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Sammanfattning 

För att kunna hitta och åtgärda signalfel på Roslagsbanan i Stockholm är det viktigt att de 

tekniker som arbetar med signalsystemet har rätt kunskaper och känner sig trygga i hur 

systemet fungerar. En del av säkerhetssystemet på Roslagsbanan kallas ATC (automatic train 

control) och ger tågföraren information om var tåget framför befinner sig, vilket besked nästa 

signal ger och hur växlar och vägbommar står. ATC ingriper även genom att bromsa tåget 

automatiskt om föraren inte stannar vid en stoppsignal. För att effektivisera felsökning i ATC-

systemet vill företaget som sköter drift och underhåll av signalsystemet, banan och 

elförsörjningen på Roslagsbanan, Strukton Rail AB, genomföra utbildningar för sina 

signaltekniker. De vill ha en mall för hur utbildningar i felsökning kan se ut som kan användas 

med övningsutrustning, och som kan appliceras på andra tekniska system. För att skapa den 

här mallen var mina frågeställningar ”Hur kan en pedagogisk modell för utbildning inom 

felsökning i säkerhetssystemet ATC på Roslagsbanan se ut? Hur påverkar modellen 

deltagarnas aktivitet jämfört med andra utbildningar inom järnvägsbranschen?”. Det var 

viktigt från Struktons sida att deltagarna skulle vara aktiva och samarbeta med varandra 

under utbildningen. Efter att ha läst om det sociokulturella perspektivet på lärande, 

accelererat lärande och lärande på arbetsplatsen och även hållit intervjuer med två tekniker 

på Strukton och två utbildare i andra sammanhang i järnvägsbranschen för att höra vad de 

tycker är bra utbildning har jag skapat en utbildningsmodell för internutbildning i 

signalsystemet ATC, döpt till Kunimodellen.  

Modellen baseras på att deltagarna tillsammans löser olika felsökningsfall. Utbildningen 

börjar med en genomgång av systemet som kan vara olika djupgående beroende på 

deltagarnas förkunskaper. Sedan löser deltagarna fall genom att sitta i grupper och diskutera 

fram en plan för hur de ska felsöka och sedan testa sin plan praktiskt i testutrustningen där 

felet är planterat. Beroende på utbildningsbehov och tillgänglig tid kan de få lösa olika många 

och olika svåra fall, men fallen bör täcka in så många komponenter i systemet som möjligt. I 

slutet av utbildningen finns ett reflektionsmoment där deltagarna får berätta för varandra vad 

de har lärt sig under dagen. För att få en mätbar indikation på om deltagarna har lärt sig något 

under utbildningen får de fylla i en enkät precis innan och precis efter utbildningen med 

frågor om hur trygga de känner sig på en femgradig skala att felsöka i de olika komponenterna. 

Det genomfördes två utbildningar med Kunimodellen, där vardera innehöll två fall att lösa, 

för sammanlagt sju deltagare. För att mäta deltagaraktiviteten under utbildningarna fyllde jag 

i ett observationsschema under 20 minuter per timme där jag registrerade om varje deltagare 

hade talat eller inte under 40 intervall om 30 sekunder var, vilket jag även gjorde på två andra 

utbildningar som signaltekniker går för att få en kontrollgrupp. Dessutom hölls 

gruppintervjuer med deltagarna efter utbildningarna för att få höra vad de tyckte om 

modellen och vad som kan förbättras. 

Resultaten visar att deltagarna har varit nöjda i intervjuerna och tyckt att det varit en bra 

modell att arbeta efter, men att det saknades viss teknisk information kring testutrustningen 

som finns i verkligheten. De ville även ha mer djupgående information i genomgången i 

början av utbildningen med fokus på bland annat varför ATC-systemet finns. Deltagarnas 

upplevda trygghet i felsökning ökade i enkäten efter utbildningen, men de var inte entydigt 

mer aktiva i utbildningar med Kunimodellen än i de utbildningar som jämförts med. 

Kunimodellen förändrades inte särskilt mycket mellan utbildningarna. Resultaten ska dock 

bara ses som indikationer på grund av det lilla antalet deltagare, att deltagarna inte 

nödvändigtvis var representativa för hela gruppen och att alla personer som blev intervjuade 

kände mig som intervjuade.   

Nyckelord: Accelererat lärande, lärande på arbetsplatsen, livslångt lärande, kollegialt 

lärande, automatisk tågkontroll 
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Abstract 

To be able to find and solve signal failures in Roslagsbanan in Stockholm, it is important that 

the maintenance technicians working with the signalling system has the right knowledge and 

feel confident with how the system works. One part of the safety system at Roslagsbanan is 

called ATC (automatic train control) which sends information to the train driver about where 

adjacent trains are located and how upcoming signals, switches and road crossing barriers are 

set. The ATC also interferes by applying brakes if the driver does not stop at a stop signal. To 

make troubleshooting of the ATC system more efficient, the company maintaining the 

signalling system, tracks and power supply at Roslagsbanan, Strukton Rail AB, would like to 

further educate their maintenance technicians. They want a model for training sessions in 

troubleshooting that can be used with training equipment and can be applied to other 

technical systems. To create this model my research questions were ”What could a 

pedagogical model for troubleshooting education on the safety system ATC at Roslagsbanan 

look like? How does the model affect the participants’ activity compared to other education 

sessions in the railway business?”. It was important to Strukton that participants should be 

active and cooperate with each other during the session. After reading about the sociocultural 

perspective on learning, accelerated learning and workplace learning and also conducting 

interviews with two technicians at Strukton and two teachers in other parts of the railway 

business to hear what they value as good education, I created an educational model for in-

service training of the signalling system ATC, named the Kuni model.  

The model is based on participants solving troubleshooting cases together. An education 

session starts with an overview of the system that can vary in detail depending on the 

participants’ previous knowledge. Then the participants solve cases by discussing in groups 

and agreeing on a plan on how they should troubleshoot, and then try their plan on the test 

equipment where the error is planted. Depending on their need for education and the 

available time, they can get a different number of cases on different levels, but the cases should 

try to cover as many of the system’s components as possible. At the end of the session there is 

time for reflection where the participants tell each other what they have learnt. To get a 

measurable indication of if the participants have learned anything, they fill out a 

questionnaire just before and just after the education with questions on how confident they 

feel troubleshooting the different components. Two such sessions were held with the Kuni 

model, each with two cases to solve, for a total of seven participants. To measure participant 

activity, I filled out an observation form for 20 minutes per hour where I registered whether 

each participant had spoken or not for 40 intervals of 30 seconds each, which I also did at two 

other training sessions that signalling technicians attend to get a control group. Additionally, 

I conducted group interviews with the participants after the sessions to see what they thought 

of the model and what could be improved.  

The results from the interviews show that the participants were content and thought it was a 

good model to work with, but that some technical information about the test equipment that 

exists in the real world was missing. They also wanted more detailed information in the initial 

overview with focus on, among other things, why the ATC system exists. The participants’ self-

estimated confidence in troubleshooting increased after the session, but they were not 

significantly more active during training with the Kuni model than the control groups. The 

Kuni model itself did not change very much between sessions. The results should however 

only be seen as indications due to the small number of participants, the participants not 

necessarily being representative for the whole group and since all people interviewed knew 

me when I interviewed them.  

Keywords: Accelerated learning, workplace learning, life-long education, collegial learning, 

automatic train control.  
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Förord  

Det här har varit ett mycket spännande och utvecklande arbete. När jag klev in på Strukton i 

Mörby kunde jag i princip ingenting om järnväg, och när jag pratade med vänner och familj 

var de förvånade över hur jag hade fått tag i ett examensarbete om just järnvägsteknik, men 

det har gått väldigt bra. Under det här halvåret har jag fått lära mig massor om signalteknik 

och ATC-systemet och jag är så tacksam för hur snälla och stöttande alla på Strukton har varit. 

Jag har också mötts av en oerhört positiv attityd kring mitt arbete och mina kunskaper, och 

varje gång jag har varit orolig över om det jag gör är bra nog har jag fått så många glada 

kommentarer om att det jag gjort spelat roll och kommer vara användbart. Därför vill jag 

tacka Joel Rudkrantz och alla andra på Strukton i Mörby för att ni har trott på mig och fått 

mig att känna mig som en i gänget från allra första dagen. Jag vill förstås också tacka Klas 

Linder lite extra för att han har lärt mig allt jag kan nu och varit ett ovärderligt stöd under 

utbildningarna.  

Jag vill också påpeka att det inte var jag som döpte modellen. Joel döpte den på vårt första 

möte, och namnet fastnade.  

Dessutom vill jag tacka mina handledare, Cecilia Kozma och Saeed Hossein Nia, för er hjälp 
och stöd genom hela processen. Det har varit skönt att ha er i ryggen och veta att jag har varit 
på rätt spår och få goda råd av er. Jag har också uppskattat presentationerna på KTH:s 
Järnvägsgrupp och det engagemang de har visat för mitt arbete trots att det har haft mycket 

lite att göra med järnväg jämfört med de andra exjobbarnas.  

Slutligen vill jag tacka min fantastiska klass, CL13, på KTH som har gjort dessa sex år till de 
mest perfekta man kan be om! Tack för alla skratt, internskämt och stöd när det känts som 
att vi aldrig kommer klara våra uppgifter och tentor. Mycket av det jag har gjort hade jag aldrig 
klarat utan er.  

Johanna Kuniholm 

Stockholm, maj 2019 
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1 Introduktion 

1.1 Syfte 
 

Ingen tycker om ett signalfel i järnvägstrafik. Inte bara gör det att folk blir försenade till jobb, 

familj, möten och bokade tider, det skapar också irritation, kostar pengar för olika aktörer och 

riskerar att leda till att fler transporterar sig själva eller gods med bil eftersom järnvägen 

upplevs som opålitlig. Lika få (om inte färre) tycker om en arbetsmiljö där man förväntas lösa 

problem som påverkar tusentals personer så snabbt som möjligt och samtidigt inte känna sig 

helt säker på hur man ska göra. Det här examensarbetet försöker förbättra båda dessa 

situationer samtidigt.  

Kollektivtrafiken i Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns Landsting) omfattar bussar, 

spårbunden trafik och pendelbåtar och sträcker sig från Nynäshamn och Gnesta till Uppsala 

och Norrtälje. Region Stockholm har som mål att öka andelen resor som görs med 

kollektivtrafik i länet för att bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp och minskad 

trängsel (Stockholms Läns Landsting, 2018). Enligt regionen är den spårbundna trafiken i 

Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) regi driven till 100% av förnybar energi (Stockholms Läns 

Landsting, 2019b). Det är därför lätt att dra slutsatsen att om en ökad upplevelse av 

punktlighet och pålitlighet leder till att fler reser kollektivt istället för med bil bidrar det till 

ett mer miljömässigt hållbart Stockholm.  

Underhållet av de järnvägar som ingår i SL:s trafik sköts av entreprenörer, och på 

tunnelbanan, Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City är Strukton Rail AB ansvariga 

för underhåll av signalsystem, banskötsel och elförsörjning. Underhållstekniker med 

kompetens inom alla de system som förekommer på banorna kallas ut för att både åtgärda 

akuta fel och utföra planerade arbeten. För att dessa arbeten ska kunna utföras effektivt i så 

bra arbetsmiljö som möjligt för teknikerna är det viktigt att alla tekniker känner att de har rätt 

kompetens i de tekniska systemen och är trygga nog att kunna ta sig an oväntade akuta fel och 

lösa dem. Vid nyanställningar behövs också ett pedagogiskt verktyg för att lära ut hur de 

system som används fungerar och hur man felsöker i dem. Tidigare har utbildningsbehovet 

mötts i varierande grad, och teknikernas självupplevda kompetens har varierat mycket från 

person till person. De tekniker som anställs ska ha genomgått en ettårig järnvägsutbildning 

på Trafikverkets yrkeshögskola Trafikverksskolan i Ängelholm. På Roslagsbanan har 

situationen dock komplicerats av att många system skiljer sig från de standarder som finns 

på Trafikverkets banor och som lärs ut på Trafikverksskolan. Därför har nyanställda hos 

Strukton Rail fått lära sig hur Roslagsbanan fungerar genom genomgångar av äldre tekniker 

som de även fått jobba tillsammans med vid felsökning och felavhjälpning. Det har varit svårt 

att skicka iväg tekniker på relevanta utbildningar hos tillverkare och leverantörer av de system 

som används på banan eftersom det inte alltid har funnits några utbildningar eller att det inte 

har ingått i leverantörernas avtal med Stockholms stad att också leverera utbildning för 

teknikerna. Vissa tekniker har också uttryckt att de utbildningar som systemleverantörerna 

har hållit inte alltid har upplevts som relevanta, speciellt inom området felsökning. Det har 

berott på att de ofta har varit teoretiska föreläsningar utan möjlighet att få arbeta fysiskt med 

produkten eller att föreläsarna har fokuserat på hur systemet fungerar men inte på var man 

bör börja felsöka. 

För att öka teknikernas trygghet i arbetet och effektivisera felsökningen vill Strukton bedriva 

felsökningsutbildning för sina tekniker på ett mer pedagogiskt sätt. I egenskap av student vid 

programmet Civilingenjör och Lärare vid KTH, med kunskaper inom teknik, matematik, fysik 

och pedagogik, gjordes en bedömning att jag passade för att utveckla en utbildningsmodell 
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för felsökningsutbildningar som skulle kunna appliceras på alla tekniska system som Strukton 

arbetar med. Modellen skulle vara en mall för hur utbildningar skulle se ut, och ha extra fokus 

på att låta deltagarna vara aktiva i en tillåtande och samarbetande miljö som upplevdes som 

givande och utvecklande istället för kravfylld och mästrande. För att avgränsa arbetet till att 

bli lagom stort för 30 högskolepoäng bestämdes det att jag i det här stadiet skulle utforma 

modellen och testa den specifikt på det säkerhetssystem på Roslagsbanan som kallas ATC 

(egentligen Ansaldo L10000). Det förtydligades också att det inte var en utbildning i ATC-

systemet i sig, utan mer hade karaktären av systematiskt erfarenhetsutbyte i felsökning i ATC-

systemet eftersom leverantören Ansaldo STS inte var inblandade. Modellen skulle testas på 

Struktons tekniker i Mörby, utvärderas och vara en grund för framtida arbete. För att närmare 

undersöka om deltagaraktiviteten, som upplevdes som viktig av Strukton, ökade i modellen 

bestämde jag mig för att tillägna en del av arbetet specifikt till den frågan genom att 

genomföra ett antal observationer av hur mycket deltagarna pratade under utbildningarna.  

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur kan en pedagogisk modell för utbildning inom felsökning i säkerhetssystemet 

ATC på Roslagsbanan se ut?  

• Hur påverkar modellen deltagarnas aktivitet jämfört med andra utbildningar inom 
järnvägsbranschen? 

2 Bakgrund och teoretiska perspektiv 

Lärande och utbildning för vuxna som sker på arbetsplatsen eller i samband med arbetet har 

visat sig vara mest effektivt när det är integrerat i det dagliga arbetet (Billet, 2010). Däremot 

har den typen av lärande upplevts som mindre legitimt och inte fått lika mycket 

uppmärksamhet från företagsledningar och forskare som formella lärandesituationer (ibid). 

De senaste decennierna har det forskats mer och mer på lärande i dagligt arbete och hur 

människor lär sig bäst i anslutning till sitt jobb. Nedan följer en översikt över de lärandeteorier 

och den forskning från detta område som haft störst inflytande på utformningen av 

Kunimodellen samt en kort översikt över Roslagsbanans historia och det signalsystem, ATC, 

som utbildningarna under det här examensarbetet har handlat om.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Lärande är en komplex process, och det finns ett antal olika synsätt kring hur lärande ska 

förstås ur ett vetenskapligt perspektiv. De största grundläggande synsätten kallas 

behaviorism, konstruktivism och det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Mycket 

kortfattat kan behaviorism beskrivas som lärande genom styrning av beteenden med hjälp av 

belöningar och straff medan konstruktivism kan ses som individens uppbyggnad av sin egen 

kunskap genom att bilda sig uppfattningar, utmana dessa uppfattningar och vid behov överge 

dem och konstruera nya (Skinner, 2013; Piaget, 2013). I det sociokulturella perspektivet 

betonas kommunikationens betydelse för lärandet och samspelet med både redskap, andra 

individer och den sociala kontexten som den lärande personen befinner sig i. Säljö (2014) 

skriver 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan 

kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv. Vad kan man åstadkomma i en 

kultur eller i ett samhälle å ena sidan, och vad behärskar enskilda medlemmar å den 
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andra? Hur återskapas den kollektiva kunskapen hos individer, och vilka delar av den 

kollektiva kunskapen kommer den enskilde att behärska? (s. 18) 

Som citatet pekar på är samspelet med andra individer i fokus i det sociokulturella 

perspektivet, speciellt språkets och kommunikationens betydelse för lärande och tänkande. 

För att kunna ingå i sociala och kulturella sammanhang krävs avancerad kommunikation, 

vilket också präglar det sätt vi tänker på genom att vi använder de tankar och resonemang 

som vi lärt oss från andra för oss själva (Säljö, 2014). Säljö skriver att “Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter” (s. 37), och den 

kunskap och kulturella praxis som mänskligheten samlat på sig förs vidare genom 

kommunikation, såväl muntlig, skriftlig som i form av interaktion med föremål av olika slag. 

För sig själv har varje människa en begränsad förmåga att tänka ut egna idéer och koncept, 

men genom interaktion kan vi både ta till oss nya tankar och bidra med våra tankar till andra. 

Eftersom det är lättare att förstå saker som någon annan förklarar än att nå den nivå där man 

själv bemästrar samma färdighet kan individer också bygga ihop sina tankar och erfarenheter 

till en större gemensam kunskap där de flesta delar behärskas av någon men ingen 

nödvändigtvis behärskar alla delar (Säljö, 2014).  

Förutom samspelet med individer spelar också interaktion med föremål och artefakter en stor 

roll i sociokulturellt lärande (Säljö, 2014). Mycket av det som är svårt för den mänskliga 

hjärnan att utföra själv blir enkelt med hjälpmedel av olika slag. Lärandet om tekniska föremål 

underlättas mycket av att kunna demonstrera och testa med föremålet framför sig istället för 

att enbart få det beskrivet för sig eller se bilder. Att arbeta fysiskt med föremål kan också öka 

en persons förståelse och abstraktionsförmåga kring föremålet. Vygotskij (2010) beskriver 

hur ett nytt begrepp växer fram genom att en person möter det i fler och fler sammanhang 

och gradvis ökar sin förståelse av begreppet. Det gör att lärandet om själva föremålet ges 

bättre förutsättningar, eftersom att kunna rätt ord för föremål hjälper en person att prata med 

andra om det och ta del av deras kunskap om det. Dessutom hjälper precisa uttryck, begrepp 

och facktermer till att kategorisera och sortera tankarna kring det föremål man arbetar med 

Illeris (2007) skriver ”Man kan inte skilja samspelet med den materiella omvärlden från 

samspelet med den sociala omvärlden. Psykologiskt och därmed läromässigt handlar det om 

en helhet, som alltid är socialt förmedlad” (s. 124). Säljö (2014) anser också att det inte är 

meningsfullt att studera en situation där personer vanligtvis har tillgång till vissa föremål utan 

föremålen, eftersom personerna då har ”berövats sina sociokulturella resurser” (s. 81).  

En konkret manifestation av betydelsen av språk och samspel för lärande är modellen som 

kallas ”den proximala utvecklingszonen” (eng. zone of proximal development, ZPD). 

Vygotskij (2010), en av grundarna av det sociokulturella perspektivet, beskriver hur barn kan 

lösa uppgifter som ligger på en för svår nivå för dem på egen hand om de får sitta tillsammans 

med en handledare som vägleder dem, och att det är via den här hjälpen som barnen kan lära 

sig att så småningom lösa dessa svårare uppgifter själva. Denna svårare nivå som ändå blir 

begriplig med hjälp från någon mer erfaren kallas den proximala utvecklingszonen, och 

Vygotskij (2010) poängterar att den har två gränser: gränsen till det som personen redan kan 

och gränsen till det som personen inte kommer kunna förstå hur mycket hjälp hen än får. 

Säljö (2014) understryker vikten av att det behöver finnas en kunskapsmässig ojämlikhet 

mellan den lärande och den handledande för att lärande ska ske, antingen i ren faktakunskap 

eller i mer erfarenhet kring hur man brukar göra eftersom det också är viktigt att bli 

socialiserad in i en arbetskultur för att känna sig kompetent på sin arbetsplats. Däremot är 

det viktigt hur den handledande personen förhåller sig till den lärande så att guidningen inte 

övergår i att handledaren egentligen är den som löser uppgiften medan den lärande skriver 

av utan att själv förstå lösningen (ibid.).  
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2.2 Lärande på arbetsplatsen 
 

När många hör ordet ”lärande” tänker de på någon form av organiserat lärande, till exempel 

i skolan, på universitetet eller på kurser via jobbet. Däremot visar forskning att mycket av det 

lärande som sker på arbetsplatsen egentligen sker i den vardagliga interaktionen och 

samarbetet mellan kollegor (Billet, 2010; Eraut, 2004). Även utan mer eller mindre uppstyrda 

lärandesammanhang finns det mycket potential för att lära sig och växa samtidigt som man 

jobbar om kollegorna är stöttande, har tid och vilja att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter och chefer och ledning ser värdet av kunskapsutbyte mellan kollegor (Billet, 

2010). Eraut (2004) fördjupar hur lärande på arbetsplatsen går till, både i mer formella 

lärandeaktiviteter och i vardagligt arbete, och presenterar fyra situationer där hans forskning 

kommit fram till att lärande framför allt sker: 

1. Att delta i gruppaktiviteter med ett gemensamt mål 

2. Att arbeta bredvid andra, vilket gör att man kan få nya perspektiv och få se olika typer 

av kunskap och expertis 

3. Att utföra utmanande uppgifter  

4. Att jobba med kunder, vilket gör att man lär sig både om kunden och att se saker ur 

deras perspektiv 

Vidare sammanfattar Eraut (2004) sina resultat i två trianglar (figur 1) som beskriver faktorer 

på individnivå och bredare kontextuella faktorer på arbetsplatsen som påverkar individens 

lärande. För personerna i forskningen framkom att klara av utmaningar, självsäkerhet och 

stöd från omgivningen var viktigt för deras lärande. Eraut tillägger att ”självsäkerhet” inte 

betyder allmän tilltro till sig själv, utan att det handlar om att uppfatta sig själv som kunnig i 

arbetskontexten och att känslan av att åtminstone vara ganska kompetent la mycket av 

grunden till att våga be om hjälp, ta sig an utmaningar och känna sig säker på att omgivningen 

stöttar att man gör nya och svårare saker. I bredare bemärkelse var arbetets struktur och 

upplägg viktigt för vilka uppgifter de svarande hade möjlighet att utföra, vilket också delvis 

påverkade vilka personer de hade möjlighet att möta, arbeta med och lära sig av. Det sista 

hörnet i kontext-triangeln, förväntningar på rollen och ens prestationer, hängde i stor 

utsträckning samman med möjligheten att få meningsfull feedback.  

Illeris (2011) menar att i allt lärande sker två olika processer: en interaktionsprocess mellan 

den lärande och dess omgivning och en psykologisk process hos den lärande själv där nya 

intryck kopplas ihop med tidigare kunskap och erfarenheter. Det mesta lärande på 

arbetsplatsen sker utan något uttalat syfte i samband med dagligt arbete, men ”genom att 

systematiskt bygga upp en lärandeinriktad miljö kan detta lärande stärkas betydligt” (Illeris, 

2011, författarens översättning). Dessutom menar han att en organisation kan öka 

arbetsplatslärandet genom att genomföra utbildningsaktiviteter som är nära kopplade till det 

dagliga arbetet, till exempel instruktioner, guidning mellan kollegor eller mentorskap. Billet 

(2010) menar att det är viktigt att utbildningsaktiviteterna tar avstamp i vad den lärande 

tycker är intressant, och enligt Knowles (1978) behöver de också upplevas som att de fyller ett 

behov som inte hade kunnat fyllas på annat sätt. Billet (2010) skriver att i den här typen av 

lärandeaktiviteter på arbetsplatsen är det viktigt att den lärande är aktiv och engagerad, även 

när personer observerar kollegor med mer erfarenhet och Knowles (1978) menar också att 

aktiviteterna ska analysera de lärandes erfarenheter tillsammans med läraren snarare än att 

läraren ska berätta hur saker ligger till.  
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Figur 1. Faktorer bakom lärande på arbetsplatsen. Från Eraut (2004).  

En del av att lära sig i en social vardagskontext bygger på att hantera när man själv eller 

kollegorna begår fel och misstag i arbetet. I en studie från 2017 tittade Rausch, Seifried & 

Harteis på hur lärande på arbetet påverkades av hur personer hanterade sina misstag. De kom 

fram till att så kallade ”problem-fokuserade handlingar” som att analysera, reflektera och 

utveckla varför felet uppkom gynnar lärande, medan rena korrigeringar av fel oftast görs utan 

någon djupare reflektion. Att lägga energi på att hantera känslorna kring sina misstag för att 

skydda sig själv kunde också leda till lärande eftersom det krävde att personen analyserade 

situationen. Billet (2010) menar att det i praktiken är ganska små skillnader mellan en mer 

erfaren kollega som guidar och agerar förebild för en mindre erfaren kollega och en regelrätt 

lärare i en formell utbildningssituation med samma innehåll. Det viktiga enligt honom är att 

få öva, göra fel och få guidning att göra rätt för att man ska lära sig på arbetsplatsen.  

2.3 Accelererat lärande 
 
Accelererat lärande (eng. accelerated learning) är en term som ökat i popularitet de senaste 
decennierna. I grunden handlar konceptet om att människor kan lära sig mer på kortare tid 
om de får lösa uppgifter som konstant utmanar deras förmågor i en miljö med meningsfull 
återkoppling och individanpassade uppgifter än genom att passiv lyssna på någon mer erfaren 
som enbart berättar hur man gör (Hoffman et al., 2010). Inom accelererat lärande används 

ofta en färdighetsskala från novis till mästare för att beskriva en persons nuvarande 

kunskapsnivå (Hoffman, 1998). De två högsta nivåerna ”expert” och ”mästare” karaktäriseras 
av en förmåga att effektivt kunna hantera svåra fall, göra korrekta bedömningar av situationer 
och göra bedömningar som ofta sätter en standard för andra personer på lägre nivåer. 
Accelererat lärande handlar om att få folk att gå igenom denna skala snabbare, vilket 
Hoffman, Feltovich, Fiore, Klein & Ziebell (2009) menar kan ske genom att  

Folk lär sig det de övar på. Så, för att uppnå anpassningsbar expertis, borde de öva på 

många sätt, på många olika sorts fall (inklusive de som baseras på samma 

grundläggande principer men i olika kontexter) och använda många olika 
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konceptuella verktyg, synvinklar, mentala organisationsstrukturer samt strategier för 

undersökning och övning (s. 20, författarens översättning).  

Enligt Alexakis & Andert (2015) ska undervisning för accelererat lärande inte fokusera på 
faktainnehåll utan på att bygga tänkande och resonemang, speciellt de egenskaper hos 
tänkandet som Hoffman et al. (2010) kallar robusthet, motståndskraft och adaptivitet: att 
kunna vara effektiv i olika situationer, hämta sig från oväntade störningar och kunna växla 
mellan olika problemlösningsstrategier. Detta uppnås enligt Hoffman et al. (2010) genom 
möjligheten att öva på problem som sträcker sig bortom den lärandes nuvarande förmågor, 
vilket i det sociokulturella perspektivet skulle kallas den proximala utvecklingszonen. Genom 

att uppgifterna ökar i svårighet och varierar i karaktär utvecklar den lärande sin kunskap om 
området såväl som sina invanda sätt att tänka kring problemen, undersökningsstrategier och 
perspektiv. Personen måste då också kontinuerligt utvärdera sina problemlösningsstrategier 
och byta ut dem mot nya och mer effektiva som också fördjupar förståelsen för hela området 

(Hoffman et al., 2009). Dessutom blir accelererat lärande framgångsrikt när lärare och 
skapare av utbildnings-material utgår från att vuxna inte är blanka blad, utan att lärandet 
bygger på tidigare erfarenheter och existerande kunskap och att de nya kunskaperna fäster 

bättre när de också får användas i praktiken (Boyd, 2004).  

Boyd (2004) poängterar att samarbete är en nyckel i accelererat lärande och att den 
gemensamma kunskapen i en grupp och känslomässigt stöd från både deltagare och utbildare 
ökar lärandet för individerna. Dessutom ska utbildaren ska inte bara vara en källa till 
information utan ha en aktiv roll som mentor, stöd och ledare av lärandet (Alexakis & Andert, 

2015). Det kan till exempel ske genom att utbildaren hjälper deltagarna att sätta upp mål för 
sitt eget lärande, och det är också viktigt att utbildaren arbetar för att underlätta grupparbetet 
så mycket som möjligt. För utbildarens del hjälper accelererat lärande också till med 
bedömningen av deltagarnas kunskaper, eftersom resultatet av att tillämpa sina kunskaper 
på ett problem är en tydlig formativ bedömning av vad en person kan eller inte kan (ibid.). 

Hoffman et al. (2009) kommer med förslag på hur utbildning med hjälp av accelererat lärande 
bör utformas: 

Det första steget skulle vara att generera en samling av fall [...] Kunskapshöjande 

metoder och analyser av kognitiva uppgifter skulle användas för att generera fallen. 

För varje fall skulle expertens narrativ väva ihop den dolda kedjan av kausalt 

relaterade händelser som leder till ett specifikt problem. Varje fall behöver formas 

runt en utförlig beskrivning, en tidslinje, en lista med informationskrav, en lista med 

beslutskrav [...] Varje fall skulle anpassas till nivån på förmågor, både för rutinövning 

och utsträckning av förmågor (s. 20, författarens översättning) 

Utbildningen ska också innehålla det som Alexakis & Andert (2015), som använder uttrycket 

expresslärande (eng. express learning) istället för accelererat lärande, kallar ”De fyra 

elementen i express-lärandemodellen”: 

• Interaktiv tillämpning i klassrummet och studentdeltagande i utbildningens 

utformning 

• Erfarenheter utanför klassrummet och överföring av relevant lärande åt båda hållen 

• Interaktivt lyssnande/diskurs för att stödja kritisk analys 

• Självlett lärande för att accelerera och guida diskret livslångt lärande 

Interaktiviteten i både tillämpning och teoretisk uppgiftslösning kommer från hur 

uppgifterna är designade: de ska vara centrerade kring deltagaren, känslomässigt 

engagerande och öva tänkande och resonemang (Hoffman et al., 2010). Uppgifterna behöver 

också vara verklighetsnära för att förbereda deltagarna så att de kan lösa riktiga problem 

effektivt när de behöver. Hoffman et al. (2010) skriver att målet med accelererat lärande är 
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att när deltagarna stöter på ett svårt problem ska de känna att de har löst det förut och att de 

har kunskapen och förmågan att hantera det på ett effektivt sätt.  

2.4 Roslagsbanan och ATC 
 

Roslagsbanan är en smalspårig elektrifierad järnväg i Stockholm som invigdes år 1885 och 

idag transporterar ungefär 50 000 resenärer om dagen. Banan sträcker sig totalt 65 km norrut 

från Östra station på Östermalm längs tre förgreningar med slut i Kårsta, Österskär och 

Näsbypark. Banan drivs av 1 500 V likspänning och är till ungefär lika stora delar enkel- och 

dubbelspårig (Stockholms Läns Landsting, 2019a). 

Eftersom trafik på järnväg är bunden till ett fast spår och den låga friktionen mellan räls och 

hjul gör bromssträckor mycket långa krävs en hög säkerhet och kontroll för att undvika 

olyckor. En central egenskap hos alla delar av järnvägen är att inget fel och ingen kombination 

av fel får leda till en potentiellt farlig situation (Andersson, Berg, Stichel & Casanueva, 2018), 

vilket i praktiken resulterar i att trafiken stoppas vid fel tills felet är avhjälpt. Det gör att det 

för trafikflödets skull är oerhört viktigt att fel åtgärdas snabbt och korrekt.  

Grunden för järnvägstrafiksäkerhet är att det bara får finnas ett tåg per spårsträcka vid varje 

given tidpunkt (Andersson et al., 2018). Historiskt säkerställdes detta genom att det fanns en 

tidtabell för när tåg skulle avgå från en station och ankomma till nästa. Om ett tåg avgått från 

station A och man ville sända ut ett nytt tåg efter det på samma sträcka ringde en så kallad 

tågklarerare på station A till nästa station, station B, för att kontrollera med station B:s 

tågklarerare att det första tåget hade kommit fram. Om tåget ankommit och tågklareraren på 

station B inte skickat iväg något tåg åt andra hållet visste tågklarerare A att spåret var fritt. 

Idag finns automatisk övervakning av var tåg befinner sig genom så kallad spårledning, där 

det på Roslagsbanan antingen skickas en växelström eller en fysisk ton i spåret som störs när 

ett tåg passerar och kortsluter de båda rälerna. En mottagare registrerar att signalen är störd 

och att spåret då är blockerat (upptaget). För att kunna köra flera tåg efter varandra på 

sträckor där det är glest mellan stationerna, eller undvika att hela banan stängs av vid fel på 

enbart ett specifikt banavsnitt, är banan mellan stationer indelad i så kallade block där det 

bara får finnas ett tåg per block.  

Längs med spåret ges all information till föraren i form av optiska signaler (ljussignaler för 

kör, stopp m.m.) och skyltar vid varje block och varje station, ofta med så kallade försignaler 

som visar vad nästa signal kommer att säga så att föraren hinner bromsa i tid om nästa signal 

visar stopp eller nedsatt hastighet. Se figur 2 för exempel på optiska signaler. Eftersom förare 

kan missa signaler eller medvetet ignorera dem kan detta medföra risk för olycka (Harms & 

Fredén, 1996). För att ge föraren möjlighet att ta del av informationen under längre tid och 

vid behov bromsa tåget automatiskt finns ett antal olika varianter av det system som kallas 

Automatic Train Protection, ATP (Andersson et al., 2018). ATP:s funktion är att varna föraren 

och bromsa tåget automatiskt om föraren överskrider hastighetsgränsen eller inte bromsar i 

tid inför en stoppsignal (ibid.). Det finns tre godkända system för ATP i Sverige: Bombardier 

EBICAB 700 och Ansaldo L10000, i branschen kända som ATC-1 och ATC-2, samt det 

europeiska samarbetet ETCS (Sollander, 2008). ATC står för Automatic Train Control 

(Watanabe, Fukuda, Ushijima & Takashige, 1999) och är en variant av ATP. På Roslagsbanan 

används Ansaldos system L10000 som oftast bara kallas för ATC. ATC-systemet upplyser 

föraren om gällande hastighet, avstånd till tåget framför, beräknar vilken hastighets-

minskning tåget behöver ha för att hinna stanna vid nästa stoppsignal (en så kallad 

bromskurva) och bromsar automatiskt om föraren inte följer hastighetsbegränsningarna eller 

inte ser till att tågets hastighet hålls under den uträknade bromskurvan (Watanabe et al., 

1999).  
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Figur 2. Optiska signaler i spåret. Från vänster: huvudsignal som visar ”Kör 80 km/h” (grönt 

fast sken), huvudsignal ”Stopp” (rött fast sken), försignal ”Nästa huvudsignal säger kör 80” 

(vitt blinkande sken), försignal ”Nästa huvudsignal säger stopp” (grönt blinkande sken), 

kombinerad huvud- och försignal ”Kör 80 km/h, nästa huvudsignal säger kör 40 km/h” (övre 

lampan lyser med grönt fast sken, de två undre blinkar med grönt sken). Bilder hämtade från 

http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/signaler.  

 

Utrustningen i ATC-systemet i spåret består av sändare, så kallade baliser, som ligger i spåret 

mellan rälerna och skickar upp information till passerande lok. Varje lok har en monterad 

antenn på undersidan av tåget som tar emot balisens signal via radiovågor (Pettersson, 2008). 

Signalerna är mycket korta, och tolkas av den dator som sitter i loket. Baliserna i sig är inte 

strömförsörjda utan förses med ström från det passerande loket genom att antennen 

kontinuerligt sänder ut radiovågor som konverteras till elektrisk ström i balisen (ibid.). 

Vanligtvis är baliserna placerade flera stycken tillsammans som i figur 3 för att kunna avgöra 

tågets färdriktning. 

 
Figur 3. Tre baliser utlagda i spår. Bild hämtad från 

https://techworld.idg.se/2.2524/1.160472/med-atc-systemet-gar-taget-som-pa-rals 

Baliserna kan vara fast kodade, alltså enbart programmerade med de yttre förutsättningar 

som gäller på just den platsen, eller styrbara som tar in information från signaler längre fram 

om vad de signalerna visar just nu (kör, stopp etc.), var framförvarande tåg befinner sig genom 

vilka spårledningar som är blockerade, om bommar vid vägkorsningar är nedfällda osv. 

http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/signaler
https://techworld.idg.se/2.2524/1.160472/med-atc-systemet-gar-taget-som-pa-rals
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(Pettersson, 2008). Den styrbara informationen kommer från kodare som befinner sig 

inomhus i små kurer som kallas ställverk vid en station eller linjeblock mellan stationer. På 

Roslagsbanan finns två typer av kodare som kallas kodare 1 och kodare 2. Kodare 1 får 

information från spåret genom att kopplas till reläer i ställverket som slår om vid till exempel 

tågpassage, fällning av bommar och växellägen medan kodare 2 styrs av detektorer som 

kopplas direkt mot lampor i ljussignaler och känner av ström, spänning och effekt i lamporna. 

Varje signalbesked har en specifik kod som skickas upp från balisen till loket (ibid).  

Vid ett fel i ATC-systemet skickar balisen ett annat besked till loket än när systemet fungerar. 

Beskedet ser olika ut beroende på om själva balisen är trasig, om balisen fungerar men inte 

får någon information alls från någon av kodarna eller om den information som balisen får 

från kodarna är felaktig. När balisens felbesked tolkas av lokets utrustning ser tågföraren en 

felkod på sin display. Dessa felkoder anger vilken typ av fel som finns i systemet, och 

tågföraren rapporterar felkoden tillsammans med den position där balisen skickade felkoden 

till Roslagsbanans driftledningscentral som kontaktar Strukton för att laga felet. De tekniker 

som Strukton skickar ut får då felkoden, positionen och eventuella andra kommentarer från 

tågföraren för att kunna lokalisera felet i anläggningen.  

På Strukton finns ett så kallat testställ med all utrustning till ATC-systemet som finns ute i 

spåret. Utrustningen är kopplad till lampor som ska motsvara optiska signaler och 

strömbrytare som ska motsvara information från andra delar av signalsystemet om till 

exempel vilket läge en växel står i eller om vägskyddsbommar är upp- eller nedfällda. Vissa 

mindre komponenter skiljer sig från hur det ser ut i verkligheten, men alla stora delar finns 

med. Figur 4 visar bilder på testställets framsida med alla komponenter och kopplingar och 

lamporna högst upp. Strömbrytarna till kodare 1 sitter på baksidan. Detta testställ användes 

under utbildningarna för att plantera fel i ATC-systemet som deltagarna fick leta efter.  
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Figur 4. Till vänster ses hela teststället. Lamporna sitter högst upp vid siffra 1, kodare 2 i 

mitten till vänster (stor svart låda) med detektorer till kodare 2 i mitten till höger (mindre 

svarta lådor) vid siffra 2 och kodare 1 längre ned till höger vid siffra 3. Till höger ses närbild 

på lamporna som simulerar optiska signaler i spåret och kodare 2 och detektorer under 

lamporna.  

3 Metod 

3.1 Arbetsgång 
 

Framtagningen av Kunimodellen och den pedagogiska undersökningen skedde i stora drag i 

tre faser: planering, test och utvärdering (figur 5). Planeringsfasen innehöll insamling av 

bakgrundsfakta i form av lästa forskningsartiklar och böcker om forskningsmetodik och olika 

typer av lärande i arbetsmiljö, inledande intervjuer med utbildare och tekniker kring vad de 

tycker är bra utbildning samt deltagande vid andra utbildningar i järnvägsbranschen som 

orientering, observationsövning och observationer av de utbildningar som inte gjordes enligt 

Kunimodellen. Testfasen innehöll utformning av själva modellen och två testomgångar med 

utvärderande intervjuer med deltagare efter varje omgång och modifiering av modellen efter 

deras svar. Pilarna mellan ”Testutbildningar med modellen” och ”Intervjuer med deltagare i 

testen” i figur 5 indikerar denna iteration. Dessutom utfördes de pedagogiska observationerna 

på utbildningar med Kunimodellen vid dessa testtillfällen. Slutligen fanns en utvärderingsfas 

med en större slutgiltig utvärdering baserat på de sista utvärderingsintervjuerna och mina 

3 

1 

2 
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och Struktons egna tankar. Även observationerna sammanställdes och analyserades och den 

här rapporten skrevs klart.  

 

Figur 5. Arbetsprocess för framtagande och test av Kunimodellen. 

3.2 Urval 
 

Frågan om deltagarantal och deltagarurval är viktig för alla undersökningsmetoder i det här 

arbetet. Hibberts, Burke & Hudson (2012) definierar ett urval (eng. sample) som en grupp 

element som väljs ut ur en större population med syfte att urvalet ska representera hela 

populationen. De understryker att det är viktigt att urvalet verkligen är representativt för att 

man ska kunna dra några generella slutsatser för hela populationen från sin undersökning på 

urvalsgruppen. Om urvalet istället inte är representativt blir hela undersökningen snedvriden.  

I både intervjuer, observationer och enkäter valdes respondenterna framför allt ut utifrån 

tillgänglighet eftersom många arbetade ute i spåret på dagtid eller hade nattskift. I alla 

datainsamlingar förekom tekniker och andra personer med spridning i erfarenhet av arbete i 

järnvägsbranschen från ett fåtal år till tre årtionden. I de utvärderande intervjuerna deltog 

alla utbildningsdeltagare utom en som lämnade den första utbildningen efter cirka en timme. 

Hibberts et al. (2012) kallar den här urvalsmetoden för bekvämlighetsurval (eng. convenience 

sample) eftersom forskaren väljer ut de svarande som det är lätt att få tag i. De avråder starkt 

från den här typen av urval i undersökningar eftersom det inte går att göra uttalanden alls om 

populationen baserat på ett bekvämlighetsurval då forskaren inte har något systematiskt sätt 

att veta om personerna är representativa för gruppen eller inte.  

Angående storleken på urvalet rekommenderar Hibberts et al. (2012) att om hela 

populationen är färre än cirka 100 personer bör man inte göra ett urval alls utan inkludera 

hela populationen i sin undersökning. I det här arbetet deltog cirka häften av det totalt 15 

signalteknikerna på Strukton i Mörby i antingen inledande intervjuer eller utbildningar med 

Kunimodellen eftersom det inte fanns tid att hålla så många utbildningar att det passade 

schemat för alla tekniker.  
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3.3 Observation av lärandesituation 
 

För att besvara frågeställningen om deltagares aktivitet under utbildningar med och utan 

Kunimodellen gjordes fyra observationer av internutbildningar för tekniker i olika delar av 

järnvägsbranschen. Jag observerade hur ofta deltagarna pratade, antingen till hela gruppen 

och läraren eller med varandra, genom att anteckna ifall varje deltagare hade pratat eller inte 

för varje 30-sekundersintervall under 20 sammanhängande minuter per timme. Det 

övergripande målet var att öka deltagarnas lärande genom att öka deras kommunikation med 

varandra och läraren. Säljö (2014) skriver att ”I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling blir [därför] kommunikativa processer helt centrala. Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.” (s. 37). Som tidigare 

beskrivet ger också den mellanmänskliga kommunikationen individer nya begrepp och 

tankestrukturer att förstå sin omgivning med, vilket borde innebära att ju mer deltagarna 

pratar med varandra desto fler mentala verktyg borde de få inom området felsökning. 

Självfallet är det inte optimalt att alla pratar i munnen på varandra hela tiden, men problemet 

med de befintliga utbildningar som teknikerna har gått (om de har gått några) har varit att de 

till stor del har bestått av en föreläsare som pratar och passiva lyssnande deltagare. Därför 

bedömde jag att risken för att situationen skulle upplevas som kaosartad och påverka lärandet 

negativt var mycket liten i den här kontexten.  

Att jag valde att utföra just observationer beror framför allt på att det i det här fallet 

genererade kvantitativ data. Enligt Cohen, Manion, Morrison & Bell (2011) kan kvantitativ 

data vara mer autentisk än den ”förprocessade data” som till exempel intervjuer ger när 

respondenter själva väljer vad de förmedlar till forskaren. Observationsdatan i sig är 

visserligen beroende av att den som samlar in den är konsekvent med vad som ska räknas in 

i datainsamlingen eller inte (Cohen et al., 2011), men i det här fallet räknades all typ av tal in, 

med distinktionen om personen pratade till hela klassrummet (svar på utbildarens frågor, 

diskussion i helklass) eller om personen pratade med enbart en eller flera av de andra 

deltagarna. Cohen et al. (2011) trycker också på att man ska vara försiktig med att dra 

slutsatser utifrån enbart observationer eftersom de dels bara fångar ögonblicksbilder av en 

situation och dels bara registrerar faktiska ageranden utan att säkert säga något om 

agenternas bakomliggande mening, tankar och anledningar att bete sig som de gör. 

Författarna menar att rena observationer behöver kompletteras med andra 

insamlingsmetoder för att man ska kunna dra slutsatser om människors anledningar till sitt 

handlande.  

Observationerna gjordes med hjälp av ett observationsschema i form av en förberedd tabell 

med en rad per deltagare där varje kolumn motsvarade en 30-sekundersperiod (se bilaga 1). 

Cohen et al. (2011) rekommenderar förberedda observationsscheman för att det är 

tidseffektivt när man som observatör vet precis vad man vill observera och man är intresserad 

av förekomsten av fenomenet. Jag valde att observera under 20 minuter per timme för att 

försöka fånga en tillräckligt stor andel av utbildningstiden för att kunna hävda att den var 

någorlunda representativ samtidigt som jag inte trodde att jag skulle orka observera längre 

än 20 minuter i taget. Observationsschemat delades in i 30-sekundersintervall eftersom 

Cohen et al. (2011) använder det som exempel när de diskuterar intervallregistrering av 

observationer, och jag tyckte att det lät som en tillräckligt kort tid för att ge en detaljerad bild 

av vad som hände utan att vara onödigt stressigt under observationen. Övningsobservationen 

bekräftade att jag hade valt intervall som jag upplevde som tillräckliga och hanterbara. 

Övningsobservationen utfördes på samma utbildning som den första observerade 

utbildningen utan Kunimodellen, nedan kallad ”Utbildning för Trafikverket” (se till exempel 

Tabell 1), men med andra deltagare.  
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För att påverka deltagarna så lite som möjligt var min tanke att jag skulle vara så kallad ”icke-

deltagande observatör” (Fangen, 2017) vid alla observationer, om än med lite interaktion med 

deltagarna under raster och liknande. På grund av ändrade planer blev jag bara icke-

deltagande observatör vid en utbildning eftersom man från Struktons sida ansåg att jag också 

borde delta i den andra utbildningen som inte använde Kunimodellen och vara den som höll 

i utbildningarna med modellen. Däremot kan det föra med sig vissa fördelar att vara mer 

deltagande i observationerna eftersom Fangen (2017) beskriver att en observatör som står 

helt utanför det sociala sammanhanget hen observerar kan uppfattas som obehaglig och göra 

deltagarna mer självmedvetna än de skulle varit om observatören deltog i gruppen. Att vara 

mer deltagande kan också ge tillgång till mer information än observation utifrån (Bjørndal, 

2010), även om den ursprungliga förhoppningen var att den informationen skulle komma 

fram under de utvärderande intervjuerna istället.  

Två av de observerade utbildningarna utfördes alltså enligt modellen, en utgjordes av en 

säkerhetsutbildning i Struktons regi för personer som ska få behörighet att vistas i 

spårområde och den sista gjordes i Struktons regi åt Trafikverket för signaltekniker på 

Trafikverkets banor. De två utbildningar som inte använde Kunimodellen hölls av två olika 

personer medan de som använde Kunimodellen hölls av mig och en av de mest erfarna 

teknikerna. Tabell 1 anger hur många observationer som utfördes per utbildning 

Tabell 1. Antal observationer per utbildningstillfälle. 

Utbildning 
Antal utförda 
observationer 

Författarens roll under 
observationen 

Trafikverket 4 Observatör 
Säkerhetsutbildning Strukton 2 Observatör och deltagare 
ATC Kunimodellen omgång 1 2 Observatör och utbildare 
ATC Kunimodellen omgång 2 1 Observatör och utbildare 

 

Under min presentation för gruppen som skulle observeras beskrev jag att jag skulle 

observera ”undervisningen i klassrummet” utan att gå in på fler detaljer än att deltagarna inte 

skulle komma att citeras för att inte avslöja att det var just deltagarna som observerades utan 

att för den skull ljuga. Jerkert (2017) kallar detta för blindning (eng. blinding) och beskriver 

att vetenskapen har en lång historia av att undanhålla viss information från testpersoner för 

att öka sannolikheten att resultatet av en undersökning bara påverkas av de faktorer som man 

medvetet ändrar istället för av påverkan från forskaren eller deltagarna. Att resultatet inte 

påverkas av fel faktorer kallar Jerkert (2017) för intern validitet (eng. internal validity). Han 

diskuterar också begreppet extern validitet (eng. external validity) och menar då hur troligt 

det är att ett forskningsresultat även skulle gälla på andra deltagare än de som undersökts. 

Payne & Payne (2004) definierar intern validitet som att en undersökning faktiskt har mätt 

det den menade att mäta, medan deras definition av extern validitet, att det anger var 

gränserna för en studies generaliserbarhet går, är samstämmig med Jerkert. Dessutom 

diskuterar Payne & Payne (2004) konceptet reliabilitet (eng. reliability) och definierar det 

som ”säkerhet att sättet som data insamlats på kan repeteras utan att metoderna i sig 

genererar annorlunda resultat” (s. 196, författarens översättning), alltså att om vi får olika 

resultat om vi gör om undersökningen på samma sätt beror det inte på insamlingsmetoden 

utan till exempel på att de människor som undersöks är olika.  

Den icke-deltagande observationen utfördes genom att jag satt längst bak i rummet och 

antecknade i observationsschemat ifall varje deltagare talat under den pågående 30-

sekundersperioden för varje 30-sekundersperiod. I den observation där jag var deltagare satt 

jag längst fram och antecknade på samma sätt i observationsschemat och försökte hålla 

datorn så dold som möjligt för att andra deltagare inte skulle se vad som antecknades, och i 
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de observationer där jag var utbildare satt jag antingen med ryggen mot en vägg eller stod och 

antecknade i observationsschemat vid projektorduken samtidigt som det skedde fallösning i 

rummet. Markeringen ”l” betydde ”talat i helklass” medan markeringarna ”li”, ”lii” osv 

betydde att alla deltagare med samma antal ”i” pratade enbart med varandra. 20-

minutersobservationen upprepades en gång per timme, med start på samma minut varje 

timme så långt det var möjligt. Ibland fick observationstider flyttas på grund av att 

schemalagda praktiska moment eller fikapauser flyttades. Eftersom vissa utbildningar 

innehöll praktiska moment medan andra inte gjorde det eftersträvades att göra observation 

vid liknande tillfällen: i klassrumssituation med utbildare och deltagare.  

För att analysera datan räknades antal personer som pratade per 30-sekundersintervall, och 

medelvärde och median beräknades. Dessutom plottades antalet personer som pratade per 

30-sekundersintervall som en graf för att visualisera skillnaden i deltagaraktivitet per 

observation och utbildningstillfälle. För att graferna skulle vara lättare att jämföra vid en 

snabb översikt sattes grafens högsta värde till deltagarantalet och stegvärdet till 1.  

Eftersom deltagarantalet varierade mycket mellan utbildningarna var det svårt att jämföra 

medelvärde och median för antal personer som pratade per intervall. Därför beräknades och 

plottades också en kumulativ distributionsfunktion (eng. cumulative distribution function, 

CDF) för varje utbildning. Den kumulativa distributionsfunktionen 𝐹𝑋(𝑥) av en stokastisk 

variabel 𝑋  definieras som 𝐹𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥), alltså sannolikheten att 𝑋 ≤ 𝑥  för något givet 

värde 𝑥 (Miller & Childers, 2012). Den stokastiska variabeln är i det här fallet antal deltagare 

som pratat per 30-sekundersintervall, och i en grafisk framställning av CDF:en går 𝑥 från 0 

till antalet deltagare och 𝐹𝑋(𝑥)  plottas för varje 𝑥 . I ord kan CDF:en beskrivas som 

sannolikheten att 𝑥 stycken eller färre deltagare pratade om vi tittar på ett slumpmässigt 30-

sekundersintervall i observationen. I praktiken ska graferna över CDF:er läsas som ”vid så här 

många percentiler av observationsintervallerna talade 𝑥 personer eller färre”. För att räkna ut 

en CDF för varje observation fyllde jag i tabellen nedan (tabell 2) för varje observation och 

plottade kolumnen ”CDF” mot kolumnen ”Möjliga värden på 𝑥”.  

Tabell 2. Beräkningsmall för kumulativ distributionsfunktion för en observation. 𝑥 är antalet 

personer som talat per 30-sekundersintervall, 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 är antalet deltagare vid utbildningen och 

CDF:en delas med 40 eftersom det var 40 stycken 30-sekundersintervall per observation. 

Möjliga 
värden på 𝑥 

Uppmätt antal 
intervall då 𝑥 antal 
personer talat 

Kumulativt antal 
intervall då 𝑥 antal 
personer talat 

CDF [percentil] 

0 𝑦0 𝑦0 
𝑦0

40
 

1 𝑦1 𝑦0 + 𝑦1 
𝑦0 + 𝑦1

40
 

2 𝑦2 𝑦0 + 𝑦1 + 𝑦2 
𝑦0 + 𝑦1 + 𝑦2

40
 

... ... ... ... 

𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦0 + 𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑦0 + 𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

40
 

 

Fördelen med att göra kumulativa distributionsfunktioner är att de innehåller mycket 

information som beskriver observationerna eftersom det går att utläsa både maximum, 

median och minimum-värden samtidigt som formerna på kurvorna beskriver trenderna i 

observationerna även när antalet observerade deltagare varierar. Det kan därför användas 

som ett verktyg för att jämföra observationerna. Ur grafen till en CDF kan man också läsa ut 

medianen i varje observation som funktionens 𝑥-värde vid 𝑦 = 0,5 och det maximala antalet 

personer som talat i samma 30-sekundersintervall som det värde där funktionen når 𝑦 = 1,0.  
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3.4 Intervjuer med utbildare och deltagare  
 

Totalt intervjuades 10 personer, fördelat över inledande intervjuer med utbildare, inledande 

intervjuer med tekniker och utvärderande intervjuer med kursdeltagare. Tabell 3 visar antal 

respondenter per kategori.  

Tabell 3. Antal respondenter per kategori. 

Typ av intervju Antal respondenter 
Inledande intervju utbildare 2 
Inledande intervju tekniker 2 
Utvärderande intervju deltagare 6 

 

Syftet med de inledande intervjuerna var att bilda sig en uppfattning om vad olika intressenter 

tyckte om utbildningar inom järnvägsbranschen, vad de förväntade sig, hur de önskade att 

utbildningar ska se ut och om det fanns något speciellt som de tyckte att tekniker behöver lära 

sig mer om just nu. Teknikerna fick också frågor om hur de själva anser att de lär sig bäst, 

med målet att kunna anpassa modellen efter teman som uttryckts av flera av respondenterna. 

Även för de utvärderande intervjuerna var målet att utveckla modellen mellan varje 

kurstillfälle utifrån de positiva delar och förbättringsmöjligheterna som deltagarna själva såg.  

Intervjuerna var semi-strukturerade informant-intervjuer. Atkins & Wallace (2012) beskriver 

skillnaden mellan den intervjuade som respondent och informant som att intervjuaren låter 

informanten vara med och forma intervjun genom uppföljande frågor och att kunna gå ifrån 

de förberedda frågorna vid intressanta ämnen, medan respondenten får svara på de 

förberedda frågorna oavsett vad hen säger under intervjun. För alla intervjuer fanns 

förberedda frågor, se bilaga 2, 3, och 4, men avsteg gjordes när informanten pratade om 

ämnen som verkade intressanta för forskningsfrågorna eller när jag upplevde att informanten 

redan hade berört någon fråga i ett tidigare svar. Gideon & Moskos (2012) tycker att ”forskare 

ska försöka samla in så mycket information som möjligt, och mindre formella intervjuer är 

ett sätt att göra det” (s. 112).  

De utvärderande intervjuerna med deltagare i Kunimodellen gjordes som gruppintervjuer 

med mellan två och fyra personer, främst för att samla in deltagarnas åsikter i nära anslutning 

till utbildningen men också för att spara tid och inte låta deltagare behöva vänta på sin 

intervjutid. Enligt Cohen et al. (2011) kan gruppintervjuer vara snabbare än individuella 

intervjuer samtidigt som man kan samla människor med olika upplevelser av samma 

händelse för en mer heltäckande bild och en möjlighet för de intervjuade att diskutera 

händelsen med varandra. Däremot behöver den som intervjuar vara extra noggrann med att 

alla får tala ungefär lika mycket och att uppmuntra personer som inte säger så mycket att 

prata mer eller hindra personer som pratat mycket från att svara.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades sedan ordagrant i 

sin helhet. Gideon & Moskos (2012) varnar för att inspelning kan kännas mer formellt än att 

ta anteckningar för den som intervjuas och Atkins & Wallace (2012) skriver att en nackdel 

med ljudinspelning är att risken finns att intervjupersonen blir självmedveten. Å andra sidan 

menar Atkins & Wallace att fördelarna med ljudinspelning är att man får med hela intervjun 

vilket både ger möjlighet att granska datan noggrant och återge korrekta citat.  

Transkripten kodades utifrån koncept och teman som återkom i informanternas svar eller 

som var av intresse för frågeställningarna. Cohen et al. (2011) definierar kod som ”ett namn 

eller en etikett som forskaren ger till ett textavsnitt som innehåller en idé eller en viss 

information” (s. 559) och som gör att det går att gruppera information på ett givande sätt. De 
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föreslår att kodandet sker på olika nivåer: öppen kodning, analytisk kodning, axiell kodning 

och selektiv kodning. Öppen kodning innebär att nya etiketter sätts på texten allt eftersom 

forskaren läser den och därmed bryter ner texten i kategoriserade bitar. Öppen kodning kan 

vara mer bokstavlig och specifik, medan nästa steg kan vara att skapa mer övergripande 

kategorier i den analytiska kodningen. Då grupperas koder som är liknande men inte exakt 

likadana i mer abstrakta kategorier. Den axiella kodningen gör samma sak men är ännu mer 

övergripande och skapar ”axlar” som de analytiska koderna kan samlas kring. I det sista 

steget, selektiv kodning, samlas alla delar till en ny heltäckande teori som skapar en 

sammanhängande berättelse av transkriptet (Cohen et al., 2011).  

Jag använde mig framför allt av de första två stegen, öppen och analytisk kodning, för att 

samla intervjusvaren i kategorier. Eftersom jag höll ganska få intervjuer och de framför allt 

fokuserade på innehåll som skulle ta fram eller utveckla modellen hade jag inte ett behov av 

att skapa större axlar och teoretiska ramar utifrån svaren. De öppna och analytiska koder som 

jag använde skrevs ned i tabeller som redovisas i avsnitt 5. Däremot noterade jag inte 

frekvensen av koderna i tabellerna, utan redovisade bara vilka koder som förekommit. 

3.5 Enkäter före och efter utbildningstillfällen 
 

För att kunna fånga en indikation på om deltagarna hade lärt sig något under utbildningarna 

med Kunimodellen använde jag en kort enkät som deltagarna fick fylla i precis före och precis 

efter utbildningen. Enkäten bad deltagarna klicka i ett numeriskt värde på hur trygga de 

kände sig med att felsöka fel kopplade till de olika komponenterna balis, kodare 1 och kodare 

2 i ATC-systemet. Skalan hade fem steg med svarsalternativen ”1 – Inte trygg alls”, ”2”, ”3”, 

”4” och ”5 – Mycket trygg”.  

Cohen et al. (2011) skriver att den här typen av enkät, som de kallar för skattningsskala, är 

användbar för forskare eftersom den genererar numeriska data samtidigt som den ger den 

svarande större möjlighet till nyanser i sitt svar än ”ja/nej”-frågor eller flervalsfrågor med 

förangivna svar. Däremot påpekar de att svarsskalan måste vara balanserad med lika många 

positiva och negativa alternativ, att extrema alternativ i skalans ändar kan styra resultaten 

mot de mittersta alternativen eftersom personer drar sig för att se sig själva som extrema samt 

att ett svarsalternativ eller en skala kan betyda olika saker för olika personer och att bristen 

på möjlighet att lämna mer ingående information gör det omöjligt att ta reda på om alla 

svarande menar samma sak med till exempel svarsalternativet ”2”. De tar också upp 

problemet med att ställa det som kan uppfattas som känsliga frågor i undersökningar i 

allmänhet och i enkäter i synnerhet, och att svaren kan påverkas av att deltagarna kanske inte 

vill lämna ut känslig information om sig själva under vissa omständigheter. Fowler, Roman & 

Di (1998) diskuterar i början av sin forskningsartikel om människors benägenhet att svara på 

undersökningar att de är rädda för att deltagare i undersökningar kan tveka inför att erkänna 

tillkortakommanden eller negativa saker om sig själva, men de visar att deras farhågor inte 

stämmer. Tvärtom rapporterade deras undersökningspersoner i stor utsträckning känslig 

negativ information om sig själva, speciellt i undersökningsmetoder utan en fysisk 

intervjuperson som till exempel pappersenkäter.  

Fowler (2009) rekommenderar att undersökningar som inte innehåller en intervjuperson ska 

ha stängda frågor eftersom sannolikheten att få in många svar ökar om enkäten är lätt att fylla 

i. Dessutom kan det vara svårt att tolka egenskrivna svar från deltagarna utan möjlighet att 

ställa uppföljande frågor.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
 

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna och den eventuella inverkan 
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forskningen kan ha på de som deltar i den. Cohen et al. (2011) skriver att alla som forskar på 

människor måste agera så att deltagarnas värdighet bevaras och följa principen om att ingen 

skada tillfogas deltagarna. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett antal forskningsetiska 

principer som konkretiseras i åtta regler för forskare. Dessa regler är: 

• Informera deltagare om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta sin 

medverkan, 

• Deltagare behöver ge sitt samtycke till deltagandet, 

• Deltagare bestämmer villkoren för sitt deltagande, 

• Om deltagare vill avbryta sin medverkan får forskaren inte utsätta personen för 

”otillbörlig påtryckning eller påverkan”, 

• All personal i forskningsprojektet ska förbinda sig till tystnadsplikt om de kommer i 

kontakt med känsliga uppgifter, 

• Lagring av data ska ske så att utomstående inte kan komma åt den eller identifiera 

deltagare via den, 

• Insamlade uppgifter får inte användas för andra ändamål än forskningen, 

• Insamlade uppgifter får inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar 
deltagaren som lämnade uppgifterna. 

Vid alla intervjuer upplystes deltagarna om syftet med intervjun, det övergripande målet med 

mitt examensarbete, att de skulle spelas in, att de skulle vara anonyma i rapporten och att 

inspelningen skulle transkriberas men att transkriptionen i sin helhet inte skulle vara med i 

rapporten utan att bara utdrag kunde förekomma. I något fall glömde jag att berätta att 

personen kunde dra tillbaka sin medverkan om hen ville, men i de andra fallen fick 

personerna även veta det. Vid observationerna berättade jag som tidigare nämnt att 

personerna skulle observeras, men inte vad jag skulle observera.  

Transkripten från intervjuerna har inte nämnt den intervjuades namn någonstans, och de 

intervjuades namn har heller inte sagts i inspelningarna. Observationsscheman, transkript 

och vissa av ljudfilerna från intervjuerna har sparats på Google Drive, där Google har rätt att 

publicera och distribuera innehållet för framför allt marknadsföringssyften men eftersom 

inga namn funnits i det uppladdade materialet riskerar detta inte att röja deltagarnas 

identitet.  

4 Utvecklingsarbete 

En stor del av det här arbetet har varit framtagandet av Kunimodellen och de fall som kommit 

att höra ihop med modellen. Modellen baserades både på läst litteratur och inledande 

intervjuer med tekniker och utbildare i branschen. Här beskrivs det arbetet närmare.  

4.1 Inledande intervjuer  
 

I planeringsfasen av arbetet genomfördes fyra inledande intervjuer med tekniker och 

utbildare i järnvägsbranschen. Syftet var att ta reda på vad personer i den aktuella miljön 

tyckte om utbildning, hur de lär sig och vad som är viktigt i en utbildning i signalsystem för 

att kunna anpassa Kunimodellen efter det. Intervjuerna presenteras i den här delen av 

rapporten istället för i avsnitt 5 eftersom de var del av framtagningsprocessen för 

Kunimodellen.  

4.1.1 Inledande intervjuer med tekniker 
De intervjuade teknikerna benämns här som tekniker 1 och tekniker 2. Tekniker 1 har arbetat 

inom järnvägsbranschen ungefär 25 år medan tekniker 2 har varit i branschen mindre än fem 
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år. De öppna och analytiska koderna som använts för att analysera intervjuerna återfinns i 

tabell 4.  

Båda uttrycker att de föredrar att lära sig yrkesrelaterade förmågor genom att testa praktiskt, 

både i det dagliga arbetet och genom att på eget initiativ testa saker när det finns ledig tid. 

Tekniker 1 pratar också om att lära sig via att göra fel och behöva göra om som ett av de bästa 

sätten att lära sig för att man då minns vad man har gjort. Båda beskriver att lyssna till en 

föreläsare kan fungera till viss del, och tekniker 1 fördjupar sig genom att prata om en 

föreläsare som varit riktigt bra. Det som gjorde föreläsaren bra var dels att innehållet höll en 

bra nivå eftersom deltagarna fick ny information som också gick att tillämpa praktiskt och 

handfasta tips på hur felsökning i det systemet skulle gå till, och dels att han utstrålade en 

känsla av acceptans: ”Det var lätt att avbryta, man kände inte att man ställde en dum fråga”. 

Vidare uttrycker tekniker 1 under intervjun att informationen under en del utbildningar ligger 

på alldeles för grundläggande eller avancerad nivå så att deltagare antingen inte får någon ny 

information alls eller att informationen är så detaljerad att den är irrelevant för den 

systemförståelse som krävs för felsökning.  

På frågan om hur samarbete och kollegialt lärande fungerar i deras vardag berättar båda om 

systemet med att alltid vara två personer, jourpartners, som åker ut och jobbar i spåret. 

Tanken är att man ska jobba med samma person största delen av tiden, och upplägget gör att 

man pratar med varandra om de fel man arbetar med. Båda två uttrycker att det händer att 

man pratar med andra tekniker än sin jourpartner om fel man stöter på, men då handlar det 

oftast om större fel eller kvarvarande fel som någon annan ska åka ut och arbeta vidare på. 

Tekniker 2 berättar också att man har lite koll på vilka kompetenser andra har så att man kan 

fråga någon av de som är mest kunniga inom området. Speciellt gäller det som ny eftersom 

upplärningen av nya tekniker till stor del består av att åka med mer erfarna tekniker och få 

systemen visade och beskrivna för sig, och det är dem man sedan vänder sig till med frågor. 

Tekniker 1 påpekar också att det ligger mycket på ens eget ansvar att fråga om man undrar 

något, men att man gör det då och då kring mindre delar av ett större fel eller problem. 

 Tabell 4. Öppna och analytiska koder av de två inledande intervjuerna med tekniker. 

Öppna koder Analytiska koder  
Mer utbildning är bra Lära sig på egen hand 
Motivation till att lära sig  
Lära sig via att göra fel  
Personligt ansvar för lärande  
Testa praktiskt själv  
Ta egna initiativ till sitt lärande  
Testa sig fram  
  
Gå igenom bakgrundsinformation Inkluderande organiserad utbildning 
Effektiva metoder  
Igenkänning från verkligheten  
Repetition med jämna mellanrum  
Effektiv felsökning  
Relevant = lätt och kul  
Utbildning ska ge något man inte kan göra 
själv 

 

Lägga tid på att jobba istället  
För övergripande innehåll  
För djupgående innehåll  
Praktiskt tillämpbar kunskap  
Fokus på praktiska detaljer  
Passiva deltagare  
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Lära sig praktiskt  
Ineffektiva metoder  
Lättare att felsöka effektivt med få 
komponenter 

 

Grundläggande fakta  
  
Engagerad föreläsare Utbildarens roll 
Föreläsaren förstår målgruppen  
Prata om extraordinära händelser  
Viktigt med accepterande stämning  
  
Lära av mer erfarna kollegor Kollegialt samarbete 
Jourpar med olika kompetenser  
Olika kompetenser hos kollegor  
Prata med andra för att överföra nödvändig 
information 

 

 

4.1.2 Inledande intervjuer med utbildare 
De intervjuade utbildarna benämns som utbildare 1 och utbildare 2. Båda har arbetat i 

järnvägsbranschen i mer än 20 år, utbildare 1 som signaltekniker och utbildare 2 som 

projektör. Utbildare 1 håller i en kurs för Struktons tekniker som arbetar på Trafikverkets 

banor (pendeltågen) och utbildare 2 håller i kurser för Struktons tekniker inom signalsystem 

och undervisar en kurs vid Kungliga Tekniska högskolan inom järnvägsprojektering. Koderna 

från transkripten av intervjuerna finns i tabell 5.  

Utbildarna uppger att de har delvis olika syften med sina utbildningar. Utbildare 1 håller en 

säkerhetsutbildning som tekniker i vissa roller måste gå varje år där det viktigaste är att de 

blir påminda om gällande säkerhetsföreskrifter medan utbildare 2 i sin utbildning på KTH vill 

öka studenternas intresse för järnvägsbranschen och letar efter studenter som kan göra 

examensarbete eller börja arbeta på det företag han arbetar på. I säkerhetsutbildningen finns 

det därför tydligare styrning kring vilket material som deltagarna ska ha lärt sig när de går 

därifrån medan utbildare 2 uttrycker att ”man vet ungefär vad man vill att de ska lära sig” och 

att det handlar om att hinna med så mycket som möjligt inom den tid som finns.  

De båda utbildarna har också delvis olika metoder för att behålla deltagarnas fokus och 

intresse. Utbildare 2 svarar att deltagarna tycker att det är roligare och intressantare om 

utbildningen kretsar mycket kring varför system fungerar som de gör och varför deltagarna 

ska göra på ett visst sätt i felsökningen så att de får se helheten. Under utbildare 1:s lektioner 

blandas föreläsning med frågor med svarsalternativ där deltagarna får svara med hjälp av små 

knappdosor, vilket uppskattas av deltagarna enligt utbildare 1 och även bidrar till att ”väcka 

upp eleverna som är lite tröttare”. Utbildare 1 berättar också att han försöker variera de delar 

av presentationen och frågorna som han kan mellan åren, men mest för sin egen skull i och 

med att han håller utbildningen cirka 10 gånger per år.  

När utbildarna får frågor om vad de upplever att utbildningsdeltagare och tekniker generellt 

är duktiga på eller behöver öva mer på uttrycker de att tekniker generellt är duktiga på både 

de individuella systemen och att se helheten som systemen bildar. Utifrån säkerhets-

utbildningen anser utbildare 1 att deltagarna framför allt behöver lära sig attityden att göra 

rätt i alla lägen. Han berättar att de egentligen vet hur de ska göra men att de ibland slarvar 

med administrativa uppgifter av bekvämlighet, uppgifter som ändå fyller en funktion. Båda 

trycker också på behovet av repetition för att lära sig så effektivt som möjligt. Utbildare 1 

berättar om en grupp tekniker som med nöd och näppe klarade säkerhetsprovet i slutet av 

utbildningen flera år i rad men helt plötsligt hade alla rätt, där teknikerna själva börjat förhöra 

varandra på säkerhetsföreskrifterna under året och lärt sig dem på ett helt annat sätt än 
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tidigare. För utbildare 2 handlar repetitionen om att utbildningen på KTH innehåller mycket 

fakta på kort tid och att han därför använder en metod som han kallar för ”tumlande”: att gå 

igenom lite för mycket första tillfället och lägga ganska mycket tid på att repetera vid de andra 

tillfällena så att deltagarna har hört allt flera gånger.  

Tabell 5. Öppna och analytiska koder av de två inledande intervjuerna med utbildare.  

Öppna koder Analytiska koder 
Anledning till att ha utbildning Utbildningens innehåll 
Utbildningens syfte  
Kontinuerlig repetition  
Styrning av innehåll  
Utbildarens förberedelsetid  
Deltagarnas upplevelse av utbildningen  
Deltagarna är bra på tekniken  
Deltagarna behöver lära sig rätt attityd  
Lagom nivå  
Behov av systemförståelse för 
metodutveckling 

 

Behov av teoretiska kunskaper för 
felsökning 

 

  
Svarsknapparna är uppskattade Relationen mellan utbildare och 

deltagare Aktivera deltagarna 
Interaktion mellan utbildare och deltagare 
Deltagarförberedelser  
Mäta deltagarnas lärande  
Utbildarens inställning till deltagarna  
Yttre förutsättningar  
Pedagogisk bakgrund  
Se deltagares lärande via deras frågor  
Deltagares och utbildares skådespelande  
  
  
Antal deltagare Att vara utbildare 
Inverkan av klassens storlek på utbildarens 
stil 

 

Strategi i mindre grupp  
Strategi i större grupp  
Utbildarens uppoffring  
Ansträngningen att vara utbildare  
Reflektion över sitt eget arbete  
Behovet av pedagogisk kompetens  
Att möta sina egna krav  
Reaktion på feedback från deltagare  
Behov av struktur och syfte för utbildning  

 

4.2 Utveckling av modellen 
 

Förutsättningarna för modellen från Struktons sida var i början av arbetet att skapa en modell 

som kunde användas som mall för fortbildning och felsökningsövningar. Den skulle ge 

utbildningssituationer som kändes avslappnade, meningsfulla och utan prestationskrav. 

Genom att läsa de forskningsartiklar och böcker om vuxnas lärande, accelererat lärande och 

lärande i samband med arbete som presenteras i avsnitt 2 skapade jag steg för steg följande 

lista med egenskaper som skulle finnas i utbildning enligt modellen. 
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Modellen ska: 

• Se till att deltagarna är aktiva (Billet, 2010) 

• Ta tillvara på deltagarnas intressen och vad de själva vill lära sig (Billet, 2010) 

• Få deltagarna att prata om och dela sin tysta kunskap, alltså saker som vanor, 

kutymer och erfarenheter av vad som är viktigt att lägga märke till för att kunna tolka 

en situation (Eraut, 2004) 

• Få deltagarna att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål (Eraut, 2004) 

• Förvalta fel genom att fokusera på och reflektera över hur man hade kunnat lösa 

problemen snarare än vem som har gjort fel (Rausch, Seifried & Harteis, 2017) 

• Låta deltagarna bygga på befintlig kunskap (Boyd, 2004) 

• Låta deltagarna lösa verkliga problem (Boyd, 2004) 

• Låta deltagarna få testa sina lösningar fysiskt (Boyd, 2004) 

• Ha tydliga instruktioner och bygga sammanhållning i gruppen (Alexakis & Andert, 

2015) 

• Få deltagarna att bygga egna idéer och resonera (Alexakis & Andert, 2015) 

• Få deltagarna att sätta upp mål för sitt eget lärande (Alexakis & Andert, 2015) 

• Låta deltagarna få utforska sina egna frågor (Alexakis & Andert, 2015) 

• Utveckla deltagarnas högre tänkande som förmågan till kritiskt, logiskt, 

reflekterande, metakognitivt och kreativt tänkande (DeFalco, Hum & Wilhelm, 2018) 

• Sträcka ut deltagarnas förmågor och färdigheter, inte bara repetera dem (Hoffman et 

al., 2010) 

• Vara deltagarcentrerad och känslomässigt engagerande (Hoffman et al., 2010) 

• Utmana gamla tankebanor och ersätta dem med nya (Hoffman et al., 2009) 

• Öva deltagarnas förmågor i många olika exempel (Hoffman et al., 2009) 

Detta slogs samman med resultatet från de inledande intervjuerna där tekniker och utbildare 

gav sin syn på hur de ser på utbildning i den aktuella kontexten. Kunimodellen blev sedan ett 

försök att fånga så många av dessa egenskaper och ämnen som möjligt genom att deltagarna 

får arbeta i grupper med att lösa problem som uppkommit i verkligheten genom att göra en 

plan för felsökningen och sedan testa sin plan i testutrustningen.  

Till modellen togs det också fram ett utbildarmaterial med beskrivning och motivering av 

varje steg i modellen, motivering kring varför den här modellen ska användas över huvud 

taget, en mycket kort beskrivning av den proximala utvecklingszonen, en lista över vad 

utbildaren behöver förbereda, tips på vad ett bra övningsfall är, exempel på fall som jag har 

tagit fram och allmänna pedagogiska tips när man ska hålla en utbildning. Ett viktigt tips i 

materialet var att utbildaren inte ska ge svaren på frågorna direkt eller hjälpa deltagarna för 

mycket på traven, utan att personen istället ska ställa motfrågor, låta deltagarna få svara själva 

och låta dem göra fel och reflektera över vad som hände. Utbildarmaterialet återfinns i bilaga 

6.  

Som beskrivet i kapitel 2 betonar många av texterna att samarbete och interaktion med 

kollegor är en nyckel för att lära sig i en arbetsmiljö. Kollegor kan sitta på mer erfarenhet eller 

kunskap från områden som man själv saknar, varför utbyte av erfarenhet och att lösa 

uppgifter tillsammans kan överföra kunskap mellan personer. Kunimodellen bygger därför 

på att kollegor ska samarbeta för att lösa felsökningsfall tagna ur verkligheten så att de måste 

prata med varandra om vad de gör, hur de tänker och varför. Tanken är också att 

utbildningsgrupperna ska ha en viss spridning i erfarenhet, men inte för stor. Om vissa 

upplevs som mycket mer erfarna än andra finns en risk att de ses som ”experter” och att deras 

ord väger så pass tungt att mindre erfarna tekniker inte vågar ta till orda eller ha avvikande 

åsikter. I en mer jämn grupp är förhoppningen att även de som inte är så erfarna ska våga ha 
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åsikter och upptäcka att även de kan mycket som är nödvändigt i arbetet, vilket kan bygga det 

självförtroende som är del av en av Erauts (2004) lärandetrianglar (figur 1). 

Rekommendationen i utbildarmaterialet är därför att alla deltagare bör vara på ungefär 

samma steg i nivåskalan. Materialet innehåller också tips på hur utbildaren kan hantera en 

situation där några experter tar över, främst genom att prata med dem enskilt och be dem att 

se till att de mer oerfarna deltagarna förstår vad som händer.  

Att lösa fall tillsammans och få testa dem på faktisk utrustning ger också en möjlighet att få 

samspela med utrustningen och göra fel i en kontrollerad miljö. Det är något som både tas 

upp i Säljö (2014), Hoffman et al. (2010) och Rausch et al. (2017). Deltagarna behöver också 

göra en plan för hur de tänker lösa uppgiften vilket gör att de får också öva på att tänka 

systematiskt och bygga på det högre tänkande som mycket av litteraturen kring accelererat 

lärande handlar om.  

Som beskrivet i introduktionen var utbildningar i de olika tekniska systemen ganska ovanligt 

för teknikerna, och när de skedde var de oftast i form av lärarledda föreläsningar eller 

presentationer utan möjlighet till fysisk interaktion med komponenterna. Genom att sätta 

fokus på deltagarna i utbildningen och låta dem driva handlingen och sitt eget lärande framåt 

var förhoppningen att bryta med bilden av att utbildning måste innebära föreläsning i 

lärarens tempo. Även interaktiva föreläsningar med diskussioner eller olika hjälpmedel för 

quiz och liknande är i hög grad styrda av läraren, medan lärandesituationer där deltagarna 

får lösa verkliga fall och ta den tid de behöver styrs av dem själva. Utbildaren fungerar då som 

mentor eller bara den person som satt deltagarna i problemlösningssituationen, och som kan 

leda deltagarna framåt i grupprocessen om de fastnar, men i mycket liten utsträckning som 

informationskälla för den tekniska kunskapen. Istället står deltagarna själva för all kunskap i 

rummet, och om de inte besitter den kunskap som krävs får de testa sig fram tills det fungerar 

och därmed bygga kunskapen tillsammans med varandra och utbildaren. På det sättet leds 

deltagarna bort från föreställningen att de ska inkorporera kunskap som överförs till dem från 

utbildaren, och mot inställningen att den kunskap de inte själva besitter får de leta upp själva 

hos varandra eller i omgivningen.  

De inledande och avslutande enkäterna som deltagarna ska fylla i för att uppskatta hur trygga 

de känner sig med att felsöka olika komponenter kan fylla olika funktioner för utbildaren. 

Framför allt ger de en fingervisning om ifall deltagarna upplever att utbildningen har gett dem 

någonting, som utbildaren kan använda som underlag för egen reflektion kring om 

utbildningen gått bra eller om något behöver förändras. Dessutom kan de utgöra en siffra att 

presentera för företaget som beställt utbildningen för att motivera att de pengar som 

spenderats har gett resultat, även om enkätsvaren som sagt ska ses som indikationer. Svaren 

kan också användas som motivering för vidare utbildning om det visar sig att tryggheten i 

någon specifik del av systemet är lägre än de andra, eller om den upplevda tryggheten 

generellt är mycket låg.  

4.3 Utveckling av fall  
 

Fallen till modellen togs fram tillsammans med några olika erfarna signaltekniker och en 

projektledare för ett nyligen påbörjat projekt för att ta fram utbildningsmaterial på Strukton. 

Tillsammans tittade vi igenom en förstudie som gjorts av projektledaren kring vilka fel som 

brukar förekomma i ATC-systemet och teknikerna försökte minnas ovanliga och svåra 

felsökningar som han varit med om som man skulle kunna utgå ifrån. På en whiteboard 

listades de fel vi kom på under kategorierna ”Kodare 1”, ”Kodare ”, ”Balis” och ”Övrigt”. Sedan 

valde vi ut fem fall utspridda över komponenterna och som i svårighetsgrad verkade passa 

den första testgruppen som var en blandning av mycket erfarna och mindre erfarna. För varje 

fel listades vad lärandemålen skulle vara, vilken så kallad felkod som skulle kommuniceras 
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från trafikledningscentralen där informationen om fel kommer i verkligheten, vilka symptom 

felet skulle ge i banan och ett förslag på hur en ganska bra felsökning skulle gå till för att hitta 

felet. Felsökningsförslaget diskuterades framför allt för att jag skulle kunna skapa mig en bild 

av var felet verkligen sitter och hur man vanligtvis tänker när man felsöker. Meningen var inte 

att skapa ett facit utan att jämna ut kunskapsnivån en aning mellan mig och de andra. En del 

fall kom också till när testutrustningen som skulle användas under utbildningarna startades 

igång eftersom den innehöll en del oväntade fel från början som gav inspiration.  

För varje fall skrevs ett dokument med innehållet från diskussionen som skulle kunna sparas 

i en databas. Exempel på ett sådant dokument finns i avsnitt 5.1.3 och i bilaga 6. För att hjälpa 

någon som ska hålla utbildningen i framtiden både med gruppindelning och att välja lagom 

svåra fall till deltagarna skapade jag en fyrgradig nivåskala baserat på indelningen från naiv 

till mästare i Hoffman et al. (2009) och skrev in i varje dokument för vilken nivå fallet passade: 

• Nybörjare: Någon som är helt ny och har arbetat väldigt lite eller inte alls i systemet 
tidigare. 

• Lärande: Någon som har fått en introduktion till systemet och nu lär sig hur det 

fungerar och hur man brukar arbeta med det.  

• Arbetande: Någon som kan jobba en vanlig arbetsdag på egen hand med planerat 
arbete. Personen har rätt mycket erfarenhet och kunskap.  

• Expert: Någon med mycket erfarenhet som kan lösa oväntade och svåra problem 
och som nästan alltid har rätt i sina bedömningar av situationer.  

Indelningen i Hoffman et al. (2009) har sju grader, men jag tyckte att det var för många och 

valde därför fyra nivåer. I falldokumenten kunde kommentarerna kring nivåer nyanseras och 

till exempel lyda ”lättare för arbetande, svårare för lärande” för att ge läsaren mer 

information.  

5 Resultat 

5.1 Kunimodellen och utvärderande intervjuer 
 

5.1.1 Kunimodellen version 1 
Nedan följer den första versionen av Kunimodellen (figur 6). Den är beskriven som en 

heldagsutbildning där det är inlagt pauser men inte lunch, eftersom det för de flesta är mer 

givet att man äter lunch under dagen men det inte är självklart för alla utbildare att ta pauser 

mitt i utbildningen.  

Steg 1. Introduktion, upplägg, uppvärmning 

Mål: Genomföra den inledande enkäten, göra deltagarna bekväma i 

hur utbildningen kommer se ut, få dem att börja prata med 

varandra.  

Tid: Cirka 20 minuter 
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Steg 5. Fall 3 

Mål: Lite lättare än fall 2, men ganska olikt de fall som varit hittills, 

få tänka på andra saker än man gjort tidigare  

Tid: Cirka 45 minuter 

Steg 6. Föreläsning? Reflektion hittills? 

Mål: Informera deltagarna om saker som kan kännas svåra att få in i 

ett fall, möjlighet att ta upp saker som behöver förtydligas efter fallen  

Tid: Cirka 35 minuter 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 

Steg 7. Fall 4 

Mål: Det svåraste fallet, här ska deltagarna få använda allt de vet 

och behöva tänka utanför sina invanda mönster. 

Tid: Cirka 60 minuter 

Steg 2. Översikt över systemet och felsökningen 

Mål: Fylla på bakgrundsinformation, sätta kontexten, ge vägledning 

i hur man bör felsöka praktiskt.  

Tid: Maximalt 45 minuter 

Steg 3. Fall 1 

Mål: Lösa ett lagom svårt problem, ganska vanligt förekommande 

men inte det allra vanligaste, få deltagarna att tänka på varför de 

gör som de gör.  

Tid: Cirka 25 minuter 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 

Steg 4. Fall 2 

Mål: Lösa ett svårare problem, de flesta behöver lära sig något nytt 

eller tänka ordentligt.  

Tid: Cirka 60 minuter 
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Figur 6. Kunimodellen version 1.  

5.1.2 Utbildarmaterial 
Modellen utformades i ett utbildarmaterial med mer ingående förklaringar till varje steg, en 

kort motivation till varför det här arbetssättet ser ut som det gör, tips kring hur man bör tänka 

när man utformar övningsfall och tips på hur man är en bra utbildningsledare generellt. Hela 

utbildarmaterialet återfinns i bilaga 6.   

5.1.3 Utvärdering av Kunimodellen version 1 
Utvärderingen av första testutbildningen gjordes som gruppintervju med de fyra deltagare 

som genomgått hela utbildningen. Kodningen från transkriptionen ses i tabell 6. De var 

generellt nöjda med utbildningen och tyckte att det fungerade bra med att arbeta tillsammans. 

De gillade också att utbildningen innehöll praktiska inslag.  

Det största förbättringsområdet som deltagarna pratade om var att göra fallen och 

testutrustningen mer verklighetstrogna, eftersom verklighetstrogna omständigheter gjorde 

det lättare att felsöka och att det kändes som att det saknades något i den förenklade 

situationen i utbildningen. De saknade bland annat den typ av ritningar över de elektriska 

kretsarna som finns i riktiga ställverk och information om var i banan felet befann sig, och 

deltagarna hade gärna sett att man tog ett helhetsgrepp kring inte bara felsökning och 

felåtgärdande utan också det säkerhetsperspektiv som är nödvändigt i arbetet och den 

efterkontroll av arbeten som behöver göras när man gör ingripanden på järnvägen. Däremot 

kunde de se att vissa komponenter behövde vara annorlunda i testutrustningen för att kunna 

simulera fel och åtgärda dem flera gånger utan att laga de defekta komponenterna permanent.  

Deltagarna reflekterade också över nivåindelningar och svårighetsgrader på fallen. Om alla 

eller några av deltagarna skulle vara nybörjare var de överens om att introduktionsdelen i 

modellen behöver vara mycket större, och de pratade också om vikten av att veta hur 

mätverktygen fungerar, vad de ska ge för besked när allt fungerar som det ska och vilka delar 

av beskeden som är relevanta för felsökningen. Två av dem drog paralleller till 

Trafikverksskolan som Trafikverket driver i Ängelholm och att man där jobbade med blandad 

teori och praktik för att deltagarna både ska få se hur det ska se ut och få testa att lösa fel. De 

var även överens om att det är viktigt att bygga felsökningen på kunskaper om hur systemet 

är uppbyggt och dess funktion i järnvägstrafiken i stort. För nybörjare kunde det också vara 

relevant att få öva på att utföra enskilda moment för att avhjälpa fel, som att programmera 

kodare eller löda på kodarnas kretskort, även om det inte skulle ingå i en ren felsöknings-

utbildning.  

Tabell 6. Öppna och analytiska koder av utvärderande intervju efter utbildning med 

Kunimodellen version 1.  

Öppna koder Analytiska koder 
Verklighetstroget Likhet med verkligheten 
Säkerhetstänk som i verkligheten  
Vana vid att arbeta tillsammans  
Inte för enkla eller konstlade fall  

Steg 8. Reflektion 

Mål: Få tänka över vad man har lärt sig och hur man ska ta in det i 

det dagliga arbetet 

Tid: Cirka 10 minuter 
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Utgå från en rätt mall  
  
Anpassa efter deltagarnas kunskapsnivå Anpassning till olika förkunskaper 
Veta vad som är relevant  
Bygga felsökning på teoretisk kunskap  
De som kan mer släpper fram de som inte 
kan 

 

Veta hur saker ska fungera först  
Teoretisk förkunskap  
  
Kan behövas fler fall Utveckling av Kunimodellen 
Öva på enskilda moment  
Dela erfarenheter  
Använda instruktioner  
Hitta instruktioner  
Behov av skillnad mellan modell och 
verklighet 

 

Blanda teori och praktik  
Relevant typ av felsökning i utbildningen  

 

5.1.4 Kunimodellen version 2 
Inför version 2 utvärderades vilka delar som hade använts och vad deltagarna sagt i 

utvärderingen. Den första utbildningen med Kunimodellen blev en halvdag lång med bara två 

fall, vilket passade bra för teknikerna så att de kunde arbeta den andra halvan av dagen. 

Därför blev även utbildningen med Kunimodellen version 2 i halvdagsform. Upplägget för 

utbildningen ses här nedanför.  

En förändring som gjordes i stegen i modellen var att diskussionsmomentet i steg 1 togs bort 

där deltagarna skulle ha pratat om vad de tyckte var svårt. Istället fanns ett moment i 

genomgången i steg 2 där deltagarna fick berätta vilka fel som de oftast stötte på i systemet. 

Dessutom ändrades steg 4 till att vara ett enklare fel på ett annat område i systemet än steg 2 

istället för att vara ett svårare fall. De mer verklighetstrogna ritningar som deltagarna i version 

1 efterfrågade var tyvärr inte möjliga att få fram till den dag då testet med version 2 hölls.  

  

 

 

 

Steg 1. Introduktion, upplägg, uppvärmning 

Mål: Genomföra den inledande enkäten, göra deltagarna bekväma i 

hur utbildningen kommer se ut. 

Tid: Cirka 20 minuter 

Steg 2. Översikt över systemet och felsökningen 

Mål: Fylla på bakgrundsinformation, sätta kontexten, ge vägledning 

i hur man bör felsöka praktiskt.  

Tid: Maximalt 45 minuter 
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Figur 7. Kunimodellen version 2.  

5.1.5 Utvärdering av Kunimodellen version 2 
Efter utbildningen med Kunimodellen version 2 deltog båda deltagarna i den utvärderande 

intervjun.  

Tabell 7 innehåller kodningen av intervjun, med öppna och analytiska koder. Deltagarna 

pratade om att modellen var lätt att anpassa till olika målgrupper, framför allt för att fallen 

kan göras olika svåra och att den inledande informationen kan vara mer eller mindre utförlig 

beroende på förkunskaper. Däremot tyckte båda att utbildaren inte ska överskatta deltagarnas 

förståelse för hela systemet och varför det finns eftersom det kan finnas deltagare som har 

arbetat länge men inte vågat ställa vissa frågor och nu upplever en press att de borde veta 

svaret på dessa frågor. Därför kan man göra informationen ganska grundläggande även för 

erfarna tekniker, och de tyckte att den information som de fått under utbildningen var för lite 

och på en för specifik nivå.  

Deltagarna la ganska stor vikt vid förutsättningarna för lärande i den här modellen, och vad 

det kan få för konsekvenser. Båda två angav i enkäten innan utbildningen att de inte var trygga 

alls med felsökning (figur 9) och uttryckte i intervjun att deltagare i Kunimodellens utbildning 

bör ha någon grundläggande utbildning i signalteknik för att kunna ta till sig informationen i 

till exempel den tekniska handboken som innehåller beskrivningar av hur man ska felsöka vid 

olika fel eller en kollegas råd och erfarenhet. En av deltagarna tyckte själv att hens 

förkunskapsnivå låg på en för låg nivå och på en fråga om vad som hade gjort utbildningen 

mer givande svarade att ”Jag är ju inte målgruppen för den här utbildningen”. De diskuterade 

också att utbildningen ska baseras på verkliga fel, och att den kan bli en språngbräda för att 

Steg 5. Reflektion 

Mål: Få tänka över vad man har lärt sig och hur man ska ta in det i 

det dagliga arbetet 

Tid: Cirka 10 minuter 

Steg 3. Fall 1 

Mål: Lösa ett lagom svårt problem, ganska vanligt förekommande 

men inte det allra vanligaste, få deltagarna att tänka på varför de 

gör som de gör.  

Tid: Cirka 25 minuter 

Steg 4. Fall 2 

Mål: Lösa ett problem på en annan del av systemet, ett ganska 

vanligt förekommande fel. 

Tid: Cirka 30 minuter 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 
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använda testutrustningen på egen hand efter utbildningen när man får tid över eller när man 

träffat på ett fel i spåret som man vill öva på att lösa en gång till.  

Tabell 7. Kodning av den utvärderande intervjun efter utbildning med Kunimodellen version 

2.  

Öppna koder Analytiska koder 
Anpassa informationen till olika 
målgrupper 

En anpassningsbar modell till olika 
grupper 

Anpassa innehållet till olika målgrupper  
Olika mål med utbildningen   
Personer lär sig på olika sätt  
Olika reaktioner på motgångar  
Gruppens sammansättning  
Olika erfarenheter i gruppen  
Anpassning till olika förkunskaper  
Öva utifrån sin nivå  
Nivån på fall  
Olika svåra fall  
Behov av bakgrund  
Bredda Kunimodellen till fler områden  
  
Skapa en bank med fall Utbildarens roll 
Få gruppen att fokusera  
Utbildaren som katalysator för samtal  
Prata om systemets begränsningar och 
implikationer 

 

Benägenhet att ställa frågor  
Vikten av att ställa frågor  
Viktigt att utvärdera  
Viktigt med systemförståelse  
Behovet av en pedagogisk utbildare  
  
Skapa säkerhet i arbetet Förutsättningar för och konsekvenser 

av lärande Skapa förutsättningar för lärande  
Möjlighet att utbilda nyanställda 
Jobbigt att bli nybörjare igen 
Arbetsmässigt självförtroende 
Upprepa situationer man varit med om  
Övning och mängdträning  
Möjlighet att repetera det som hänt i 
verkligheten 

 

Ge folk möjlighet att öva  
Minimera stress i lärandesituationen  
Veta vad man letar efter och vad mätningar 
säger  

 

Hämta kunskap från olika ställen  
Behov av förkunskaper  
Veta var man kan hitta information  
Systemet skiljer sig från Trafikverkets 
system 

 

Öva praktiskt  
Fel från verkligheten  
  
Para ihop erfaren och mindre erfaren Förhållande mellan mer och mindre 

erfaren Den erfarna tar över när det blir stressigt 
Passivitet hos den som lär sig  
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5.1.6 Exempel på fall 
 

Fall ATC: Faktiskt kabelfel 

Problem:  Kabeln mellan plinten ut från kodaren och balisen är skadad.  

Mål med övningen: Att öva att felsöka systematiskt, hur systemet hänger ihop 

Nivå: Lite svårare för lärande, lite lättare för arbetande. 

Material som behövs: Inget 

Setup: Koppla ihop balisen och kodaren med den defekta kabeln eller stör kopplingen till 

balisplinten genom att till exempel sätta tejp för kabeln in i plinten eller sätta fast kabeln dåligt 

så att det glappar.  

Beskrivning: Teknikerna får information om att en balis ger ingripande trots att alla signaler 

fungerar som de ska.  De får felkod E411 och E412 från driftledningscentralen. 

Förhoppningen är att teknikerna ska kontrollera om balisen skickar något meddelande, 

märka att den bara skickar sitt defaultmeddelande, kolla om alla kontakter sitter i ordentligt 

på balisen, kontrollera om kodaren skickar ut information, märka att den gör det och sedan 

leta sig fram till avbrottet i kabeln. 

5.2 Enkätsvar i samband med testutbildningar 
 

I samband med båda utbildningarna som använde Kunimodellen fick deltagarna svara på tre 

enkätfrågor innan och efter utbildningen via sina mobiltelefoner:  

• Hur trygg känner du dig med att felsöka balisfel? 

• Hur trygg känner du dig med att felsöka fel kopplade till kodare 1? 

• Hur trygg känner du dig med att felsöka fel kopplade till kodare 2? 

Skalan som användes var en femgradig numerisk skala från ”1 – Inte trygg alls” till ”5 – 

Mycket trygg”. I båda fallen svarade deltagarna på enkäten när de kom till utbildningslokalen 

och väntade på att utbildningen skulle börja, och precis efter att sista aktiviteten i 

utbildningen var färdig men innan den utvärderande intervjun. 

5.2.1 Version 1 
Vid det första testet av utbildning med Kunimodellen på Strukton deltog fem tekniker under 

första timmen, sedan avvek en av dem medan de andra fyra genomförde hela utbildningen 

som bestod av en halvdag med genomgång av ATC-systemet, två fall och avslutande reflektion 

och gruppintervju. Deltagarnas svar innan och efter utbildningen ses i figur 8. Eftersom bara 

fyra deltagare deltog under hela tillfället har fem personer svarat på den inledande enkäten 

och fyra på den avslutande enkäten.  
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Figur 8. Enkätsvar från deltagare innan och efter utbildning enligt Kunimodellen version 1 

om upplevd trygghet i felsökning i olika komponenter i ATC-systemet.  

Antalet personer som har svarat 4 och 5 för de respektive komponenterna är samma innan 

och efter utbildningen. Däremot svarade en person per komponent 1 och en svarade 3 innan 

utbildningen, men en person per komponent svarade 2 efter utbildningen. Medelvärdet av 

deltagarnas svar återfinns i tabell 5, som visar att medelvärdet av den upplevda tryggheten 

har ökat för alla komponenter. 

Tabell 5. Medelvärde upplevd trygghet i att felsöka komponenter i ATC-systemet innan och 

efter utbildning enligt Kunimodellen version 1 på en skala mellan 1 (inte alls trygg) och 5 

(mycket trygg), fem svarande innan utbildningen och fyra svarande efter utbildningen. 

Område 
Medelvärde upplevd 
trygghet innan utbildning 

Medelvärde upplevd 
trygghet efter utbildning 

Felsökning balis 3,6 4,0 
Felsökning kodare 1 3,4 4,0 
Felsökning kodare 2 3,4 3,75 

 

5.2.2 Version 2  
Vid det andra testet av Kunimodellen, då modellen ändrats till version 2, deltog en 

arbetsledare från Strukton och en person från Trafikförvaltningen på Stockholms Stad med 

arbetsuppgifter som bland annat rör Roslagsbanan. En av personerna behövde avvika under 

det andra fallet men återkom till den utvärderande intervjun. Utbildningen var en halvdag 

med introduktion, lösning av två fall och reflektion över lärandet i slutet. Deltagarnas svar på 

enkäten innan och efter utbildningen finns i figur 9. 
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Figur 9. Enkätsvar från deltagare innan och efter utbildning enligt Kunimodellen version 2 

om upplevd trygghet i felsökning i olika komponenter i ATC-systemet.  

Även i version 2 ökade medelvärdet av deltagarnas upplevda trygghet, vilket ses i tabell 6. 

Tabell 6. Medelvärde upplevd trygghet i att felsöka komponenter i ATC-systemet innan och 

efter utbildning enligt Kunimodellen version 2 på en skala mellan 1 (inte alls trygg) och 5 

(mycket trygg), två svarande både innan och efter utbildningen.  

Område 
Medelvärde upplevd 
trygghet innan utbildning 

Medelvärde upplevd 
trygghet efter utbildning 

Felsökning balis 1,0 2,5 
Felsökning kodare 1 1,0 3,0 
Felsökning kodare 2 1,0 2,5 

 

5.3 Deltagaraktivitet med och utan Kunimodellen 
Nedan följer sammanställningar av antal taltillfällen per 30-sekundersintervall för alla 

utförda observationer. Eftersom undersökningen fokuserar på deltagaraktivitet är 

utbildarnas taltillfällen inte medräknade i sammanställningarna (figur 10, 12, 14 och 16), de 

statistiska måtten (tabell 8, 9, 10 och 11) eller de kumulativa distributionsfunktionerna (figur 

11, 13, 15 och 17). Däremot kan man se utbildares och andra observerades personers 

taltillfällen i observationsschemana i bilaga 5 (tabell 12–20). 

5.3.1 Utbildning för Trafikverket 
Vid utbildningen deltog åtta deltagare (betecknade P1-P8 i observationsschemat, se tabell 13–

16 i bilaga 5), två utbildare (betecknade L1 och L2) och vid observation 1 och 2 även en övrig 

person (Ö1) med intresse för utbildningen. Utbildningen var del av ett utbildningspaket som 

deltagarna gick under några dagars tid, med olika föreläsningar i olika ämnen. Den 

observerade utbildningen pågick under en eftermiddag och examinerades med ett skriftligt 

flervalsprov nästkommande morgon, där deltagarna behövde bli godkända på provet för att 

få behålla en viss behörighet i arbetet. Utbildningspasset hölls av de två utbildarna som höll 

en föreläsning om gällande säkerhetsföreskrifter som blandades med flervalsfrågor om dessa 
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föreskrifter som deltagarna svarade på med små knappdosor. Utbildarna uppmuntrade i 

många fall till diskussion med deltagarna kring svaren på frågorna. Samtliga deltagare var 

signaltekniker med mellan några års och flera decenniers erfarenhet.  

Figur 10 visar en sammanställning över antal deltagare som talat per 30-sekundersintervall. 

Under delar av alla fyra observationer användes ett interaktivt digitalt hjälpmedel där 

deltagarna fick frågor som de skulle besvara anonymt med hjälp av knappdosor, där de fick 

prata med varandra och utbildarna ibland startade en diskussion kring deltagarnas svar.  

 

Figur 10. Totalt antal taltillfällen bland deltagare per 30-sekundersintervall, alla 

observationer. 

Figur 10 visar att antalet taltillfällen varierade mellan observationerna och under de 

observerade minuterna. Tabell 8 illustrerar detta genom att medelvärdet och medianen skiljer 

sig mellan observationerna. I figur 11 har de kumulativa fördelningarna olika y-värden vid 𝑥 =

0, vilket innebär att vid observation 1 talade 0 deltagare vid 55 % av tiden, vid observation 2 

talade 0 personer 15 % av tiden, vid observation 3 talade 0 deltagare 25 % av tiden och vid 

observation 4 skedde det inte vid något 30-sekundersintervall att 0 deltagare talade.   

Tabell 8. Medelvärde, procentuellt medelvärde och median för antal personer som talat per 

30-sekundersintervall för varje observation. 

Observation nr Medelvärde [antal] Median [antal] 
1 1,1 0 
2 3,375 3 
3 1,9 2 
4 4,025 4 
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Figur 11. Kumulativ distributionsfunktion över observation 1 till 4 vid utbildning för 

Trafikverket.  

Ur figur 11 kan man avläsa medianen för varje observation som 0 för observation 1, 3 för 

observation 2, 2 för observation 3 och 4 för observation 4. Man kan även avläsa maximivärdet 

för varje observation som 5, 7, 4 och 7 personer som talat under samma intervall. Figuren 

visar också att under 7 % av tiden i observation 4 (1,0–0,93) talade sju av åtta personer, medan 

hälften eller färre av deltagarna talade vid 53 % av tidsintervallen (fyra eller färre personer). 

Motsvarande siffror för observation 1 var att maximalt antal personer, fem personer, talade  

5 % av tiden (1,0–0,95) medan hälften eller färre deltagare talade 95 % av tiden. I observation 

2 talade maximalt antal personer 7 % av tiden (1,0–0,93) medan hälften eller färre talade  

63 % av tiden. Slutligen visar figuren att under observation 3 talade maximalt antal personer 

15 % av tiden (1,0–0,85), men 100 % av tiden talade fyra personer eller färre.  

5.3.2 Säkerhetsutbildning på Strukton Rail 
Vid utbildningen deltog tre personer (benämnda P1-P3) och en lärare (L1), se tabell 17 och 18 

i bilaga 5. Utbildningen gav deltagarna en viss behörighet efter genomgången kurs och 

godkänt prov. Ingen av deltagarna hade haft den behörigheten tidigare, och utbildningen 

bestod av en heldag där förmiddagen framför allt utgjordes av föreläsning med vissa 

demonstrationer på testutrustning som fanns i lokalen. På eftermiddagen fick deltagarna följa 

med utbildaren ut i verkliga tunnelbanespår för att se innehållet från föreläsningen i 

verkligheten och öva på vissa inslag innan provet skrevs. Eftersom nästan halva utbildningen 

bestod av praktiska inslag gjordes bara två observationer på samma klockslag under olika 

timmar. Antal personer som talade per tidsintervall visas i figur 12 medan de statistiska 

beräkningarna återfinns i tabell 9 och den kumulativa distributionsfunktionen i figur 13.  

Under utbildningen var jag både deltagare och observatör. Ingen av de övriga deltagarna var 

signaltekniker, men skulle antingen komma att utföra arbeten i spårområde eller göra 

läkarutlåtanden om personer som skulle arbeta i spår.  
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Figur 12. Totalt antal taltillfällen bland deltagare per 30-sekundersintervall, alla 

observationer.  

 

Tabell 9. Medelvärde, procentuellt medelvärde och median för antal personer som talat per 

30-sekundersintervall för varje observation. 

Observation nr Medelvärde [antal] Median [antal] 
1 0,65 0 
2 0,25 0 

 

 

Figur 13. Kumulativ distributionsfunktion över observation 1 och 2.  

Ur figur 13 kan man se att medianen för båda observationerna var 0 medan maximum var 3 

personer per intervall, och antingen 60 och 85% av tiden talade ingen av deltagarna beroende 

på observation. I observation 1 talade maximalt antal personer, som också var totala antalet 

deltagare, 7 % av tiden (1,0–0,93) medan hälften av deltagarna eller färre talade 83 % av tiden. 

I observation 2 talade maximalt antal personer 2 % av tiden (1,0–0,98) medan 1 eller 0 

personer talade 93 % av tiden.  
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5.3.3 Kunimodellen version 1 
Vid första testtillfället för Kunimodellen deltog fem tekniker under första timmen, sedan 

avvek en deltagare under resten av utbildningen. Deltagarna är benämnda P1-P5, där P5 

lämnade, vilket också syns i observationsschemat i tabell 19 och 20 i bilaga 5. Två utbildare 

(L1 och L2) och en övrig person med intresse för utbildningen deltog också (Ö1) men är inte 

medräknade i talstatistisken nedan. Jag var en av utbildarna och behövde därför i vissa 

sekvenser leda aktiviteterna och observera samtidigt. Den första observationen gjordes under 

fallösning i grupper och felsökning på testutrustningen i helgrupp medan den andra 

observationen gjordes under felsökning på testutrustningen och den utvärderande intervjun 

med alla deltagare. Intervjun observerades under tidsintervall 30 till 40. Att en del av 

intervjun kom med i observationen berodde på att deltagarna var klara med felsökningen 

innan de 20 observationsminuterna var slut. Figur 14 visar totala antalet taltillfällen i gruppen 

under observationerna och tabell 10 visar medelvärde och median för antal personer som talat 

under mätintervallerna.  

 

 

Figur 14. Totalt antal taltillfällen bland deltagare per 30-sekundersintervall, alla 

observationer.  

I figur 14 är värdena generellt högre i observation 1 än i observation 2, vilket också avspeglas 

i medelvärdet och medianen i tabell 10. Dessutom syns detta i den kumulativa distributions-

funktionen i figur 15 där kurvan för observation 1 ökar långsammare än observation 2. I siffror 

ses detta genom att maximalt antal personer i observation 1, fem personer, talade 17 % av 

tiden (1,0–0,83) och hälften eller färre av deltagarna talade 18 % av tiden medan maximalt 

antal personer som talade i observation 2 talade 20 % av tiden (1,0–0,8) och hälften eller färre 

av deltagarna talade 80 % av tiden. Figuren visar också att maximum för observation 1 var 5 

personer medan observation 2 hade sitt maximum vid 3 personer.   

Tabell 10. Medelvärde, procentuellt medelvärde och median för antal personer som talat per 

30-sekundersintervall för varje observation 

Observation nr Medelvärde [antal] Median [antal] 
1 3,45 4 
2 1,78 2 
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Figur 15. Kumulativ distributionsfunktion för observation 1 och 2 vid utbildning med 

Kunimodellen version 1. 

 

5.3.4 Kunimodellen version 2 
Under utbildningen med den andra versionen av Kunimodellen deltog två personer där ingen 

var signaltekniker, utan den ena var arbetsledare för signalteknikerna och den andra en 

person från Trafikförvaltningen vid Stockholms Stad med intresse för modellen (benämnda 

P1 och P2 i tabell 21 i bilaga 5). Den ena personen behövde avvika under den andra halvan av 

utbildningen, vilket gjorde att jag bara gjorde en observation under utbildningen eftersom det 

var en halvdagsutbildning och det kändes oetiskt att observera en enda person som dessutom 

skulle lösa ett fall helt själv. Resultatet från observationen ses i figur 16 med värdemått i tabell 

10. Istället för att göra en kumulativ distributionsfunktion för den enda observationen 

presenteras resultatet i ett stapeldiagram i figur 17, där distributionen inte är kumulativ. 

Stapeldiagrammet är mer lättläst än en kumulativ distributionsgraf. Istället visar figuren att 

vid 15 % av tidsintervallerna talade ingen deltagare, vid 63 % av tiden talade en deltagare och 

vid 22 % av tiden talade båda deltagarna.   
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Figur 16. Totalt antal taltillfällen bland deltagare per 30-sekundersintervall, alla 

observationer. 

Tabell 11. Medelvärde, procentuellt medelvärde och median för antal personer som talat per 

30-sekundersintervall för varje observation.  

Observation nr Medelvärde [antal] Median [antal] 
1 1,075 1 

 

 

Figur 17. Fördelning över andel av de observerade 30-sekundersintervallerna då ett visst antal 

personer talat för observation 1 vid utbildning med Kunimodellen version 2.  
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För att jämföra mellan utbildningarna visar tabell 12 den kumulativa distributionen för 

andelen tidsintervall då hälften eller färre av alla deltagare talade och andelen tidsintervall då 

maximalt antal personer talade för alla observationer. Observera att andelen för det maximala 

antalet personer inte är kumulativ, och att maximalt antal personer som talade per 

tidsintervall inte nödvändigtvis är samtliga deltagare. Tabellen visar att andelen tid då 

maximalt antal deltagare talade var högre i utbildningar med Kunimodellen än utbildningar 

utan, men att den kumulativa distributionen inte visar någon entydig ökning eller minskning 

mellan utbildningsmodellerna. För att ha ett högt deltagande bör CDF:en för hälften eller 

färre talande vara så låg som möjligt, eftersom det innebär att det var oftare som fler än 

hälften av deltagarna talade.  

Tabell 12. Kumulativ distribution för andel tidsintervall då hälften eller färre av deltagarna 

talande och andel tidsintervall då maximalt antal personer talade för alla observationer. 

Utbildning Observation nr 
CDF hälften eller färre 
talande [%] 

Maximalt antal 
talande [%] 

Utbildning för 
Trafikverket 

1 53 7 
2 95 5 

 3 63 7 
 4 15 15 
    
Säkerhetsutbild
ning Strukton 

1 83 7 
2 93 2 

    
Kunimodellen 
version 1 

1 18 17 
2 80 20 

    
Kunimodellen 
version 2 

1 85 15 

 

6 Analys 

Fallösningen i Kunimodellen bestod av en förberedelsedel och en genomförandedel med 

praktisk manipulation av testutrustningen, vilket gjorde att deltagarna fick möjlighet att öva 

praktiskt. Teknikerna i de inledande intervjuerna poängterade att de lär sig bäst genom att få 

öva praktiskt på den utrustning som finns i spåret. Det går i linje med det som Hoffmann et 

al. (2009) säger: man lär sig det man övar på. I utvärderingen från den första omgången av 

utbildning med Kunimodellen framkom det att teknikerna uppskattade formen för 

utbildningen, och även under utvärderingen från den andra omgången uttryckte en av 

deltagarna att det här är det sätt man ska arbeta med utbildning på i framtiden. Enligt 

Knowles (1978) behöver de lärande känna att utbildningen fyller ett behov, och teknikernas 

behov verkade vara att få öva praktiskt enligt både den öppna koden ”Testa praktiskt själv” i 

tabell 4 och ”Ge folk möjlighet att öva” i tabell 7. Samspelet med utrustningen är en del i det 

som underlättar lärande enligt det sociokulturella perspektivet på lärande, och Illeris (2011) 

menar att den lärande behöver interagera med både sin sociala och materiella omgivning på 

olika sätt för att lära sig.  

Ett problem med felsökningen som påverkade effekten av att få testa själva och känna på 

utrustningen var att det var svårt att låta alla deltagare få manipulera utrustningen lika 

mycket. Säljö (2014) menar att tänkande kring artefakter är ganska meningslöst utan 

artefakten, speciellt om personen är van vid att arbeta med artefakten, och eftersom Hoffman 

et al. (2009) tydligt säger att man blir bra på det man övar på är möjligheten att öva på de 
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fysiska delarna viktigt och något som alla i gruppen borde göra. Med fyra deltagare i omgång 

1 av modellen kunde alla se vad som hände, delta till stor del i diskussionen och hjälpa till 

med att titta i de ritningar och dokument som fanns, men alla fick inte arbeta med händerna 

och i en större grupp hade det blivit ännu mindre aktivitet bland deltagarna. I omgång 2 hade 

båda deltagare större möjlighet att jobba med utrustningen, men uppdelningen blev ändå att 

en person läste i instruktionerna medan den andra fixade med utrustningen. Enligt både 

Vygotskij (2010) och Illeris (2007) är dock något av det viktigaste att deltagarna pratar med 

varandra om det de gör och ser till att alla är delaktiga i vad som händer. Begreppsförståelsen 

för vad de olika delarna i systemet heter och vad de gör ökar både när man pratar om dem, 

får se dem och får arbeta med dem handgripligen, och i samband med att andra personer i 

gruppen med större kunskap kan förklara vad som händer och varför man gör som man gör 

bidrar till att alla deltagare lär sig. För större grupper skulle det behövas ett system så att 

lagom stora grupper arbetar med utrustningen samtidigt, exempelvis genom att utrustningen 

står i ett annat rum än teorin och diskussionerna förs i så att en grupp kan jobba med det 

praktiska medan en annan grupp planerar sin felsökning eller övar individuellt på ett visst 

moment som inte kräver hela teststället på samma gång.  

Fallen som togs fram till modellen blev arbetsnära och verklighetstrogna eftersom de 

baserades på riktiga fel som tekniker hade upplevt. Enligt Hoffman et al. (2010) är 

grundtanken med accelererat lärande att få öva på verkliga arbetssituationer. En indikation 

på att fallen låg nära teknikernas vardag var att deltagarna under utbildningen med version 1 

av modellen, som alla var tekniker, upplevdes som att de hade lättare att förstå problemet och 

veta var de skulle börja felsöka än deltagarna i version 2. I den utvärderande intervjun 

uttryckte deltagarna i version 2 att de hade vissa svårigheter att veta vad de skulle göra och 

hur de skulle tolka instruktionerna i handboken. Däremot pratade teknikerna om att det 

saknats en del material i form av ritningar och liknande för att få situationen att kännas helt 

verklighetstrogen. Det gjorde att en del av idén med att utforma utbildningen enligt 

accelererat lärande tappades, men min uppfattning under utbildningen var att deltagarna 

utgick ifrån hur verkligheten såg ut när de gjorde sina planer för felsökningen istället för hur 

testutrustningen såg ut. Bristen på korrekta ritningar påverkade mest det praktiska 

felsökningsmomentet som inte kunde utföras på samma sätt som ute i spåret. Det var också 

intressant att deltagarna i version 2 inte efterfrågade några ritningar varken under 

fallösningen eller efteråt.  

En mer verklighetstrogen miljö hade framför allt gynnat de med mindre erfarenhet. Hoffman 

et al. (2009) menar att poängen med accelererat lärande är att få personer att snabbare gå 

genom stadierna från novis till expert. En tolkning av deras teorier är att accelererat lärande 

ger personer möjlighet att i förväg få lära sig de fallgropar de annars hade stött på själva allt 

eftersom, och att erbjuda guidning av någon mer erfaren för att komma förbi svårigheterna. 

Det sammanfaller även med Vygotskijs (2010) proximala utvecklingszon, där handledarens 

hjälp så småningom blir personens egen kunskap. I en övningsmiljö som är lik verkligheten 

kan så många fallgropar som möjligt imiteras på ett sådant sätt att den som genomgått 

utbildning där känner igen sig när samma fel uppstår ute i spåret. Det kan vara svårt som 

nybörjare eller mindre erfaren att känna igen vilka delar av en situation som är viktiga och 

oviktiga, och i en så verklighetstrogen miljö som möjligt behöver personen i mycket mindre 

utsträckning avgöra vilka erfarenheter som direkt kommer gå att applicera i spåret och vilka 

som bara gäller i testanläggningen. Sannolikheten att man tar med sig relevant och korrekt 

kunskap från de artificiella fallgroparna blir då större. Det hade förstås också gynnat erfarna 

tekniker, men ett av de karaktäristiska dragen hos de högsta nivåerna i Hoffmans (1998) skala 

över förmåga är att kunna göra korrekta bedömningar även av situationer som inte ser ut som 

typfall.  
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Under båda utvärderande intervjuerna efter utbildningarna med Kunimodellen diskuterade 

grupperna frågan om vilken förkunskap man behövde för att gå utbildningarna, och hur man 

kunde anpassa utbildningen till olika förkunskapsnivåer. Detta syns bland annat i de 

analytiska koderna ”Anpassning till olika förkunskaper” i tabell 6 och ”En anpassningsbar 

modell till olika grupper” i tabell 7. Gruppen som testade Kunimodellen version 1 pratade 

speciellt mycket om balansen mellan teoretisk kunskap och praktisk övning för att bli bättre 

på felsökning, och behovet av att förstå hur systemet fungerar innan man kan börja försöka 

felsöka i det, men det togs även upp av en av utbildarna i de inledande intervjuerna (tabell 5) 

Många av de teorier och citat som tas upp i avsnitt 2 betonar samarbete och kommunikation 

för att öka individens lärande, och det sociokulturella perspektivet på lärande handlar till 

mycket stor del om hur kunskap ökar och manifesterar sig mellan flera personer (Säljö, 2014), 

men de utgår ändå från att det är individen som ska lära sig. I Säljös (2014) citat i avsnitt 2.1 

ligger fokus på samspelet mellan kollektiv och individ, men det innebär att individen först 

behöver besitta en viss kunskap för att kunna bidra till kollektivet. I utbildningsdeltagarnas 

diskussioner om förkunskaper kan man se den här synen på kunskap: de anser att det kan 

vara svårt att utföra praktiska övningar i ett system både som individ och som grupp om 

individen saknar kunskap om systemet. Det förstärks av att de diskuterade att det kan vara 

bra för nyanställda att få öva på rutinuppgifter eller att få se hur mätvärden och besked från 

baliserna ska se ut när allt fungerar innan de får öva på felsökning, så att de vet vad de ska 

leta efter.   

Ur enkätsvaren innan version 1 (figur 8) kan man se att det fanns stor spridning i gruppen 

kring hur trygga de kände sig i felsökningen. Som tidigare beskrivet menar Eraut (2004) att 

självsäkerhet är viktigt när personer ska lära sig saker i arbetsmiljö. Därför hade det kanske 

varit att föredra att gruppen var mer homogen när det kom till förkunskaper för att ingen 

skulle ses som odiskutabel expert, men vid utbildningen uppfattade jag att åtminstone i ett 

fall tog en erfaren tekniker chansen att guida en mindre erfaren i planeringen av hur de skulle 

felsöka. Deltagarna diskuterade också i utvärderingen att det kan vara svårt att släppa fram 

någon som är mindre erfaren när man själv vet vad man ska göra. Vygotskij (2010) menar att 

det behöver finnas en skillnad i förkunskaper för att den som kan mer ska kunna lära den som 

kan mindre, vilket alltså verkade ske under den första utbildningen. Det talar för att det 

behöver finnas åtminstone vissa skillnader i erfarenhet för att öka lärandet hos deltagarna 

med minst erfarenhet. För de mest erfarna deltagarna bör då antingen utbildaren ha mer 

kunskap än dem, eller så får deltagarna tillsammans testa sig fram och konstruera ny kunskap 

om problemet är för svårt för samtliga. Som Säljö (2014) beskriver är det sällan som någon 

person i en grupp sitter på all kunskap, men om varje person i gruppen bidrar med en bit 

kunskap på en högre nivå än de andra kan summan av gruppens förståelse bli större än de 

individuella bitarna var för sig. Eraut (2004) poängterar också att möten och relationer med 

sina kollegor är en förutsättning för lärande, vilket Kunimodellen bidrar med oavsett hur 

mycket deltagarnas förkunskaper skiljer sig åt. Samarbetet mellan deltagarna har därför 

potential att kompensera för att några har mindre förkunskaper än andra.  

Deltagarna i utbildning 2 angav att de var lika trygga med felsökning innan utbildningen, och 

där bestod deras felsökning mer av att de tillsammans letade efter information i handboken 

och försökte lista ut vad den betydde. Där kunde de lösa uppgiften eftersom de hade tillgång 

till mer kunskap i textform istället för hos en annan person. Även om Vygotskij (2010) enbart 

skriver om människor som handledare när han skriver om den proximala utvecklingszonen 

är det den handledande funktionen som genererar lärande, och den kan även vara i textform. 

Däremot menar Alexakis & Andert (2015) att en utbildare ska vara mer än bara en 

informationskälla, vilket kan vara svårare i textform.  

I de källor jag har tagit del av står det inget explicit om att accelererat lärande bara skulle 

fungera för personer med tidigare kunskaper inom området, utan Hoffman et al. (2009) 
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beskriver att det är viktigt att anpassa övningar till varje deltagares förmåga. Även om Boyd 

(2004) menar att lärande behöver bygga på tidigare kunskap och erfarenheter kan de vara 

tagna från andra kontexter än den situation man ska lära sig om. Under den utvärderande 

intervjun efter omgång 2 med Kunimodellen pratade deltagarna om hur modellen skulle 

kunna anpassas till personer som inte ska felsöka själva men som behöver förståelse för hur 

ATC-systemet fungerar av andra anledningar, och de var positiva till att ändå låta dessa 

personer testa på något enkelt felsökningsfall för att få se hur det fungerar i praktiken också. 

Däremot tyckte deltagarna i både version 1 och 2 att befintlig förståelse för ATC-systemet och 

järnvägssignalering i allmänhet skulle underlätta fallösningen. Lärande handlar inte bara om 

faktakunskaper utan också om att socialiseras in i den kultur där kunskaperna används med 

rätt begrepp och jargong, och att kunna tyda instruktionerna i en handbok eller samarbeta 

med kollegorna i felsökningen kräver inte bara kunskap om hur ATC:n fungerar utan också 

att man kan förstå det språk som talas i de sammanhangen. Därför kan lärandet i felsökning 

underlättas ytterligare om deltagarna till exempel har förkunskaper i ellära och elektroniska 

komponenter, så att tiden inte behöver gå åt till den typen av bakgrundsförståelse.  

Utifrån enkätsvaren i figur 8 och 9 verkade deltagarnas upplevda trygghet i felsökningen öka 

efter att de gått utbildning med Kunimodellen. I utbildningen med version 2 av modellen 

ökade medelvärdet av deltagarnas upplevda trygghet från 1,0 till 3,0 för en av 

komponenterna. Däremot var ingen av de deltagarna signaltekniker utan kan snarare 

beskrivas som att de arbetade med personer som felsökte i ATC-systemet, och de hade mycket 

begränsade erfarenheter av att felsöka systemet från början. I version 1 där det deltog faktiska 

signaltekniker var ökningen betydligt mindre. I den utbildningen deltog däremot vissa 

tekniker med stor erfarenhet av felsökning, som rankade sig själva som fyra eller fem på den 

femgradiga skalan innan utbildningen. Det är tänkbart att ökningen hade blivit större med 

mindre erfarna tekniker där de själva upplever att det finns mer utvecklingspotential. Det 

hade också kunnat vara så att en skala med fler grader hade gett en mer rättvis bild av 

lärandet, vilket är anledningen till att förslaget i utbildarmaterialet för Kunimodellen är att 

använda en sjugradig skala istället. Detta lades till efter att sista utbildningen hade hållits. 

Däremot är det viktigt att komma ihåg det som Cohen et al. (2011) skriver att det inte 

nödvändigtvis är så att deltagarna ser stegen i skalan som lika stora. Då kan det vara 

missvisande att tala om ökning av medelvärde i procent eftersom procent förutsätter att det 

är lika långt från svar ”2” till svar ”3” som från ”3” till ”4”. Det finns också en risk att värdena 

inte betyder samma sak för alla svarande, vilket Cohen et al. (2011) också påpekar. Det kan 

finnas anledning att ifrågasätta att en tekniker med ett par års praktisk erfarenhet och en 

person med lång teoretisk men begränsad praktisk erfarenhet uppfattar värdet mittemellan 

”Inte trygg alls” och ”Mycket trygg” på samma sätt, eller skulle vara lika trygga i en 

felsökningssituation i verkligheten.  

7 Diskussion 

Efter sex månaders arbete har jag kommit fram till att en modell för utbildning i felsökning 

på ATC-systemet på Roslagsbanan kan se ut som föreslaget i figur 7. Tanken med modellen 

är att den ska låta tekniker få öva på felsökning på ett systematiskt sätt med hjälp av varandra. 

Över lag tycker jag att modellen fungerar som den var tänkt. De övergripande svaren från 

deltagarna har varit positiva och enkätsvaren ger en fingervisning om att deltagarna har lärt 

sig något under utbildningarna. Det går inte att dra några slutsatser om modellen ökar 

deltagarnas aktivitet utifrån observationerna, men man ska hur som helst vara mycket 

försiktig med att dra slutsatser kring både deltagarnas lärande och deltagande utifrån det 

mycket begränsade observations- och enkätsvarsunderlaget.  
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I de utvärderande intervjuerna diskuterade framför allt gruppen som hade Kunimodellen 

version 1, men även gruppen med version 2, vilka förkunskaper man behövde för att kunna 

lösa uppgifterna. Det är relevant för utformningen av fallen och den praktiska användningen 

av modellen som verktyg för kompetensutveckling, men det är mindre relevant för att förstå 

hur deltagarna ser på sitt eget och andras lärande med modellen. Om målet är att lösa 

uppgiften så kommer mer förkunskaper ge bättre och snabbare lösningar, men om målet är 

att lära sig så mycket som möjligt om felsökning i systemet är det inte nödvändigtvis så att 

mer förkunskaper ger en större skillnad mellan kunskaper innan och efter utbildningen. 

Därför kan resultatet och analysen i det här arbetet säga ganska lite om hur deltagarna såg på 

sitt lärande. För att undersöka den biten bättre hade det kunnat finnas med någon fråga i den 

utvärderande intervjun om deltagarna kände att de hade lärt sig något eller om de tyckte att 

det här skulle vara ett bra sätt för andra att lära sig via.  

Som diskuterat i avsnitt 6 pratade deltagarna i intervjuerna om behovet av förkunskap för 

modellen. En tänkbar modell för personer som är helt nya i signalteknik och felsökning skulle 

kunna vara att hålla utbildningar med Kunimodellen under en längre tidsperiod med ganska 

jämna mellanrum där de första tillfällena fokuserar mycket på att visa hur komponenter 

fungerar, hur avläsning av olika besked går till och vad dessa besked ska visa. Mellan 

utbildningarna får personerna gå bredvid en annan tekniker och arbeta, och efter några 

veckor börjar personerna lösa enkla fall själva under utbildningarna. På det sättet kombineras 

Erauts (2004) forskning om att man lär sig på arbetsplatsen genom att arbeta i vardagen 

tillsammans med någon mer erfaren med att reflektera över sina kunskaper och ha tid för att 

bygga resonemang högre tänkande (Alexakis & Andert, 2015) i en trygg testmiljö.  

Resultatet av aktivitetsobservationerna var inte entydigt. Det gick att se en liten ökning av 

andel av tiden då maximalt antal personer talade, men för andel av tiden då hälften eller färre 

av deltagarna talade syntes inga trender. Det kan finnas flera förklaringar till detta. I de 

inledande intervjuerna med utbildare pratade båda två om att hålla deltagarnas fokus och 

intresse uppe, och en av dem använde metoder då deltagarna fick vara aktiva och delta för att 

hålla fokus. Därför är en förklaring att det finns andra sätt än Kunimodellen att låta deltagare 

prata och interagera med varandra och läraren på olika sätt som fungerar lika bra eller bättre. 

Eftersom jag inte registrerade vad deltagarna pratade om, utan bara noterade förekomst av 

tal eller inte, både till hela gruppen och mellan enskilda deltagare, kan det också vara så att 

vissa av observationerna innehöll mer tal som bidrog till lärandet än andra. Det hade också 

kunnat vara intressant att jämföra deltagaraktiviteten med utbildaraktiviteten för att se om 

deltagarna drev diskussionerna i klassrummet själva, eller om utbildaren alltid fanns där och 

antingen var den som ställde frågor eller deltog i diskussionen. Billet (2010) menar att det är 

viktigt att den som ska lära sig något är aktiv och engagerad även i aktiviteter som är mer 

passiva till sin natur, så att hålla deltagare aktiva även under föreläsningar och liknande kan 

vara ett sätt att öka deras lärande. Jag försökte utföra observationerna vid fasta tider oavsett 

vad som pågick för att få rättvisande stickprov av jämförbara situationer, men som Cohen et 

al. (2011) påpekar är de bara ögonblicksbilder. Dessutom finns en stor sannolikhet att så få 

mätningar kan råka fånga enbart de mest eller minst interaktiva bitarna av utbildningen. På 

säkerhetsutbildningen för Strukton var stora delar av tiden centrerad kring att utbildaren 

pratade och deltagarna lyssnade, men jag upplevde det som att åtminstone en av mätningarna 

var under den absolut tystaste perioden under dagen. Däremot utfördes både observationerna 

med och utan Kunimodellen på både signaltekniker och icke-signaltekniker: Det gör att det 

är mindre sannolikt att resultatet skulle ha påverkats av att olika yrkesgrupper observerades, 

där det skulle ha kunnat finnas olika kulturer av hur man beter sig på utbildningar och i 

samarbete med sina kollegor.  

Gällande forskningsetiken upplevde jag att jag till största del följde de riktlinjer som 

presenteras i avsnitt 3.6. Det har varken förekommit namn på deltagare i intervjuer eller 
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utbildningar på platser som varit tillgängliga för utomstående, och alla deltagare har upplysts 

om att de kommer förekomma i det här arbetet anonymt. De har också godkänt att jag har 

spelat in och transkriberat intervjuer där de inte nämns vid namn. Cohen et al. (2011) skriver 

att det är viktigt att personer inte känner sig tvingade att delta i forskning av någon anledning, 

men deltagarna i utbildningarna med Kunimodellen blev inbokade på utbildningarna av sina 

arbetsledare utan särskilt mycket att säga till om. De godkände sedan att vara med på 

inspelade utvärderande intervjuer, men jag ställde den frågan precis när intervjun skulle börja 

och det kan vara svårt att säga ifrån när alla andra i en grupp ställer upp på att göra något som 

hjälper någon annan. Därför kan det finnas anledning att ifrågasätta om deras deltagande har 

varit helt i linje med etiska riktlinjer. I övrigt har alla deltagit frivilligt utifrån vad jag har 

kunnat bedöma.  

7.1 Metodologiska felkällor 
Det finns ett flertal anledningar till att resultatet av det här arbetet går att ifrågasätta. En del 

av dem har diskuterats tidigare i det här avsnittet, men här följer de fel som kan kopplas till 

arbetets metoder.  

Ett fel som går igenom hela arbetet är att det var en för liten studie med för få deltagare för 

att kunna dra några generaliserbara slutsatser. Sammanlagt testade sex personer 

Kunimodellen och intervjuades om vad de tyckte om den. Av alla signaltekniker på Strukton 

i Mörby var det färre än hälften som deltog i utbildningen. Hibberts et al. (2012) föreslår att 

alla i populationen ska delta i undersökningen för populationer mindre än 100 personer, och 

eftersom det fanns cirka 15 signaltekniker på Strukton hade alla kunnat delta och intervjuas 

med mer aktiv planering. Då hade resultaten från både enkäterna och intervjuerna varit giltigt 

för hela populationen och det hade inte förekommit några urvalsfel alls. Nu blev urvalet ett 

bekvämlighetsurval ur en redan liten population och enligt Hibberts et al. (2012) är det då 

omöjligt att uttala sig om vad signalteknikerna på Strukton generellt tyckte. 

Ett annat metodfel var att jag höll intervjuerna själv när de flesta intervjuade kände mig 

åtminstone delvis eftersom jag hade träffat dem på kontoret under våren. Jag skulle även vara 

kvar på Strukton efter intervjuerna, vilket hade kunnat göra att respondenterna tvekade inför 

att ge mig kritik eller gav mer positiva svar än vad de verkligen tyckte. Ett sätt att försäkra sig 

mer om att intervjuerna gav rättvisande svar hade kunnat vara att också ge deltagarna 

möjlighet att skicka in sina synpunkter anonymt digitalt.  

Vid en av observationerna var jag också deltagare på utbildningen och vid två var jag 

utbildare. Mitt fokus under observationstiden var främst på att observera, och annat fick 

komma i andra hand. När jag var deltagare försökte jag också bara tala vid de tillfällen då jag 

kände att det var naturligt och då jag skulle gjort det om jag inte observerade, och jag talade 

hellre lite färre gånger än fler om jag var osäker på hur jag skulle agerat utan observationen. 

Vid de tillfällen då jag var utbildare skulle min taltid ändå inte räknas in, men då talade jag 

automatiskt mindre eftersom andra höll igång konversationen och jag behövde tänka på att 

anteckna och hålla koll på tiden. Därför upplever jag att mina observationer var korrekta trots 

att jag gjorde annat samtidigt. Jag upplever också att min roll som deltagare inte påverkades 

så mycket när jag observerade samtidigt eftersom den utbildningen mestadels var i form av 

föreläsning. Däremot är det troligt att min prestation som utbildare påverkades genom att jag 

gav mindre uppmärksamhet till att leda diskussioner eller vara delaktig i det grupparbete som 

pågick samtidigt.  

Ett annat problem med observationerna var att de utbildningar som observerats och jämförts 

inte riktigt var likadana. Utbildningarna med Kunimodellen syftade till att fortbilda 

deltagarna genom att dela med sig av sina erfarenheter till de andra, medan utbildningen för 

Trafikverket var en obligatorisk årlig uppdatering för att få behålla en certifiering och 
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säkerhetsutbildningen på Strukton var en kurs för att ge deltagarna en behörighet de inte haft 

tidigare. Därför kan det vara troligt att upplägget på utbildningarna varierade, och att vissa 

av utbildningarna naturligt innehöll mer eller mindre deltagaraktivitet.   

I jämförelsen mellan observationerna i tabell 12 använde jag den kumulativa 

distributionsfunktionen upp till hälften av deltagarna och andelen tid som det maximala 

antalet personer talade. Dessa två datamängder valdes för jämförelser eftersom jag bedömde 

att de tillsammans gav en ganska heltäckande bild av observationerna. En hög kumulativ 

siffra innebär en lägre andel tid som fler än hälften av deltagarna talade under samma 

intervall, men om maximalt antal personer samtidigt talade ganska ofta kan det tyda på vissa 

intensiva aktivitetsperioder blandat med mycket passiva perioder, eller att det maximala 

antalet personer som talade under samma intervall var ganska få. På samma sätt kan en låg 

kumulativ siffra till hälften av deltagarna och en låg siffra för maximalt antal personer som 

talade beskriva en jämnare fördelning av personer som talade under en längre tid.  

Validitet och reliabilitet är svårt att jobba med i en så här liten studie. Den interna validiteten 

upplever jag som god eftersom frågeställningarna från början formulerats för att gå att 

besvara och observation av antal personer som talar är ett bra mått på hur aktiva deltagarna 

är i sin kommunikation. Personer kan förstås vara uppmärksamma och ta in mycket 

information utan att prata, men det jag vill åt här enligt det sociokulturella perspektivet på 

lärande är att kunskap växer ännu mer i dialog mellan människor än i envägskommunikation. 

På det sättet kan reliabiliteten i observationen anses vara ganska god, man kommer förstås få 

andra siffror om man observerar samma utbildningar igen eftersom människor beter sig olika 

från dag till dag, men metoden i sig skulle inte generera någon annan typ av information om 

undersökningen upprepades. Det stora problemet är att den externa validiteten är mycket 

svag. Om andra personer eller andra kategorier av personer observerades eller intervjuades 

skulle resultaten kunna bli mycket annorlunda, och det är svårt att dra generella slutsatser av 

resultaten. Det finns också en risk med ett så här litet urval av observerade personer att de 

inte är representativa för den grupp jag velat undersöka, och att resultaten därför är skeva 

jämfört med hela gruppen järnvägstekniker. Ett sätt att öka den externa validiteten i alla delar 

av arbetet skulle vara att ha fler respondenter och försöka ha respondenter med så många 

olika erfarenheter och egenskaper som möjligt. Det skulle även behövas en kontrollgrupp för 

trygghetsenkäterna som gått någon annan utbildning med liknande syfte för att kunna svara 

på om det är just Kunimodellen som ökar den upplevda tryggheten i felsökningen eller om det 

är att få utbildning, oavsett hur den ser ut, som spelar roll. Tyvärr fanns det inte tid inom 

ramen för det här arbetet att genomföra den typen av undersökning.  

7.2 Vidare forskning och utveckling 
Det här arbetet ska inte på något sätt ses som heltäckande, utan snarare som en början till att 

fortsätta utveckla Kunimodellen och andra sätt som accelererat lärande och teorier kring 

lärande på arbetsplatsen kan användas för att förbättra utbildningen och lärandet för 

Struktons signaltekniker och andra järnvägstekniker. Det mest prioriterade sättet att utveckla 

studien skulle vara att göra en större studie med fler deltagare och kontrollgrupper i 

utbildningar som har samma syfte som Kunimodellen, men det finns också delar av modellen 

som inte undersökts alls i det här arbetet. Bland annat skulle man kunna undersöka närmare 

hur fallen ska utformas för att maximera deltagarnas lärande eftersom fokus för mitt arbete 

har varit innehållet i fallen men inte utformningen.  

I observationen av hur aktiva deltagarna var togs ingen hänsyn till vad de pratade om, utan 

bara ifall de pratade med varandra eller inte. Även om alla de lärandeteorier som används i 

det här arbetet betonar samarbete och kommunikation med kollegor och utbildare som en 

nyckel till vuxnas lärande på arbetsplatsen är det förstås så att kommunikation om de 

uppgifter som hör till arbetet är det som driver lärandet inom själva ämnet framåt. Som Erauts 
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(2004) trianglar visar finns det också aspekter av arbetsplatslärande som handlar om att 

känna sig bekväm på sin arbetsplats och ha relationella och organisatoriska förutsättningar 

att få ta sig an utmaningar, och de bitarna kan stärkas av att småprata om annat än arbetet. 

Däremot är grundtanken i både det sociokulturella perspektivet och accelererat lärande att 

handledare, kollegor och deltagare ska prata om hur deltagaren ska lösa den uppgift hen har 

framför sig. Därför skulle det behövas mer forskning om vad deltagarna pratar om med och 

utan Kunimodellen, nu när det visade sig att de pratade ungefär lika mycket.  

Eftersom en del fokus har lagts vid deltagarnas förkunskaper och nivåindelningar skulle det 

vara intressant att studera hur Kunimodellen fungerar för upplärning av nybörjare i 

signalteknik, och vilka förändringar som skulle behöva göras för att optimera nybörjares 

lärande.  

8 Slutsats 

Forskningsfrågorna i avsnitt 1.2 var ”Hur kan en pedagogisk modell för utbildning inom 

felsökning i säkerhetssystemet ATC på Roslagsbanan se ut? Hur påverkar modellen 

deltagarnas aktivitet jämfört med andra utbildningar inom järnvägsbranschen?”. 

Kunimodellen återfinns i figur 7 och går ut på att låta teknikerna lösa fall i grupp och testa 

sina lösningar på testutrustning för att de ska dela sin kunskap och erfarenhet med varandra 

och på så sätt öka den kollektiva kunskapen om ATC-systemet. Modellen påverkar inte 

deltagarnas aktivitet jämfört med andra utbildningar i järnvägsbranschen.  

Kunimodellen kom till för att Strukton Rail såg ett behov av att öka tryggheten hos sina 

anställda i deras dagliga arbete. Felsökning och problemlösning kan gynnas mycket av att 

tekniker samarbetar med varandra, och även om Strukton redan har ett system för att para 

ihop mer och mindre erfarna tekniker i jourpar kan erfarenhetsutbytet stärkas ytterligare när 

fler tekniker samarbetar i fallösningen i utbildningar. Redan att ha testutrustning och 

felsökningsutbildningar som upplevs som att de fyller teknikernas lärandebehov är en 

förbättring från att det enda sättet att lära sig att felsöka vissa typer av fel är att vänta på att 

de uppstår ute i spåret, med trafikstörningar som följd. Istället kan de förbereda sig när det 

passar dem eller låta någon plantera ett fel i testanläggningen som de stött på i spåret men 

inte hunnit bearbeta mentalt än. Genom att utbildningarna ökar tryggheten i felsökning för 

teknikerna på Strukton kan teknikernas arbetsmiljö förbättras betydligt.  

Mer kompetenta och trygga signaltekniker gör att signalfel avhjälps snabbare, vilket gör att 

det kan bli attraktivare för fler att transportera sig med Roslagsbanan istället för med bil. Som 

konstaterat i inledningen av det här arbetet ger fler resor i kollektivtrafiken mindre utsläpp 

från biltrafik, mindre trängsel och en renare stad för alla. För att på sikt nå upp till ett hållbart 

Stockholm ur både miljösynpunkt och sociala aspekter spelar kollektivtrafiken en stor roll, 

och ju pålitligare den är desto större vinster för Stockholms invånare och miljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mall för observationsschema  
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Figur 18. Observationsschema 
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Bilaga 2. Underlag för inledande intervjuer med utbildare 
 

• Berätta kort om din bakgrund i järnvägsbranschen 
• Berätta hur den utbildning du brukar hålla ser ut 
• Hur har du tänkt när du har utformat den? 
• Hur ser du på utbildares förberedelser inför en utbildning? 
• Vad vill du att deltagare ska ha lärt sig när de gått din utbildning? 
• Är den typisk för järnvägsbranschen, eller hur ser en typisk utbildning ut? 
• Hur tycker du att de utbildningar som finns idag fungerar? 

• Vad brukar deltagare på utbildningar vara bra och dåliga på generellt? 
• Vad brukar deltagare på utbildningar uppskatta och inte uppskatta enligt din erfarenhet? 
• Hur ser du på om deltagare ska förbereda sig inför utbildningstillfället? 
• Vad skulle du säga är det viktigaste som järnvägstekniker just nu behöver lära sig? 
• Har du något du vill tillägga?  
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Bilaga 3. Underlag för inledande intervjuer med tekniker 
 

• Hur länge har du jobbat på Strukton Rail? Och i järnvägsbranschen totalt?  
• Vilka utbildningar har du varit på inom järnväg generellt? 
• Hur skulle du säga att en typisk utbildning ser ut här?  
• Hur tycker du att utbildningarna du gått fungerar?  
• Hur skulle du vilja att utbildningarna såg ut? 
• Hur ser du på om deltagare i en utbildning ska förbereda sig på något sätt innan de kommer 

till utbildningen? 

• Finns det något du känner att du och de andra teknikerna skulle behöva lära sig mer om 
just nu? 

• Finns det något du känner att ni inte behöver lära er så mycket mer om? 
• När lär du dig nya saker bäst? 
• Känner du att du har möjlighet att lära dig saker under vanlig arbetstid? Några exempel? 
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Bilaga 4. Underlag för utvärderingsintervjuer med utbildnings-
deltagare  
 

• Vad tyckte ni om utbildningen generellt? 
• Kan ni nämna något som var extra bra? 
• Kan ni nämna något som du tycker behöver utvecklas eller ändras? 
• Var fallen lätta eller svåra? 
• Hur tycker ni att det gick att arbeta i grupp? 
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Bilaga 5. Ifyllda observationsscheman 
 

Utbildning för Trafikverket 

  
Tabell 13. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 1. Röd 

markering betyder att personen var frånvarande under de mätintervallen. 

 

 

Tabell 14. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 2.

 
 

Tabell 15. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 3.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l li

P2 l li li li li li li li li

P3 l l l li l li li li l l li li li, l li, l

P4 l

P5 li l lii lii li lii

P6 li lii lii li lii

P7 li l lii

P8 l li lii

L2 l

Ö1 l l l l l l l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l li li li li li,l l li li li li li li li li

P2 li l li li li li li,l li li l li li li li li li li li li

P3 l li li li li, l li, l l li l li l l l li l li li, l l li li li li li l

P4

P5 l li, l li, l li, l l li lii lii l l lii li lii li lii l lii li li lii lii lii lii lii lii li li

P6 li li li li lii lii l l lii li lii li lii lii li li lii lii lii lii lii lii li li

P7 liii lii l l liii lii lii lii liii liii liii liii lii

P8 l liii lii l liii lii lii lii liii liii liii liii lii

L2 l

Ö1 l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l li li

P2 li li li l li li li li li li

P3 li l l li, l li l l l li li li li l li l l l li

P4 l

P5 li lii li li lii lii li li li li li li li li l li li lii li li l

P6 li lii li li lii lii li li li li li li li li l li, l li lii li li

P7 l

P8 l l

L2
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Tabell 16. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 4.  

 

Säkerhetsutbildning på Strukton Rail 
 

Tabell 17. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 1 

 

Tabell 18. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 2. 

 

Kunimodellen version 1 
 

Tabell 19. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 1.

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l lii, l l liii, l li, l li, l li, l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 li li li li li li li li li li li

P2 l li li li li li li li li li li li li li l li, l li li li li li li l li

P3 li, l li, l li li li li, l li, l li li, l l li li li li, l li, l li li, l l li l li li l l li l

P4 l l lii lii l l

P5 l lii lii lii lii lii, l lii liii lii lii lii lii lii li lii li lii li li lii, l lii l li lii li

P6 l lii lii lii lii lii lii liii lii lii lii lii, l lii li lii li lii li li lii lii li lii li

P7 l l l l lii, l liii liii liii liii liii liii liii liii lii lii li liii li li lii liii lii lii lii

P8 l lii liii liii liii liii liii liii liii liii liii lii lii li liii li li lii liii lii lii lii

L2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l l l l l l l l l l l

P2 l l l

P3 l l l l l l l l l l l l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l l

P2 l l l

P3 l l l l l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l li l l l l l l l l l l l l

P1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l li li li, l l l l l l l l l l l l l l l

P3 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l li l l l l l l

P4 l l l l l l l l l l l l l l l l l l, li li li l l l l l l

P5 l l l l l l l l li l li, l l l l l li l l l l

L2 li li l l l l l l

Ö1
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Tabell 20. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 2.  

 

 

Kunimodellen version 2 
 

Tabell 21. Antal gånger varje person talade per 30-sekundersintervall, observation 1.  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l l l l

P2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P3 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P4 l l l l l l l l l l l l l l l l

L2 l l l l l l l l l li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Ö1 l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

P1 l l l l l l l l l l

P2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

L2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Bilaga 6. Utbildarmaterial Kunimodellen 

Vad är Kunimodellen? 
Kunimodellen är en utbildningsmall för att göra internutbildningar mer pedagogiska, så att 

ni gemensamt kan lära er mer och göra ert jobb ännu bättre. Modellen utgår från att göra 

utbildningar interaktiva så att deltagare är engagerade, delar med sig av sin kunskap till 

varandra, har utbildaren som stöd och får jobba tillsammans med uppgifter som är lite svårare 

än det som är vardag.  

Hur ser modellen ut? 
En utbildning bygger på ett antal olika case som deltagarna får diskutera och välja en lösning 

på, som de sedan får gå ut och testa. Sedan går alla in och pratar om hur lösningen fungerade, 

om man ändrade något medan man var ute och testade, och utbildaren och andra grupper 

kan komma med kommentarer och tips. Om gruppen är nöjd med hur det gick går man vidare 

till nästa case, annars får de komma med ett nytt förslag och gå ut och testa det. Det är viktigt 

att caselösningen är ett samarbete istället för att deltagare blir bedömda enskilt, och att 

försöka sätta ord på det som kallas ”tyst kunskap” som kan vara erfarenhet kring hur det 

brukar vara, saker som man gjort så många gånger att de känns självklara eller en magkänsla 

kring varför man ska göra på ett speciellt sätt.  

 

 

 

 

 

Kommentar: Presentera dig själv, låt alla presentera sig själva ifall några inte känner 

varandra. Innan ni startar med något annat, be alla att fylla den inledande enkäten om hur 

trygga de känner sig med felsökning i nuläget. Berätta vad som är målet med utbildningen 

och att den kommer bestå av att arbeta i grupp med att lösa olika problem. Påpeka att vi ska 

samarbeta och att det inte handlar om att visa sig bäst utan att hjälpa varandra att komma på 

en bra lösning och varför vi gör som vi gör. Ett exempel kan vara att låta alla i gruppen berätta 

om något i det system vi pratar om idag som är svårt, eller som brukar ställa till det när man 

ska jobba med systemet. 

 

 

 

 

Kommentar: Om deltagarna är ganska nya, om det är ett system som de inte arbetar i så ofta 

eller om utbildaren tror att det kan behövas kan man göra en genomgång av hur systemet 

fungerar. Ta med vilka komponenter som finns, hur de hänger ihop och vad man ska tänka på 

när man felsöker. Berätta också lite bakgrund till varför systemet finns och vilket problem det 

försöker lösa. Gör detta även för erfarna tekniker, det kan vara så att de inte vågar fråga om 

något de tycker att de borde veta.  

 

Steg 1. Introduktion, upplägg, uppvärmning 

Mål: Genomföra den inledande enkäten, göra deltagarna bekväma i 

hur utbildningen kommer se ut, få dem att börja prata med varandra.  

Tid: Cirka 20 minuter 

Steg 2. Översikt över systemet och felsökningen 

Mål: Fylla på bakgrundsinformation, sätta kontexten, ge vägledning 

i hur man bör felsöka praktiskt.  

Tid: Maximalt 45 minuter 
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Kommentar: Här börjar caselösningen. Dela in deltagarna i grupper om 2–4 personer. 

Tanken är att deltagarna ska få ett sådant problem att de ganska lätt kan göra en gemensam 

plan för hur de ska lösa problemet, med lite diskussion men inte så mycket och alla utom de 

allra nyaste ska ha sett ett likadant problem tidigare. Ge deltagarna cirka 15 minuter att 

bestämma en handlingsplan för hur de ska göra ute i testanläggningen, ge dem ingen input 

just då, gå ut och testa hur det går, gå in igen och låt gruppen svara på hur de tyckte att det 

gick. Ställ ett par frågor om saker som du som utbildare tycker att de kunde ha gjort 

annorlunda och fråga hur de tänkte. Se till att de inte bara svarar ”det är så vi brukar göra” 

utan berättar varför de gör så och vad det får för effekt. Om de är helt nöjda och du inte tycker 

att det kunde gjorts på något större annorlunda sätt går ni vidare. Om de inte är nöjda eller 

det uppstod problem på vägen eller du tycker att de angrep problemet på ett sätt som behöver 

justeras gör ni en ny handlingsplan och går ut och testar den igen. Gå tillbaka in och utvärdera 

vad som var skillnaden och vad det fick för konsekvenser. Om det behövs kan ni sammanfatta 

vad det var som ni gjorde annorlunda och skriva ner det på tavlan.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Det här caset ska vara betydligt svårare, antingen genom att det är mycket mer 

ovanligt så att deltagarna inte har någon rutin att falla tillbaka på eller genom att det är en 

kombination av fel så att det blir svårare att hitta en fullständig lösning från början. Ge 

deltagarna cirka 10 minuter att diskutera om deras tidigare handlingsplan håller eller om de 

behöver ändra den något. Alla ska ha godtagit lösningen men alla behöver inte hålla med om 

alla delar i den. Se till att gruppen motiverar varje steg i lösningen, men ifrågasätt inte i det 

här läget. Gå ut och testa, och försök få gruppen att skriva ner noggrant när de avviker från 

sitt lösningsförslag. Låt alla prata när de kommer in igen, både de som var tvärsäkra på 

lösningsförslaget och de som hade invändningar. Arbeta fram ett nytt förslag, och var med i 

det arbetet och guida där det känns som att det behövs. Se till att du också kan motivera varför 

de ska göra som du säger.  

 

 

 

Steg 3. Case 1 

Mål: Lösa ett lagom svårt problem, ganska vanligt förekommande 

men inte det allra vanligaste, få deltagarna att tänka på varför de 

gör som de gör.  

Tid: Cirka 25 minuter 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 

Steg 4. Case 2 

Mål: Lösa ett svårare problem, de flesta behöver lära sig något nytt 

eller tänka ordentligt.  

Tid: Cirka 60 minuter 
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Kommentar: För att hinna täcka så många delar av systemet som möjligt handlar case 3 om 

något helt annat än case 1 och 2. Svårighetsgraden ska vara medelsvår, det ska krävas en del 

arbete men inte kännas som att det behövs mycket stöd för att komma fram till en lösning 

som känns bra. Återigen ut och testa och in och diskutera hur det gick. Se till att deltagarna 

inte börjar bli lite slappa och känna att de har fattat konceptet, utan ställ mycket frågor om 

hur de tänkt och nöj dig inte med halvengagerade svar.  

 

 

 

 

 

Kommentar: Vid det här laget är de flesta förmodligen ganska trötta i huvudet och behöver få 

sitta och lyssna en stund. En del saker kan också vara svåra att lära sig via ett case och då kan 

ren information behövas. Gå igenom det som du vet behövs, kan vara svårt eller där det finns 

kunskapsluckor. Om du har möjlighet, koppla det du säger till de case som ni har jobbat med 

under dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Det sista caset för dagen ska vara något som deltagarna verkligen behöver bita i 

och ifrågasätta sina vanliga arbetsmetoder. Om ni kommit fram till sätt som de behöver ändra 

sina tankebanor på i de tidigare casen, påminn deltagarna om det här så att de använder sina 

nya kunskaper. Var med och ifrågasätt varför de gör som de gör, men låt dem testa en lösning 

som du kanske ser kommer gå fel om de är övertygade om den.  

 

 

 

Steg 5. Case 3 

Mål: Lite lättare än case 2, men ganska olikt de case som varit 

hittills, få tänka på andra saker än man gjort tidigare  

Tid: Cirka 45 minuter 

Steg 6. Föreläsning och/eller reflektion hittills 

Mål: Informera deltagarna om saker som kan kännas svåra att få in 

i ett case, möjlighet att ta upp saker som behöver förtydligas efter 

casen  

Tid: Cirka 35 minuter 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 

Steg 7. Case 4 

Mål: Det svåraste caset, här ska deltagarna få använda allt de vet 

och behöva tänka utanför sina invanda mönster. 

Tid: Cirka 60 minuter 
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Kommentar: Låt deltagarna tänka över tre saker de har lärt sig under utbildningen och berätta 

dem för varandra. Koppla det till vad de sa var svårt i steg 1, och fråga om de har fått svar på 

några av de frågetecknen. Prata också kort om vad ni kan göra rent konkret för att använda 

det ni har lärt er ute i spåret. Det sista deltagarna ska göra innan de går är att fylla i den 

avslutande enkäten.  

Varför ska vi använda den här modellen? 
Det finns väldigt mycket forskning som säger att man lär sig mycket mer av att få arbeta med 

saker själv och få feedback från andra i en grupp och utbildare än av att sitta och lyssna på 

någon som berättar hur saker fungerar. Allra mest lär man sig i det som kallas för ”den 

proximala utvecklingszonen”, där man kan tänka sig att uppgifter finns på tre nivåer: det jag 

kan förstå och lösa själv, det jag kan förstå och lösa med hjälp av någon mer erfaren och det 

jag inte kan förstå eller lösa hur mycket hjälp jag än får (se bilden nedan). Den proximala 

utvecklingszonen är mittennivån, eftersom man lär sig av den hjälpen man får. Så småningom 

kommer man lära sig att göra de saker själv som man behövde hjälp med förut, och då får 

man arbeta med svårare problem för att lära sig något nytt av någon som kan ännu mer.  

 

Genom att jobba med olika svåra case får deltagarna möjlighet att märka vad de kan och inte 

kan och då hjälpa varandra och få hjälp av utbildaren. Det kan också vara så att de kan lösa 

nästan alla delar av problemet själva, men att det finns någon del som de har sämre koll på 

Steg 8. Reflektion 

Mål: Få tänka över vad man har lärt sig och hur man ska ta in det i 

jobbet, svara på den avslutande enkäten 

Tid: Cirka 10 minuter 
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där de behöver hjälp. Genom att jobba tillsammans släpper också pressen på att kunna allt 

själva, och förhoppningsvis lär alla sig också att det blir bättre om man hjälps åt. När 

deltagarna slår ihop sina kunskaper kan alla lära sig något av varandra, vilket gör att allas 

”gröna zon” blir större. 

Hur ska casen se ut? 
Ett case ska vara ett problem som kan förekomma i verkligheten, som deltagarna ska felsöka 

sig fram till och åtgärda och säkerhetskontrollera. Det ska vara något som deltagarna behöver 

öva på och som är svårare än ett rutinfel. Informationen som deltagarna får i början kan vara 

samma som de brukar få från driftledningscentralen, men om man vill att de ska rikta in sig 

från början på ett specifikt område eller om man vill att felsökningen ska ta kortare tid kan 

man ge DLC:s information och säga ”ni vet också att kodaren skickar rätt telegram/balisen 

fungerar som den ska/etc.”.  

Tänk igenom vad deltagarna ska lära sig i varje case. Det behöver inte vara teknisk kunskap, 

utan kan vara att felsöka systematiskt, att samarbeta i svåra fall, hur man praktiskt gör för att 

byta en komponent eller något annat.  

• Ett problem som kan förekomma i verkligheten 

• Det ska vara svårare att lösa än bara ett rutinproblem 

• Definiera tydligt vad de ska lära sig i varje case 

Vilka deltagare ska få vilka case? 
Ett sätt att dela in hur mycket olika personer kan är på en nivåskala från nybörjare till expert.  

• Nybörjare: Någon som är helt ny och har arbetat väldigt lite eller inte alls i systemet 
tidigare. 

• Lärande: Någon som har fått en introduktion till systemet och nu lär sig hur det 
fungerar och hur man brukar arbeta med det.  

• Arbetande: Någon som kan jobba en vanlig arbetsdag på egen hand med planerat 

arbete. Personen har rätt mycket erfarenhet och kunskap.  

• Expert: Någon med mycket erfarenhet som kan lösa oväntade och svåra problem 
och som nästan alltid har rätt i sina bedömningar av situationer.  

Personer på olika nivåer behöver olika svårighetsgrad på casen för att få arbeta i den gula 

zonen, och varje case i casebanken har en rekommendation för vilken nivå det passar för. Kom 

ihåg att blanda svårighetsgrad under utbildningen och börja med något som är ganska lätt för 

gruppen så att deltagarna får börja med en känsla av att vara kompetenta men inte uttråkade. 

Kom också ihåg att även om experter har mycket erfarenhet blir man aldrig färdiglärd och det 

finns alltid nya saker att lära sig och göra effektivare, dessutom kan man alltid öva på att dela 

med sig av sin kunskap till andra.  

Om det är möjligt kan det vara bra att försöka se till att deltagarna ligger på ungefär samma 

steg i nivåskalan. Det gör inget att några är lite mer eller mindre erfarna, det kan vara bra att 

några vet lite mer om hur man ska lösa casen, men det finns en risk att någon eller några 

mycket erfarna personer tar över helt om det är väldigt stora skillnader. Dessutom kan det 

vara nyttigt för oerfarna personer att få öva själva, både för att få testa utan att vara rädda för 

att bli dömda av ”de som kan” och för att få se att de klarar sig ganska bra på egen hand. Om 

det är väldigt stora nivåskillnader i gruppen är det viktigt att du som utbildare låter de mer 

oerfarna få prata också, och i värsta fall pratar enskilt med de som tar över och ber dem att 

släppa fram de oerfarna mer. Ett bra sätt att göra det kan vara att be de mest erfarna att 

verkligen se till att de oerfarna förstår vad som händer och varför de gör som de gör.  
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Vad behöver du som utbildare tänka på? 
• Låt deltagarna pröva och tänka själva och berätta inte för dem direkt hur de ska göra. 

Även om du känner att de är inne på fel spår är poängen att de ska få testa själva och 

både lära sig av det som går bra och det som går fel. När ni har varit ute och testat 
och kommer in igen kan du ge fler tips på vad de hade kunnat göra annorlunda. 

• Se till att alla får vara med och prata. Om det bara är några få som pratar mest kan 
du säga åt dem att de måste prata en i taget och gå en runda bland deltagarna så att 
alla får säga vad de tycker.  

• Säg och visa att det kan finnas flera sätt att lösa casen på. Målet är att de ska komma 

fram till en effektiv lösning, inte att de ska hitta ”rätt svar” (den lösning som just du 
har tänkt på).  

• Det är jobbigt för alla människor att ändra sig och ändra det sätt man jobbar på, 
speciellt när man har gjort på ett visst sätt länge. Visa hänsyn mot de som lär sig nya 
sätt och uppmuntra dem. 

• Om en grupps lösning går väldigt dåligt, se till att gruppen inte fokuserar på vem som 
föreslagit vad utan på vad de ska göra för att förbättra lösningen. Var positiv till att 

de försökte och att de nu har lärt sig något.  

• Fråga deltagarna varför de har tänkt eller gjort på ett visst sätt, och nöj dig inte med 
svaret ”det är så vi alltid gör” utan gräv lite i deras anledningar och kunskap.  

• Se till att det är lagom olika kunskapsnivå på personerna i de olika grupperna. Några 
ska vara lite mer erfarna och några lite mindre, men se till att det inte blir för stort 
avstånd mellan deltagarnas erfarenhet så att de som kan mindre känner att de inte 

kan någonting.  

Vad behöver du förbereda? 
• En presentation på cirka 45 minuter med fokus på hur systemet hänger samman och 

hur man felsöker så effektivt som möjligt i det.  

• Fyra case med varierande svårighetsgrad och på olika områden av systemet.  

• De fysiska komponenterna i testanläggningen så att de fel som casen tar upp finns.  

Hur kan man mäta vad deltagarna lärt sig? 
Genom att skicka ut en kort anonym enkät till deltagarna innan och efter utbildningen med 

frågor om hur trygga de känner sig i att felsöka de olika komponenterna kan man se om det 

blir några förändringar. Det ska noteras att siffrorna ur en sådan enkät är ungefärliga och bör 

ses som en indikation snarare än precisa fakta.  

Innan utbildningen  

Enkäten består av en kort introduktionstext och en fråga per komponent i systemet där 

deltagarna får svara på hur trygga de känner sig att felsöka fel som är kopplade till just den 

komponenten. Ett exempel kan vara: 

”Svaren på de här frågorna hjälper till att se vilka bitar vi borde öva lite extra mycket på under 

utbildningen. Alla svar är helt anonyma. 

Fråga 1: Hur trygg känner du dig med att felsöka balisfel? Skala 1–7 där 1 är ’Inte trygg alls’ 

och 7 är ’Mycket trygg’. 

Fråga 2: Hur trygg känner du dig med att felsöka fel kopplade till kodare 1 i ATC? Skala 1–7 

där 1 är ’Inte trygg alls’ och 7 är ’Mycket trygg’. 

Fråga 3: Hur trygg känner du dig med att felsöka fel kopplade till kodare 2 i ATC? Skala 1–7 

där 1 är ’Inte trygg alls’ och 7 är ’Mycket trygg’.”  
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Efter utbildningen  

Under utbildningens sista steg genomförs en uppföljande enkät ut med samma frågor men en 

lite annorlunda inledande text där det framgår att man kommer att jämföra svaren innan och 

efter utbildningen, men där det är tydligt att deltagarna inte ska låtsas att de lärt sig något för 

att ge fina siffror. Ett exempel kan vara: 

”Svaren på de här frågorna hjälper till att se om utbildningen gav någon förändring. Svara 

ärligt på frågorna, om du inte känner dig tryggare efter utbildningen så gör det ingenting. Alla 

svar är anonyma.”  

Det är bra att titta på enkätsvaren efter utbildningen och analysera vad de säger. Verkar det 

som att utbildningen gav deltagarna något, eller behöver du ändra något till nästa gång? Är 

den upplevda tryggheten bland deltagarna mycket lägre i någon komponent än de andra? Är 

tryggheten generellt så låg att det skulle behövas fler utbildningar? Hur stor spridning var det 

i upplevd trygghet innan utbildningen, och hur kände du att det påverkade gruppens 

samarbete?  

Sammanfattning 
  

Steg 1. Introduktion, upplägg, uppvärmning 

Mål: Genomföra den inledande enkäten, göra deltagarna bekväma i 

hur utbildningen kommer se ut, få dem att börja prata med varandra.  

Tid: Cirka 20 minuter 

Steg 2. Översikt över systemet och felsökningen 

Mål: Fylla på bakgrundsinformation, sätta kontexten, ge vägledning 

i hur man bör felsöka praktiskt.  

Tid: Maximalt 45 minuter 

Steg 3. Case 1 

Mål: Lösa ett lagom svårt problem, ganska vanligt förekommande 

men inte det allra vanligaste, få deltagarna att tänka på varför de 

gör som de gör.  

Tid: Cirka 25 minuter 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 

Steg 4. Case 2 

Mål: Lösa ett svårare problem, de flesta behöver lära sig något nytt 

eller tänka ordentligt.  

Tid: Cirka 60 minuter 

Steg 5. Case 3 

Mål: Lite lättare än case 2, men ganska olikt de case som varit 

hittills, få tänka på andra saker än man gjort tidigare  

Tid: Cirka 45 minuter 

Steg 6. Föreläsning? Reflektion hittills? 

Mål: Informera deltagarna om saker som kan kännas svåra att få in i 

ett case, möjlighet att ta upp saker som behöver förtydligas efter 

casen  

Tid: Cirka 35 minuter 
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Exempel på case 

Case 1 

Problem:  Detektor i kodare 2 har slutat fungera 

Mål med övningen: Deltagarna får öva på systematisk felsökning och komponenter 

tillhörande kodare 2 

Nivå: Lite svårare för lärande, lite lättare för arbetande 

Material som behövs: Trasig detektor 

Setup: Byt ut en av detektorerna mot den trasiga detektorn 

Beskrivning: Deltagarna får meddelandet ”Baninfofel/Balisfel, felkod E411 och E412 vid 

Lindholmen”.  

Förhoppningen är att teknikerna ska upptäcka att balisen är hel men att den sänder felaktiga 

meddelanden, använda datorn för att se vilken del av meddelandet som är korrumperat, se 

att det är den specifika lampan som är problemet, kontrollera att lampan inte är trasig, ta ut 

fellogg ur kodare 2 och se att det är detektorn som är trasig. Men andra ingångar fungerar 

också, speciellt om teknikerna fått veta att det är problem med flera baliser.  

 

Case 2  

Problem:  Kabeln mellan kodaren och balisen är skadad.  

Mål med övningen: Att öva att felsöka systematiskt, hur systemet hänger ihop 

Nivå: Lite svårare för lärande, lite lättare för arbetande. 

Material som behövs: Defekt kabel 

Paus 

Tid: Cirka 15 minuter 

Steg 7. Case 4 

Mål: Det svåraste caset, här ska deltagarna få använda allt de vet och 

behöva tänka utanför sina invanda mönster. 

Tid: Cirka 60 minuter 

Steg 8. Reflektion 

Mål: Få tänka över vad man har lärt sig och hur man ska ta in det i 

jobbet, svara på den avslutande enkäten. 

Tid: Cirka 10 minuter 
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Setup: Koppla ihop balisen och kodaren med den defekta kabeln eller stör kopplingen till 

balisplinten genom att till exempel sätta tejp för kabeln in i plinten eller sätta fast kabeln dåligt 

så att det glappar.  

Beskrivning: Teknikerna får information om att en balis ger ingripande trots att alla signaler 

fungerar som de ska.  De får felkod E411 och E412 från DLC. 

Förhoppningen är att teknikerna ska kontrollera om balisen skickar något meddelande, 

märka att den bara skickar sitt defaultmeddelande, kolla om alla kontakter sitter i ordentligt 

på balisen, kontrollera om kodaren skickar ut information, märka att den gör det och sedan 

leta sig fram till avbrottet i kabeln.  

 

Case 3 

Problem:  En lampa i dvärgsignal på Östra är trasig, men den ska också vara släckt vid 

stoppställd signal vilket gör att allt ser ut som det ska.  

Mål med övningen: Få se ett scenario man aldrig sett förut, felsöka systematiskt, övervaka 

även släckta lampor 

Nivå: Arbetande 

Material som behövs: Trasig lampa 

Setup: Byt ut den trasiga lampan så att det motsvarar dvärgsignal 

Beskrivning: Deltagarna får informationen ”Baninfofel E411 på Östra Station” vid motriktad 

körning.  

Förhoppningen kontrollera kodare 2, använda monitorverktyget för att se att en av lamporna 

är trasig.  

 

Case 4 

Problem:  För många (fler än 1) ingång i kodare 1 är spänningssatt.  

Mål med övningen: Arbeta tillsammans med ett riktigt svårt fall, gå igenom stora delar av 

systemet, tänka utanför rutinerna. 

Nivå: Expert 

Material som behövs: Sätt att spänningssätta flera ingångar i kodare 1.  

Setup: Koppla om strömställarna på lådan så att två ingångar aktiveras samtidigt.  

Beskrivning: Deltagarna får veta att en balis ger ingripande någonstans där kodare 1 finns.  

Förhoppningen är att deltagarna ska börja testa balisen, se att den skickar sitt 

grundmeddelande, gå in i ställverket, mäta spänningen ut från korten i kodare 1, se att det 

kommer spänning på flera utgångar.  

 

Case 5 

Problem:  Dioden vid ingången till kodare 1 är trasig 

Mål med övningen: Uppvärmning för erfarna tekniker, systematisk felsökning, förståelse för 

vad som är fel om varken balis eller kodare sänder telegram.  
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Nivå: Lite svårare för lärande, lite lättare för arbetande 

Material som behövs: Trasig diod 

Setup: Byt ut den fungerande dioden mot en trasig 

Beskrivning:  Deltagarna får informationen ”Baninfofel/Balisfel E411, E412 vid Åkers Runö”.  

Förhoppningen är att deltagarna ska kontrollera balisen, se att det bara skickas 

defaultmeddelande från den, gå in i ställverket och kolla att kodare 1 sänder ut telegram, se 

att kodaren inte sänder något telegram och då börja leta i kopplingarna till kodaren.  

 

Case 6 

Problem:  En balis har slutat sända 

Mål med övningen: Systemöversikt, hur man gör när man byter balis 

Nivå: Nybörjare 

Material som behövs: Icke-sändande balis 

Setup: Byt balisen mot den trasiga.  

Beskrivning: Deltagarna får beskedet ”Baninfofel, felkod E402.5 vid <plats>”.  

Förhoppningen är att deltagarna ska slå upp i Teknisk Handbok Mark vilket fel felkoden 

motsvarar, testa balisen med väskan, byta ut den och kontrollera att allt ser ut som det ska.  
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