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Sammanfattning 

Hela samhället tjänar på en säker och lättframkomlig trafik både ur ett samhällsekonomisk och 

individuellt perspektiv. Trafikverkets trafikledningscentraler arbetar aktivt för att se till att alla 

som vistas på vägarna gör så på ett så säkert sätt som möjligt.  Studien har konstaterat att det 

finns ett växande behov av att kunna utvärdera trafikledningens funktionalitet därav har ett 

utvärderingsverktyg utvecklats. Empiriskt material har införskaffats genom 

observationsintervjuer på Trafikverkets trafikledningscentraler för vägtrafik, totalt 

införskaffades 42 timmar observationsintervjuer över 6 dagar. Genom en kvalitativ tematisk 

analys har framgångsfaktorer eller teman identifierats för effektiv och funktionell trafikledning. 

Dessa faktorer, bland annat kontroll, verifiering och kommunikation ligger som grund för det 

utvärderingsverktyg som tagits fram.   

En första analys av systemet utfördes med hjälp av Nielsens heuristiker för att kartlägga behovet 

av gränssnittsstudier. I materialet visade det sig att de största utmaningarna låg på en högre 

nivå och en bredare analys av trafikledningen krävdes för att skapa ett mer användbart verktyg. 

Möjligheterna till att skapa en god situationsmedvetenhet visade sig vara nära kopplat till 

systemets övergripande funktionalitet vilket bidrog till studiens inriktning och resultat. 

Resultatet av den kvalitativa analys som utförts över systemet ligger som grund för det 

utvärderingsverktyg som skapats. Förhoppningen är att verktyget kan bidra med att 

vidareutveckla och utvärdera dagens vägtrafikledning. Resultatet i studien belyser även vikten 

av att kontrollera för flertalet olika faktorer inom vägtrafikledning när en trafikledningscentrals 

funktionalitet kartläggs. 

Nyckelord: Människa-dator interaktion, Situationsmedvetenhet, Funktionalitet, 

Vägtrafikledning, Kontroll, Kommunikation, Framgångsfaktorer, Beslutsfattande 
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Definitioner 

Systemet defineras i rapporten som trafikledningscentralerna med trafikledare, drifttekniker 

och de arbetsroller som finns inom arbetsplatsen. Systemet är alltså inte enbart ett specifikt IT-

system utan arbetsplatsen sett ur ett bredare perspektiv. Se avsnitt 3.3 för teoribakgrunden. 

Agerande enheter är de enheter som arbetar direkt mot skade- eller olycksplats vid en händelse. 

Det här kan innefatta exempelvis Räddningstjänst, Polis, Ambulans eller VägAssistans. De 

Agerande Enheterna är de som är i direkt kontakt med de utmaningar som finns på vägarna och 

hjälper trafikledningen att lösa en stor del av de situationer som uppkommer. 

Systemexperter defineras i rapporten som personer som arbetar för att utveckla och förbättra 

vägtrafikledningen. De som ska utföra den utvärdering som presenteras i rapporten är dessa 

systemexperter och de bör även ha kunskap om grundläggande teori kring 

situationsmedvetenhet, beteende i komplexa system samt kvalitativ och kvantitativ metod. 
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1 Inledning  

De flesta har någon gång färdats på Sveriges vägar och känner till de risker som finns i trafiken. 

Många känner igen sig i känslan att fastna i en trafikkö eller behöva ta en omväg runt en 

olycksplats eller ett vägarbete.  Vi trafikanter planerar våra resor i allt större utsträckning för att 

undvika problem på vägen och för att komma fram snabbt och tryggt. Denna planering sker ofta 

med hjälp av den trafikinformation som Trafikverkets ledningscentraler för vägtrafik analyserar, 

sorterar och publicerar genom olika informationskanaler. Informationen kan exempelvis hittas 

på internet, genom text-tv eller i olika typer av navigationshjälpmedel. Genom att använda den 

här informationen kan den enskilde trafikanten välja den bästa och säkraste vägen. 

Alla känner inte till det arbete som pågår på Sveriges trafikcentraler för vägtrafikledning. Dygnet 

runt, året runt är centralerna bemannade med trafikledare, drifttekniker och andra yrkresroller 

för att arbeta mot en säkrare och mer framkomlig trafik. Arbetet som sker på centralerna blir allt 

mer beroende av tekniska hjälpmedel för att arbeta effektivt och säkert. Trafikledningen spelar 

också en viktig roll i arbetet kring olyckshändelser i trafiken. De förmedlar inte bara information 

till allmänheten utan arbetar också som en samverkande aktörer med olika blåljusmyndigheter. 

Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm och VägAssistans är några av de organisationer som förlitar 

sig på trafikledningen som informationsfördelare under en olyckshändelse. Trafikledarna 

arbetar under händelser med att fördela information, arbeta för ökad säkerhet på olycksplatsen 

men också för att övervaka andra områden som kan komma att påverkas av olyckan.  

Sveriges vägar har de senaste åren blivit allt mer belastade. Fler fordon och trafikanter vistas på 

vägarna vilket påverkar säkerheten och framkomligheten. För att kontrollera och leda trafiken 

krävs en trafikledning med hög funktionalitet och förståelse för trafiken som helhet. Många olika 

faktorer påverkar hur väl en trafikledning fungerar, allt från tekniska hjälpmedel till tydliga 

riktlinjer kring kommunikation. 

Trafikverket har gått igenom ett omställningsarbete för att införa NTS (nationellt 

trafikledningsstöd) på alla ledningscentraler i Sverige. Arbetet syftar till att få ett nationellt 

arbetssätt kring vägtrafikledningen och det är nu av intresse att se hur väl vägtrafikledningen 

fungerar. Trafikverket är därför i behov av ett utvärderingsverktyg för att utvärdera 

funktionaliteten i ledningscentralerna. Utvärderingsverktyget ska vara lätt att använda, lätt att 

lära samt bidra med ökad insikt i omställningsarbetet.  Utvärderingsverktyget Funktionalitet och 

Situationsmedvetenhet inom Trafikledning (FST) har skapats för att kartlägga problematik inom 

vägtrafikledningen.  
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1.1 Syfte 

Syftet är att genom kvalitativ forskningsmetod hitta framgångsfaktorer och indikatorer inom 

trafikledningscentralerna som system för att sedan kunna utvärdera systemets funktionalitet. 

Indikatorerna ska sedan stå som grund för ett utvärderingsformulär som syftar till att utvärdera 

funktionalitet och möjligheterna till att skapa situationsmedvetenhet i systemet. Studien 

kommer därför att kartlägga Trafikverkets vägledningscentraler med fokus på funktioner som är 

väsentliga för upprätthållande av systemets funktionalitet och skapande av 

situationsmedvetenhet.  

1.2 Frågeställningar 

 

- Hur ser informationsflödet ut i systemet och hur väl är det anpassat för att underlätta 

beslutsfattande och stödja situationsmedvetenhet? 

 

- Vilka funktioner är centrala för att systemet ska fungera och vilken information används 

av trafikledare för att fatta beslut? 

-  

- Hur väl är systemet anpassat för trafikledarna och vilket stöd finns för att utföra de 

funktioner som krävs? 

  

1.3 Begränsningar & Avgränsningar 

Studien är avgränsad till två av Trafikverkets fyra ledningscentraler för vägtrafikledning i 

Sverige, Trafikcentral Öst(TC Öst, Stockholm) och Trafikcentral Väst(TC Väst, Göteborg). Den här 

avgränsningen skapades då det är viktigt att få en förståelse för olika centralers arbetssätt. Det 

här bidrog även med möjligheten till att göra jämförelser och därigenom identifiera viktiga 

gemensamma faktorer som bidrar med att öka systemets funktionalitet. Möjligheter finns att gå 

vidare med resultatet av detta arbete för att studera fler ledningscentraler och arbetets 

applicerbarhet på andra branscher eller andra typer av ledningscentraler. Då alla 

trafikledningscentraler använder NTS kan det vara intressant att studera flera olika 

ledningscentraler för att få en större inblick kring tillvägagångssätt inom arbetet. Trots att NTS 

används på alla ledningscentraler så finns det fortfarande vissa skillnader i arbetssätt som kan 

vara intressanta att ta hänsyn till. Det är av intresse att se hur olika TC förhåller sig till samma 

system och på vilka sätt de skiljer sig från varandra.  

Användandet av hjälpmedel och stödsystem så som NTS kommer att finnas i analysen men 

kommer inte vara den centrala fokuspunkten för arbetet. Arbetet som utförs på TC är beroende 

av hjälpmedel och NTS och dessa områden finns därför med i analysen då de till stora delar 

bidrar till systemets övergripande funktionalitet. Då Trafikledning för väg främst handlar om att 

uppsöka, kontrollera och fördela information är det viktigt att studera hur informationen 

representeras i systemet för trafikledaren.  
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Delar av analysen har använt Nielsens heuristiker för att studera hur systemet fungerar 

inkluderande för användaren och hur väl det generella gränssnittet är anpassat för uppgiften. 

Studien kommer också att belysa hur den interna kommunikationen fungerar inom 

trafikledningen. Det här var av intresse då mycket kommunikation sker genom NTS automatiskt. 

Genom att studien fokuserades kring centrala frågor inom kontroll, informationsflöden och 

kommunikation gick det att kartlägga vilka funktioner som är nödvändiga för upprätthållande av 

en effektiv verksamhet. 

Ytterligare avgränsningar har skapats kring användandet av olika IT-system för trafikledning. I 

studien har NTS studerats samt hur användaren arbetar i systemet vid exempelvis 

händelsehantering. De underliggande system (cirka 40stycken) som används har inte studerats i 

detalj.  Arbetssituationen för trafikledarna har undersökts utifrån ett systemperspektiv där 

funktioner som utförs har kartlagts och förklarats i analysen. Det kommer däremot inte ske en 

detaljanalys av användbarhet i NTS som isolerat system. Denna avgränsning skapades då det är 

viktigt att se till helheten i systemet för att förstå hur arbetet ser ut och vilka styrkor respektive 

svagheter som finns. De mål och frågeställningar som ställts i projektet har skapats utifrån dessa 

avgränsningar och har sin grund i exempelvis Cognitive System Engineering (CSE). 
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1.4 Disposition 

Första avsnittet i rapporten var en inledning till projektet som har utförts våren 2015. Avsnittet 

presenterar studiens syfte följt av de frågeställningar som skapades för projektet. Projektets 

avgränsningar samt begränsningar presenteras också för att ge en tydlig bild över den 

infallsvinkel som togs kring studien.  

Andra avsnittet ger läsaren en inblick i Trafikverket som organisation och dess historia samt 

betydelse för ett fungerande Sverige. Avsnittet presenterar också djupare de funktioner som 

Trafikverket ansvarar för samt förklarar även centrala begrepp inom Vägtrafikledning.  

Tredje avsnittet presenterar det teoretiska ramverk som har använts för studien. Avsnittet 

beskriver teoretiska antaganden som har legat som grund för både insamling av empiriskt 

material samt vidare analys av materialet. Central teori kring exempelvis ”Joint Cognitive 

Systems” och Situationsmedvetenhet presenteras för att ge läsaren ökad förståelse för dessa 

områden då de varit centrala under studien.  

Fjärde avsnittet presenterar och beskriver arbetsprocess och metoder som har använts under 

projektet. Avsnittet bidrar med att ge läsaren förståelse kring hur studien har utförts samt 

varför dess struktur ser ut som den gör. Metodavsnittet är även till för att framtida studier ska 

ha möjlighet att återskapa arbetet eller vidareutveckla metoder som har använts.  

Femte avsnittet presenterar den analys som har utförts inom projektet för att beskriva arbetet 

inom trafikledningen. Analysen har också legat som grund för det utvärderingsformulär som har 

skapats för vidare analys av trafikledningens funktionalitet. Inom detta avsnitt presenteras även 

den kartläggning som skapats över systemet med hjälp av Endlsey’s tre-nivås modell över 

situationsmedvetenhet samt en kortare utvärdering av gränssnittet med hjälp av Nielsen’s 

Heuristiker. 

Sjätte avsnittet introducerar läsaren till utvärderingsverktyget FST (Funktionalitet & 

Situationsmedvetenhet inom Trafikledning) som skapats för att mäta funktionalitet och 

situationsmedvetenhet inom Trafikledningscentralerna. Avsnittet innehåller två delar där den 

första delen innehåller frågor till systemexperter medan den andra delen innehåller frågor till 

Trafikledare.  

Sjunde avsnittet innehåller diskussion kring projektets olika delar. Avsnittet diskuterar analysen 

och resultatet samt viktiga lärdomar kring inom dessa delar av rapporten.  Valet av metod 

diskuteras och jämförs med andra metoder som hade varit möjliga att använda. Frågor kring 

validitet, signifikans, reliabilitet och annan problematik berörs i avsnittet. 

Sist i rapporten finns en kortare sammanfattning kring projektet slutsats samt de bilagor som 

har använts och skapats under studiens gång. Här finns bland annat intervjufrågor, 

observationsprotokoll och det mätverktyg som skapades som resultat av projektet.  
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2 Trafikverket 

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som är en sammanslagning av tidigare 

Banverket, Vägverket, Rederinämnden, Rikstrafiken och ansvarar också för Sjöfartsverkets och 

Transportsstyrelsens långsiktiga planering. Trafikverket bildades den 1 april 2010 utifrån 

tidigare nämnda verksamheter och ansvarar för långsiktig planering av transportsystem för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart men även för byggande och underhåll av statliga 

vägar och järnvägar. Trafikverket arbetar också med övervakning av statliga vägar och järnvägar 

utifrån olika riktlinjer och krav. Trafikverkets huvudkontor ligger i Borlänge med regionkontor i 

Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad och myndigheten har cirka 6500 

anställda. Trafikverket styr och kontrollerar trafiken på de statliga järnvägarna och bestämmer 

hur trafiken ska prioriteras. Inom vägtrafiken så har trafikverket snarare en övervakande roll 

där de verkar för ökad säkerhet och framkomlighet. Den viktigaste uppgiften inom 

Vägtrafikledning är upprätthållandet av säkerhet på vägarna kring olyckshändelser.  

TRVs uppgift går att finna i trafikverkets instruktion(Förordning 2010:185) 

 ”Trafikverket ska med utgångpunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv 

ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. ” 

 

 ”Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala 

kollektivtrafiken. ” 

 

 ”Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa 

förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt och internationellt 

konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. ” 

 

 ”Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.”(Förordning 

2011:1131). 

2.1 Verksamhetsmål 2014-2016 

Trafikverkets vision är att ”Alla kommer fram smidigt grönt och tryggt” och denna vision ska 

vara ledande inom den planering som sker av verksamheten. Trafikverkets roll är att verka för 

en positiv samhällsutveckling där transportsystemen bidrar till en säkrare och tryggare vardag 

för trafikanter och transportörer inom Sverige. Figur 1 presenterar det tre-delade 

förhållningssätt som Trafikverket arbetar efter för ökad tillgänglighet, samhällsnytta och 

utveckling av samhället.  
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Figur 1: Fokuspunkter för Trafikverket 

Kundorientering, Kompetenta och engagerade medarbetare samt smarta arbetssätt ligger i 

fokus för vidare utveckling inom Trafikverket. För att gemensamt bidra till denna målbild har 

involverade verksamheter planerat åtgärder utefter respektive förutsättningar.  

Verksamhetsmål: Ökad intern effektivitet 

Trafikverket strävar efter att från 2014 ha sänkt den interna kostnaden med 2-3 Miljarder. De 

medel som frigörs ska istället användas inom andra områden som exempelvis förbättrat 

underhåll av väg och järnväg. Målet var att programmet skulle vara avslutat 2014 men det finns 

fortfarande arbete som återstår inom: 

 Nationell Tågledning. 

 Effektivisering av IT-verksamheten. 

 Effektivisering av inköps/upphandlingsverksamheten. 

 Anpassning till nya förutsättningar i den fysiska planeringen(Trafikverket, 2014). 

Då det redan finns en nationell trafikledning för vägtrafik implementerat inom trafikverket är 

det intressant att utvärdera hur väl det fungerar. Framtida förändringar inom Trafikverket har 

målet att även skapa en nationell trafikledning för tågtrafik.  Det är därför av intresse att studera 

hur väl den nationella trafikledningen fungerar inom vägtrafik för att hitta indikatorer på hur väl 

arbetssättet fungerar. Verksamhetsmålet för effektivisering av IT-verksamheten ligger också i 

fokus då de system som används bör vara anpassade för verksamheten och de medarbetare som 

arbetar i systemet. IT-system kommer inte att detaljstuderas men viss hänsyn kommer att tas till 

användandet av exempelvis NTS som hjälpmedel och stödssystem för trafikledaren när det 

kommer till beslutsfattande.  
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plats 

Medarbetarskap där vi gör 

varandra bra 

Attraktiv arbetsplats 

Sund arbetsmiljö 

Smarta arbetssätt 

Renodlad beställare 

Resultatorientering och 

enkelhet 

Såkerhetskultur och 

hållbaret 

Intern och extern 

samverkan 
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Verksamhetsmål: Ökad extern produktivitet 

Trafikverket strävar efter att åstadkomma en produktivitetsökning med 2-3% per år. Detta för 

att möta en allt mer ogynnsam prisutveckling på insatsvaror i entreprenaderna. Den strategiska 

inriktning som Trafikverket följer rekommenderas av Produktivitetskommittén. Det här innebär 

att Trafikverket ska skapa goda förutsättningar för marknaden. Anpassningar kring regelverk 

och utveckling av nya mätetal utförs för att kunna säkerställa produktivitet och innovation. 

Trafikverket ska även i större utsträckning beställa hög funktionalitet istället för tekniska 

lösningar. 

Verksamhetsmål: Omställningsarbete & omställningsorganisation 

Trafikverkets verksamhetsmål för omställningsarbete och omställningsorganisation berör de 

konsekvenser som effektiviseringsarbetet får för personalen. Dessa konsekvenser bör utifrån ett 

arbetsgivar- och medarbetarperspektiv hanteras på ett så bra sätt som möjligt. 

Effektiviseringsarbetet är nära knutet m ed en omställningsorganisation som hanterar frågor 

som uppkommer kring exempelvis övertalighet och omställning. Målet är att 

omställningsarbetet ska kunna hanteras i större utsträckning av ordinarie linjeverksamhet efter 

genomfört effektiviseringsprogram.  

2.2 Trafikledning & Trafikinformation 

Vägtrafiken styrs inte av Trafikverket på samma sätt som järnvägstrafiken men Trafikverket 

arbetar för att stödja vid olika händelser som kan inträffa i samband med exempelvis olyckor 

eller dylikt.  Mycket av det arbete som sker på TC för Vägtrafik berör skapandet av händelser och 

ärenden i Nationellt Trafikledningsstöd (NTS). På förekommande anledning är 

informationsflödet viktigt inom vägtrafik då trafikverket till stora delar agerar 

informationsfördelare under olyckor och kriser.  

2.2.1 Vägtrafikledning 

Vägtrafikledningen syftar till att stödja trafikanter genom att möjliggöra säker transport och 

bidra med viktig information för att de ska kunna göra smarta val i trafiken. Det finns idag 

många olika organisationer som arbetar tillsammans för att leda trafiken och upprätthålla 

säkerheten. Kommuner, blåljusmyndigheter, kollektivtrafikföretag och vägunderhålls-

entreprenörer arbetar tillsammans för en säkrare trafik. Mycket arbete inom trafikledningen 

handlar om inhämtning, analys och vidarefördelning av trafikinformation och inblandade 

organisationer samverkar inom dessa olika steg av informationshantering. Vägtrafikledningen 

inom trafikverket handlar främst om fyra olika huvudområden.  

 Informera trafikanter och samarbetspartner genom att tillhandahålla kvalitetssäkrad 

trafikinformation. 

 Upprätta störningsfri väg genom att samordna åtgärder för att undanröja trafikhinder 

för att säkerställa att vägarna är framkomliga. 
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 Vidmakthålla säkerhet genom att styra och leda trafik med hjälp av omställbara 

vägmärken, signaler och informationsskyltar samt styrning av trafikflödet. 

 Optimera trafik, bland annat genom om ledning av vägtrafik(Trafikverket, 2013). 

I dagens samhälle finns ett ökat behov av trafikledning då trafik och trängsel(speciellt i 

storstäderna) ökar för varje år. Mer människor åker kollektivt, cyklar eller på annat sätt vistas 

på eller vid vägarna vilket ökar kraven för god säkerhet då flera olika trafikantkategorier måste 

samsas på en liten yta. Vägtrafikledning är fortfarande ett relativt nytt ansvarsområde för 

trafikverket och tidigare har Polisen haft egna centraler för trafikpolisen och vägtrafikledning.  I 

dag finns istället trafikledningscentraler på fyra olika platser i Sverige nämligen, Malmö, 

Göteborg, Stockholm och Gävle. Arbetssätt, utrustning och antal ärenden skiljer sig till viss del 

mellan de olika centralerna men det övergripande arbetssättet är snarlikt. Figur 2 visar en 

trafikledares arbetsplats samt den kameravägg som används för att övervaka trafiken.  

 

 

Figur 2: Trafikverkets lokaler i Göteborg 

Trafikledare 

Trafikledares främsta uppgift inom vägtrafikledning är att sortera och hantera information som 

anländer till TC via olika kanaler. Information från styrsystem, säkerhetssystem, telesystem och 

trafiksystem skickas till TC för hantering. Informationen hanteras och bearbetas av trafikledarna 

som sedan startar rätt åtgärdsplan eller utför handlingar för att kontrollera situationen. Detta 

kan exempelvis handla om att beordra ut VägAssistans eller förse trafikanter med viktig 

trafikinformation. Förmågan att få ut information till trafikanter är av yttersta vikt då detta 

skapar möjlighet för trafikanterna att själva välja väg, tidpunkter eller färdsätt för en specifik 

resa. Trafikverket använder sig av Generell kommunikationsplattform (GCP) som förser 

trafikledarna med kommunikationsmöjligheter under arbetet. Det finns också lokala system som 

stödjer trafikledaren och larmar automatiskt vid en händelse, till exempel kameror och sensorer 

utefter vägarna. När ett hinder har uppstått i trafiken meddelar trafikcentralen trafikanter och 

om möjligt börjar styra trafiken. Så kallade Variabla Meddelandeskyltar (VMS) används för att 

kontrollera hastigheter, körfält eller omdirigering av trafik.  
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Trafikledningscentral Öst 

Trafikledningscentral Öst är belägen i Stockholm. 2001 startades Trafik Stockholm som en 

separat vägtrafikledningscentral som arbetar på både statliga och kommunala vägar. En stor 

anledning till detta var att Södra länken öppnades med ny och avancerad teknik.  TC Öst täcker 

trafiken i hela Mälardalen(Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebros län) 

samt Östergötlands län tillsammans med Gotland. Vissa centraler, exempelvis Gävle täcker en 

större geografisk yta men då trafikintensiteten är högre i Stockholm krävs mer resurser och 

ökad bemanning för trafikledning. I Stockholm arbetar även minst en drifttekniker dygnet runt 

året runt för att stötta trafikledarna i deras arbete och hantera fel i systemet.  

Trafikledningscentral Väst 

Trafikledningscentral Väst är belägen i Göteborg och leder trafik i Hallands, Värmlands och 

Västra Götalands Län. 2010 beslutades att NTS som trafikledningsstöd skulle införas på alla 

trafikledningscentraler för vägtrafik, inklusive TC Väst. Arbetet med implementerandet av NTS 

slutfördes 2011 och sedan dess arbetar trafikcentralerna genom samma paraplysystem.  TC Väst 

är något mindre sett till antalet trafikledare och antal arbetsplatser än TC Öst men 

arbetsuppgifterna liknar varandra då båda orterna ansvarar för säkerhet i ett antal komplexa 

tunnelsystem. Trafikintensiteten är också något lägre för TC Väst.  

Arbetssätt 

Arbetssättet skiljer sig till viss del mellan olika trafikledningscentraler men TC Öst och TC väst 

liknar varandra i både trafikintensitet och arbetssätt. Kortfattat fungerar arbetet genom att TC 

får ett larm via telefonsamtal från Polis, radio eller en bilist alternativt via VägAssistans som 

patrullerar vägarna inom Göteborg och Stockholm. Larmen kan också vara automatgenererade 

från exempelvis olika sensorer i tunnelsystemen, trafikkameror eller SOS-alarm.  Om ett larm 

kräver en åtgärd används stödsystemet NTS för att utvinna en relevant åtgärdsplan för den 

aktuella händelsen (se Åtgärdsplan i figur 3). Larmen som inkommer kan vara allt från mindre 

störningar till större allvarliga trafikolyckor. Vid en allvarligare händelse kan åtgärdsplanen 

generera en mängd olika steg varav vissa utförs endast om trafikledaren finner steget 

nödvändigt för situationen. Åtgärdsplanen presenterar olika handlingar efter situation som 

exempelvis ”Sänk hastigheter och stäng av körfält”, ”Lägg ut information på VMS” eller 

”Informera lokalradiostationer”. 

Stora delar av arbetet som sker på TC fokuserar på informationsbearbetning och 

informationsförmedling. Alla aktiviteter styrs av den information som ankommer till TC och det 

är till stor del upp till trafikledarna själva att avgöra vilken information som ska förmedlas 

vidare till exempelvis radio, bärgare eller blåljusenheter.  Det finns dock visa åtgärder 

trafikledningen kan ta för att direkt styra trafiken genom exempelvis MCS (Motorway Control 

System). Användning av VägAssistans bidrar också till en form av kontroll inom trafiken där 

trafikledningen bidrar med information och direktiv om hur en situation bör hanteras. Dessa 

möjligheter finns i nuläget enbart inom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö vilket 
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innebär att arbetet utanför dessa områden näst intill uteslutande handlar om 

informationsförmedling(Trafikverket, 2013).  

 

2.2.2 Nationellt Trafikledningsstöd 

År 2010 beslutade trafikverket att införa Nationellt Trafikledningsstöd(NTS) på alla 

trafikledningscentraler för vägtrafik i Sverige(Malmö, Gävle, Göteborg & Stockholm). NTS har 

använts på TC Öst sedan dess införande 2004.  Implementerandet av NTS på de fyra centralerna 

var slutfört 2011 men har sedan dess varit i behov av omarbetning.  

NTS är ett övergripande nationellt paraplysystem för funktionell trafikledning inom Sverige och 

syftar till att minska negativa effekter så som trängsel och öka möjligheterna för lättframkomlig 

trafik. NTS kopplar samman 40 underliggande system för att representera dessa i ett gränssnitt 

för trafikledning. Inom NTS kan ett flertal olika individer arbeta samtidigt och bidrar med 

beslutsstöd för de operatörer som arbetar inom systemet. I Sverige finns det totalt 4 regionala 

ledningscentraler för vägtrafik som använder sig utav NTS som ledningsstöd.  Systemet bidrar 

också med en effektiv verksamhet utifrån de behov och krav som finns på Sveriges vägar. Inom 

varje TC finns cirka 40 underliggande mindre system som integreras, används och styrs utav 

NTS som huvudsystem.   

NTS bygger på idén av att återanvända tidigare infrastruktur och system som finns på TC och 

strävar efter att vidareutveckla och integrera tidigare system istället för att ersätta. Systemet 

kommer ursprungligen från Stockholm och skapades för att upprätthålla säkerheten kring 

incidenter i tunnelsystem.  Under de senaste fyra åren har stora investeringar utförts i NTS i 

form av funktionalitet i samarbete med Nicander(Utvecklare av NTS). De funktionella 

investeringarna har utförts för att stödja ett växande Sverige och en allt mer belastad vägtrafik.   

Händelsehantering med hjälp av NTS 

NTS stödjer operatören i sitt arbete och bidrar till en mer effektiv händelsehantering i form av 

handlingsplaner. Dessa handlingsplaner kan vara komplexa eller relativt simpla beroende på hur 

situationen eller händelsen ser ut. NTS använder sig av flera systems övervakning och kontroll 

för att skapa en sammansatt bild av problemet. Det här utförs för att ge operatören möjlighet att 

använda rätt handlingsplan och fatta rätt beslut under en händelse.  Hantering av en händelse 

kan exempelvis se ut på följande sätt: 

14:13  Samtal inkommer till TC angående ett brinnande fordon. Trafikledaren skapar direkt 

en rapport eller ett ärende i NTS och söker upp fordonet med hjälp av 

kamerasystemet 

14:15  När elden är verifierad väljer samt startar Trafikledaren en handlingsplan. 

Samtidigt som det här sker anländer ett larm. 
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14:16  NTS utförs 280 specifika kommandon och stänger 14 tunnelingångar. Vägassistans 

och Räddningstjänst kontaktas 

14:17  Handlingsplanen har nu avslutat de större delarna dvs 

- Signaler(MCS/ VMS) har blivit aktiverade 

- Barriärer har stängts 

- Nödbelysning har tänts 

- Brandventilation har aktiverats 

- Radiomeddelanden har skickats ut 

- SMS & trafikinformation har skickats ut(Media, Internet, 

RDS/TMC) 

14:21  Brandlarm från ”Listec Cable” 

14:26  Barriär öppnad vid Åbyvägen för Räddningstjänst 

14:29  Dörr ÅT17 öppnas 

 Räddningstjänsten bekämpar elden från motsatt tunnelkanal 

14:40  Elden har släkts 

17:45  Södra länken är återigen öppen för trafik efter tunneln har verifierats som säker 

 

 

Figur 3 visar hur gränssnittet för effektiv händelsehantering ser ut och vilka möjligheter som 

Trafikledaren har inom systemet. Trafikledaren har möjlighet att välja vart händelsen har 

Figur 3: Fönster för Händelsehantering och informationsregistrering i NTS 

 

 

Figur 3 används med tillstånd av TRV 
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inträffat genom en ”Drag and drop” funktion. Det finns även funktioner för vilken/vilka filer som 

påverkas samt hur stor påverkan händelsen har på övrig trafik. De organisationer som 

samverkar vid en händelse finns att markera för snabb och effektiv kontakt. Vilka organisationer 

som kontaktas beror helt på vilken typ av händelse som har inträffat. Möjlighet till att beskriva 

händelsen finns markerat med ”Händelsebeskrivning”. Här kan operatören själv fylla i 

information som anses vara viktig för hanteringen av situationen. Längst ner i Figur 3 visas även 

den Åtgärdsplan som föreslås vid den rapporterade händelsen(Trafikverket, Nicander, 2013).  

 

Figur 4: Information från och till Trafikcentralen 

Informationshantering i NTS 

Figur 4 visar vilken typ av information som hanteras av NTS som stödsystem. Till stora delar 

fokuserar arbetet på att införskaffa och fördela information mellan olika parter.  

Inkommande information 

En trafikcentral har många olika möjligheter till att ta del av information kring händelser som 

sker runt om i landet. Den största delen av information som anländer till trafikledningscentralen 

ankommer via kommunikation med andra organisationer som arbetar inom trafiken.  

Information anländer antingen via telefoni, RAKEL(Radio kommunikation för effektiv ledning) 

eller direkt i NTS som en händelse eller ett ärende. Telefoni används aktivt under arbetet med 

trafikledning. Stora delar av den information som anländer till trafikcentralen kommer från 

exempelvis radio, SOS Alarm, entreprenörer eller vädertjänster som SMHI. Kommunikationen 

mellan dessa olika organisationer är central för att trafikledningen ska fungera och verka för 

Information till  

Trafikcentralen 

 

Figur 4 används med tillstånd av TRV 
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ökad säkerhet i trafiken.  Figur 3 visar vilka källor som finns kring den information som anländer 

till TC via olika typer av hjälpmedel. SOS Alarm, Polis och Räddningstjänst använder främst 

RAKEL som kommunikationsverktyg och fördelar därigenom information även till TC. 

Allmänheten bidrar också med en stor del av den information som används vid en händelse, 

främst ringer allmänheten antingen till Radio eller till Trafikverkets kundtjänst för att 

rapportera kring en händelse som inte är direkt akut. Vid allvarligare händelser kontaktas ofta 

SOS-alarm direkt som i sin tur förmedlar informationen till trafikledningen. För att verifiera och 

validera den information som anländer till TC används kameror i stor utsträckning. Kamerorna 

är centrala i arbetet då de är det mest effektiva verktyget för att verifiera en händelse på vägarna 

och finns utplacerade främst runt vägarna inom stadsgränsen. Kamerorna användas också för 

att söka av områden som exempelvis tunnlar för att tidigt få en visuell bild över köer eller 

stillastående fordon.  Kamerorna är utrustade med sensorer som själva larmar vid stillastående 

fordon för att underlätta för trafikledarna att reagera vid en händelse.  

Olika entreprenörer ger också information till TC och då handlar det främst om planerade 

arbeten på vägarna men kan också vara av mer akut natur. Ett vägarbete som inte är planerat 

sen tidigare kan rapporteras via entreprenörer och det är då upp till trafikledarna att leda om 

och kontrollera trafiken för att möjliggöra säkert arbete. Information kring väder rapporteras 

också till TC främst via SMHI men också genom olika mätverktyg som finns utplacerade i landet. 

Informationen kring väder används sedan för att göra kvalificerade gissningar kring hur väglag, 

vindhastighet och temperatur kommer att påverka trafiken. Det är också möjligt för 

trafikledarna att exempelvis se om vägarna har blivit saltade genom att kolla vilka arbeten som 

har utförts av olika entreprenörer (Trafikverket, Nicander, 2013). 

Utgående Information 

Den information som anländer till TC måste också användas till att leda trafik eller informera 

andra organisationer om det aktuella trafikläget. Det finns olika sätt att fördela denna 

information och olika sätt lämpar sig för olika situationer. Många av de informationsvägar som 

används för ankommande information används också för utgående. Telefonin är viktig även när 

information ska lämna TC och förmedlas till exempelvis radio. I den högra(blåmarkerade) delen 

av figur 3 representeras de möjligheter som finns för att förmedla information från TC.  

Trafikledarna har möjlighet att informera allmänheten om trafikläget med hjälp av ett antal olika 

hjälpmedel. Text-tv och radio är de mest populära plattformarna för att informera allmänheten i 

dagsläget. Utöver dessa finns det också möjlighet att skicka mail och SMS med aktuell 

trafikinformation kring olika händelser. E-Mail och SMS används främst om någon större 

händelse skulle inträffa eller om flera händelser inträffar under en kortare tidsperiod.  Internet 

används också för att förmedla information kring trafiksituationen genom exempelvis 

www.trafiken.nu.   

Information av mer akut natur förmedlas oftast genom RAKEL till vägassistans, Polis eller 

Räddningstjänst. RAKEL är ett viktigt verktyg för att förmedla information snabbt och effektivt 

till de instanser som måste agera direkt vid en händelse. RAKEL används sedan som hjälpmedel 
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för att trafikledaren ska få förståelse kring hur en händelse utvecklas och om ytterligare 

handlingar krävs från dennes sida. Vid en händelse inne i Stockholm eller Göteborg kan VMS 

användas för att skylta information kring hastigheter eller avstängda körfält. Det här är en 

möjlighet att ge information till trafikanter som är i direkt kontakt med händelsen och behöver 

ytterligare information. Även meddelanden och information kring händelser och vägarbeten kan 

presenteras i navigeringssystem så som Global Positioning System(GPS) och Traffic Message 

Channel (TMC)(Trafikverket, Nicander, 2013). 

3 Teoretiskt ramverk 

Avsnittet introducerar ett antal viktiga områden att studera när beteende i komplexa system 

analyseras. Vilka områden som är mest centrala beror på vilken domän som studeras samt hur 

arbetet är strukturerat. JCS (JointCognitive Systems)-synsättet är centralt genom hela rapporten 

och är ofta ett krav för att kunna studera ett systems övergripande funktionalitet. Utifrån detta 

synsätt finns det ett antal olika aspekter att ta hänsyn till, även dessa beroende på vilken domän 

som studeras. Inom detta projekt har aspekter som ETTO(Efficiency-Thoroughness Trade-Off), 

Situationsmedvetenhet och resilienta system förklarats då dessa ansågs vara centrala för det 

arbete som utförs på trafikledningscentralerna.  Andra områden så som kommunikation, 

distribuerad och situerad kognition har också introducerats då även dessa är centrala inom 

arbetet på trafikledningscentralerna. Avsnittet ämnar att ge läsaren en god förståelse kring den 

teori som har använts för datainsamling och analys under projektet. Det teoretiska ramverket 

har legat som grund för hela projektet och den analys och resultat som har skapats kan härledas 

genom den teori som har använts.  

3.1 Distribuerad & Situerad kognition 

Kognition är den uppsättning mentala förmågor människan besitter som exempelvis 

uppmärksamhet, minne, beslutsfattande och språk. Kognition är även en av nyckelpunkterna för 

att förstå varför vi människor agerar och reagerar på det sätt som vi gör vid en speciell händelse 

(Bermúdez, 2010). Kognition handlar inte bara om hur enskilda individer agerar utan även hur 

de agerar i grupp samt hur olika faktorer påverkar. Organisatoriskt och individuellt 

beslutsfattande är därför viktiga faktorer som alltid kommer att påverka hur en situation eller 

händelse hanteras. De som arbetar inom trafikledning måste därför ha förmågan att känna igen 

situationer och vad som krävs för att upprätthålla kontrollen för situationen.  Det här 

igenkännandet följt av rätt beslutsfattande ökar chanserna för att de gemensamma handlingar 

som utförs får en större träffsäkerhet samt sker snabbare. Under en extraordinär händelse bör 

de inblandade parterna vara uppmärksamma på och insatta i problematik inom både sin egen 

och andras organisationer för att kunna fatta rätt beslut. Det finns ett flertal olika komponenter 

som är viktiga under en situation som speglar både individers och gruppers kognition bland 

annat, beslutsfattande, informationsrepresentation, förmåga att se mönster i händelser samt 

förmågan att koppla händelser till tidigare erfarenheter (Nelson & Stolterman, 2012). Alla dessa 

faktorer har en stor betydelse för att en individ eller en grupp ska förstå en situation samt förstå 

vilka handlingar som bör utföras som respons (Comfort 2007; Hutchins 1995, Clark & Chalmers, 
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1998). Förmågan att förstå en situation samt känna igen händelseutvecklingar ger en stor fördel 

inom beslutsfattande kring samverkan där rätt organisation bör informeras och sättas i rörelse. 

  

Beslutsfattare väljer sällan det optimala valet när det kommer till att hantera en speciell 

händelse. Klein (2004) menar att de flesta väljer det val som fungerar tillräckligt bra, en form av 

”good enough” princip. Det är även så att beslutsfattare ofta tänker igenom olika scenarion för 

att lättare skapa en bild över de problem som kan uppstå. Dessa beslutsprocesser sker med hjälp 

av individens egen intuition som påverkas av olika mönster i en händelse som känns igen från 

tidigare erfarenheter. Detta innebär att erfarenhet och tidigare träning har en stor påverkan i 

hur en beslutsfattare väljer vilken handling som passar bäst för ändamålet. Det här innebär även 

att en individ sällan väljer alternativ som denna är ovan vid vilket kan påverka möjligheten till 

förändrat och möjligtvis förbättrat samt förenklat arbetssätt (Klein, 2004). 

Kognition är inte enbart något som sker innanför huvudet på en speciell individ eller en 

beslutsfattare. Kognition är ett fenomen som skapas inom ett större system där fler faktorer 

påverkar en grupps eller en individs kognitiva förmåga/förmågor. Hutchins(1995) många 

system är för stora och komplexa för att en enskild individ ska lyckas införskaffa och analysera 

all tillgänglig information. Det här bidrar till att ett ökat samarbete mellan berörda individer och 

organisationer med tydliga informationsvägar som bidrar till att en större mängd information 

kan bearbetas och representeras. Detta samarbete är också ett krav för att organisationer ska 

kunna arbeta tillsammans på ett fördelaktigt sätt samt förstå vem som bör göra vad i en specifik 

situation. 

 

Distribuerad kognition skapar därför ett tillfälle för organisationer och grupper att fördela och 

analysera information tillsammans för att skapa gemensamma handlingsplaner och strategier. 

Det är därför inte längre tillräckligt att se till enskilda individers handlingar under ett 

organisatoriskt samarbete utan även miljön, tidigare erfarenheter samt tekniska hjälpmedel 

inom en organisation bör studeras (Hutchins, 1995). 

3.2 Beslutsfattande 

Traditionella modeller inom beslutsfattande missar ofta att ta hänsyn till viktiga faktorer inom 

den miljö där beslutet fattas. Beslutsfattare inom operativa miljöer förlitar sig ofta på en utförlig 

erfarenhet inom domänen där arbetet utförs (Klein, Orasanu, Calderwood & Zsambok, 1993). 

Beslut fattas genom att en operatör kopplar samman ny information med tidigare kunskap och 

tidigare erfarenheter kring liknande situationer.  Klein (1990) presenterar sin Recognition-

Primed Decision (RPD) Model där han visar hur erfarenhet används för att kontrollera och styra 

den analys som sker av ny information vid ett beslut.  Modellen förklarar hur operatörer kan 

fatta beslut utan att behöva analysera alla möjliga åtgärder och därigenom fattar beslut 

snabbare och i många fall mer pricksäkert. RPD skiljer sig från tidigare modeller inom mer 

analytiskt beslutsfattande då dessa är ovanligare inom ”naturliga” miljöer.  RPD skapades utifrån 

studier av Räddningstjänst och brandmän för att förstå och förklara hur de fattade beslut under 

hög belastning.  Besluten som studerades och kartlagdes var exempelvis initierandet av så 
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kallade ”search and rescue” uppdrag till exempel huruvida elden bör attackeras eller begränsas 

samt hur resurser bör förflyttas för att underlätta brandbekämpning.  Brandmännen förklarade 

själva hur de inte kände att de gjorde några val eller undersökte olika alternativ/sannolikheter. 

De såg hela beslutsfattandet som ett aktivt agerande utifrån tidigare erfarenheter genom att 

övervaka händelsen och sedan modifiera en åtgärdsplan som kunde passa för den aktuella 

situationen.  Klein (1990) förklarar också hur det skulle kunna existera en djupare analys på en 

omedveten nivå hos brandmännen vilket gjorde det problematiskt för dem att förklara hur de 

fattade beslut.  Klein argumenterar för att det mest sannolika var att besluten inte analyserades 

på en djupare nivå då en sådan analys inte är möjlig att utföra inom ett så kort tidsintervall som 

en minut. Ett av de större problemen inom beslutsfattande berör tidsaspekten och hur väl en 

situation hinner analyseras.  Om det finns möjlighet för ytterligare analys vidareutvecklas 

beslutet och mycket fokus läggs på framtida händelser för situationen. Beslut vidareutvecklas 

och studeras utifrån vad de kommer leda till och hur en situation kommer utvecklas om en viss 

aktivitet utförs. När det finns möjlighet för denna analys att utföras finns det stora möjligheter 

att tidigt hitta problematik som kan uppkomma från ett specifikt beslut. Det innebär att en 

majoritet av de beslut som fattas påverkas positivt av att tänkas över ytterligare en gång i mån 

av tid för att undvika problem inom hanterandet av en situation (Klein, 1990). 

På liknande sätt sker arbetet inom trafikledning där trafikledaren inte har möjlighet eller tid att 

analysera alla möjliga val och åtgärder utan förlitar sig till stora delar på sin egen erfarenhet.  Då 

trafikledning inom vägtrafik kräver att trafikledaren agerar snabbt och effektivt finns är viktigt 

att det finns en tillräcklig erfarenhet hos operatören. Det här kan kompletteras genom det 

gemensamma arbetet då fler personer kan vara delaktiga vid ett beslut och det bör då finnas 

minst en person som besitter tillräckligt erfarenhet (Klein, 1990).   

3.3 Joint Cognitive System & Cognitive Systems Engineering 

Joint Cognitive System (JCS) är ett synsätt där en eller flera organisationer studeras utifrån ett 

funktionellt systemperspektiv där människa och teknologi samarbetar mot ett gemensamt mål. 

En organisation eller ett organisatoriskt samarbetes förmåga att lyckas med uppgifter är direkt 

beroende av dess förmåga att arbeta som ett JCS. Människans roll i systemet har tidigare setts 

från olika perspektiv där personer antingen ses som syndare eller helgon vilket i dagens läge 

inte ger en tillräckligt tydlig bild över organisationens verkliga samband och funktionalitet. 

Genom att lägga skuld på den mänskliga faktorn riskerar organisationer att missa viktig 

problematik som i framtiden kan leda till ytterligare en händelse av samma natur. Människor 

skapar goda förutsättningar för att lyckas genom att lära sig, av tidigare erfarenheter, anpassa 

sig till ny information samt förstå vilka mål som måste uppnås. Ett av målen med JCS är att förstå 

hur informationsfördelning, lärande, informationsanalys och måldefinitioner uppnås inom 

systemet som studeras (Hollnagel & Woods, 2005).  

 

Hollnagel & Woods (1983) har utifrån detta systemperspektiv presenterat Cognitive System 

Engineering (CSE). Inom CSE ligger inte fokus på hur olika begränsningar ska överkommas utan 
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fokuserar istället på anpassningsbarhet och kontroll inom ett system och tillvägagångssätt för 

att skapa detta.  Tre olika grundpelare presenteras under systemperspektivet som lyder:  

 

1. Interactions and emergence – Ett systems beteende och dess delar bör studeras utifrån dess 

interaktion och samverkan med varandra. Det finns inte någon anledning till att studera enskilda 

isolerade delar.  

 

2. Cross-scale interaction – För att förstå hur ett system fungerar bör även andra aktörer och 

organisationer studeras som kan komma att påverka systemets funktionalitet. Det här kan även 

kallas för så kallad ”Multiple levels of analysis” där fokus ligger på organisationernas påverkan 

på varandra i olika nivåer.  

 

3. Perspective – Perspektiv och syfte påverkar hur ett system bör studeras och på vilken 

detaljnivå analysen bör ligga.  

 

Fokuspunkten inom CSE ligger kring olika faktorer, relationer och processer som byggs upp och 

skapas kring kopplingarna mellan människor, teknik och vardagligt arbete. Det här gör synsättet 

till en god kandidat när det kommer till att studera arbete och interaktion inom TC. Det är dock 

viktigt att vara tydlig inom den tredje grundpelaren ”Perspective” när studien utförs eftersom 

rätt detaljnivå är av yttersta relevans när ett system av denna magnitud undersöks.  

 

Grundpelare 2 inom CSE, Cross-scale interaction, presenteras av Hollnagel & Woods (2005) som 

interaktionen mellan ”Sharp-end” och ”Blunt-end” i ett system. I ”Sharp-end” finns personer som 

är i direkt kontakt med olika processer i systemet som till exempel trafikledare. I ”Blunt-end” 

finns istället de som reglerar ett system i form av administratörer och utomstående parter som 

bidrar till organisationens arbete. Det här innebär att felaktiga mål och felaktig anpassning inom 

den så kallade ”Blunt-end” kan ge stora konsekvenser för arbete inom ”Sharp-end”. På grund av 

detta kommer denna studie att fokusera på ”Sharp-end” där många beslut fattas under 

begränsad kunskap och tidspress. Studien kommer att utgå ifrån ett JCS-perspektiv med hjälp av 

grundpelare inom CSE för att förtydliga förhållanden och interaktionen mellan olika delar i 

systemet.  

 

3.3.1 Människans roll i sammansatta kognitiva system 

Människa och artefakt (exempelvis dator, penna, papper) har traditionellt studerats som olika 

och skilda delar som tvingas att interagera. CSE argumenterar istället för att dessa skilda delar 

ska ses som ett sammansatt system, ett JCS. Tidigare har teknik utformats med fokus på att 

utföra en specifik uppgift och lösa ett specifikt problem utan att ta hänsyn till vem som ska styra 

och kontrollera tekniken. Det här har skapat vissa problem där människan har lämnats utanför 

systemet och setts mer som ett problem än en möjlig kunskapsbank och resurs. Det viktigaste i 

ett JCS är människan och det här försöker Hollnagel m.fl. (2005) förklara genom att se olika 

miljöer som system där människa och teknik samarbetar mot ett gemensamt mål. I de flesta 
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system är det människan som verkar som en sammankopplande del mellan olika system och 

arbetar för att lösa de problem som kan uppkomma. Ytterligare problem uppkommer då 

tekniska system ofta är utformade för att automatiskt sköta vissa uppgifter inom systemet. Det 

här kan leda till att operatören lämnas utanför systemets loop och får otillräcklig information 

om systemets status. Det här fungerar så länge inga större fel uppkommer inom systemet men 

kan bli problematiskt när operatören måste hjälpa systemet att återhämta sig efter ett fel. När 

ett fel väl uppkommer har operatören inte varit delaktig i tidigare aktiviteter i systemet och har 

inte heller blivit informerad vilket leder till att operatören inte vet vilka beslut som bör fattas 

och vilka aktiviteter som leder till att felen åtgärdas. Det här leder i sin tur till att mycket tid och 

resurser läggs på felsökning istället för att lösa det ursprungliga problemet (Hollnagel m.fl., 

2005).  

Det är också intressant att se till människors olika kunskaper och roller inom ett specifikt 

system. De människor som arbetar inom systemen besitter ofta god kunskap om hur systemet 

fungerar och på vilket sett olika interaktioner får olika konsekvenser. Operatörer och 

systemdesigners ser systemet olika och ofta sker designfel då dessa två parter inte samarbetar 

med varandra. System tenderar att designas för uppgiftslösning, inte för samarbete med en 

mänsklig operatör. Genom att använda sig utav CSE som synsätt när ett system skapas kan 

många problem undvikas då operatören eller användaren är med i ett tidigt stadie och förklarar 

hur han/hon tycker att systemet bör fungera. Det här är extra viktigt när ett system utformas för 

att stödja en operatör att fatta viktiga beslut under tidspress. Systemet måste då arbeta 

tillsammans med operatören och tillföra relevant information på ett tillförlitligt sätt för att rätt 

beslut ska kunna fattas. Operatören måste kunna bli tilldelad relevant information tidigt för att 

snabbt kunna relatera denna till tidigare kunskap och erfarenhet för att fatta ett beslut 

(Hollnagel m.fl., 2005).  En systemdesigner kan också anse att han/hon har god kunskap om hur 

systemet används när detta inte alls är fallet. Det kan vara så att designern tror att systemet 

används och körs enligt föreskrifter och dokumentation kring systemet. I verkligheten kanske 

systemet används på ett helt annorlunda sätt för att detta passar uppgiften bättre. Återigen är 

det av yttersta vikt att designer och användare eller operatör diskuterar och samarbetar för att 

utforma systemet för att uppnå en god funktionalitet anpassat efter uppgiften och 

användaren(Boland & Collopy, 2004).  

3.3.2 Ett resilient system 

Försök till att förbättra säkerheten inom ett system har tidigare till stora delar fokuserat på att 

förbättra säkerheten efter en händelse har inträffat. Nya krav och förebyggande arbete ses ofta 

inom en organisation som ökade kostnader för verksamheten. Det här påverkar till stora delar 

att det proaktiva arbetet blir lidande då det allt för sällan finns tydliga argument för att stödja en 

kostnadsökning.  Då mycket säkerhetsarbete är grundat i tidigare händelser påverkas ofta vår 

uppfattning av vilka händelser som kan komma att inträffa. Det här leder till att den allt mer 

viktiga uppfinningsförmågan blir lidande då våra föreställningar redan är låsta i tidigare 

incidenter. Vår förmåga att förutse risker och säkerhetsbrister i ett system bygger ofta på en 

metodik som ständigt utvecklas genom påbyggnad av nya faktorer. Det här kan exempelvis 
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handla om att stödja ett speciellt tillvägagångssätt genom att skylla en händelse på den 

mänskliga faktorn eller säkerhetskulturen i organisationen. En övergripande princip verkar vara 

att vi bara förändrar tillräckligt mycket i ett tillvägagångssätt för att täcka den specifika 

händelsen. Resilience Engineering (RE)(Dekker, Hollnagel, Woods & Cook, 2008) förespråkas då 

det inte innebär en mindre förändring till ett redan existerande synsätt, utan bidrar istället med 

ett helt nytt sätt att tänka kring säkerhet.  Människor har en naturlig förmåga att alltid försöka 

agera så säkert som möjligt i en situation eller under ett arbete. Personer i en organisation är 

oftast medvetna om vilka vägar som kan riskera att leda till misslyckanden eller säkerhetsbrister 

och utvecklar ofta personliga strategier för att undvika dessa. De som misslyckas med att 

utveckla dessa strategier hamnar ofta i ett så kallat reaktivt läge som kräver ständig 

”brandbekämpning”.  Riskerna att en incident ska inträffa i ett system ökar när det inte finns 

tillräcklig tid eller möjligheter att utveckla och upprätthålla förebyggande åtgärder. Förmågan 

att vara noggrann men samtidigt tillräckligt effektiv är av yttersta vikt för att inget centralt 

förbises i systemet. En resilient organisation hanterar säkerhet som ett grundläggande värde 

och arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och riskanalyser. Det är uppenbarligen så att lyckat 

säkerhetsarbete visar sig genom händelser som inte inträffar, det här bidrar med ytterligare en 

anledning till problematiken kring att förespråka ökade kostnader för säkerhetsarbete. Då 

vikten av säkerhetsarbete visar sig i händelser som inte inträffar är det svårt, om inte omöjligt, 

att få en konkret siffra på värdet av säkerhetsarbetet. Förebyggande arbete och förutseende 

kring möjliga risker är ett centralt begrepp inom RE. Ett system med hög resilience arbetar 

därför aktivt med att förutse och förstå hur omgivningen kommer att förändras för att tidigt 

anpassa sin förmåga att agera vid en händelse.  

En organisation kämpar hela tiden med problematik kring att allt ska göras snabbare, bättre och 

billigare.  Förväntningarna kring att upprätthålla samma mängd säkerhet eller till och med öka 

säkerheten samtidigt som arbetet ska gå snabbare och göras bättre riskerar att skapa stora 

problem i organisationen.  Strävan efter att utföra uppgifter snabbare, bättre och billigare leder 

ofta till att resiliensen i systemet urholkas och riskerna ökar. Woods (2003) kallar den här 

strävan ”Law of Stretched Systems” det vill säga att ett system alltid sträcker sig för att fungera 

på sin maxkapacitet. Införandet av ny teknik som förbättrar en del av systemet ökar istället 

tempot och intensiteten. Ständigt tryck kring prestationsförbättringar och effektivitetskrav leder 

till att operatörer i systemet måste göra mer, arbeta snabbare och utföra uppgifterna i en allt 

mer komplex miljö. Det här innebär att noggrannheten i många uppgifter blir begränsad då det 

inte finns tid eller resurser till att utföra dem. Det här påverkar också kognitiva faktorer hos 

människan som exempelvis situationsmedvetenhet eller beslutsfattande då det sällan finns tid 

för eftertanke kring en händelse. Analys, bearbetning och arbete sker i ett så högt tempo att 

relevant information riskerar att gå förlorad. (Hollnagel, Woods & Leveson, 2006).  

3.3.3 Efficiency-Thoroughness Trade-Off 

Efficiency-thoroughness trade-off principen (ETTO) är framtagen av Erik Hollnagel(2009) och 

har bidragit med ett synsätt kring hur olika aktiviteter utförs och varför människor arbetar på 

det sett som de gör. Principen berör människans förmåga att ständigt anpassa noggrannhet och 
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effektivitet inom en speciell uppgift. När en uppgift kräver extrem precision och noggrannhet 

minskar uppgiftens effektivitet och när en uppgift kräver hög effektivitet minskar 

noggrannheten i resultat och utförande (Hollnagel, 2005). Inom trafikledning under hög 

tidspress sker denna princip kontinuerligt under olika uppgifter då ett utbyte mellan effektivitet 

(framkomlighet) och säkerhet (noggrannhet) ständigt pågår. Detta gör uppgiften till en 

balansgång där trafikledaren måste anpassa nivån på noggrannhet och effektivitet för att uppnå 

lyckad och säker trafikledning och informationsfördelning. Den här principen är även 

applicerbar på den instrumentanvändning och den kommunikation som sker på TC.  Avläsning 

av de hjälpmedel som finns och jämförelsen av dessa kräver stor noggrannhet och tar längre tid 

än vad som finns tillgängligt för trafikledaren under majoriteten av uppgifter. Detta innebär att 

trafikledaren själv måste avgöra vilka informationskällor som ska avläsas samt hur dessa ska 

jämföras för att lyckas motverka framtida problem och lösa den aktuella situationen. Även inom 

kommunikationen krävs en form av ETTO där mycket information är irrelevant för den aktuella 

handlingen och ska inte förmedlas till alla parter. Här måste trafikledaren återigen göra en 

avvägning av hur mycket information som de olika parterna behöver för att lyckas utföra 

uppgiften på ett säkert men effektivt sätt (Hollnagel, 2005).  Det här kan handla om information 

verbalt till andra trafikledare, information i skrift genom NTS eller radiokommunikation med 

exempelvis bärgare eller blåljusenheter. Hjälpmedel och system går att anpassa för att stödja 

denna princip och ge trafikledaren möjlighet att bli både noggrannare och effektivare i sitt 

arbete. Det här kan i sin tur minska stress och arbetsbelastning hos trafikledaren vilket 

underlättar arbetet i sin helhet.  

3.3.4 Feedback & Feedforward 

Komplexa dynamiska system förändrar hela tiden sitt beteende utifrån olika händelser och 

extern stimuli. Feedback är det som sker mellan två system som är kopplade till varandra och 

därigenom påverkar varandras beteende. Direkt kausala samband är svåra att identifiera i 

liknande system då de snarare påverkar varandra i ett mer loopat tillstånd. Det här gör att 

diskussioner kring orsak och verkan ofta blir missledande då det ständigt sker en viss påverkan 

mellan systemen. Det här leder i sin tur till att ett system måste studeras i sin helhet då enskilda 

delar, eller delsystem inte kan ge en tillräcklig förståelse för en händelse. Feedback i ett system 

kan användas till olika ändamål som exempelvis öka systemets resiliens. För att upprätthålla 

kontroll och förståelse för ett systems beteende krävs i de flesta fall feedback. Feedback ger en 

operatör förmågan att förstå hur olika handlingar har påverkat en situation. En operatörs 

situationsförståelse riskerar att bli lidande om den så kallade Feedback-loopen inte fungerar 

som den bör. Det här leder i sin tur till ”Out-of-the-loop” performance problem (Endsley & 

Kaber, 1997) där systemets funktionalitet blir lidande då operatören befinner sig utanför 

”händelseloopen”. För att motverka det här krävs system som är designade för att stödja 

operatören och systemet genom att ge relevant feedback kring en händelse. Exakt vilken 

information som är relevant som feedback är ofta svårt att avgöra och är helt beroende av vad 

det är för typ av händelse som måste hanteras. Kvalitén på feedback påverkar 

situationsmedvetenheten, alltså operatörens förmåga att förstå hur en situation ser ut men även 
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hur den kan komma att utvecklas. När situationsmedvetenheten påverkas blir också 

beslutsfattandet lidande då operatören riskerar att inte ha tillräckligt förståelse kring händelsen 

för att fatta korrekt beslut. Ett felaktigt beslut som leder till en handling är också svår att 

identifiera om den fortsatta feedbackloopen inte fungerar.  Felaktig feedback påverkar alltså inte 

bara vid en specifik handling utan har också påverkan på systemets vidare funktionalitet som 

helhet. En felaktig feedback under en längre tidsperiod inom ett system som arbetar för säkerhet 

kan få förödande konsekvenser (Åström & Murray, 2008). 

Feedforward är istället förmågan att förutse och hantera störningar innan de har hunnit påverka 

systemets funktionalitet. Det innebär alltså att tidigt ha förmågan att identifiera händelser som 

kan komma att störa systemet.  Feedback och erfarenhet används av en operatör för att 

predicera och förutse hur en händelse kan utvecklas. En bra feedback i kombination med 

erfarenhet kan i de flesta fall förbättra det proaktiva arbetet. 

3.4 Endsley’s tre-nivås modell & situationsmedvetenhet 

För att operatörer inom komplexa sociotekniska system ska ha möjlighet att fatta rätt beslut i 

rätt situation krävs en tillräckligt hög nivå av Situationsmedvetenhet (SM). Operatörer måste 

därför ha förmåga att skapa och upprätthålla den nivå av SM som är nödvändig för en specifik 

situation. Hjälpmedel, stödsystem och utrustning bör därför vara utformade för att främja och 

underlätta arbetet kring att skapa SM. Utformning av hjälpmedel som underlättar detta arbete 

beror på hur SM används och fungerar i det systemet som hjälpmedlet ska implementeras i. Det 

är också viktigt att ta hänsyn till hur informationen är integrerad i systemet och hur olika 

mänskliga operatörer arbetar inom systemet. Trots att SM är ett vedertaget begrepp som har 

undersökts i över 20 år finns det fortfarande stora områden som är outforskade. Det krävs 

fortfarande mycket arbete för att förstå exakt vad SM är, hur det påverkas av olika faktorer samt 

hur SM bör mätas i ett system.  Salmon m.fl. (2006) argumenterar för att det viktigaste i nuläget 

är att skapa förståelse kring hur SM fungerar inom allt mer komplexa sociotekniska systemen i 

dagens samhälle. Dagens system växer i både komplexitet kring hjälpmedel och samverkande 

parter samt allt större arbetslag som arbetar inom systemen. Tidigare har SM varit begränsat till 

individen och dess arbetssituation vilket i dagens läge inte längre är fullt lika användbart. 

Fortsatt arbete krävs för att ta hänsyn till hur SM bör mätas inom större arbetslag och hur 

gemensam SM skapas inom olika arbetsområden.  

Rent teoretiskt finns det många olika förklaringar till vad SM egentligen innebär och hur det bör 

definieras. Många olika teoretiska modeller och perspektiv har presenteras kring SM men ännu 

finns ingen allmänt accepterad modell. De flesta modeller syftar till att kartlägga enskilda 

individers SM vid utförande av aktiviteter inom sammansatta kognitiva system. Endsley’s tre-

nivås modell (1995a), Smiths & Hancock’s perceptuella cykliska model(1995) eller Bedny & 

Meisters (1999)aktivitets teori modell är tre modeller som ofta diskuteras inom SM. Endsley’s 

tre-nivås modell är en kognitiv teori som fokuserar på informationshantering och bearbetning. 

Smith & Hancock’s modell är baserad i Neissers perceptuella cykel modell (Neisser, 1976) 

medan Bedny & Meister använder sig av aktivitetsteori för att beskriva och modeller SM.  Ett 

flertal olika definitioner har använts genom åren för att förklara vad SM innehåller. Den 
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definition som används i detta projekt kommer ursprungligen från Endsley (1988) där han 

argumenterar för att SM införskaffas genom integrering av kunskap kring återkommande 

antaganden av en speciella situation. Dessa antaganden handlar exempelvis om att se likheter 

mellan olika situationer eller genom erfarenhet hitta ledtrådar som kan stödja beslutsfattande 

inom situationen.  

Endlsey’s tre-nivå modell (se Figur 5) ligger som grund för projektets arbete inom SM och är 

även den modell som har fått mest uppmärksamhet i litteraturen. Modellen beskriver SM som en 

intern kognitiva produkt som är uppbyggd av tre olika hierarkiska nivåer som är separerade 

från de processer som krävs för att skapa SM. Beslutsfattande och handlingsexekvering är 

centrala inom modellen och härleds av informationsbearbetning och perception. Skapande och 

underhåll av SM påverkas av olika faktorer som kan vara antingen individuella (erfarenhet, 

träning, arbetsbelastning), systemiska faktorer (gränssnittsdesign) eller uppgiftens komplexitet. 

Endsley fokuserar på att beskriva individen som en passiv informationsreceptor och delar 

därefter in SM i tre olika hierarkiska nivåer där den första nivån involverar uppfattning av 

status, egenskaper och förhållanden inom uppgiftskontexten (Salmon m.fl., 2009). Första nivån 

beskriver hur information uppfattas och införskaffas, inte hur den senare analyseras. Hur 

informationen sedan förstås och analyseras av operatören beror på en mängd olika faktorer så 

som erfarenhet, förväntningar eller arbetsbelastning. 

 Nivå två i modellen involverar tolkning av den information som inkommer i nivå ett. Individen 

eller operatören försöker här skapa förståelse och identifiera hur relevant informationen är för 

Figur 5: Endsley’s tre-nivås modell (Endsley, 1995a) 
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den aktuella uppgiften. Relevansen av informationen avgörs utifrån vilka krav som finns samt 

vilka övergripande mål uppgiften har. Även i nivå två påverkas tolkningarna av individuella 

faktorer som kan skilja mellan olika individer och därigenom ge olika typer av output. I nivå tre 

som är den högsta nivån i hierarkin förutses hur olika handlingar kommer påverka systemets 

status. Genom att använda information från både nivå ett och nivå två kan en operatör 

tillsammans med tidigare erfarenhet skapa en prognos över framtida systemstatus. Jämförelsen 

mellan den aktuella informationen och tidigare erfarenheter och kunskaper skapar en möjlighet 

att förutse hur en situation kommer att utvecklas beroende på vilket beslut som fattas. Enligt 

Endsley (1995a) handlar mycket av SM om att operatören måste ha tillräckligt utvecklade 

mentala modeller över olika situationer för att kunna fatta rätt beslut. Beslutsfattandet som görs 

är beroende av aktuella information och hur den representeras i systemet i kombination med 

vilka erfarenheter och kunskaper operatören besitter. Det är här viktigt att förstå att det kan 

finnas problematik i båda leden, kvalitén hos informationen är ytterst viktig för att en operatör 

ska kunna koppla samman denna med sin egen kunskap och erfarenhet. Det kan också finnas 

brister hos operatören i kunskap, erfarenhet eller träning som leder till att informationen inte 

kan bearbetas på ett tillräckligt bra sätt.  

En stor del av projektets analys kommer att baseras på Endsley’s tre-nivås modell. Modellen har 

sitt ursprung inom flyg och flygsäkerhet men har också applicerats på andra områden som 

kontrollrum i kärnkraftverk, flygtrafikledning och bilkörning. Modellen grundar sig i 

Informations Processing Theory samt Recognition Primed Decision Making Model (Klein, 1990). 

Det här lämpar sig väl då mycket av det arbete som sker på TC fokuserar på att hantera och 

bearbeta stora mängder information och koppla samman dessa med tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Sammanfattningsvis är modellen tre konkreta nivåer, uppfattning av viktiga element, 

tolkning av informationens betydelse samt förutse framtida systemstatus vid olika ageranden.  

3.5 Kommunikation 

För att ett samarbete ska kunna fungera krävs ett tydligt nätverk för kommunikation. I dagens 

läge är mycket av den kommunikation som sker beroende av olika hjälpmedel vilket bidrar till 

ytterligare en nivå som måste hanteras och studeras. Organisationer är beroende av dessa 

tekniska hjälpmedel vilket kräver att de är väl utformade för att stödja arbetet kring 

kommunikation under en situation.  

 

Möjligheterna att agera på ett korrekt sätt under en händelseutveckling är beroende av att rätt 

beslutsfattare får rätt information vid rätt tillfälle vilket även bidrar till större möjlighet till 

återkoppling och förståelse inom systemet (Graber 2003; Argyris 1993, Schein, 1992). En god 

kommunikation är därför extremt viktigt för att organisationer ska kunna ta rätt beslut i rätt 

situation samt lära sig av tidigare erfarenheter och handlingar. Det är dock viktigt att förstå att 

ett tekniskt system som syftar till kommunikation bara bidrar med en möjlighet till 

kommunikation, det krävs att de inblandade parterna har en god förståelse och goda sociala 

förmågor för att använda hjälpmedlet på korrekt sätt. Det finns alltså ett flertal bakomliggande 

faktorer som till exempel träning och tidigare erfarenheter som påverkar hur ett tekniskt 
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hjälpmedel används för kommunikation. En god kommunikation med bra hjälpmedel bidrar 

sammanfattningsvis till att organisationer får det lättare att samarbeta för att uppnå ett 

gemensamt mål (Graber, 2003). Intern och extern kommunikation ger organisationer en större 

möjlighet till att fatta rätt beslut inom en kris och ger en större övergripande förståelse för den 

problematik som kan finnas. Möjligheten till samarbete ökar kraftigt med hjälp av goda 

informations och kommunikationsvägar både mellan och inom organisationer, det bör även 

finnas goda möjligheter till att uppsöka information för att organisationer ska kunna skapa en 

bild över en händelse (Comfort, 1999).  

 

Kommunikation är viktigt för organisatoriskt lärande då brister inom ett system kan upptäckas i 

ett tidigt stadie genom att analysera informationsvägar och därigenom kartlägga vart i systemet 

information och kommunikation kan vara otillräckligt. Informationsflöde är därför en aspekt av 

ett organisatoriskt samarbete som är intressant att studera för att tidigt se brister inom 

samarbetet och kommunikationen. Med hjälp av ett kartlagt informationsflöde kan reparation 

och kompletterande arbete kring de områden som är otillräckliga påbörjas. Detta för att 

beslutsfattare ska få större möjligheter att fatta korrekta beslut under en händelse. Argyris & 

Schön (1995) diskuterar single-loop learning kontra double-loop learning och hur dessa 

påverkar en organisations förändring. Single-loop learning skapas när ett fel upptäckts och 

organisationens beteende förändras men underliggande värderingar kvarstår medan double-

loop learning bidrar till att även värderingar ändras inom en organisation.  Beroende på hur 

problematiken inom organisation och arbetssätt ser ut så kan det skilja huruvida single-loop 

eller double-loop learning är det bästa inlärningssättet. Double-loop learning är svårare att 

uppnå då det kräver en omstrukturering av underliggande värderingar samtidigt som beteendet 

ändras. Det här är en process som tar lång tid och kräver ett stort engagemang från alla 

inblandade parter.  

3.5.1 Common Ground 

För att individer och organisationer ska kunna förstå varandra på en hög nivå för att lyckas fatta 

korrekta beslut inför situation eller händelse krävs något som Clark (1996) kallar för Common 

Ground (CG), gemensam förståelse. CG utvecklas kontinuerligt under olika aktiviteter och 

former av samverkan och samarbete. En bra CG ger organisationer och individer en god 

förståelse för varandras egenskaper, styrkor, svagheter och ansvarsområden samt hur olika 

händelser uppfattas. Kommunikation påverkas också av denna gemensamma förståelse vilket 

även är ett krav för att informationsfördelningen ska kunna fungera utan några allvarligare 

missförstånd mellan olika parter. CG ger även en tydligare bild över vad det gemensamma målet 

är under en speciell händelse eller under ett samarbete. Det är av yttersta vikt att det finns en 

god förståelse för detta gemensamma mål för att handlingar och samarbetet fram till målet ska 

fortlöpa utan missförstånd och undvikbara problem (Clark, 1996). CG påverkar alltså i största 

grad ett samarbete och det är extremt viktigt att alla parter inom organisationer ”talar samma 

språk”. För att skapa en god gemensam förståelse är det därför viktigt med ett 

interorganisatoriskt lärande i form av till exempel gemensamma utbildningar och andra 
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gemensamma aktiviteter i den mån det är möjligt. En öppen kommunikation mellan olika 

organisationsdelar är också fördelaktigt för att skapa CG mellan anställda för att lättare förstå 

varandras problematik.  

3.6 Nielsens Heuristiker 

Nielsens Heuristiker(Nielsen & Molich, 1990) är en uppsättning principer kring interaktions- 

och gränssnittsdesign som markerar viktiga punkter inom användbarhet. Nielsens Heuristiker 

är inte en fullskalig användbarhetsmetod i sig utan snarare en uppsättning riktlinjer som en 

designer uppmanas att kontrollera. Nielsens Heuristiker går också att applicera på en 

systemnivå för att hitta problematik i hela systemet som kan påverka hur en operatör eller 

användare väljer att agera. 

I. Visibility of system status – Systemet ska alltid hålla användaren uppdaterade kring 

vad som händer i systemet och ge relevant feedback inom rimlig tid.  

 

II. Match between system and the real world – Systemet ska efterlikna verkligheten och 

därigenom beskriva händelser och aktiviteter på ett språk som användaren förstår. 

Information ska representeras i en naturlig och logisk ordning 

 

III. User control and freedom – En användare ska ha möjlighet till frihet och kontroll i 

systemet men fortfarande ha möjlighet att ångra sig vid fel val.  

 

IV. Consistency and standards – Användaren ska inte behöva lägga resurser på att fundera 

kring olika formuleringar och gränssnittet ska därför följa de konventioner som finns på 

den plattform det körs på. 

 

V. Error prevention – Gränssnittet ska vara uppbyggt för att kunna förebygga möjliga fel 

som uppkommer i systemet.  

 

VI. Recognition rather than recall – Användaren ska inte behöva komma ihåg var i 

gränssnittet som funktioner ligger utan dessa bör kännas igen enkelt i systemet. 

 

VII. Flexibility and efficiency of use – Användaren ska ha möjlighet att anpassa gränsnittet 

till sig själv och utifrån sina aktuella arbetsuppgifter 

 

VIII. Aesthetic and minimalist design – Gränssnittet ska ej presentera information som är 

irrelevant för att undvika att relevant information konkurreras ut. 

 

IX. Help users recognize, diagnose, and recover from errors – Felmeddelanden I 

systemet ska vara enkelt formulerade, förklara vad som gick fel och även ge förslag på 

hur problemet kan lösas. 
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X. Help and documentation – Stöd och information som syftar till att hjälpa användaren 

ska vara lätt att hitta i samt fokusera på användarens arbetsuppgifter. Konkreta steg 

kring utförande bör också vara lättillgängligt för användaren 

Nielsens heuristiker användes som en grund för delar av det observationsprotokoll som 

skapades för datainsamlingstillfällena. De har också varit bidragande till hur analysen har 

utformats då de berör viktiga delar av hur ett system bör fungera. Eftersom heuristikerna är en 

uppsättning principer och inte en fastställd användbarhetsmetod har de snarare bidragit med en 

förståelse kring hur det empiriska materialet bör införskaffas och analyseras samt vilka punkter 

eller indikatorer som är viktiga att fokusera på. 

  



28 
 

4 Arbetsprocess & Metod 

Avsnittet presenterar arbetsprocessen kring projektet och de etapper som har utförts under 

projektets gång. Stora delar av analysen har varit en iterativ process som har pågått under 

projektet. Då analysen till stora delar var data-driven har projektets riktning delvis förändrats 

för att uppnå ett bättre, tydligare och mer användbart resultat. Datainsamlingen inom projektet 

var av en kvalitativ natur och grundade sig i intervjuobservationer samt genomgång av 

relevanta delar i systemet. Avsnittet berör också den analysmetod som i slutet användes för att 

kartlägga de aspekter i systemet som sedan låg som grund för att utforma utvärderingsverktyget 

FST. 

Datainsamling utfördes på Trafikverkets operativa ledningscentraler för vägtrafik i Göteborg 

och Stockholm. Det här bidrar med att generaliserbarheten riskerar att bli något lägre då bara 

två av fyra trafikledningscentraler har studerats. Trafikledningscentralerna arbetar däremot på 

liknande sätt med samma utrustning och det bör därför vara möjligt att även applicera 

resultaten av denna rapport på andra trafikcentraler i landet. Datainsamlingen utfördes under 

Mars-April 2015 under sex olika tillfällen. Primärdata som användes i projektet kommer från så 

kallade observationsintervjuer där en observatör satt med trafikledaren under deras arbetsdag 

för att studera arbetet och ställa frågor kring olika aktiviteter i systemet. Figur 6 visar 

arbetsprocessen under projektet och förklaras närmare under avsnitt 4.1. 

Figur 6: Projektets Arbetsprocess 
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4.1 Aktiviteter & Etapper 

4.1.1 Teorietapp 

Den första ettapen i projektet var en grundlig teorietapp där stora delar teori bearbetades och 

studerades för att hitta rätt infallsvinkel på datainsamling och fortsatt arbete med projektet.  

Etappen låg som grund för det fortsatta arbetet men den teori som ursprungligen användes hade 

också möjlighet att förändras då projektet utvecklas. I de flesta studier är det viktigt att inte låsa 

fast projektet för tidigt vid exempelvis en specifik metod eller teori. Projektet måste ha möjlighet 

att röra sig vid nya fynd i det empiriska materialet. Den teori eller det övergripande synsätt som 

användes var Cognitive Systems Engineering/Joint Cognitive System (Hollnagel & Woods, 2006). 

Utöver detta synsätt så krävdes en stor del införskaffning av kunskap kring Trafikverket som 

organisation, hur ledningscentralerna ser ut och fungerar samt arbetssätt och teknikanvändning. 

Teorietappen fortlöpte parallellt under hela projektet men det var viktigt att det fanns en god 

grund att bygga ifrån tidigt i projektet.  Så kallad data-driven analys möjliggjordes tack vare att 

det fanns utrymme för teori och metoder att förändras under projektets gång.  

 

4.1.2 Datainsamlingsetapp 

Datainsamlingsetappen påbörjades i Mars 2015 och sträckte sig fram till början av April 2015. 

Datainsamlingen kunde påbörjas då tillräcklig teori och kunskap kring domänen hade 

införskaffats. Innan datainsamlingen krävdes en öppen infallsvinkel som ändå var grundad i en 

god förståelse för systemet som helhet (Emerson, 1995). Den datainsamlingsmetod som var 

mest lämpad för projektet var av en kvalitativ natur, nämligen en kombination av observationer 

och intervjuer. Denna typ av datainsamling kan också kallas observationsintervjuer där 

observation och intervju sker samtidigt under trafikledarens arbete. Det fanns även möjlighet 

för kompletterande datainsamling om behovet hade uppkommit. Det empiriska material som 

införskaffats ansågs dock vara tillräckligt för att utföra analysarbetet och skapandet av 

utvärderingsverktyget. Datainsamlingen utfördes vid sex olika tillfällen, de två första tillfällena 

var uppdelade som heldagar på de två olika ledningscentralerna. Dessa tillfällen var till för att 

införskaffa mer generell kunskap kring arbetet och de system som användes under arbetet med 

trafikledning. Dessa tillfällen var också viktiga för att tidigt förstå vilken problematik som skulle 

kunna uppkomma inom studien. De fyra senare datainsamlingstillfällena utfördes istället under 

fyra heldagar uppdelat över två dagar på varje TC. Det här möjliggjorde en mer sammanhållen 

datainsamling och bidrog med att det var lättare att förstå arbetet kring den operativa 

ledningscentralen.  

 

4.1.3 Deltagare 

Under observationerna satt observatören med trafikledarna på TC Öst och TC Väst. Totalt 

studerades sex trafikledare och det arbete som de utförde.  Andra roller inom TC observerades 

och intervjuades inte under studien (exempelvis drifttekniker) då det inte ansågs relevant inom 

ramen för den här studien. Fler deltagare än de sex som observerades var också tillgängliga för 

intervjufrågor och observationer vid behov.  Observatören hade därför möjlighet att flytta 

observationen till den trafikledare som hanterade den aktuella händelsen.  



30 
 

4.1.4 Analysetapp 

Analysetappen skedde parallellt med datainsamlingen i den mån som var möjligt. Det viktigaste 

var att analysen inte dröjde allt för länge efter att det empiriska materialet hade införskaffats. 

Det skulle riskera att skada studiens resultat och viktiga tankar och idéer riskerar att glömmas 

bort om analysen inte ligger tidsmässigt nära datainsamlingen. Exakt vilken metod eller 

tillvägagångsätt som den slutgiltiga analysen skulle ta var inte bestämt utan var något som 

utvecklades under studiens gång. Analysen fokuserade på viktiga indikatorer eller teman i 

systemet kunde vidareanvändas för att analysera användbarhet och funktionalitet i 

trafikledningen.   

4.1.5 Författande av rapport 

Delar av teoretiskt ramverk, bakgrund, syfte och frågeställningar påbörjades tidigt under 

projektets gång och kompletterades under hela projektet. Det här var nödvändigt då studien 

utfördes inom en begränsad tidsram. Delar av det teoretiska ramverket och bakgrunden kom att 

förändras och kompletteras under arbetet men gav också möjlighet till ytterligare reflektion till 

varför vissa teorier och metoder inte var lämpliga för det arbete som utfördes.  Andra delar så 

som analys, diskussion och resultat författades senare i projektet under April och Maj 2015.   

4.1.6 Presentation av resultat 

Resultatet kommer att presenteras i den aktuella forskningsrapport som skapats utifrån 

projektet som utförts. Utöver det här kommer rapporten att gå igenom en framläggningsprocess 

på Linköpings Universitet för att i ett senare stadie kunna bli godkänd för den kurs som 

projektet är ämnat för. En presentation kommer också att skapas för Trafikverkets förvaltning 

där viktiga fynd, arbetsprocess och indikatorer presenteras.  En kortare konferensrapport 

kommer också att författas till den presentationen som senare kommer utföras på Trafikverket 

för att göra det smidigare att förstå och reflektera kring resultatet. Resultatet kommer i nuläget 

bara presenteras på Svenska men det finns även planer för att översättas till Engelska. 

4.2 Kognitiv Etnografi 

4.2.1 Intervju 

Intervjuer är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna inom psykologi och 

samhällsvetenskap och lämpar sig väl för de flesta undersökningar av kvalitativ natur. För att en 

intervju ska ge önskvärt material krävs erfarna intervjuledare samt en grundläggade 

intervjumall. Undersökningen som har utförts är baserad i intervjumaterial och de som har 

utfört intervjuerna har tillsammans åtta års erfarenhet av datainsamlingsmetoden. Det finns 

olika former av intervjuer bland annat öppna intervjuer eller strukturerade samt 

semistrukturerande intervjuer (Creswell, 2013). Dessa olika intervjuer skiljer sig huvudsakligen 

kring vilket syfte studien har samt vilken data undersökningen är intresserad utav. 

Intervjuerna som har utförts inom denna studie är av semi-strukturerad natur då det här bidrar 

till att deltagarna får större yta för egen presentation men ger även intervjuledarna möjlighet att 
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ändra riktning på intervjun om något intressant ämne skulle beröras av intervjudeltagarna. 

Skillnaden mellan strukturerade och semi-strukturerade intervjuer är att de strukturerade 

intervjuerna styrs till en högre grad av intervjuledaren. Semi-strukturerade intervjuer 

uppmanar istället till en friare diskussion kring ämnet och deltagarna får själv diskutera det de 

tycker är relevant. Intervjuerna som utfördes var grundade i en intervjumall där viktiga 

områden presenterades. Datainsamlingen utfördes genom observationer kombinerat med 

intervjuer som i den här rapporten har valts att kallas för observationsintervjuer (Howitt, 2010).  

4.2.2 Observation 

Observationer är en av grundmetoderna för datainsamling vid en kognitiv etnografi där 

uppgifter, arbetsflöden och systemfunktioner kartläggs och analyseras.  Deltagande eller 

kvalitativa obserationer skapar en möjlighet att förstå och fånga den kontext där arbetet utförs. 

Det här är vikigt för att få ett helhetsperspektiv över arbetet och hur de olika interaktionerna ser 

ut inom ett system. Observationer kan också bidra till att identifiera viktiga saker i arbetet som 

andra studiedeltagare inte ser. Intervjuer kan riskera att gå miste om viktig information då det 

krävs att intervjudeltagarna är medvetna om vad de vill säga och vilken problematik de vill 

presentera (Howitt, 2010).  

Observationer kan innebära problematik kring validetet och reliabilitet under en studie när 

deltagarna är medvetna om att någon observerar dem. Patton (2002) diskuterar hur en forskare 

bör förhålla sig till att informera deltagare kring en observationsstudie. Det finns en risk att de 

som studeras ändrar sitt beteende kring arbetet vilket leder till att de uppgifter som utförs ser 

annorlunda ut än vad de gör vanligtvis.  Många är överens om att det ändå är bäst att informera 

studiedeltagarna om att de observeras både av praktiska och etiska skäl. Det är viktigt att 

forskaren är medveten om den problematik som finns kring observationer som metod när en 

observationsstudie utförs(Howitt, 2010). 

Observationerna utfördes under Mars och April 2015 på TC Öst och TC Väst. Observationerna 

var indelade i två olika steg varav de första två besöken fokuserade på hur NTS fungerade samt 

hur trafikledarna rent generellt arbetade. Dessa besök utfördes för att få en ingång i den 

fortsatta datainsamlingen och metodval. De fyra senare besöken var av mer fokuserad natur på 

exempelvis informationsflöden i systemet och kontrollnivåer/kontrollfrågor i systemet. Totalt 

införskaffades 42 timmar observationsmaterial över sex dagar och användes som empirisk 

grund i analysen. Observationerna var av öppen natur och endast ett kortare 

observationsprotokoll skapades utefter Nielsens Heuristiker för att förankra datainsamlingen. 

Det observationsprotokoll som användes finns bifogat som en bilaga (se Bilaga 3). Under 

observationerna fanns det möjlighet att ställa frågor kring olika händelser eller kring systemet 

som helhet (Howitt, 2010) 
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4.2.3 Intervjuobservation 

Det utfördes inte specifika observation och intervjutillfällen under datainsamlingen. Besöken på 

TC Öst och Väst var närmare besläktad med det Sandblad m.fl (1997) kallar 

observationsintervjuer där observation och intervju sker parallellt med att arbetet i systemet 

utförs. Det här bidrog till att speciella situationer kunde ligga som grund för speciella frågor 

kring uppgifter eller hur trafikledaren tänkte kring händelsen. De frågor som ställdes under 

intervjuobservationerna grundade sig delvis i en intervjumall med övergripande frågor kring 

trafikledarens uppgifter och syn på exempelvis NTS (se bilaga 2). Som tidigt nämnts så användes 

även ett observationsprotokoll (se bilaga 3), dessa två mallar eller protokoll användes som 

grund men de majoriteten av de frågor som ställdes under datainsamlingen var baserade på 

händelser och uppgifter i systemet. Observationsintervjuerna varade i cirka 7 timmar åt gången. 

Trafikledarna fick under observationsintervjuerna frågor kring arbetet och hur de såg på de 

utmaningar som finns i systemet. Trafikledarna svarade även på frågor om oklarheter kring det 

som visades på kamerorna eller i NTS gränssnitt.  
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4.3 Analysmetod 

4.3.1 Analys genom Nielsens Heuristiker 

En första analys utfördes under och efter de första två datainsamlingarna för att tidigt hitta vilka 

utmaningar som fanns inom vägtrafikledningen. Mycket har tidigare pekat på att det stora 

problemet inom vägtrafikledningen är NTS och dess utformning som gränssnitt. Med hjälp av 

Nielsens Heuristiker gjordes en övergripande analys av gränssnittet för att identifiera möjlig 

problematik. Analysen visade att NTS till stor del följer heuristikerna och är utformat på ett 

tydligt och sturkturerat sätt. Genom diskussioner med trafikledare, anställda på trafikverket 

samt handledare identifierades en ny inriktning på projektet. Vidare datainsamling strävade 

istället efter att på en högre nivå kartlägga systemets funktionalitet och vilka delar av systemet 

som är vitala för att skapa situationsmedvetenhet hos trafikledarna.  

4.3.3 Tematisk Analys 

Analysmetoden innebär att forskaren genom utförlig analys av det observations- och 

intervjumaterial som införskaffats bryter ut centrala teman. Dessa teman används sedan som 

grund för vidareanalys genom att ytterligare leta efter återkommande teman på en lägre 

abstraktionsnivå. En tematisk analys innebär alltid en viss grad av tolkning från den som utförs 

analysen och det krävs alltid en förståelse kring denna problematik.  

Den fortsatta datainsamlingen breddades och fokuserade delvis på gränssnitt men nu även till 

större del på ett bredare funktionellt perspektiv. Det empiriska material som införskaffades 

analyserades med hjälp av en tematisk analys för att identifiera centrala teman i materialet. 

Några av de teman som identifierades låg även som grund för utvärderingsverktyget FST. Den 

tematiska analysen utfördes under Mars-April 2015.  

4.3.2 Endsley’s tre-nivå modell 

Den analys som senare utfördes inom ramen för studien har haft sin grund i Endsley’s tre-nivås 

modell för situationsmedvetenhet. Då möjligheterna till att skapa situationsmedvetenhet hos 

trafikledaren har en stark påverkan på hur väl trafikledningen fungerar. Modellen har använts 

som grund för att representera olika delar av systemet och dess relation till varandra (se Figur 

5). Modellen bidrar med en förståelse kring hur de olika delarna i systemet samverkar för att 

möjliggöra det arbete som sker på TC. 

 Det empiriska material som införskaffats genom observationsintervjuer ligger som grund för 

hur de olika delarna har blivit uppdelade i modellen. En tematisk analys har utförts i det 

empiriska materialet för att identifiera centrala teman inom trafikledningen exempelvis kontroll 

eller kommunikation. Dessa teman har sedan ytterligare brutits ner för att ligga som grund för 

att identifiera mer konkreta uppgifter eller behov i systemet. Alla teman som skapats har 

vidareutvecklats för att till slut leda fram till det utvärderingsverktyg som skapats för systemets 

funktionalitet.  Det som framkommit som centralt inom arbetet på TC har representerats i 

Endsley’s modell för att tydliggöra innebörden av de olika uppgifterna. Dessa delar har sedan 
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vidare brutits ut för vidare analys och diskussion av deras innebörd på trafikledarens arbete 

som helhet.   

Endsley’s modell belyser situationsmedvetenhet och hur den påverkas av ytter faktorer. En 

trafikledares uppgift är att förstå en situation och därigenom fördela rätt information till rätt 

instanser. När en trafikledares situationsmedvetenhet är otillräcklig påverkas stora delar av 

trafikledningens funktionalitet. För att skapa situationsmedvetenhet krävs stabila hjälpmedel 

och att information representeras så tydligt som möjligt. Endsley delar upp 

situationsmedvetenhet i tre olika steg. Den tematiska analysen identifierade teman som sedan 

kunde placeras under Endsley’s modell.  
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5 Systemanalys & resultat  

Analysen bryter ut centrala teman i det empiriska materialet genom att fokusera på viktiga 

aspekter i systemet så som feedback, kommunikation, kontroll och gränssnittsproblematik. 

Avsnittet presenterar hur arbetet ser ut på trafikledningscentralerna och hur olika faktorer 

påverkar vilken funktionalitet som finns i systemet. Vikten av feedback i systemet har belysts då 

bristen på återkoppling i systemet riskerar att försvåra arbetet avsevärt. Trafikledarnas förmåga 

att kontrollera trafiken har också en betydelsefull roll i hur väl säkerheten kontra 

framkomligheten fungerar.  Brist på återkoppling vid en händelse kan sätta trafikledaren i en 

situation där denne inte kan vara helt säker på vilka åtgärder som bör tas för att upprätthålla 

säkerheten på vägen. Det här ger en negativ påverkan på den trade-off som sker mellan 

framkomlighet och säkerhet vilket i sin tur kan ge vidare problematik på olycksplatsen. Stora 

delar av analysen har därför också valt att fokusera på kommunikation, både intern och extern 

sådan. Kommunikationen i systemet är den grundpelare som arbetet stöttar sig på och är extra 

relevant när andra funktioner inte fungerar. Det här kan exempelvis handla om en kamera som 

är ur funktion eller en händelse som sker utanför de områden där trafikledaren kan få visuell 

input. Kommunikationen mellan trafikledare och ”agerande enheter” vid skadeplatsen måste då 

fungera felfritt för att begränsa mängden fel som kan inträffa i ett senare skede. Då 

trafikledningen arbetar mycket med informationsfördelning både till allmänhet men också till 

agerande enheter är det viktigt att den information som inkommer till centralen är av hög 

kvalité. Det är också centralt att trafikledaren själv kan verifiera en händelse som har inträffat 

för att exempelvis skapa en högre grad av situationsmedvetenhet. Den interna 

kommunikationen mellan trafikledare är också viktig och skulle kunna underlättas i systemet då 

det ofta sker händelser där fler trafikledare måste agera samtidigt. 

Trafikledningscentralerna arbetar för att leda trafiken med fokus på säkerhet. Det finns vissa 

krav som måste uppfyllas för att arbetet på ledningscentralerna ska fungera. Stora delar av 

analysen kommer att fokusera på informationsflödet till och från ledningscentralerna samt hur 

detta påverkar trafikledarnas beslutsfattande. Analysen kommer också att beröra kontroll i 

systemet, närmare bestämt hur trafikledarna kan kontrollera trafik och händelser på vägarna. 

Det finns vissa skillnader mellan de trafikledningscentraler som har studerats men dessa är inte 

tillräckliga för att omöjliggöra en övergripande analys av båda systemen tillsammans. De 

skillnader som finns handlar främst om trafikintensitet och vissa uppgifter som är mer centrala 

på den ena centralen jämfört med den andra. Många olika aspekter är relevanta när ett Joint 

Cognitive System (JCS) studeras och det är viktigt att kopplingar mellan olika delar synliggörs. 

Arbetet som utförs på trafikledningscentralerna är beroende av den information som anländer 

till centralerna, om den här informationen är felaktig eller missledande kan stora 

samverkansproblem uppkomma.  

Analysen har utförts genom Endsleys tre-nivås modell och lägger stort fokus på feedback och 

återkoppling i systemet. Systemet kommer att presenteras grafiskt genom Endsleys modell för 

att ge en representation över de delar som finns i systemet samt hur de relateras till varandra. 

Representationen kommer även att möjliggöra vidareanalys av möjliga flaskhalsar, 
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gränssnittsproblem samt hur trafikledarens situationsmedvetenhet uppdateras. Figur 9 visar 

hur trafikledningen kan grundas i Endsley’s modell och hur systemets olika delar relaterar till 

varandra samt hur de påverkar de olika stegen som trafikledaren utför.   

5.1 Gränssnitt, Automation & Komplexitet 

Det här avsnittet av analysen kommer att beröra gränssnitt och delvis automation samt 

komplexitet genom Nielsens Heuristiker för att tydliggöra interaktioner mellan främst NTS och 

trafikledarna. Gränssnitt, Automation & Komplexitet är också en del av Endsley’s tre-nivås 

modell och påverkar alla steg i arbetet i systemet som helhet. Eftersom det inom den här 

analysen inte har utförts någon djupare kartläggning av NTS är det här avsnittet främst 

uppskattningar kring den övergripande funktionaliteten av gränssnittet och dess komplexitet.  

Nielsens heuristiker stöttas också av Johnsson (2010) som argumenterar för vikten av att en 

designer måste ha förståelse för användaren och mer psykologiska aspekter.  

I. Visibility of system status – Systemet ska alltid hålla användaren uppdaterade kring vad 

som händer i systemet och ge relevant feedback inom rimlig tid.  

 

NTS som trafikledningsstöd håller till stora delar användaren uppdaterad kring vad som 

sker i systemet. Den information som trafikledaren för in i systemet finns tillgänglig för 

alla trafikledare och kan även kompletteras vid behov. Systemets status visas också med 

hjälp av så kallade åtgärdsplaner som presenteras i trädsstrukturer, se Figur 7. 

Åtgärdsplanerna visar vilka steg som är planerade i den aktuella händelsen och 

trafikledaren får fatta beslut kring vilka steg som är nödvändiga att utföra.  

 

Figur 7: Åtgärdsplan som används inom Trafikledning 

 

II. Match between system and the real world – Systemet ska efterlikna verkligheten och 

därigenom beskriva händelser och aktiviteter på ett språk som användaren förstår. 

Information ska representeras i en naturlig och logisk ordning. 



37 
 

 

NTS använder ett språk som är lätt att förstå och beskriver händelser och ärenden på ett 

logiskt sätt vilket bidrar till att trafikledarna lättare kan se vad som pågår i systemet. 

Systemet hjälper användaren genom att strukturera information på ett tydligt sätt men 

går också att anpassa och filtrera om trafikledaren önskar en annan struktur.  

 

III. User control and freedom – En användare ska ha möjlighet till frihet och kontroll i 

systemet men fortfarande ha möjlighet att ångra sig vid fel val.  

 

Användaren har goda möjligheter att strukturera sin arbetsmiljö i NTS. En stor majoritet 

av de arbetsfönster som används går att anpassa och filtrera för att bidra med den 

information som trafikledaren anser vara relevant för situationen. Användaren har 

möjlighet att kontrollera systemet till stor del och kan även smidigt ångra val som har 

gjorts. Kontroll vid exempelvis tunnelstyrning visade sig vara något problematiskt när 

flera vägar möts i tunneln. Flertalet trafikledare ansåg därför att det var smidigare att 

trafikstyra tunnlar genom CSS.  

 

IV. Consistency and standards – Användaren ska inte behöva lägga resurser på att fundera 

kring olika formuleringar och gränssnittet ska därför följa de konventioner som finns på 

den plattform det körs på. 

 

Gränssnittet i NTS är konsekvent och användaren behöver inte lägga några större 

resurser på att fundera kring formuleringar. Det som framkom i det empiriska materialet 

var att ortsnamn vid sökning i kartan var låsta vid ett namn. Det här påverkade arbetet 

ibland då trafikledarna vid vissa tillfällen var mer vana att kalla ett område för något 

annat än vad systemet gjorde. 

 

V. Error prevention – Gränssnittet ska vara uppbyggt för att kunna förebygga möjliga fel 

som uppkommer i systemet.  

 

Gränssnittet förbygger stora delar av de fel som kan uppkomma vid manuell inmatning 

av data från trafikledaren. Ett förbestämt antal av de rutor som presenteras vid 

skapande av en händelse måste fyllas i för att kunna ta processen vidare. Det är dock 

möjligt för trafikledaren att exempelvis fylla i fel antal körfält eller för stor påverkan 

utan att resultera i felmeddelande. Det här är dock svårt att göra något åt och ansvaret 

ligger på trafikledaren att hon/han ska dubbelkolla den information som förs in i 

systemet.  

 

VI. Recognition rather than recall – Användaren ska inte behöva komma ihåg var i 

gränssnittet som funktioner ligger utan dessa bör kännas igen enkelt i systemet. 
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NTS möjliggör att en stor del av arbetet är baserat på recognition istället för recall och 

bidrar till att minska trafikledarnas arbetsbelastning. Gränssnittet är utformat med 

tydliga riktlinjer kring vart information ska matas in i systemet och vilken information 

som är central.  Funktioner i systemet känns igen enkelt av användaren och ingen tydlig 

problematik kring identifierandet av olika funktioner uppkom i det empiriska materialet. 

 

VII. Flexibility and efficiency of use – Användaren ska ha möjlighet att anpassa gränssnittet 

till sig själv och utifrån sina aktuella arbetsuppgifter 

 

Användaren har möjlighet att utforma stora delar av gränssnittet och hur/vart 

informationen ska representeras. Det finns en hög flexibilitet i gränssnittet som 

trafikledarna ofta använder för att filtrera olika händelser eller flytta aktivitetsfönster till 

andra skärmar. Det finns också möjlighet att lägga upp kamerabilder på 

storbildsskärmar och varje trafikledare har möjlighet att lägga upp en ny kameravinkel.  

 

VIII. Aesthetic and minimalist design – Gränssnittet ska ej presentera information som är 

irrelevant för att undvika att relevant information konkurreras ut. 

 

Gränssnittet presenterar inga större mängder överflödig information och den 

information som är relevant finns tillgänglig.  Relevant information blir alltså inte 

utkonkurrerad av irrelevant information vilket underlättar arbetet som helhet. 

Gränssnittets är designat med en tydlig design som inte blir överflödig.  

 

IX. Help users recognize, diagnose, and recover from errors – Felmeddelanden I systemet 

ska vara enkelt formulerade, förklara vad som gick fel och även ge förslag på hur 

problemet kan lösas. 

 

Systemets förmåga att identifiera fel och möjliggöra för trafikledaren att hantera dessa 

är god. Det finns vissa felmeddelande kring exempelvis kameraanvändning som skulle 

kunna förbättras. Det kan ibland vara oklart varför en kamera inte fungerar eller vilka 

egenskaper en viss kameraanläggning har. Användaren interagerar ofta med systemet 

och får själv vara med och godkänna olika steg i exempelvis åtgärdsplanerna. Det här 

bidrar med att fel som uppkommit ofta kan kännas igen i ett tidigt stadie.  

 

X. Help and documentation – Stöd och information som syftar till att hjälpa användaren 

ska vara lätt att hitta i samt fokusera på användarens arbetsuppgifter. Konkreta steg kring 

utförande bör också vara lättillgängligt för användaren 

 

Hjälp och dokumentation finns tillgänglig i systemet men skulle kunna förbättras genom 

tydligare placering. Trafikledare har ibland svårt att hitta information kring ett speciellt 

ärende. Den hjälp och dokumentation som finns kan ibland vara svår att sortera i och det 
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tar ofta längre tid att leta i hjälpmenyerna än att fråga en kollega. Det här kan också 

handla om att trafikledarna inte har fått utbildning kring vad hjälpavsnitten kan 

assistera med samt hur de bör användas (Nielsen & Molich, 1990).  

Då ingen större gränssnittsproblematik framkom i det empiriska materialet har projektet genom 

en data-driven analys fokuserat i större utsträckning på interaktioner och organisatoriska 

faktorer i systemet samt situationsmedvetenhet.  Det här beslutet togs tidigt i studien då det 

empiriska materialet tydligt pekade på andra utmaningar som låg utanför gränssnittet. Återigen 

ska analysen ovan genom Nielsens Heuristiker inte användas som en definitiv sanning utan 

snarare riktlinjer kring hur bra funktionalitet NTS har.  Vidare studier kring gränssnittet kan 

vara önskvärt för att få ett mer utförligt svar på hur väl NTS design fungerar för arbetet. 

5.2 Situationsmedvetenhet 

Endlsey’s tre-nivås modell ger en bred bild över systemet som helhet och hur de olika delarna 

relaterar till varandra. En stor del av modellen fokuserar på situationsmedvetenhet och hur 

denna skapas hos användaren i systemet. Figur 8 visar situationsmedvetenheten uppdelad i tre 

olika steg som är beroende av varandra. Steg 1 fokuserar på perception av element i systemet, 

alltså hur informationen i systemet blir presenterad för användaren. Då detta är det första steget 

inom SM i Endsley’s modell måste informationen visas tydligt för användaren. I det empiriska 

materialet som införskaffats under studien har ingen större problematik identifierats med hur 

de olika elementen presenteras i gränssnittet. Däremot finns det viss problematik kring vilken 

information som finns tillgänglig under arbetet i systemet. Fokus ligger istället kring vilka 

möjligheter som finns för operatören att skapa sin egen situationsförståelse. Beroende på vilken 

input som finns tillgänglig förändras trafikledarens förmåga att skapa situationsförståelse 

markant. Vid de områden där det inte finns kameror reduceras situationsmedvetenheten. När 

perception av de olika elementen inte är tillgänglig kan arbetsflödet i systemet påverkas 

negativt. Det här handlar exempelvis om situationsförståelse kring en olycksplats där det inte 

finns några kameror eller vid tillfällen då kommunikationen är bristfällig. När detta inträffar 

finns det begränsad möjlighet till att uppfylla första steget i Endsley’s modell över 

situationsmedvetenhet. Då steg 1 relaterar direkt med steg 2 påverkas även 

situationsmedvetenheten helhet över den händelse som har inträffat. Trafikledaren riskerar då 

att få problem att inse vad som krävs för att lösa den specifika händelsen och vilka 

säkerhetsåtgärder som bör tas. När Steg 1 och Steg 2 inte uppfylls på en tillräcklig hög nivå 

påverkas också det tredje och sista steget av SM. Steg 3 berör användarens förmåga att projicera 

framtida tillstånd utifrån den information som finns tillgänglig. Då problematik redan inträffat 

under Steg 1 och Steg 2 blir det mycket svårt att arbeta i förebyggande syfte mot tillstånd i 

systemet som kan komma att inträffa. Det här leder till att trafikledaren måste arbeta reaktivt 

istället för proaktivt vid en händelse vilket tenderar att öka arbetsbelastning hos trafikledaren. 

Det finns alltså en tydlig relation mellan vilken information som finns tillgänglig i Steg 1 och 

trafikledarens förmåga att förstå situationen och arbeta proaktivt för att öka säkerheten. 

Möjligheterna för trafikledaren att få relevant information är därför central i systemet då brister 

i informationen försämrar systemets funktionalitet markant.  
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Figur 8: Situationsmedvetenhet enligt Endsley 

Figur 9 representerar trafikledningen utifrån Endsley’s tre-nivås modell och ligger som grund 

för analysen. Input ankommer till trafikledaren via olika källor i systemet som i sin tur påverkar 

det fortsatta arbetet inom trafikledningen. Det kan handla om information via kommunikation 

(exempelvis RAKEL, Telefoni), kameror eller sensorer i systemet. Informationen används på 

olika sätt och i olika steg där vissa källor främst används tidigt i en händelse medan andra 

används tydligare under händelsen. Inputen förs sedan in antingen manuellt eller automatiskt 

till NTS beroende på varifrån den kommer. I det här steget agerar trafikledaren och NTS 

tillsammans för att skapa ärenden samt sätta in rätt resurser för att lösa händelsen.  De första 

besluten fattas redan i detta steg då den första informationen har anlänt till trafikledaren och 

NTS. Informationen som trafikledaren manuellt för in i NTS resulterar oftast i ett flertal olika 

åtgärdsplaner som presenteras. Utifrån de åtgärdsplaner som presenteras väljer sedan 

trafikledaren den åtgärdsplan som är bäst lämpad för att hantera händelsen. När åtgärdsplanen 

är aktiverad ger systemet vidare uppgifter till trafikledaren kring vad som bör göras. Dessa 

uppgifter kan exempelvis vara att ringa till radio, skicka ut mail eller kontakta andra 

organisationer. Åtgärdsplaner av mindre händelsen som inte har någon större påverkan körs 

ofta utan att trafikledaren kollar på den trädrepresentation som finns av åtgärdsplanen(se Figur 

7).  Vid mer komplexa händelser som har en direkt påverkan på trafiksäkerheten körs 

åtgärdsplaner samtidigt som de håller trafikledaren uppdaterad genom en trädstruktur på en av 

skärmarna.  

Åtgärdsplaner och de beslut som fattas i kombination till dessa kommer ut från systemet olika 

former av output beroende på vilken typ av händelse som inträffat. Det kan handla om att 

verifiera ett stillastående fordon eller att det ligger skräp på vägbanan. Det kan också handla om 

mer direkt kontroll i form av användandet av VägAssistans eller avstängning av tunnlar eller 

direkt informationsfördelning till exempelvis radio eller entreprenörer. När ett val har gjort av 

trafikledaren och NTS samt en output har skapats i form av verifiering, kontroll eller 

kommunikation lämnas uppgiften till stora delar till olika aktörer ute på vägarna. När 

informationen kring en händelse väl har lämnat trafikledarna är det till stor del upp till 

exempelvis Polis eller Räddningstjänst att lösa uppgiften medan TC jobbar för att upprätthålla 

säkerheten kring situationen. TC arbetar då även för att kontrollera trafiken och i den mån 

möjligt undvika andra köbildningar samt kringliggande problematik. Eftersom feedback till TC 

är av yttersta vikt när det kommer till att upprätthålla säkerheten kring händelsen är det viktigt 
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att trafikledarna inte lämnas utanför feedbackloopen som visas i Figur 9.  Det är viktigt att ta 

hänsyn till att beslut som fattas av trafikledaren och NTS påverkas av många andra faktorer än 

vilken sorts information som inkommer. Som Figur 9 visar finns det också viktiga frågor att 

beröra kring exempelvis gränssnittsdesign, stress, arbetsbelastning och automation. Det är 

också så att vilka mål, förställningar och förväntningar trafikledaren besitter påverkar vilka 

beslut som fattas.  

 

 

Figur 9: Trafikledning genom Endsley’s tre-nivås modell 

5.2 Systemets input 

5.2.1 Sensorer 

Trafikledningscentralerna får information och larm från många olika källor varav vissa är mer 

eller mindre helt automatiska. Ett flertal sensorer finns ute längs vägarna i Göteborg och 

Stockholm som bidrar med information kring exempelvis väglag eller köbildning i tunnlar. I 



42 
 

tunnlarna finns det sensorer i form av brandlarm som automatiskt larmar vid rökbildning för att 

snabbt ge trafikledaren möjlighet att agera. Sensorer är centrala för att agera snabbt under en 

speciell händelse och då främst i områden då det är extremt viktigt för snabbt handlande. 

Främst finns dessa sensorer kring och i tunnlar eller komplexa anläggningar där det finns en 

tydlig säkerhetsrisk. Kameror är också utrustade med sensorer för exempelvis stillastående 

fordon och larmar automatiskt om något sådant har upptäckts. Det här underlättar arbetet för 

trafikledarna då de själva inte behöver lägga uppmärksamhet på att ständigt övervaka tunnlar 

visuellt.  

5.2.2 Visuell input via Kameror 

Kameror är ett av de viktigaste verktygen för trafikledarna. Kameror är det främsta hjälpmedlet 

för att upptäcka, validera och skapa återkoppling i systemet. Kameror hjälper också att stödja 

och assistera räddningsarbete eller samverkansarbete kring en händelse på vägen. Utan 

kameraassistans måste trafikledarna helt förlita sig på att kommunikationen i RAKEL eller via 

telefoni är tillräckligt utförlig för att fatta vidare beslut kring trafikledningen. Kameror används 

som valideringsverktyg och majoriteten av de larm som anländer verifieras med hjälp av 

kameror om det finns möjlighet. Kameraanvändningen är en stor inputkälla till systemet och 

utan fungerande kameror eller ett problematiskt gränssnitt för kameraanvändning kan 

trafikledningen bli lidande.  

5.2.3 Kommunikation 

Kommunikation mellan olika organisationer och samverkande parter under en händelse är 

extremt viktigt då trafikledarnas situationsmedvetenhet förbättras avsevärt om en tydlig 

kommunikation finns mellan olika aktörer. Det går att dela upp kommunikationen i olika delar i 

systemet, dessa har valts att kallas intern och extern kommunikation. Mycket kommunikation 

sker trafikledare emellan och tituleras i denna rapport som intern kommunikation. En 

fungerande kommunikation mellan trafikledarna är ett måste för att arbetat ska fungera och för 

att möjliggöra skapandet av CG (Common Ground). Mycket av arbetet kring större händelser är 

beroende av att trafikledarna samarbetar och arbetar tillsammans mot ett tydligt gemensamt 

mål. Det här kräver en god CG som huvudsakligen skapas genom verbal kommunikation mellan 

trafikledarna. När en god CG eller gemensam förståelse har skapats över situationen kan arbetet 

fortlöpa utan större kommunikativa problem.  

Den interna kommunikationen mellan trafikledare är viktig för att möjliggöra samarbete i 

systemet kring en speciell händelse. Det finns också en central del inom kommunikationen som 

har en mer extern natur. Kommunikationen med olika aktörer eller informanter på och vid 

vägarna är extern kommunikation och påverkar trafikledningsarbetet i stor utsträckning. Den 

första informationen som anländer till TC via kommunikation sker oftast genom telefoni. Goda 

förbindelser med radio och andra informatörer bidrar med att TC snabbt kan agera vid en 

händelse. Den informationen som anländer via telefonsamtal med radio har sin grund i 

informatörer från allmänheten. Detta innebär att informationen kan vara felaktig eller 

missledande vilket kan leda till att trafikledaren själv får kontrollera huruvida informationen är 
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korrekt. Det här lägger ett stort ansvar på trafikledaren och fungerande verifieringsverktyg är 

ett måste för kontrollera informationen. 

 Telefoni används också i stor utsträckning av kundtjänst som hanterar många av de samtal som 

inkommer. Kundtjänst gör sedan ett avvägande kring vilka händelser samt vilken information 

som är viktig att förmedla till TC. När kundtjänst har fått en händelse som anses vara relevant 

rapporteras detta till trafikledarna som då tar över händelsen och skapar en händelse i NTS.  

Extern kommunikation sker också i systemet och bidrar med att trafikledarna får en förståelse 

kring en situation både före, under och efter en händelse. Det finns många olika källor som 

rapporterar till TC exempelvis Polis, Räddningstjänst och SOS Alarm. Dessa aktörer finns i olika 

delar av en händelse där SOS Alarm ofta bidrar med information i första läget till TC. Det här 

sker huvudsakligen via TRISS som är ett underliggande system till NTS som ger information i 

textform direkt i ”ärendesrutan” i NTS hos trafikledarna. Kommunikation sker dock främst via 

RAKEL vid en händelse där SOS Alarm, Räddningstjänst och Polis är inblandade. Det finns inga 

tydliga riktlinjer kring hur kommunikationen i RAKEL bör ske för att hålla 

trafikledningscentralerna uppdaterade kring en situation. Den information som anländer till 

centralen är helt beroende på vilka som arbetar på olycksplatsen samt hur deras personliga 

preferenser kring RAKEL- användning ser ut. Det här kan i vissa fall bidra till att information 

som borde fördelas till trafikledningscentralen inte kommer fram och bidrar därigenom till att 

trafikledningscentralen lämnas utanför Feedback-loopen. TC ansvarar också för att registrera 

och skapa ärenden för de vägarbeten som utförs. Främst får trafikledningscentralen denna 

information genom telefonsamtal från olika entreprenörer och ansvarar då för att placera ut rätt 

information på rätt plats. Telefonsamtalen som ankommer från entreprenörer skiljer sig ofta åt 

och det finns få tydliga riktlinjer kring vilken information som entreprenören bör rapportera.  

Det finns också extern kommunikation med Vägassistansbilar som arbetar tillsammans med TC 

för att öka säkerheten på vägarna i Göteborg och Stockholm. Deras uppgifter kan handla om allt 

från att spärra av körfält vid en olycka till att plocka upp skräp som finns i körbanan. 

Vägassistansbilarna arbetar tillsammans med TC för att snabbt och effektivt få bort störningar i 

trafiken.  

5.3 Trafikledare & Nationellt trafikledningsstöd 

Den information som anländer till systemet via kameror, kommunikation eller sensorer 

analyseras och bearbetas av trafikledaren men även av NTS. I de flesta fall för trafikledaren in 

informationen manuellt till systemet som sedan hjälper till att fatta vilka åtgärder som bör 

utföras. Trafikledaren skapar ett ärende eller händelse i NTS ge nom att föra in relevant 

information. Den här informationen berör exempelvis vilken grad av påverkan situationen har 

på trafiken, vilka körfält som påverkas och på vilken plats händelsen har inträffat. Den här 

informationen registreras av systemet och används sedan för att ge förslag på åtgärdsplaner för 

händelsen. De ärenden och händelser som skapas av trafikledaren är tillgängliga för andra 

trafikledare som lätt kan få information kring vad som har hänt och vilka steg som har körts av 

åtgärdsplanen. Utifrån NTS-information i kombination med den interna kommunikationen 

samarbetar trafikledarna tillsammans kring en händelse vid behov. Ofta sker detta bara vid 



44 
 

händelser av något större magnitud där många olika steg måste utföras för att upprätthålla 

säkerheten kring händelsen. Beslutsfattandet som sker i systemet är ett nära samarbete mellan 

trafikledarna och deras gemensamma förståelse över situationen samt NTS. Det slutgiltiga 

beslutet kring vilken åtgärdsplan som väljs samt vilka steg i åtgärdsplanen som är relevanta 

bestäms av trafikledaren som har huvudansvaret för en speciell händelse. Åtgärdsplanerna 

agerar som en sortering av alla möjliga handlingar och agerar för att minska trafikledarens 

arbetsbelastning. Informationen som finns i ett ärende eller en händelse i NTS kan ändras av alla 

trafikledare som finns på trafikledningscentralerna. Däremot kan ändringar bara göras av en 

person i taget då ärendet blir låst när en annan trafikledare arbetar i det. NTS registrerar också 

vem som har skapat ärendet samt vem som senast uppdaterade det. Trafikledarna kan 

därigenom smidigt se vem som har gjort vad och när detta skedde.  

När ett beslut har fattas kring vilken åtgärdsplan som lämpar sig bäst för vidarearbete under 

händelsen representeras detta i ett ”åtgärdsträd”(se Figur 7, s 36). Trafikledaren har då 

möjligheten att följa åtgärdsplanen när den arbetar igenom de olika stegen. NTS ger då även 

informationsrutor kring vilken handling som bör utföras och trafikledaren får ta ställning till om 

handlingen är relevant eller inte för att lösa uppgiften. Det här kan handla om att kontakta olika 

instanser eller stänga av körfält. Åtgärdsplanerna som genereras kan beröra enskilda mail men 

även styrning av komplexa anläggningar. Därför är det extremt viktigt att åtgärdsplanerna är 

uppdaterade och bidrar med uppgifter som är relevanta för att undvika onödiga moment kring 

beslutsfattandet. Den output som sedan skapas genom trafikledaren och åtgärdsplanerna kan ta 

olika form, exempelvis i form av vad som i denna rapport kallas kontrolluppgifter och 

kommunikationsuppgifter.   

5.4 Systemets output 

5.4.1 Verifiering 

Verifiering har placerats i form av output då det är en av de vanligaste handlingarna som utförs 

direkt efter att information i första steget har anlänt till TC. Trafikledaren använder sig då främst 

av kameror för att verifiera information kring en speciell händelse som har inträffat. Det här är 

något som alltid används om det finns möjlighet och kamerors relevans som verktyg går inte att 

ifrågasätta. Först och främst försöker trafikledaren verifiera händelsen genom kameror men om 

det här inte är möjligt så skapas ett ärenden med den information som anlänt exempelvis via 

telefon. Det här kan leda till att informationen är missvisande eller att situationens påverkan 

inte är uppskattad till rätt nivå. Verifiering av en händelse går också att utföra med hjälp av 

VägAssistans och sker då snarare via kommunikation med de bilar som patrullerar vägarna. Den 

här kommunikationen sker främst via RAKEL men det finns också möjlighet för längre samtal 

via telefoni. Om VägAssistans inte har möjlighet att verifiera händelsen kan detta också ske 

genom kommunikation med Räddningstjänst, Polis eller samtal med andra aktörer. 

Trafikledarna har då möjlighet att lyssna på RAKEL och den kommunikation som sker ute i 

fältet. Det är då upp till de som arbetar på olycksplatsen att använda RAKEL För att förmedla 

information till andra parter som inte är på olyckplatsen och som inte har möjlighet att skaffa 

information kring händelsen på annat sätt. Det finns dock inga tydliga riktlinjer kring hur den 
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här kommunikationen bör ske och ibland kan informationen vara otillräcklig för att 

trafikledarna ska kunna fatta vidare beslut kring trafiksäkerheten. Verifieringsoutputen ligger 

också som grund för vidare feedback till trafikledaren och NTS. Utan en verifiering som fungerar 

går mycket av situationsförståelsen förlorad och problem kan uppkomma som skulle gå att 

undvika. Verifieringen fungerar som feedback kring den information som först anlänt till TC 

kring en händelse. När det inte går att kontrollera att informationen är korrekt kan mycket tid, 

resurser och förståelse gå förlorad om informationen antingen skulle vara falsk eller om 

händelsen är allvarligare än vad som rapporterats. 

5.4.2 Kommunikation 

Output existerar främst som kommunikation i systemet och arbetet kring trafikledning. 

Kommunikationen är central både inom in och output i systemet och stora delar av arbetet 

grundar sig i att kommunicera relevant information till rätt instanser. Trafikledarnas roll under 

en händelse som inträffat utanför storstäderna är främst i form av informationsförmedlare. 

Händelser som sker utanför Stockholm och Göteborg hanteras främst av blåljusmyndigheter på 

plats och behovet samt möjligheten till kontroll är låg. Vid dessa händelser agerar trafikledarna 

och trafikcentralen som informationsförmedlare för att snabbt få ut information till allmänhet 

och berörda aktörer kring händelsen. Den här informationen förmedlas på olika sätt och genom 

olika typer av hjälpmedel. Främst förmedlas den här typen av information genom Text-tv och 

radio men är också tillgängliga över exempelvis internet eller GPS samt RDS/RDS-TMC. Det här 

bidrar med ökad möjlighet för säkerhet hos både allmänheten och de som arbetar på 

olycksplatsen. Viss problematik finns kring förmedlandet av information då det i vissa fall är 

svårt att nå ut tillräckligt snabbt till allmänheten med information. Det är i slutändan upp till 

varje enskild person som vistas på vägarna att ansvara för att hålla sig uppdaterad kring läget i 

trafiken. Det förebyggande arbetet kring säkerheten och framkomligheten på vägarna handlar 

främst om att varje individ som befinner sig på vägarna själv tar ansvar för att inhämta relevant 

information. 

Kommunikation sker också till de aktörer som arbetar på arbetsplatsen. Om trafikledningen får 

in information som anses vara relevant för arbetet kring händelsen förmedlas denna dels genom 

anteckningar i ärendet i NTS men också via telefoni eller RAKEL. Kommunikation som output 

och input är snarlika och kvalitén på input har en nära relation till kvalitén på output. Om den 

information som anländer till trafikledningscentralen är missledande eller rent av felaktig 

påverkas all output kraftigt och kan få allvarliga konsekvenser. Det är därför upp till 

trafikledaren som får ärendet att analysera och bearbeta vilken information som är relevant 

men också försöka verifiera den information som anlänt. Det här problematiskt då det finns 

begränsade resurser till att verifiera en händelse som ligger utanför det direkta stadsnätet som 

är kameraövervakat.  

Kommunikation som output är alltså centralt vid i stort sett alla händelser som inträffat. Det 

finns olika aktörer som informeras vid en händelse. De aktörer som kontaktas är ofta Polis, 

Räddningstjänst, Radio, Entreprenörer som kan komma att påverkas av händelsen. Vilka som 
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informeras vid en händelse ansvarar främst trafikledarna för men Åtgärdsplaner bidrar oftast 

med instruktioner kring vilka som bör informeras. Trafikledaren samarbetar även i det här 

steget med NTS och de åtgärdsplaner som finns för att informera rätt aktörer.  

5.4.3 Kontroll 

Den tredje formen av output som har identifierats i systemet handlar om kontroll kring 

händelser. Möjligheterna för en trafikledare att upprätthålla kontroll över arbetet kring vägarna 

skiljer sig mellan olika händelser. Det beror också till stora delar på vilka resurser som finns 

tillgängliga vid en speciell händelse. Resurserna som finns tillgängliga skiljer sig mellan olika 

trafikledningscentraler vilket ofta beror på trafikintensiteten på vägarna i området.  

En av de viktigaste kontrollfunktionerna i systemet är styrning av komplexa anläggningar som 

exempelvis tunnlar. Tunnelstyrningen är extremt viktig då det innebär en stor säkerhetsrisk om 

en större olycka skulle inträffa i tunnlarna. Problem kan uppstå kring exempelvis framkomlighet 

eller rökbildning och det är då viktigt att snabbt ha möjlighet att evakuera de som befinner sig i 

tunneln. Tunnelstyrning kan bland annat innebära avstängning av vissa körfält, eldsläckning 

genom sprinklers eller total avspärrning av hela tunneln. Tunnlarna är utrustade med olika 

sensorer och automatiska larm för att snabbt upptäcka stillastående fordon eller rökbildning. 

Kameror finns också utplacerad i och utanför tunnlarna för att alltid ha möjlighet att verifiera en 

händelse samt öka tillförlitligheten hos den information som vidareförmedlas till blåljusenheter 

eller VägAssistans.  De kameror som finns i tunnlarna ligger alltid uppe på de storbildsskärmar 

som finns på trafikledningscentralen för att snabbt ge tillgänglig visuell information 

trafikledarna.  

Den andra typen av output i form av kontroll berör användandet av VägAssistans som agerande 

enhet vid en händelse, figur 10 visar en VägAssistansbil utrustat med TMA-skydd. Användandet 

av VägAssistans skiljer sig mellan Stockholm och Göteborg där Stockholm använder funktionen i 

större utsträckning.  I Stockholm eller TC Öst finns det under rusningstrafik åtta 

VägAssistansbilar tillgängliga för att direkta hantera en händelse, Figur 10 visar en 

VägAssistansbil med TMA-Skydd. Det här kan handla om att plocka upp ett tappat föremål i 

körfältet till att skydda arbetare kring en större olycka. VägAssistans används aktivt i Stockholm 

och bidrar med att dels upprätthålla säkerheten i trafiken men också ge trafikledarna möjlighet 

att kontrollera trafik och olycksplatser på en hög nivå. VägAssistansbilarna är också utrustad 

med hyttkameror som ger viktig information kring en händelse där det inte finns några kameror 

vid vägen. Dessa kameror ger möjlighet för trafikledarna att få uppdaterad information kring en 

händelse. VägAssistansbilarna kan också fungera som ett verifieringsverktyg kring mindre 

händelser då de alltid patrullerar vägarna. Trafikledarna i Stockholm har möjlighet att verifiera 

information kring en händelse genom VägAssistansbilarna. I Göteborg finns det två 

VägAssistansbilar tillgängliga där den ena patrullerar södra delen av Göteborg medan den första 

befinner sig i de norra delarna av staden. Bilarna används vid större händelser och olyckor som 

inträffat. Möjligheten för VägAssistans att ta sig till en speciell olycksplats är mindre då enbart 

två bilar används för att täcka hela Göteborg. Ökad resurser kring VägAssistans bidrar med att 
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trafikledarna får ökade möjligheter att kontrollera trafiken samt upprätthålla säkerheten kring 

olycksplatser. VägAssistans är därför den kontrollfunktion som är mest aktiv under arbetet 

kring trafikledningen men kan alltså också användas som verifieringsverktyg. 

 

Figur 10: Vägassistansbil med TMA-skydd (vickyteknik.se) 

5.5 Feedback & Feedforward 

Systemet som helhet är beroende av en fungerande feedbackloop som håller trafikledarna 

uppdaterade. Den feedback som finns i systemet ser lite annorlunda ut beroende på situation 

men centrala funktioner för feedback är främst telefoni, RAKEL och kameraanvändning. Telefoni 

används då mer utförlig feedback krävs kring en händelse, det här kan exempelvis handla om 

större händelser där trafikledaren får ta kontakt med exempelvis radio eller räddningsledare. 

Den här typen av feedback är mer ovanlig än den som anländer via kameror och RAKEL. 

Kameraanvändningen som presenterades tidigare under tidigare avsnitt är den kanske 

viktigaste delen av systemets feedback. Kamerorna används för att ge trafikledaren ökad 

situationsmedvetenhet över en händelse och för att verifiera att händelsen faktiskt har skett. 

Denna feedback är central i arbetet men är bara möjlig utefter de vägar som är utrustade med 

kameror. Vägar som inte är utrustade med kameror får en något annorlunda feedbackloop där 

telefoni och RAKEL blir viktigare i arbetet. Under en situation används främst RAKEL för att 

lyssna in på arbetet som sker på olycksplatsen men också för att kontakta viktiga parter i 

arbetet. Det kan exempelvis handla om att kontakta VägAssistans eller blåljusenheter. 

Trafikledarna försöker i den mån möjligt att inte ”störa” kommunikationen mellan de enheter 

som arbetar på olycksplatsen utan lyssnar mest på den kommunikationen som sker. Det här 

leder till att TC som helhet är delvis utlämnad till att de som arbetar på skadeplats eller 

olycksplats faktiskt använder RAKEL för att tydligt informera om hur situationen hanteras. Det 

här kan i vissa fall vara fullt tillräcklig information för att upprätthålla feedbackloopen men ofta 

finns det brister i kommunikationen vilket då påverkar möjligheten för trafikledarna att fatta 

rätt beslut kring situationen. Brister i kommunikationen, otillgängliga kameror eller felande 

telefoni kan då resultera i ”Out-of-the-loop performance problem”. Trafikledarna sitter då 

utanför feedbackloopen vilket i sin tur påverkar både den aktuella händelsen men även 

förmågan att förutse hur situationen kan komma att utvecklas.  
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Trafikledarnas möjlighet att använda sig utav feedforward i systemet är begränsad till den 

information som finns tillgänglig kring en händelse. Feedforward bygger på att TC som system 

ska ha förmåga att förutse hur en situation kan komma att förändras men även ha förståelse för 

när riskerna på vägarna är som högst för en händelse. För att skapa förståelse kring riskerna 

under en händelse och dess uppkomst krävs goda möjligheter att införskaffa information kring 

situationen i fråga. Det krävs ett samarbete mellan den feedback som finns i systemet samt 

erfarenhet för att göra pricksäkra prognoser kring situationer som inträffar eller kan komma att 

inträffa. Trafikledarna arbetar mycket med hjälp av erfarenhet främst kring visuell stimuli i form 

av köbildningar kring vägarna för att identifiera att en händelse kan eller har inträffat.  Även i 

arbetet kring feedforward är trafikledarna till stora delar beroende av kameror och en god 

kommunikation med de som arbetar på olycksplatsen. Utöver detta är trafikledarens erfarenhet 

central för att lyckas ha god framförhållning i arbetet. Den här erfarenheten är till stora delar 

personlig men en god intern kommunikation möjliggör ett bra samarbete även kring 

erfarenheter. Trafikledarna använder sig ofta av sin erfarenhet och de mer erfarna trafikledarna 

agerar ofta som ”bollplank” vid frågor.  Geografisk områdeskunskap är också viktig för 

trafikledarnas förmåga att förutse hur trafiken kommer att påverkas. Vid tillfällen då 

kameraövervakning inte är möjlig är det upp till trafikledarna själva att ta reda på hur 

omgivningen kring en händelse ser ut. Detta för att kunna göra en kvalificerad gissning kring hur 

arbetet kring händelsen kommer påverka exempelvis trafikflödet eller säkerheten i området. 

Den här geografiska områdeskunskapen är också något som trafikledarna främst håller i 

huvudet men det finns vissa hjälpmedel som exempelvis kartfunktioner. Kartorna bör då ha 

tillräcklig hög detaljnivå för att kunna fatta beslut kring en situations påverkan på trafiken i 

övrigt. I NTS är kartorna detaljerade och det finns möjlighet för trafikledaren själv att filterara 

vad som är viktigt att visa på kartan.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer för att förtydliga utvalda delar av exempelvis analysen. Det 

utvärderingsverktyg som skapats under projektet är ett resultat av den analys som utförts kring 

det empiriska materialet som införskaffats under studiens gång. Utvärderingsverktyget FST är i 

nuläget den första versionen och kommer att kräva ytterligare fördjupning och validering för att 

kunna användas som ett konkret verktyg för att utvärdera TCs funktionalitet. På grund av 

tidsbegränsningar har verktyget tyvärr inte hunnit användas för en första mätning i systemet. 

Verktyget är däremot grundat i det empiriska materialet och har förankrats i den teori som 

använts genom projektet vilket ger den en god grund för vidareutveckling. Det här innebär att 

utvärderingsverktyget kan testas i den miljö det är ämnat för, det vill säga Trafikverkets 

trafikledningscentraler för vägtrafik. FST-verktyget är delvis utvecklat för att ge en bättre 

förbindelse mellan systemutvecklare och användare.  Denna förbindelse är användbar vid 

införandet av nya uppdateringar inom NTS eller införandet av nya stödsystem. Förhoppningen 

är också att FST-enkäternas utformning kan ligga som grund för ytterligare utvärderingar och 

studier inom användbarhet på trafikledningscentralerna.  

Erfarenhet och geografisk områdeskunskap är centralt i arbetet kring vägtrafikledningen. Det 

kan leda till att det är problematisk för nyanställda trafikledare att utföra arbetet effektivt och 

säkert. Det här kompenseras ofta genom att placera nya trafikledare med mer erfarna 

trafikledare för att öka möjligheterna till lärandet och förståelse i systemet. Det här skulle också 

kunna kompletteras ytterligare med mer utbildning och kurser kring det geografiska 

områdesansvaret men även kring speciell problematik som kan uppkomma vid viktiga vägar och 

vägpunkter.   

Stora krav ställs på den interna kommunikationen och delar av ansvaret för en ny trafikledares 

utbildning läggs på de mer erfarna trafikledarna. Det här kan få både positiva och negativa 

effekter på trafikledningen som helhet. Det positiva kan exempelvis handla om att den nya och 

den mer erfarna trafikledaren bygger en gemensam förståelse kring varandras kunskaper och 

situationsförståelse. Det kan också stärka de relationer som finns på trafikledningscentralerna 

vilket som helhet kan öka lagkänslan inom arbetslaget. Det negativa i situationen kan istället 

handla om att de erfarna trafikledarna får ta ansvar för delar av arbetet kring utbildning och 

upplärning. Det kan också riskera att uppkomma problematiska inlärningsloopar där ett 

felaktigt synsätt eller tillvägagångssätt förmedlas till den nya trafikledaren. Det finns alltså både 

positiva och negativa aspekter men som helhet överväger de positiva aspekterna de negativa i 

det empiriska materialet. Det här går självklart till en viss gräns där en mer erfaren trafikledare 

även måste kunna fokusera på sitt eget arbete och inte bli fast i att utbilda en annan trafikledare. 

Därför krävs en god grundutbildning för nya trafikledare för att rätt grunder och en god 

förståelse ska finnas innan den nya trafikledaren börjar arbeta på en trafikledningscentral.  

Förmågan till kontroll är också central i arbetet och vid tillfällen då trafikledaren saknar kontroll 

över en situation kan stora problem uppkomma. Vikten av ett fungerande samarbete med 
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exempelvis VägAssistans har i det empiriska materialet visat sig vara en viktig grundpelare för 

att skapa kontroll kring en händelse. För att samarbetet med VägAssistans ska fungera krävs 

tillräckliga resurser och tillräckligt många bilar ute kring vägarna för att kunna agera snabbt vid 

en händelse. VägAssistans har också en viktig verifieringsfunktion i systemet då de ofta kan 

hjälpa trafikledarna att exempelvis identifiera ett föremål på vägen. Möjligheterna att använda 

VägAssistans för att även lösa mindre allvarliga situationer är viktiga för framkomligheten i 

trafiken. Ett föremål som blockerar ett körfält under en längre tid under rusningstrafik kan 

orsaka stora köbildningar. Stora köbildningar tenderar också att öka frustration och 

stressnivåer hos den enskilda föraren vilket ökar risken för att ytterligare händelser ska inträffa. 

Det är även så att köbildningar som helhet har en samhällsekonomisk påverkan vilket 

ytterligare förstärker vikten av att snabbt lösa situationer som uppkommer på vägarna kring 

rusningstid.  

I studiens data uppkom det även en missnöjdhet kring tunnelstyrning i NTS när flera vägar möts 

i en tunnel. Det visade sig att det i NTS krävdes ca 20 olika steg och knapptryckningar för att 

stänga en tunnel eller en portal. Det här skilde sig från det system som tidigare använts, 

nämligen CSS där det enbart krävdes 4 steg. Det fanns en viss missnöjdhet med NTS som 

stödsystem som inte bör ignoreras. Viss kritik var befogad men stora delar verkade istället ha att 

göra med hur systemet infördes och vilken utbildning trafikledarna hade fått.  Det empiriska 

materialet pekar inte på några särskilda gränssnittsproblem med NTS utan snarare en 

övergripande problematik kring hur det utvecklades samt hur det implementerades. Vissa 

trafikledare kände sig överkörda när det nya systemet infördes vilket kan bidra till att NTS som 

system skuldbeläggs som ett sämre system när det egentligen inte är där den största 

utmaningen ligger. För att kunna besvara denna fråga krävs ytterligare användbarhetsstudier 

och datainsamling för att kunna svara på exakt hur denna problematik har uppkommit.  

Kameraanvändning och vikten av verifiering för trafikledarna är också en del av resultatet som 

är central. Kameror används alltid när de är tillgängliga för att ge trafikledaren en god 

situationsförståelse över en händelse. När en kameraanläggning inte fungerar faller stora delar 

av feedback-loopen vilket också påverkar möjligheten till en god situationsförståelse. Utan en 

god situationsförståelse är det enligt Endsley’s tre-nivås modell också svårt att kunna predicera 

hur situationen kommer att förändras. När en trafikledare inte har tillräcklig information för att 

fatta rätt beslut kring en händelse påverkas många andra led.  

Om feedback-loopen inte fungerar på grund av en felande kameraanläggning påverkas 

trafikledaren arbetssituation negativt genom att det inte finns tillräcklig information. När 

informationen inte är tillräcklig måste trafikledaren göra en uppskattning av situationen utifrån 

den information som finns. Den här predikationen är ofta baserad på trafikledarens erfarenhet i 

kombination med den egna geografiska områdeskunskapen. Om uppskattningen är fel kan det 

leda till stora kostnader och konsekvenser då fel resurser kan tendera att bli fördelade till fel 

uppgifter. Det här påverkar också exempelvis blåljusmyndigheter och deras arbete då de också 

förlitar sig till stora delar på den informationsfördelning som trafikledningen står för. En felaktig 

uppskattning av situationen kan ge stora samhällsekonomiska konsekvenser och även påverka 



51 
 

olycksarbetet på andra områden. Det är också så att blåljusmyndigheter själva ansvarar för att 

skicka rätt mängd resurser till en händelse och det är ofta så att denna uppgift utförs utifrån 

predicering kring händelsen. Trafikledningens förmåga att verifiera en händelse och ge god 

information till agerande enheter är central för hela samverkansarbetet kring en situation och 

bidrar som helhet till en säkrare och effektivare trafik. Trafikledningen ansvarar också för 

informationen som går ut till allmänheten och det krävs även i denna uppgift att informationen 

är korrekt och verifierad. När trafikledaren inte själv kan verifiera en händelse eller en viss 

information påverkas många efterkommande arbetssteg. Det här bevisar delvis att goda 

möjligheter till verifiering av information påverkar trafikledningen och samverkansarbetet kring 

en händelse positivt. Trafikledarens arbetsbelastning, frustration och stress kan också reduceras 

om han/hon känner en god förståelse för det som har inträffat. Då kameror är det främsta 

hjälpmedel som trafikledarna har till sitt befogande är det extremt viktigt att dessa underhålls 

och finns utplacerade vid viktiga knytpunkter på vägarna. Det här kan exempelvis handla om 

utbyggd kameraövervakning vid järnvägs och vägkorsningar där en situation som inträffar 

måste kunna verifieras och lösas snabbt.  

Fungerande feedback är som tidigare nämnts central för att trafikledningen ska fungera väl. När 

kameror inte finns tillgängliga för trafikledaren får han/hon förlita sig på att 

samverkanskommunikationen via RAKEL fungerar. I de flesta fall fungerar RAKEL 

kommunikationen tillräckligt bra för att trafikledaren ska få god kunskap och information kring 

en händelse. Det här beror på vem eller vilka som arbetar på olycksplatsen kring händelsen och 

olika personer arbetar på olika sätt RAKEL. Olika personer har olika förhållningssätt till 

kommunikation med trafikledningen. Det här kan bero på olika faktorer som exempelvis 

bristande kunskap kring vad trafikledningen kan bidra med eller bristande riktlinjer i 

kommunikationen. Det här skulle möjligtvis kunna förbättras med hjälp av samverkansövningar 

som syftar till att skapa en bättre CG mellan trafikledningscentralen och mer ”agerande” enheter 

på olycksplatsen. Alla parter tjänar på att det finns god information kring en händelse, både ur 

säkerhets och arbetsmiljö-perspektiv. Den här gemensamma förståelsen kan också vara viktig 

kring arbetet med trafikledning när det kommer till entreprenörer och vägarbeten. I vissa fall 

anmäldes vägarbeten till TC med otillräcklig information eller rent av felaktig information. Vissa 

entreprenörer verkade inte ha förståelse kring vilken information som bör lämnas till 

trafikledningen när ett arbete ska utföras. Det här påverkar säkerheten både hos de som arbetar 

på vägarna men även för de som färdas på vägarna. Tydligare kommunikations eller 

informationskrav kan vara önskvärt för att underlätta arbetet för trafikledarna och öka 

säkerheten på vägarna.  

Det utvärderingsverktyget som har utvecklats kan förhoppningsvis hjälpa trafikverket att lättare 

förstå vad som innebär hög funktionalitet inom systemet. Då detta är ett verksamhetsmål 2014-

2016 är det i allra högsta grad relevant att ha förmågan att utvärdera trafikledningens 

funktionalitet. Utvärderingsverktyget kan också användas i framtiden för att anpassa regelverk 

och utveckla ytterligare mätvärden kring trafikledningen. Förhoppningsvis kan även andra 
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områden än vägtrafikledning dra nyttta av de teoretiska sammankopplingar som skapats under 

projektet.  Projektet kan alltså bidra med verksamhetsmålet: Ökad extern produktivitet. 

Väl fungerande hjälpmedel så som kameror och telefoni är ett krav för att vägtrafikledningen ska 

kunna arbeta mot en ökad intern effektivitet som är ett av de verksamhetsmål trafikverket har 

satt upp för 2014-2016.  Effektivisering av IT-verksamheten är en av de stora grundpelarna 

inom detta verksamhetsmål och projektet kan förhoppningsvis bidra med förståelse kring den 

problematik som finns inom IT-användandet hos vägtrafikledningen. Den viktigaste lärdomen av 

projektet är att se hur en förändring av IT-system påverkar arbetet i systemet som helhet. En ny 

IT-verksamhet eller IT-produkt måste testas och analyseras utförligt innan införande för att 

säkerställa dess funktionalitet inom det område där det införs. En utveckling av FST-verktyget 

kan i framtiden hjälpa till att tydliggöra viktiga punkter inom systemets funktionalitet med fokus 

på IT-verksamheten.  

Verksamhetsmålet kring omställningsarbete och omställningsorganisation kan också studeras 

utifrån den här rapportens resultat. Strävan efter ökad effektivitet samtidigt som resurser 

begränsas kan i vissa fall vara direkt skadlig för arbetet och personalens arbetsmiljö. Projektets 

resultat kan bidra med att skapa förståelse kring hur effektiviseringsarbete och åtstramningar 

påverkar vägtrafikledningen. Centrala uppgifter som att upprätthålla säkerheten och 

framkomligheten på vägarna kan bli problematiskt om effektiviseringsarbete utföras utan 

tillräckliga studier kring arbetet som helhet och effektiviseringens påverkan.  Det är också 

viktigt att ta hänsyn till de anställda i den mån möjligt när nya omställningsarbeten utförs vilket 

resultatet i denna rapport har belyst. 

Slutligen bör vidare utveckling av utvärderingsverktyget FST fokusera i högre utsträckning på 

att skapa gemensam förståelse mellan de olika parterna i systemet. Då gemensam förståelse 

eller CG identifierades som centralt i flertalet uppgifter bör därför fokus ligga på att förbättra 

och skapa ytterligare möjligheter för att skapa CG i systemet. Det skulle även vara intressant att 

vidare studera hur erfarenhet påverkar exempelvis beslutsfattande i systemet. Erfarenhet och 

geografisk områdeskunskap har visat sig vara centralt i det empiriska materialet vilket påverkar 

hul väl en nyanställd kan utföra arbetet. För att underlätta för nyaanställda bör även studier 

kring erfarenhet och utbildning utföras för att lättare kartlägga vilka behov som existerar. 

6.2 Metoddiskussion  

De metoder som har använts har fungerat väl för att uppnå de projektmål som skapades vid 

projektets start. Användning av andra analys- och datainsamlingsmetoder är av intresse för att 

hitta positiva alternativt negativa skillnader i resultaten. Validering av utvärderingsverktyget 

FST kan också bidra till ytterligare insikt kring hur väl de olika metoderna har fungerat.   

Vidare studier där även Malmö och Gävles trafikledningscentral får vara delaktiga är önskvärt 

för att identifiera skillnader i arbetet. Då trafikledningen kring vägtrafik jobbar utifrån en 

nationell grundidé är det av intresse att se hur väl detta funkar på alla inblandade centraler. 

Risken är att en viss metodik kring arbetet på en central inte alls passar arbetet på en annan. Det 
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här kan även beröra frågor som exempelvis gränssnitt eller hjälpmedelsanvändning. Olika TCs 

kan ha olika behov vilka är viktiga att ta hänsyn till och sedan använda kunskapen kring 

framtida beslut inom trafikledningen. Resultatet kan användas för att vidare studera viktiga 

aspekter inom trafikledningen samt identifiera ytterligare utmaningar som kan finnas i 

systemet.  

En kombination av intervjuer och observationer har använts för att införskaffa det empiriska 

materialet. Tillvägagångssättet lämpade sig väl för att införskaffa data kring det dynamiska 

system som studerades. Det är viktigt att i så stor mån som möjligt studera arbetet i sin naturliga 

kontext. Det här bidrar med att stor vikt läggs på forskaren för att han/hon ska undvika att 

påverka arbetet samtidigt som han/hon får ut så relevant material som möjligt genom 

exempelvis intervjufrågor. Studera situationsmedvetenhet är också beroende av att frågor kan 

ställas kring specifika händelser och handlingar som utförts.  

En tematisk analys användes för att identifiera centrala teman i det empiriska materialet. De 

teman som identifierades kopplades sedan samman med Endsley’s modell för 

situationsmedvetenhet för att ge en bild över vilken roll de spelar i systemets funktionalitet. Det 

var även viktigt att se hur de olika temana påverkar exempelvis trafikledarens förmåga att skapa 

en god situationsförståelse. Den tematiska analysen skapade goda möjligheter att identifiera de 

teman som är centrala inom trafikledningen. Dessa teman speglade arbetet på 

trafikledningscentralerna väl och kunde användas för vidareanalys genom Endsley’s modell. 

Under projektet undersöktes ett flertal olika metoder för att analysera det empiriska material 

som införskaffades. Cognitive Work Analysis (CWA)(Salmon m.fl., 2009), Functional Resonance 

Analysis Method (FRAM)(Hollnagel, 2012) och Hierarkisk uppgiftanalys(HTA) var några av de 

metoder som undersöktes för att kartlägga arbetet på trafikledningscentralerna. Analysmetoden 

förändrades vid ett flertal tillfällen under projektet då nya fynd uppkom i det empiriska 

materialet. Möjligheterna till att förändra analysmetod allt eftersom nya fynd hittas i materialet 

är viktigt för att kunna studera beteende i komplexa system. Den ursprungliga projektuppgiften 

fokuserade på användbarhet med mer fokus på gränssnittsdesign. Med hjälp av Nielsens 

heuristiker kunde en uppskattning kring gränssnittets användbarhet skapas och ligga som grund 

för fortsatt metodik. Då ingen större problematik identifierades i NTS-gränssnitt med hjälp av 

Nielsens heuristiker tog projektet istället en ny inriktning. Den problematik som identifierades 

låg på en något högre systemnivå och handlade till stora delar om informationsflöde, 

situationsförståelse och kommunikation. Ett teoretiskt ramverk valdes utifrån Endsley’s tre-

nivås modell för att tydliggöra samband mellan systemets centrala funktioner.  

CWA, FRAM och HTA är analysmetoder som skulle kunna fungera för att kartlägga funktionalitet 

och funktioner inom trafikledning. CWA och FRAM är däremot metoder som kräver mycket tid 

för att lyckas skapa en representation som är användbar. Då projektet syftade till att skapa ett 

utvärderingsverktyg kring systemet funktionalitet och skapande av situationsförståelse ansågs 

CWA vara för komplex. Metoden bygger på att skapa matriser över arbetet på olika 

abstraktionsnivåer och då projektet utfördes med tidsbegränsning och en tydlig målbild var 
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CWA inte möjlig att utföra som analysmetod. FRAM skulle möjligtvis kunna skapa en 

representation över hur olika funktioner i systemet relaterar till varandra och skulle samtidigt 

skapa en något djupare kartläggning av systemet. FRAM övervägdes tidigt i projektet men valdes 

senare bort då metoden i vissa fall tenderar att skapa en ganska svårförståelig representation 

över funktionerna. Fokus låg därför på att hitta en analysmetod som var smidig, tydlig och som 

låg på en passande detaljnivå. Tematisk analys i kombination med Endsley’s tre-nivås modell 

samt Nielsens heuristiker skapade ett teoretiskt ramverk som passade väl in på 

projektbeskrivning samt avgränsningar och tidsbegränsningar.  

Subjektivitet är alltid ett område som bör diskuteras vid användandet av kvalitativ 

forskningsmetod. Den vanligaste kritiken mot kvalitativ metod är att mycket av forskarens egna 

åsikter och tankar riskerar att färga resultatet och analysen. Intervju och observationsdeltagares 

åsikter kan också färga det empiriska materialet men en tematisk analys motverkar till stora 

delar subjektiviteten i det data som införskaffats Det är också vanligt att resultaten tenderar att 

tolkas mindre seriöst då det är svårt att ge definitiva svar kring frågor. Eftersom ett dynamiskt 

system har studerats delvis med beteendevetenskapliga aspekter finns det inte alltid ett ”rätt” 

svar. Det här är en problematik som vissa har svårt att acceptera och ser därför den kvalitativa 

metoden som mindre relevant inom forskning.  Det är även så att det material som skapas 

utifrån intervjuer och observationer också är utsatta för subjektiv påverkan. Olika personer har 

olika åsikter kring olika ämnen vilket i vissa fall kan riskera att påverka analysen av materialet. 

En tematisk analys är till för att motverka detta genom att identifiera gemensamma teman 

mellan olika deltagare i materialet.  

Utvärderingsverktyget FST är grundat i kvalitativ data men kan också bidra i ett kvantitativt 

resultat.  En kombination av kvantitativ och kvalitativ data är önskvärt för att ge en djupare bild 

över ett sammansatt kognitivt system. Utvärderingsverktyget FST är också grundat i teori kring 

situationsmedvetenhet, beslutsfattande och användbarhetsstudier vilket gör det till en lämplig 

kandidat för att utvärdera trafikledningscentralernas funktionalitet. FST är skapat för att vara 

ett lättlärt och lättanvänt verktyg för en smidigt första mätning av trafikledningen. Resultatet av 

en mätning bör sedan analyseras vidare för att belysa den problematik som verkyget 

förhoppningsvis har identifierat.  

Det är viktigt att ta hänsyn till att det utvärderingsverktyg som presenteras i denna rapport är 

den första versionen av verktyget. Utvärderingsverktyget har inte gått igenom en 

valideringsprocess ännu och bör därför testas innan det börjar användas. Utvärderingsverktyget 

syftar till att ge Trafikverket en möjlighet att utvärdera funktionalitet och 

situationsmedvetenhet inom vägtrafikledningen. Förhoppningen är även att lärdom kring 

metoder, teorier och tillvägagångssätt kan skaffas av rapporten. 
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6.3 Besvarade frågeställningar 

Hur ser informationsflödet ut i systemet och hur väl är det anpassat för att underlätta 

beslutsfattande och stödja situationsmedvetenhet. 

Informationsflödet i systemet är beroende på en mängd olika faktorer. En generell 

representation av informationsflödet har skapats utifrån Endsley’s tre-nivås modell som 

fokuserar på områden så som situationsmedvetenhet och beslutsfattande. Systemet är i behov 

av ytterligare förbättringar kring beslutsfattande och skapandet av beslutsfattande främst när 

det kommer till arbetssätt och riktlinjer för kommunikation. Det gränssnitt som används hjälper 

trafikledaren att fatta problem genom åtgärdsplaner och hjälpmedel så som kameror stödjer 

situationsmedvetenheten. Riktlinjer kring kommunikation mellan trafikledare och agerande 

enheter är ett centralt hjälpmedel för att stödja trafikledarens situationsmedvetenhet. 

Vilka funktioner är centrala för att systemet ska fungera och vilken information används av 

trafikledare för att fatta beslut?  

Ett flertal olika funktioner är centrala inom trafikledningen och situationer skiljer sig något 

utifrån vilka funktioner som är mest centrala för systemets funktionalitet. Förmåga att skapa 

kontroll i trafiken med fokus på säkerhet och framkomlighet är av yttersta vikt. Funktioner som 

underlättar kommunikation med agerande enheter är centralt då mycket arbete handlar om 

informationsförmedling. Förmågan att verifiera information som anländer till TC är också 

central då felaktig information kan få stora konsekvenser för de som vistas i trafiken.  

Hur väl är systemet anpassat för trafikledarna och vilket stöd finns för att utföra de funktioner som 

krävs? 

Systemet väl anpassat för trafikledarna och det finns bra stöd för de funktioner som krävs. Det 

som identifierats i det empiriska materialet är att det snarare handlar om problematik inom CG . 

Mycket problematik skulle kunna lösas genom att skapa en större gemensam förståelse mellan 

trafikledare-trafikledare och trafikledare-agerande enheter. Vikten av fungerande hjälpmedel, 

främst kamera och telefoni är av yttersta relevans. Underhåll av dessa hjälpmedel är därför 

centralt för att trafikledare ska få det stöd som krävs för att utföra viktiga funktioner. 
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6.4 Vidare studier & forskning 

Det här projektet har lagt en grund för hur studieobjektet bör studeras vidare. Nedan 

presenteras ytterligare studier som kan bidra med att förbättra systemets funktionalitet, 

arbetsmiljö och gränssnittsdesign. 

 

- Fördjupningsstudier inom samverkan där även blåljusmyndigheter intervjuas och 

studeras för att få deras perspektiv. 

 

- Validering och vidareutveckling av utvärderingsverktyget FST 

 

- Studera i vilken mån arbetet tillsammans med VägAssistans kan utvecklas och förbättras. 

 

- Undersöka Åtgärdsplaner i NTS och hur dessa kan anpassas ytterligare för att fungera 

som beslutsstöd. 

 

- Studera hur common ground mellan trafikledning och agerande enheter eller 

entreprenörer kan förbättras. 

 

- Djupare gränssnittsstudier för att ge förslag kring förbättringar i NTS. 

 

- Ytterligare studier kring de hjälpmedel som finns tillgängliga och vilka möjligheter det 

finns att utveckla dessa. 

 

- Kartlägga samhällsekonomiska konsekvenser av felaktig information som leder till 

felaktig hantering av händelse. 

 

- Studera möjligheter för vidareutveckling av det kamerasystem som används för 

verifiering i systemet. 

 

- Undersöka hur arbetet kan underlättas för nyanställda utan större erfarenhet kring 

trafikledningen. 

 

- Studera utbildning kring vägtrafikledning och hur den kan förbättras för att underlätta 

för nya trafikledare med fokus på mer organisatoriska faktorer. 
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7.0 Slutsats 

Vägtrafikledningen har en viktig roll att spela i dagens samhälle. Förmågan att övervaka och 

kontrollera den trafik som finns på Sveriges vägar är viktig för att upprätthålla säkerhet och 

framkomlighet. För att trafikledningscentralen ska uppnå en hög funktionalitet och effektivitet 

krävs ett starkt samarbete mellan trafikledare, agerande enheter och tekniska artefakter. En 

trafikledares förmåga att skapa sig en god situationsförståelse är direkt relaterad med de 

hjälpmedel som finns inom systemet. Om centrala hjälpmedel för exempelvis verifiering inte 

fungerar begränsas systemets förmåga att kontrollera, övervaka och informationsfördela. Utöver 

tekniska artefakter krävs även ett samarbete mellan trafikledningen och den personal som 

arbetar ute på vägarna. För att nå detta samarbete krävs en tydlig kommunikation mellan olika 

aktörer inom händelsehantering. Den här kommunikationen är i sin tur beroende av att det finns 

en gemensam förståelse för varandras arbete och arbetssituation. Den här förståelsen kan 

skapas genom erfarenhet och gemensamma utbildningar. Utvärderingsverktyget FST kan i 

framtida ligga som grund för att belysa vilka utmaningar som finns inom vägtrafikledningen. 

Studien visar att det är möjligt att skapa ett utvärderingsverktyg för att utvärdera funktionalitet 

och situationsmedvetenhet inom ett sammansatt kognitivt system. FST som verktyg har ännu 

inte genomgått en valideringsfas men vissa tendenser pekar på att verktyget kan fungera för att 

kontrollera för olika framgångsfaktorer inom Vägtrafikledning. Ytterligare studier krävs för att 

validera, testa och utveckla FST som utvärderingsverktyg. Det är också av intresse att 

Trafikverket som organisation kan använda verktyget för att utvärdera den egna organisationen 

med fokus på situationsmedvetenhet och funktionalitet. 
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Bilaga 1 – Utvärderingsverktyg FST 
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Utvärderingsverktyget FST 

Analysen under projektet som presenterats i denna rapport ligger som grund för skapandet av 

det utvärderingsverktyg som presenteras i den här bilagan I analysen identifierades ett flertal 

viktiga faktorer som påverkar hur väl trafikledarna kan utföra sitt arbete. Det empiriska 

materialet visade att de största utmaningarna låg utanför det direkta gränssnittet NTS i 

systemet. På grund av detta fokuserar utvärderingsverktyget på ett bredare perspektiv och är 

till för att identifiera systemets funktionalitet som helhet. Verktyget är uppdelat i två olika delar 

där den första delen används utav en oberoende expert inom område vägtrafikledning, gärna 

med kunskap om beteende i komplexa system. Den andra delen är skapad för trafikledarna 

själva där de får bidra med deras syn på hur väl systemet fungerar.  Den här typen av uppdelning 

är till för att få ett bredare material att arbeta med för fortsatt analys. Risken med att enbart ha 

en expert studera systemet är att mycket information kan gå förlorad då delar som känns 

självklara för experten kan vara problematiska för trafikledaren. Därför skapas två delar i 

verktyget där den ena utförs av experten och den andra av en trafikledare för att sedan jämföras 

och identifiera problematik i systemet. Verktyget syftar till att användas som en språngbräda för 

att belysa viktiga områden inom trafikledningen. Därför bör verktyget inte ses som något 

slutgiltigt utan en mer iterativ process där uppdateringar och diskussioner bör ske löpande. En 

organisation och arbete kring trafikledning är dynamisk och förändras ständigt och arbetet 

kring detta bör aldrig ses som avslutat.  

Verktyget är skapat utifrån ett JCS(Joint Cognitive System)-perspektiv och tar hänsyn till 

systemet som helhet och hur olika delar samarbetar mot ett gemensamt mål. De kategorier som 

identifierades rapportens analys används som grund för de utvärderingsfrågor som skapats. 

Kategorierna som använts är följande 

Utvärderingsverktyget använder sig av en så kallad likert-skala med sifferskalor och 

negativa/positiva påståenden som måttenhet för enskilda frågor. Skalan har använts främst då 

den är beprövad inom exempelvis arbetsmiljöstudier vilket lämpar sig väl för analyser på 

övergripande systemnivå. Frågorna och svarsalternativen har valts ut med grund i den tidigare 

analysen som utförts över trafikledningen.   

Resultaten av de två olika delarna av verktyget jämförs för att belysa delar i systemet som 

fungerar bra respektive mindre bra. Verktyget är utformat på det här sättet för att skapa ett 

tydligare samband mellan systemexpert/systemutvecklare och trafikledaren. Det kan då 

användas för att identifiera vilka skillnader det finns mellan hur trafikledaren och 

systemexperten ser på systemet.  

Användning av FST 

Utvärderingsverktyget FST är skapat som ett tvådelat verktyg för att utvärdera funktionalitet 

och situationsmedvetenhet inom vägtrafikledning. Den första delen är skapad för att utföras av 

en oberoende systemexpert i systemet. Det här är en person med kompetens inom områden som 
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exempelvis ”beteende i komplexa system”, ”människa-teknik organisation”, ”människa-teknik 

interaktion” och grundläggande kunskap om teorier kring beslutsfattande, systemteori och 

situationmedvetenhet. God förståelse för trafikledningscentraler och NTS är också önskvärt för 

att få ett bra resultat av utvärderingen. Systemexperten är också den person som kommer att 

analysera det empiriska material som införskaffas genom verktyget och kunskap kring kvalitativ 

samt kvanitativ metod är önskvärt.  

Utvärderingsverktyget FST  bör användas minst en gång varannat år för att upprätthålla en god 

kunskap kring hur systemet utvecklas samt ge systemutvecklare av exempelvis NTS en bredare 

grund att stå på för vidare uppdateringar. Då ett större system som en trafikledningscentral 

ständigt utvecklas och förändrats är det viktigt att kontinuerligt utföra utvärderingar kring dess 

funktionalitet. Förhoppningen är även att det resultat som skapas från utvärderingsverktyget 

ligger som grund för vidare studier och förbättringararbete av vägtrafikledningen. Mycket av det 

material som kan utvinnas av FST bör diskuteras och lyftas för att ta lärdom kring 

omställningsarbete och vilka delar av trafikledningen som borde förbättras/förändras. 

Utvärderingsverktyget FST kan även användas som grund för att diskutera mer generella 

utmaningar som kan finnas inom trafikledning både på väg och järnväg. 

 

Definitioner 

Systemet defineras som trafikledningscentralerna med trafikledare, drifttekniker och de 

arbetsroller som finns inom arbetsplatsen. Systemet är alltså inte enbart ett specifikt IT-system 

utan arbetsplatsen sett ur ett bredare perspektiv. 

Agerande enheter är de enheter som arbetar direkt mot skade- eller olycksplats vid en händelse. 

Det här kan innefatta exempelvis Räddningstjänst, Polis, Ambulans eller VägAssistans. De 

Agerande Enheterna är de som är i direkt kontakt med de utmaningar som finns på vägarna och 

hjälper trafikledningen att lösa en stor del av de situationer som uppkommer. 

Systemexpert defineras i rapporten som personer som arbetar för att utveckla och förbättra 

vägtrafikledningen. De som ska utföra utvärderingen är dessa systemexperter och de bör även 

ha kunskap om grundläggande teori kring situationsmedvetenhet, beteende i komplexa system 

samt kvalitativ och kvantitativ metod men även kunskap kring NTS och vägtrafikledning. 
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Utvärderingsverktygets fokuspunkter 

FST fokuserar på ett flertal olika punkter i systemet som stödjer den övergripande 

funktionaliteten. Verktyget är uppdelat under olika kategorier med 2-4 frågor under varje 

kategori. Nedan förklaras de olika kategorierna kortfattat, för ytterligare fördjupning inom de 

fokuspunkter som använts hänvisas läsaren till verktygets ursprungsrapport.  Figur 10 visar den 

representation som ligger om grund för de kategorier som används i utvärderingsverktyget. 

 

Figur 11: Kategorier inom FST 

Kontroll handlar om trafikledarens och systemets förmåga att kontrollera och styra trafiken som 

finns ute på vägarna. Kontroll kan även innefatta trafikledarens förmåga att kontrollera 

informationsflöde och informationsfördelning.  

Verifiering är den kategori som möjliggör verifierande av händelser som inträffat. Främst 

handlar den här kategorin om att ge trafikledaren möjlighet att verifiera den information som 

anländer till trafikledningen.  

Kommunikation är en något bredare kategori men fokuseras på den interna och externa 

kommunikationen under en händelse.  Kommunikation berör också de hjälpmedel som används 

och hur väl de stödjer trafikledaren i arbetet. 
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Kategorin Gränssnitt belyser problematik som kan uppkomma inom NTS och det gränssnitt som 

används för att representera information i systemet. Gränssnittet har stor betydelse kring det 

arbete som utförs och har därför fått en del i utvärderingsverktyget. 

Beslutsfattande är den kategori som belyser hur beslut fattas i systemet både på individ och 

systemnivå. Beslutsfattandet inom trafikledningen är en gemensam process som är beroende av 

ett samarbete mellan trafikledare, NTS och mer agerande enheter på olycksplats. 

Feedback(på svenska återkoppling) är systemets förmåga att hålla trafikledaren uppdaterad 

kring en händelse. Feedback är nära relaterat till hur väl en trafikledare kan skapa sig en god 

situationsmedvetenhet. 

Feedforward(på svenska predikation) är systemets förmåga att förutse framtida händelser men 

även framtida komplikationer inom en redan inträffad händelse. Feedforward förlitar sig till stor 

del på en trafikledares erfarenhet. 

Input via hjälpmedel är den kategori som belyser centrala hjälpmedel i systemet för att 

trafikledaren ska kunna inhämta information kring en händelse. Fungerande hjälpmedel är 

viktiga för att systemets funktionalitet inte ska påverkas negativt. 
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Formulär för oberoende systemexpert 

Under det här avsnittet presenteras den del som en oberoende expert inom området ska utföra. 

Frågorna är uppdelade under olika kategorier som fokuserar på olika delar.  Den som utför 

mätning uppmanas till att alltid ange en motivering kring varför en fråga har fått ett betyg.  

Åtgärdsförslag bör med fördel anges men kan också ses som en uppmaning till att reflektera 

ytterligare kring problematiken och vilka steg som kan tas för att åtgärda denna problematik.  

Besvara samtliga frågor genom att markera det svar som passar bäst. Motivera och reflektera 

gärna kring ditt svar och om möjligt, ge åtgärdsförslag. Längst bak i formuläret finns utrymme 

för att ge övriga kommentarer kring utvärderingsverktyget FST. 

Kontroll 

I vilken utsträckning används VägAssistans för att ge Trafikledarna kontroll vid 

en händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning kan trafikledaren kontrollera trafiken inom stadsgränsen? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I vilken utsträckning kan trafikledaren kontrollera trafiken utanför 

stadsgränsen? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Kommunikation 

Hur väl stödjer systemet gemensamt arbete mellan trafikledare? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Hur väl fungerar kommunikation via RAKEL? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I vilken utsträckning fungerar kommunikation via Telefoni med andra aktörer? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Verifiering 

I vilken utsträckning fungerar kamerorna för att ge Trafikledarna möjlighet att 

verifiera en händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning kan en trafikledare verifiera en händelse som har inträffat? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Gränssnitt 

I vilken utsträckning presenteras relevant information kring en händelse i 

systemet? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning bidrar systemet med dokumentation och hjälp vid problem? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Hur väl fungerar kartfunktionen i systemet för att bidra med geografiks 

områdesförståelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Till vilken grad hjälper systemet användaren att diagnostisera fel i systemet? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Beslutsfattande 

Till vilken grad hjälper systemet dig att fatta beslut kring problem som uppstått 

kring en händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Till hur stor grad förlitar sig systemet på Trafikledarens erfarenhet vid 

beslutsfattande? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Till vilken grad arbetar systemet för att avlasta trafikledarens arbetsminne? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Till vilken grad stöttas trafikledaren av åtgärdsplaner? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Input via hjälpmedel 

I vilken utsträckning fungerar automatiska larm för att aktivera trafikledningen?` 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I vilken utsträckning fungerar kameror och sensorer för att ge input till 

trafikledningen? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Feedback(Återkoppling) 

I vilken utsträckning fungerar händelsehistorik för att ge återkoppling till 

Trafikledaren? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning fungerar kommunikation med ”agerande enheter” som 

återkoppling kring en händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I hur stor utsträckning tenderar trafikledaren att befinna sig utanför ”Feedback-

loopen”(exempelvis att systemet agerar utan trafikledarens deltagande)? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Feedforward(Prediktion) 

Till hur stor utsträckning bidrar systemet med prognoser kring framtida 

problematik? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Till hur stor utsträckning förlitar sig predikation av framtida händelser på 

trafikledarens egen erfarenhet? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

I vilken utsträckning är det möjligt för trafikledarna att arbeta proaktiv inom 

trafikledningen? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Övriga kommentarer 
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Formulär för trafikledare 

Formuläret i det här avsnittet är skapat för att ge trafikledaren själv möjlighet att betygsätta 

olika centrala delar av systemet. Formuläret och frågorna kan också användas för att ytterligare 

reflektera kring hur arbetet ser ut och vad som fungerar bra respektive mindre bra. Under varje 

kategori finns 3-4 olika frågor som ska besvaras.  

Besvara samtliga frågor genom att markera det svar som passar bäst. Motivera och reflektera 

gärna kring ditt svar och om möjligt, ge åtgärdsförslag. Längst bak i formuläret finns utrymme 

för att ge övriga kommentarer kring utvärderingsverktyget FST. 

Kontroll 

I vilken utsträckning används VägAssistans för att kontrollera trafikflödet? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning har du som trafikledare möjlighet att kontrollera trafiken 

inom stadsgränsen?` 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I vilken utsträckning har du som trafikledare möjlighet att kontrollera trafiken 

utanför stadsgränsen? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Kommunikation 

I vilken utsträckning fungerar kommunikation via RAKEL vid en händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning fungerar kommunikation via Telefoni? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Verifiering 

I vilken utsträckning fungerar kamerorna för att stödja trafikledningens arbete? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning finns det möjlighet att verifiera en händelse som inträffat? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Gränssnitt 

I vilken utsträckning presenteras relevant information kring en händelse i NTS? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I vilken utsträckning bidrar NTS med dokumentation och hjälp vid problem? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Hur väl fungerar kartfunktionen i NTS? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Till vilken grad hjälper NTS dig som användaren att diagnostisera fel i systemet? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Beslutsfattande 

Till vilken grad hjälper systemet dig att lösa problem som uppstått vid en 

händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Till hur stor grad förlitar NTS på din erfarenhet vid beslutsfattande kring en 

händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Till vilken grad arbetar systemet för att avlasta ditt arbetsminne under arbetet 

kring en händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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I vilken utsträckning stöttas du i ditt arbete av åtgärdsplaner? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Input via hjälpmedel 

Hur väl fungerar automatiska larm för att aktivera trafikledningen?` 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

 

Hur väl fungerar kameror och sensorer för att ge information till dig som 

trafikledare? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Feedback(Återkoppling) 

Hur väl fungerar händelsehistorik för att ge återkoppling till Trafikledaren? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning fungerar kommunikation med ”agerande 

enheter”(exempelvis Polis eller Räddningstjänst) som återkoppling kring en 

händelse? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I hur stor utsträckning tenderar du som trafikledaren att befinna dig utanför 

”Feedback-loopen”(exempelvis att systemet agerar utan ditt aktiva deltagande)? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Feedforward(Prediktion) 

Till hur stor utsträckning bidrar systemet med prognoser kring framtida 

problematik? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

Till hur stor del förlitar sig predikation av framtida händelser på din erfarenhet? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 

 

 

I vilken utsträckning finns det möjlighet för dig att arbeta proaktiv inom 

trafikledningen? 

Låg 1 2 3 4 5 6 7 Hög 

 

Motivering/Exempel 

 

Åtgärdsförslag/Reflektion 
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Övriga kommentarer 
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Användning & tolkning av resultat 

FST är uppdelat utifrån ett antal olika huvudkategorier.  Alla frågor och deras skalor är ordnade 

så att ett högt värde tyder på en väl fungerande funktion. Frågor som besvaras med ett lågt 

värde tyder på en lägre funktionalitet kring den ställda frågan. Exempelvis om fråga ”Till hur 

stor del förlitar sig predikation av framtida händelser på din erfarenhet” besvaras med 1,2 eller 

3 tyder detta på att stora delar av predikationen är beroende av trafikledarens erfarenhet. 

Resultatet från båda delarna av FST bör jämföras för att belysa hur synen på systemets 

funktionalitet skiljer sig mellan Trafikledare och Systemexpert. Jämförelsen kan sedan ligga som 

grund för vidare analys av utvalda områden som identifierats som problem inom systemet. 

Beroende på resultatet från utvärderingen bör ytterligare mätningar göra kring mer specifik 

problematik som identifierats. 

Stort fokus bör även läggas på att undersöka motiveringar, exempel, åtgärdsförslag och 

reflektioner kring varje svar. Skalorna belyser problematik medan beskrivningarna bidrar med 

en ökad förståelse kring varför frågorna besvarats på ett visst sätt samt ge förslag till lösningar.    
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag 

 

Vilken utbildning har du fått inom användandet av NTS och systemet som helhet? 

Känner du att utbildningen kring systemet och arbetet har varit tillräcklig? 

Hur väl anser du att systemet hjälper dig att utföra dina arbetsuppgifter? 

I vilken mån anser du att tekniken som används är överdrivet komplicerad? 

Hur ofta förändras systemet som används och hur väl blir ni informerade om dessa 

förändringar? 

Hur stor del av arbetet handlar om att hålla reda på och memorera information om särskilda 

händelser? 

Hur väl anser du att information presenteras i systemet? 

Har det funnits tillfällen då du som användare känner att systemet arbetar på egen hand utan att 

hålla er informerad? 

Hur delaktig känner du dig i systemets beslutstöd och beslutsfattande? 

Upplever du ofta stress eller oro på grund av arbetet inom systemet? 

Hur upplever du att din arbetsmiljö påverkas av systemet? 

Hur stor frihet anser du att du har i ditt arbete och över din arbetsmiljö? 

Anser du att informationen i systemet är lättillgänglig? 

Känner du att systemet ibland ger dig för mycket information som är irrelevant inom en speciell 

situation? 

Anser du att det behövs ytterligare hjälpmedel för att kunna utföra ett säkrare arbete inom 

trafikledning? 

Hur medveten är du av vad dina arbetskamrater gör under en speciell händelse? 

Hjälper systemet dig att hålla reda på hur arbetet under en situation har fördelats mellan 

medarbetare? 

Känner du att det finns god hjälp att få under en uppgift(Genom exempelvis dokumentation, 

medarbetare)? 

Känner du att du saknar något i systemet som skulle kunna underlätta arbetet på något sätt? 
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Bilaga 3 – Observationsprotokoll 

 

Användning av: 

Kartfunktionen(sökfunktioner och smidighet) 

Vägdatabas(namn på väglänkar, vägnamn etc) 

Händelseformulär 

Åtgärdsplaner 

Telefoni 

Väglagsöversikten 

Kamerasystem(VMX) 

Utbildning NTS(Stöd, Hjälp) 

Nielsens & Endsley, Systemnivå 

Visibility of system status  

 

Match between system and the real world  

 

User control and freedom  

 

Aesthetic and minimalist design  

Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

 

Error prevention 

  

Consistency and standards 

 

Flexibility and efficiency of use 

Recognition rather than recall 

 

Help and documentation  

Perception of objects 

Comprehension of the situation 

Projection of Future states 
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