. 

3. Mening skapas genom många olika resurser och kanaler, inte minst genom att 
deltagarna tolkar artefakter som de ser och hör runtom sig. Artefakterna kan vara 
materiella såsom signaler, vägskydd, växlar och kläder eller språkliga som ”växel ur 
kontroll”, ”minus” och ”plus”. Tolkningen av artefakternas betydelser är baserad på 
deltagarnas specifika erfarenheter och kunskaper, deras kunskaper om organisatoriska 
rutiner och typiska fel. Samtalen tolkas i ljuset av de betydelser som deltagarna 
tillskriver artefakterna och denna tolkning används sedan för handling. Vissa 
artefakter fungerar som gränsobjekt, de har olika mening för olika deltagare men 
medger ändå samordning. Uppföljningen av arbetet bör identifiera sådana objekt och 
införliva dem i regelverket så att de kan användas för att förbättra den ömsesidiga 
förståelsen mellan olika deltagare i samtalen i säkerhetstjänst. 
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4. Artefakterna bidrar också direkt till händelseutvecklingen och försvårar ingripande när 
signalteknikerna misstänker problem. Signalerna runtom växeln ställs automatiskt i 
stopp när den indikeras som ”ur kontroll”. När tågklareraren aktiverade det 
automatiska tågledningssystemet skapade han en sekvens som blev svår för 
signalteknikerna att avbryta. De kunde inte på egen hand ställa växeln och de kunde 
därmed inte förhindra olyckan även om de förstått problemet till fullo. Båda dessa 
händelser beror på att mänskligt agerande delegerats till tekniken och därmed byggt in 
bakomliggande orsaker. Dessvärre gör tekniken det ännu svårare för signalteknikerna 
att på egen hand förhindra olyckan. Kanske borde tekniken förändras så att fler 
möjligheter ges att lokalt förhindra skadliga händelser, i likhet med vad som sker i så 
kallade högtillförlitliga organisationer. 

Rekommendationer 

Med anledning av slutsatserna från studierna kring informaliseringar och olyckan i Lerum 
rekommenderar jag att Trafikverket och andra aktörer i järnvägssystemet verkar för att: 

1. Utredningar av tillbud och olyckor i högre grad inriktas på att identifiera orsakerna till 
avvikelser från regelverket, istället för att enbart konstatera att de förekommit. De bör 
analysera om och i vilken mån avvikelserna bidragit till de utredda händelserna. Fler 
bakomliggande faktorer bör identifieras och hur de kan ha samverkat med avvikelser. 
Bakomliggande orsaker handlar bland annat om hur de olika inblandade personerna 
har uppfattat situationen med utgångspunkt från deras kunskaper, erfarenheter och 
med ledning utifrån vad de ser och hör på platsen, inte bara utifrån samtalen. På detta 
sätt kan utredningarna med större precision identifiera orsaken till de inblandades 
agerande och vilka åtgärder som ger bäst effekt. 

2. De olika parterna i samtalen ska använda sig av blanketter i högre utsträckning för att 
de inte ska missa eller missförstå säkerhetskritisk information. 

3. De olika yrkesgrupperna lär sig mer om varandras arbeten och förutsättningar för att 
bättre förstå varandra genom regelbundna studiebesök, gemensamma utbildningar, 
övningar och uppföljningar för att träna samverkan, särskilt i mer kritiska situationer. 

4. Andra delar av verksamheten som samverkar med samtalen, förbättras, exempelvis 
genomtänkta och strukturerade metoder för att lösa kritiska problem. 

5. Erkänna behovet av samtal även bortom de som handlar om tillståndsgivning. Det är 
nödvändigt att finna former för att på ett säkert sätt reglera dessa samtal. 

6. Uppföljningar av säkerhetssamtalen ska identifiera begrepp och formuleringar som a) 
har lett till missförstånd samt b) som kan användas för att samordna deltagarnas olika 
verksamheter. 

7. Alla som har säkerhetskritiska arbetsuppgifter och kunskaper uppmuntras att ingripa 
när de misstänker riskfyllda händelser. 

8. Tekniken utformas för att underlätta att den som identifierar riskfyllda händelser ges 
möjlighet att ingripa. 
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