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Sammanfattning 
Inom järnvägen i Sverige har implementering av trafikstyrningssystemet ERTMS (European 

Rail Traffic Management System) påbörjats. Genom detta system tillgängliggörs mer 

information för tågföraren. Samtidigt innebär det en ökad risk för komplexitet samt påverkan 

på tågförarnas arbetssätt. Denna studie syftar till att utifrån ett Situation(al) Awareness-

perspektiv undersöka hur implementeringen av ERTMS inverkar på processen att framföra 

tåg. Studien är en fallstudie med ett holistiskt perspektiv där en abduktiv ansats har använts. 

Datainsamlingen bestod av telefonintervjuer med nio tågförare från Botniabanan. Data 

sammanställdes, analyserades och kategoriserades genom innehållsanalyser. Dessa resultat 

användes vid framtagning av modeller för tågförares SA och dess påverkan. Slutsatser som 

kunde dras bestod bland annat av, att modeller för att representera aktörers SA utifrån 

Situation(al) assessment-enheter bör ses över; Tågförarens uppdatering av SA skedde 

snabbare än ATC-systemet (Automatic Train Control) vilket gjorde att systemet blev ett 

hinder för tågförarens möjlighet att kunna utnyttja sin SA och att planeringsytan och 

bromskurvan hade en betydande inverkan på tågförares SA. Studien visar på att det kan finnas 

ett behov av att se över det organisatoriska upplägget, inte bara inom tågförarens arbete utan 

även gentemot berörda parter som jobbar med och mot tågförarna, som fjärren och 

utbildningsinstruktörer. Denna studie har varit ett första steg till att studera tågförares SA i 

interaktion med ERTMS i Sverige och har framförallt genererat förslag till vidare forskning. 
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Abstract 
In Sweden the implementation of the traffic control system ERTMS (European Rail Traffic 

Management System) has begun. Through this system the train drivers get access to more 

information, and due to this an increased risk for complexity and change in work conditions 

may occur. This study aims to examine how the implementation of ERTMS affects the 

process of driving trains from a Situation(al) Awareness perspective. The study is a case study 

with a holistic perspective in which an abductive approach has been used. Data collection 

consisted of telephone interviews with nine train drivers from Botniabanan. Data were 

compiled and analyzed primarily by three types of content analysis. Due to this, several 

categories emerge which lay the foundation for the development of models of train drivers SA 

and impact. Conclusions that could been drawn (among others) are, that the development of 

models to represent SA through Situation(al) assessment units should be reviewed; Train 

drivers update of SA were faster than the ATC system (Automatic Train Control), which 

meant that the system became an obstacle for the driver's ability to use their SA; the planning 

area and the braking curve had a significant impact on train drivers SA, as well, the study 

shows that there may be a need to review the organizational set-up, not only for the train 

driver's work conditions but also against the stakeholders, who work with and for the train 

drivers, as the remote dispatchers and training instructors. This was a first step to explore train 

drivers SA in interaction with ERTMS in Sweden, and has primarily generated suggestions 

for further research. 
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Förkortningar och begrepp ─ förklaringar 

ATC= Automatic Train Control, ett tågskyddssystem 

CDM= Critical Decision Method 

DMI= Driver Machine Interface, en skärm där information presenteras 

DSA= Distributed Situational Awareness 

ERTMS= European Rail Traffic Management System, ett trafikstyrningssystem 

ETCS= European Train Control System, ett tågskyddssystem 

IVIS= In-Vehicle Information Systems  

Mental modell= scheman för ett specifikt system. 

Metakunskap= kunskap om kunskap 

SA= Situation(al) Awareness 

Sa= Situation(al) assessment 

SAGAT= Situation Awareness Global Assessment Technique 

SART= Situation Awareness Rating Technique 

Scheman= Klassificeringar av vår omvärld 

Tågskyddssystem=  Ett system för signalering, styrning och tågskydd. Som upprätthåller en 

säker tågdrift genom att ingripa om en förutbestämd, säker 

hastighet/distansprofil överskrids. 

Vigilans= Process att upprätthålla en kontinuerlig uppmärksamhet gentemot olika typer av 

stimuli 

 

 



 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 2 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................. 2 

1.4 Läsanvisningar ............................................................................................................. 3 

2 Beskrivning av trafikstyrningssystem ................................................................................. 4 

2.1 ATC ............................................................................................................................. 4 

2.1.1 System .................................................................................................................. 4 

2.1.2 Resultat från TRAIN-projektet ............................................................................. 6 

2.2 ERTMS ........................................................................................................................ 6 

2.2.1 DMI ...................................................................................................................... 8 

3 Situation(al) Awareness .................................................................................................... 12 

3.1 Definitioner ................................................................................................................ 12 

3.2 Situational Assesment ................................................................................................ 15 

3.3 Kritik .......................................................................................................................... 16 

3.4 Mäta SA ..................................................................................................................... 17 

3.5 Distribuerad Situation Awareness ............................................................................. 18 

3.6 Metoder Distribuerad Situation Awareness ............................................................... 19 

3.7 Tillämpning inom SA ................................................................................................ 20 

3.7.1 Flyg ..................................................................................................................... 20 

3.7.2 Personbil ............................................................................................................. 23 

3.7.3 Tåg ...................................................................................................................... 26 

4 Metod ................................................................................................................................ 28 

4.1 Forskningsprocess ..................................................................................................... 28 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 29 

4.2.1 Litteraturstudie ................................................................................................... 29 

4.2.2 Telefonintervju ................................................................................................... 29 

4.3 Datainsamling ............................................................................................................ 30 

4.3.1 Förberedelser för datainsamling ......................................................................... 30 

4.3.2 Litteraturstudie ................................................................................................... 30 

4.3.3 Telefonintervjuer ................................................................................................ 31 

4.4 Analys ........................................................................................................................ 32 



 

4.4.1 Transkription ...................................................................................................... 32 

4.4.2 Sammanställning ................................................................................................ 32 

5 Resultat och analys ........................................................................................................... 35 

5.1 Tågförares SA ............................................................................................................ 35 

5.2 Skillnader mellan ATC och ERTMS ......................................................................... 39 

5.2.1 Uppdaterad information ..................................................................................... 39 

5.2.2 Driftsäkerhet ....................................................................................................... 40 

5.2.3 Optiska signaler .................................................................................................. 40 

5.3 SA och arbetssättet .................................................................................................... 41 

5.3.1 Snabbhet ............................................................................................................. 41 

5.3.2 Planerad körning ................................................................................................ 42 

5.3.3 Ljud .................................................................................................................... 45 

5.3.4 Rutiner ................................................................................................................ 47 

5.3.5 Fjärrtågklarerare ”Fjärren” ................................................................................. 47 

5.3.6 Textmeddelanden ............................................................................................... 49 

5.4 ERTMS och dess framtid .......................................................................................... 50 

5.4.1 Lärdom ............................................................................................................... 50 

5.4.2 Framtid ............................................................................................................... 51 

5.4.3 ERTMS- och ATC-körbeteende ......................................................................... 51 

6 Diskussion ......................................................................................................................... 53 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 53 

6.1.1 Datainsamling ..................................................................................................... 53 

6.1.2 Analys ................................................................................................................. 55 

6.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 55 

6.2.1 Tågförares SA .................................................................................................... 56 

6.2.2 Sa och SA ........................................................................................................... 57 

6.2.3 ERTMS-körbeteende .......................................................................................... 59 

6.2.4 Delad SA ............................................................................................................ 60 

6.2.5 Nya behov, nya roller? ....................................................................................... 61 

6.2.6 Belastning ........................................................................................................... 62 

6.2.7 Studien ................................................................................................................ 62 

7 Slutsats .............................................................................................................................. 64 

7.1 Modellen .................................................................................................................... 64 



 

7.2 Tågförares SA och ATC ............................................................................................ 64 

7.3 Tågförares SA och ERTMS ....................................................................................... 64 

7.4 Organisation ............................................................................................................... 65 

7.5 Fortsatt forskning ....................................................................................................... 65 

Referenser ................................................................................................................................. 66 

 



1 

 

1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i de berörda ämnena för studien utifrån tåg och 

dess skyddssystem samt kring teorier inom Situation(al) Awareness och hur det kan 

appliceras inom tåg. Därefter presenteras syfte och frågeställning samt studiens 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Ett pågående arbete som för närvarande sker i Sverige samt andra EU-länder, är 

implementering, testning och utveckling av trafikstyrningssystemet ERTMS (European Rail 

Traffic Management System) (Transportstyrelsen). Genom detta utvecklas även tågens 

skyddssystem. Sveriges tågskyddssystem som används idag kallas för ATC (Automatic Train 

Control). Detta system ger tågföraren viss information om kommande aktiviteter, men har 

visats otillräckligt (Olsson et al., 2001). Med ERTMS kommer det nya tågskyddssystemet 

ETCS (European Train Control System) att möjliggöra mer information för tågföraren. 

Detta gör att tågföraren kommer att få större möjligheter till insikt och kunskap i sin 

nuvarande samt kommande omgivning och därav handlingar. Denna typ av medvetenhet 

kallas för Situation(al) Awareness (Endsley, 1995b). Endsley (1995b, sid 36) beskriver det 

förenklat som ”knowing what is going on”, det vill säga kunskap om vad som har hänt, 

händer, kommer att hända och skall hända i en aktörs omgivning. 

På en översiktlig nivå innebär tågförarens arbete att uppfylla tre funktioner: övervaka och vara 

medveten, vara beslutsfattande samt att reagera och agera. För att kunna uppfylla dessa krävs 

det att tågföraren har en god insikt till sin egen SA (Endsley, 1995b). 

Rail Safety and Standards Board (RSSB) har tagit fram ett antal principer (se appendix, bilaga 

1), vilket syftar till att lägga ett ramverk för delarna inom tågförarens kontext som bör 

uppfyllas för att de tre funktionerna skall kunna genomföras säkert, effektivt samt riskfritt för 

utövaren. Principerna 1-5 ses som de primära för säkerhet och prestation medan 6-12 är 

önskvärda att de uppfylls men innebär inte en omedelbar fara för säkerheten, utan de lägger 

grund för vidare undersökningar. (RSSB, 2004) 

Ett sätt att se ifall och hur principerna uppfylls är att se till tågförarens Situation(al) assesment 

(Sa), vilket kan förenklat beskrivas som byggstenarna inom SA. Genom att studera SA kan 

effekten av design eller teknik ses till (Salmon et al., 2006), då implementering av nya system 

kan ge oförutsedda effekter på en aktörers SA (Endsley, 1999). 

Enligt trafikstyrelsens föreskrift (De allmänna principerna för riskhanteringsprocess) mot 

riskhantering (Transportstyrelsen, 2011) skall ett system vid en riskbedömningsprocess 

innehålla: 

 Att identifiera riskkällor samt att knyta an dem till säkerhetsåtgärder och följande 

säkerhetskrav. 

 Påvisa att systemet uppfyller identifierade säkerhetskrav. 
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 Hantera de identifierade riskkällor samt de knutna säkerhetsåtgärderna. 

”Riskhantering är en löpande process […] Processen slutar när det framgår att systemet 

uppfyller de säkerhetskrav som ställs för att man ska kunna acceptera de risker vilket är 

knutna till de identifierade riskkällorna.”  (Transportstyrelsen, 2011, s. 99) 

Då ERTMS är ett nytt system som skiljer sig från dagens ATC-system är det av intresse att 

undersöka hur detta kan inverka på tågförares arbete (RSSB, 2004). Då lite forskning kring 

SA och tåg har gjorts är detta ett område som är nytt och av intresse att utforskas. 

I jämförelse med flyg är studier om SA inom tåg förhållandevis få, dock ökar detta behov 

inom området då mer avancerad och automatiserad teknik implementeras i förarhytten vilket 

kan ge ökad komplexitet och arbetsbörda (Krieger, 2005).  

Domäner där SA haft en betydande och inverkande faktor har klassats som kontexter där: 

miljön är dynamisk och informationsrik; aktören(a) kan stundvis uppleva hög mental 

belastning; omfattande träning för att få utöva arbetsuppgiften; problem som kan uppkomma 

är oftast dåligt strukturerade samt att tidsbrist är ofta en påverkande variabel (Uhlarik & 

Comerford, 2002). Andra områden där konceptet SA blir allt vanligare att studera samt arbeta 

utifrån är bland annat inom försvaret (Jones et al., 2011), personbilar (Gugerty, 1997; Walker 

et al., 2008) samt tåg (Marinakos et al., 2005; McLeod et al., 2005). 

Vikten av att tågförare har god SA är stor då bristande SA kan leda till dåligt beslutsfattande 

samt mänskligt felande (Endsley, 1999). Miljön där tågförarna verkar i är dynamisk med 

fordon som förs fram i höga hastigheter, ju mer automation samt ökad komplexitet i uppgifter 

riskerar tågföraren att i allt högre grad att tappa bort sig i systemet (Alfredson, 2007). 

Denna studie bygger på telefonintervjuer där framförallt tågförarnas subjektiva åsikter lyfts 

fram för att kartlägga och förstå deras tillvägagångssätt för att skapa SA. Utifrån detta har en 

modell av tågförares SA kunnat skapas bestående av bland annat Sa-enheter. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att utifrån ett Situation(al) Awareness-perspektiv undersöka hur 

implementeringen av ERTMS inverkar på processen att framföra tåg. För att besvara syftet 

har följande frågeställningar ställts: 

1. Hur skapar tågförare sin SA vid användning av ERTMS? 

2. Vilka skillnader upplever tågförarna att det finns mellan ATC-systemet och ERTMS 

och hur påverkar det SA?  

3. Vid användning av ERTMS, vilken inverkan har tågförares arbetssätt på SA?  

1.3 Avgränsningar 
Då SA är ett brett och odefinierat begrepp har begränsningar gjorts utifrån att enbart behandla 

två perspektiv inom SA. Dock har inte all litteratur inom de båda perspektiven kunnat 

behandlas då detta examensarbete är begränsat till 15 hp. De teorier och metoder som lyfts 

fram är det som ansågs som mest grundläggande inom respektive perspektiv samt som ansågs 

etablerat inom forskningsfältet. Syftet med examensarbetet var inte att lägga någon värdering 
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eller djupare ansats till olika komponenter (minne, stress, perception, beslutsfattande, mentala 

modeller osv.) inom SA till hur de förhåller sig till varandra rent neurologiskt eller 

psykologiskt, detta ligger utanför denna studies ansats, därav görs ingen djupare analys av 

detta. 

Litteraturstudien gällande järnvägen samt tågskyddssystemen inom Sverige syftade till att få 

en förståelse för den övergripande strukturen samt principerna till hur DMI ser ut och 

fungerar. Detta innebar att dokument gällande regelverk och föreskrifter inte har inkluderats i 

litteraturgenomgången då dessa låg utanför studiens ansats.  

Tillämpningar inom SA begränsades till att inkludera tåg, flyg och bil. Detta för att kunna dra 

paralleller med grad av utveckling samt applicering och tillämpning. 

Tågförarna som deltog bestod enbart av förare som hade både ATC samt ERTMS erfarenhet. 

På grund av bristande resurser kunde ingen observationsstudie genomföras.  

1.4 Läsanvisningar 
För läsare med insikt inom SA och som bara är intresserade av studiens resultat anses läsning 

av kapitel 1Inledning, 2 Beskrivning av trafikstyrningssystem, 5 Resultat och analys samt 

kapitel 7 Slutsats som tillräckligt.  

Läsare inom tågsektorn med intresse för studien rekommenderas att läsa kapitel 1 Inledning, 3 

Situation(al) Awareness, 4.3 Datainsamling och 4.4 Analys, 5 Resultat, 6.2 Resultatdiskussion 

samt 7 Slutsats. 

För en mer översiktlig läsning kan kapitel 1 Inledning, 2.2 ERTMS, 3.1-6 för grundläggande 

förståelse till SA, 4.3 Datainsamling, 5 Resultat samt 7 Slutsatser ge en god bild av studien 

och dess resultat.  
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2 Beskrivning av trafikstyrningssystem 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av tågsäkerhetssystemet ATC och ETCS samt 

trafikstyrningssystemet ERTMS. 

2.1 ATC 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren insikt till hur det nuvarande trafiksystemet i Sverige ser 

ut, detta är för att läsaren skall ha bakgrundsförståelse till hur utveckling har gått utifrån 

ERTMS. ATC (Automatic Train Controll) är ett gediget och beprövat system för automatisk 

hastighetsövervakning som har haft mer än 30 år på sig att utvecklas och stadgas inom 

järnvägsbranschen, både tekniskt samt kulturellt.  

Följande beskrivning av ATC är förenklad, för den intresserade läsaren hänvisas grundligare 

genomgång av ATC och dess användning med samtliga resultat till Olsson et al.(2001) 

Beskrivningar i detta avsnitt är hämtade från (Olsson et al., 2001) delrapport i ett större 

projekt kallat TRAIN (TRAfiksäkerhet och Informationsmiljö) vilket riktades mot tågförare. 

TRAIN projektet genomfördes i samarbete med Banverket samt SJ. Studien baserades på en 

omfattande enkätundersökning angående tågförarens informationsmiljö och användning av 

ATC.  

2.1.1 System 

ATC-systemet består av en fordonsdator som är kopplad till bromssystemet. ATC-systemets 

roll är att övervaka att tågföraren utför de korrekta åtgärder(na), det vill säga att bromsa in 

eller sänka hastigheten, vid givna signal- och hastighetsbesked. Om detta inte sker tar 

systemet över genom att automatiskt bromsa tåget. Detta fungerar som en säkerhetsåtgärd ifall 

tågföraren, av någon anledning, missat en hastighetsnedsättning eller en signal. 

Genom ATC kan fler hastighetsnivåer visas. Datorn tar emot information angående signaler 

samt hastigheter från så kallade baliser, vilket är informationspunkter placerade i spåret (oftast 

i samband vid signaler och hastighetstavlor). Genom en antenn under tåget, aktiveras 

baliserna som då skickar information om exempelvis, tillåten hastighet, målhastighet, 

målavstånd, avstånd till nästa signal, lutning med mera. Uppgifterna presenteras sedan i 

tågförarhytten. Exempel på informationsöverföringen kan ses i Figur 1 (exemplet är taget från 

Olsson et al. (2001)) Där ett restriktivt hastighetsbesked har givits vid punkt A, då tåget 

kommer fram till punkt B kan denna signal ha ändrats och tågföraren ser signalen C, men 

ATC-systemet övervakar fortfarande samma målhastighet. Detta innebär att en höjning av 

hastigheten inte kan ske förrän tåget har passerat huvudsignalen C. 

 

Figur 1 Punktvis uppdatering. När tåget kommer till punkt B ser föraren att den optiska signalen C visar kör, men ATC-

systemet i fordonet har ännu inte fått den nya informationen (Olsson et al., 2001)  
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Vid start från stopp går systemet in i så kallad 10övervakning, detta beror på att systemet inte 

har fått information från någon balis ännu vilket gör att tåget måste krypköra, trots att 

tågföraren vet att han/hon skulle kunna maximera hastigheten.  

ATC-panelen (se Figur 2) består bland annat av två displayer kallade för- och huvudindikator. 

I dessa displayer kan treställiga koder presenteras genom antingen fast eller blinkande sken. 

Informationen kan antingen bestå av signal- och hastighetsbesked samt målinformation, vilket 

är information om vilken punkt en kommande takhastighet kommer att gälla. Avstånd 

meddelas utifrån tid genom blinkningar av olika frekvens samt olika tonstötar. 

 

Figur 2 Den röda inringningen markerar ATC-delen av instrumentpanelen, där A är förindikatorns placering och B är 

huvudindikatorns placering. 

Vid uppstart av ATC-systemet skall tågföraren mata in information gällande tågets 

egenskaper, så som längd och bromstal. Om det skulle ske förändringar under resans gång 

kring dessa egenskaper måste tågföraren mata in nya uppgifter. 

Tidpunkten för när ATC-systemet skall ingripa baseras på beräknade bromskurvor, skapade 

av fordonsdatorn. Bromskurvorna bestämmer vilken hastighet som maximalt får förekomma 

fram till signalen. Bromskurvorna syftar till att ge en optimal inbromsning mot 

målhastigheten och målpunkten samt för att säkerställa att tåget inte åker förbi avsedd 

signalpunkt. Så länge som hastigheten ligger under bromskurvan är det tågföraren som 

bedömer när inbromsning är nödvändig. Om ATC-systemet behöver ingripa genom att 

bromsa tåget, kommer inbromsning att ske tills dess att tillåten hastighet är nådd alternativt 

till stopp.  

På ATC-panelen finns en växlingsknapp som gör att tåget kan framföras i 40 km/h oavsett 

balis- och signalinformation. När 900 meter har körts slocknar växlingslampan och normal 

övervakning börjar om inte föraren begär ytterligare 900 meter. 

Om ett tåg skulle passera en huvudsignal som indikerar stopp utlöser ATC-systemet 

nödbroms. Denna kan endast hävas då tåget blivit helt stillastående. Fordonet kan därefter 

köras vidare med en maximal hastighet av 40 km/h tills nästa balisgrupp. Vid signalfel kan 

tågföraren vara tvungen att passera en stoppsignal. För att kunna göra detta utan att 

A 

 

B 
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nödbromsen slår till måste en så kallas stopp-passageknapp hållas in samt att hastigheten 

måste vara lägre än 40 km/h. 

Utöver ATC-systemet som informationskälla har även tågföraren tillgång till klocka, tidtabell, 

linjebok, ordergivelse, optiska signaler, skyltar och tavlor. Muntlig ordergivelse kan 

förekomma från tågklarerare/fjärrtågklarerare. Det kan antingen handla om en tillfällig 

hastighetsnedsättning alternativt att någon blankett behöver förberedas.  

2.1.2 Resultat från TRAIN-projektet 

Några av de resultat som TRAIN projektet resulterade i utifrån Olsson et al. (2001) rapport är 

bland annat att: 

 Två olika körstilar kunde identifieras bland förarna med utgångspunkt i 

enkätmaterialet, förare som inväntade ATC-indikeringar innan de utförde åtgärder 

(körde ”på pipet”) och förare som försökte planera sin körning och agera före ATC-

indikeringar.  

 Många förare ville att målavståndet skulle presenteras i förarhytten.  

 Det förekom problem med att signaler och tavlor var smutsiga och svåra att läsa av.  

 Många förare upplevde att ATC-funktionen 10-övervakning var ett störningsmoment i 

körningen. En grupp av förare rapporterade att de ofta använde bromstryckvakten vid 

start inom 10-övervakningsområde för att försöka undvika ett ATC-ingripande.  

 I situationer då ATC-övervakningen faller bort innebär en reaktiv körstil förmodligen 

en ökad risk för att föraren kan ingripa för sent eller inte alls för att han/hon inväntar 

indikeringar från ATC som inte kommer.  

 Inmatningsfel kan medföra att ATC inte ingriper som avsett.  

2.2 ERTMS 
Dagens tågtrafik utgörs till stor del av signalsystemet ATC (Automatic Train Control) där 

STM-systemet (Specific Transmission Modules) används som ett komplement under 

övergångsperioden för att översätta ATC-information till ETCS-systemet (European Train 

Control System), se Figur 3. ETCS är motsvarigheten till ATC-systemet, utifrån att verka som 

tågets skyddssystem genom övervakning av signaler samt hastigheter.  

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är ett så kallat trafikstyrningssystem 

och består av två system, radiosystemet GSM-R (Globalt System för Mobil kommunikation - 

Railways) samt ombordsystemet ETCS, se Figur 6. GSM-R skickar och tar emot information 

till/från en driftledningscentral till tågföraren. Tågets position anges utav de baliser som finns 

på marken, vilka aktiveras då tåget passerar dem. De skickar information till ombordsystem, 

om tåget kör på en ATC-bana skickas informationen först till STM-systemet och därefter till 

ETCS-systemet (se Figur 3) alternativt om tåget kör på en ERTMS-bana, då skickas 

informationen direkt. 

ERTMS finns i tre nivåer (se Figur 4, Figur 5, Figur 6). Sverige har som ambition att införa 

ERTMS på Nivå 2 på alla rikstäckande banor och Nivå3 på de mer lågtrafikerade banorna. 

(Banverket, 2009)  
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Figur 3 Illustration av användning av ERTMS på ATC-bana genom STM (Banverket, 2009) 

 

Figur 4 ERTMS vid Nivå1. Vid Nivå 1 används inte GSM-R utan optiska signaler vilket kommer punktvis, spårledningar 

(informerar om det finns hinder på spåret samt att alla vagnar är med) och baliser (innehåller information om hastighet, 

körbesked osv). Detta system är väldigt likt dagens signalsystem ATC, vilket kan ses i Figur 3. (Banverket, 2009) 

 

Figur 5 ERTMS vid Nivå 2. Till skillnad från Nivå 1 får föraren all grundläggande information via radiosystemet GSM-R. 

Spårledningen används även vid Nivå 2. (Banverket, 2009) 

 

Figur 6 ERTMS vid Nivå 3. Skillnaden mellan 2 och 3 är att Nivå 3 inte behöver spårledningar, dessa är istället 

implementerat i systemet. (Banverket, 2009) 
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Genom att det sker en ständig uppdatering och kommunikation mellan tåget och 

driftledningscentralen (se Figur 6) gör detta att förändringar så som hastighet, stoppsignaler 

eller växlar snabbt kan skickas direkt till tågföraren, detta oavsett om tåget är stillastående 

eller om det är i rörelse. Tågföraren tar då emot informationen via en dataskärm. Även annan 

information kan presenteras så som högsta tillåtna hastighet kommande lutningar och så 

vidare. (Banverket, 2009)  

Ombordsystemet ETCS innehåller ett DMI (Driver Machine Interface) som antingen kan vara 

en touchskärm eller en skärm med tryckknappar bredvid. DMI består bland annat av det som 

tidigare var ATC delen, se Figur 2, hastighetsmätaren, symboler för spårförhållanden, 

kommande aktiviteter osv., se Figur 7 och Figur 8.(Hultman, 2010b) 

 

Figur 7 Exempel på ombyggnation av instrumentpanel där ett DMI har blivit dit satt 

1  Kvittering SIFA 

2  Dörrförregling 

3  Lossventil 

4  Bromstryckvakt urkopplad 

5  Utjämning 

6  Parkeringsbroms Till/Från 

7  Slirbroms 

8  Hastighetsreferens 

9  Huvudledning 

10  Motorström, 4 styck 

11  Linjespänning 

12  Strålkastar 

13  Nödstopp 

14  Tidbromsventil 

15  Autoventilation 

16  Tidtabellbelysning 

17  Klart för avgång 

18 DMI, skärm med 

ETCS/STM information till 

föraren

2.2.1 DMI 

Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av DMI. All information är hämtat och utgår från 

Hultman (2010a, 2010b) om inget annat anges. Vid fördjupat intresse hänvisas till (Hultman, 

2010a, 2010b).  
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Figur 8 DMI-layout för ETCS med en touchskärm. Områdena innehåller placering för knappar, hastighets indikator, 

meddelanden och varningslampor. Layouten är indelad i 9 olika områden: A= Visar avståndet fram till nästa mål; B= Plats 

för hastighetsindikator samt meddelanden om spårförhållanden; C= ATC indikatorer; D= Planeringsytan; E= 

Textmeddelanden; F= Knappar; G= Övervakningsområde där geografisk placering och tid bland annat visas. De röda 

markeringarna visar på områdes indelning av DMI. 

Som det nämndes i 2.2, kan DMI antingen bestå av en touchskärm eller en skärm med 

tyckknappar längst med sidan. Deltagarna i denna studie har enbart använt DMI med 

touchskärm, därför behandlas enbart den typen av DMI.  

Vid start av DMI genomför systemet en egenkontroll, där tågföraren för in tåglängd kvittera, 

det vill säga godkänna, eventuellt bromstest. Om något problem stöts på visas detta i området 

E, se Figur 8. Kvittering används vid flera tillfällen, dels vid textmeddelanden samt för vissa 

symboler, men även för att komma vidare om tåget har behövt nödbromsa. I område E kan, 

förutom kvitterbara meddelanden, även flera textmeddelanden visas samtidigt, dvs. att de 

sparas och radas upp och navigering av dem sker genom upp- och nedpilar, se Figur 9. 

 

Figur 9 Exempel på textmeddelande som måste kvitteras. Detta indikeras genom den gula inramningen som skall blinka, 

samt upp- och nedpilar för navigering av textmeddelanden. 

De fem grundläggande knapparna,  (F1), (F2), (F3), (F4) samt  

(F5), placerade i område F, är dem som tågföraren framförallt interagerar med DMI. Då 

knappar ej kan användas är de nedtonade.  

I område B är hastighetsindikatorn placerad. Den består av en hastighetsskala, 

hastighetsindikator samt hastighetsbåge. Hastighetsvisaren visar med siffror den aktuellt 
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hållna hastigheten. Hastighetsbågen kan indikera: tillåten hastighet, målhastighet samt 

frisläppningshastighet. Detta genom att använda olika tjocklek och färg på bågen. Se exempel 

på hastighetsindikator i Figur 10. I exemplet visar hastighetsindikatorn, genom 

hastighetsbågens hake, att högsta tillåtna hastighet är 140 samt att målhastigheten (den grå 

bågen) inte är lika med noll, hastighetsvisaren visar på en nuvarande hastighet av 133 km/h.  

 

Figur 10 DMI med hastighetsindikator, målavståndsindikator,  planeringsytan pilar samt symboler.  

I område A finns den så kallade målavståndsindikatorn, vilket visar på det återstående 

avståndet till målhastigheten genom både siffror samt som en stapel, se Figur 10. 

I område D visas planeringsytan vilket visar hur spåret ser ut längre fram se Figur 10. Strecket 

vid 0 är tågets aktuella position. Avståndsskalan är i detta fall 4000 meter men kan pendla 

mellan 1000 och 6200 genom att trycka på plus respektive minustecknet under nollan samt 

ovanför 4000. Rutan uppe i högra hörnet används för att öppna samt stänga planeringsytan. 

Målhastigheten indikeras genom den pilformade symbolen, samt genom det mörkblå 

trappmönstret vilket visar på bromskurvan. Det gula strecket är den punkt där visningen av 

avståndet till målet och målhastigheten aktiveras.  

Systemet kan ställas in i 3 olika modes, tågen som körs på Botniabanan använder mode 2. 

Modes bestämmer hur systemet kan interageras med samt vilken typ av information som 

kommer att visas. Exempelvis, om tåget använder ett ETCS-mode kommer enbart ETCS 

relaterad information att visas, om detta mode är igång kommer DMI inte att visa någon STM 

information.  

Tågförarna har möjlighet att ställa in vissa parametrar utefter deras egna preferenser, bland 

annat informationsplaneringsområdet (D). Det kan vara allt från att gömma viss information 

till att ställa in hur långt avstånd som ska visas.  

Informationen som visas i DMI utifrån textmeddelanden, ikoner samt hastighet kombineras 

med auditiv information i form av ljudsignaler. Dessa hjälper tågföraren att veta när han/hon 

bör rikta uppmärksamhet mot någon del i DMI, exempelvis när ny information presenteras 

eller om hastigheten överstiger det tillåtna gränsvärdet.  
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I område G visas olika typer av symboler samt klocka. 

Figur 10 visar på det vanliga utseendet på DMI vid drift. 

ETCS kan användas i flera driftlägen. På Botniabanan används framförallt driftläge 2. Vid 

övergång till ATC banan går driftläget över till STM, se Figur 11. Övriga symboler samt 

beskrivningar kan ses i appendix.  

 

Figur 11 Driftlägessymboler med tillhörande beskrivning samt placering. 
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3 Situation(al) Awareness 

Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få en uppfattning om de viktigaste aspekterna inom 

SA och hur forskare ställer sig mot varandra i förhållandet till SA samt hur denna studie 

relaterar till de teorier som framställs. Framförallt kommer två perspektiv att presenteras, det 

ena är det kognitionspsykologiska individperspektivet och det andra är det sociotekniska 

perspektivet. 

3.1 Definitioner 
Situation(al) Awareness (SA) är ett brett och tvärvetenskapligt område (Alfredson, 2007; 

Endsley, 1995b; Stanton, 2009) där komponenter som kan räknas till SA varierar mellan 

forskningsfällt. En av de mest kända och refererade författare (Stanton et al., 2009) är M.R 

Endsley som har definierad SA följande (Endsley, 1995b, s. 36): 

”Situation awareness is the perception of the elements in the environment within a volume of 

time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in 

the near future.” 

Dock har det genom åren kommit ett flertal andra definitioner där forskare lägger olika 

tyngdpunkter på vad som de anser utgör SA (Alfredson, 2007; Royal Aeronautical Society; 

Stanton, 2009). En översiktlig beskrivning kring SA kan sammanställas som: att en aktör är 

medveten av den situation han/hon befinner sig i samt vad som kommer att hända i 

närliggande framtid, vilket lägger grunden för beslutsfattande, det vill säga ett tillstånd av 

kunskap (Endsley 1995b). En del beskriver SA enbart som medvetenhet (Dekker et al., 2009). 

SA påverkas samt byggs upp genom erfarenhet, träning samt individuella förutsättningar. 

Genom komponenter så som mönsterpassning (detta kan exempelvis vara beteende-, rörelse- 

eller handlingsmönster), vilket kommer genom erfarenhet, kan en känsla för kraft och verkan 

utvecklas. Erfarenhet lagras i långtidsminnet. Vid igenkännande av mönster plockas denna 

kunskap fram och möjliggör förståelse för eventuella framtida händelser. Utifrån detta kan så 

kallade mentala modeller byggas, se Figur 12. Dessa blir mer kraftfulla ju mer erfarenhet en 

aktör samlar på sig. Kraftfulla i detta sammanhang syftar till att aktören kan få ökad 

igenkänning och därmed snabbare reaktioner som ger snabbare beslutsfattande samt mer 

korrekta beslut. Det kan även innebära att aktören inte behöver fullt lika mycket information 

för att kunna se vilken kraft och verkan en situation skulle kunna få utifrån olika typer av 

beslut. Även detta påverkar reaktionsförmåga samt beslutsfattande utifrån att de kan ske ännu 

snabbare (Endsley, 1999). Genom att informationsbehovet kan minskas (men att kvalitén på 

besluten förblir densamma) kan resurser frigöras till andra uppgifter (delad uppmärksamhet). 

Dock beror SA på vilka individuella förutsättningar som finns i form av spatialförmåga, 

minne, uppmärksamhet, perception och kognitiva funktioner (koppla samman information till 

en helhetsbild, exempelvis kraft och verkan förståelse). (Endsley & Bolstad, 1994) 

Endsley (1995b) poängterar dock att de interna processerna som: inre scheman; mentala 

modeller; arbetsbörda; stress; uppmärksamhet; osv. är skiljt från själva SA. Dessa skall istället 

ses som separata konstruktioner som antingen har en direkt eller en indirekt inverkan på de 
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förutsättningar som finns till hur bra/hög SA en aktör kan skaffa sig. Grunden för SA ligger i 

människans minnesförmåga (långtidsminnet, korttidsminnet samt arbetsminnet) samt 

perception, se Figur 12. SA anses generellt vara en utomstående konstruktion gentemot 

beslutsfattande och prestation, dock har de en ömsesidig inverkan på varandra där 

beslutsfattande och därmed även prestation påverkas av hur hög SA en aktör har samt 

framtida möjligheter till att erhålla SA. En aktör med låg SA behöver nödvändigtvis inte 

prestera dåligt om han/hon är medveten om bristerna i sin SA och kan därmed korregera de 

beslut som fattas utifrån den kunskapen. (Endsley, 1995b).  

 

Figur 12 Endleys (1995b) modell av hur SA är konstruerat utifrån ett individperspektiv där sambandet mellan interna och 

externa input visas  

Utifrån Alfredsons (2007) genomgång av litteratur inom SA har identifierat fem viktiga 

komponenter som utgör SA: Uppmärksamhet (vigilans, avkodning osv); Perception (aktiv 

sökning, identifiering); Minne (kodning, återkallning, meta informationsförmågor osv.); 

Tolkning (mentala modeller, mening, beslut osv.) och till sist Förutsägelse (mental simulation, 

framförhållning). Alfredsons (2007) definition på god SA har en stark betoning på 

medvetenhet där metakognition utgör en betydande del. 

“High SA is when someone is fully aware of a high relative awareness” (s. 28) 

Relativ medvetenhet syftar till om en aktör inte har full förståelse för den situation han/hon 

befinner sig i, se Figur 13. Det är en kombination av den faktiska medvetenheten samt den 

förutsatta medvetenheten. Exempelvis, om den faktiska medvetenheten inte är så hög som den 

förutsatta medvetenheten genererar detta till brister i SA, se Figur 14. (Alfredson, 2007) 

Alfredson (2007) har modellerat SA (se Figur 15) utifrån ett mer socioteknisk 

förhållningssätt:  

 Medvetenhet av intern-mänsklig information 

 Medvetenhet av interaktiv-mänsklig information 

 Medvetenhet av icke-mänsklig information 



14 

 

Intern-mänsklig information omfattar både kognition samt metakognition. Interaktiv-mänsklig 

information inkluderar teamkommunikation, direkt eller genom kommunikationsteknik. Icke-

mänsklig information syftar till information från objekt och artefakter runtomkring aktören, så 

som instrument och utvändig information. Till skillnad från Endsleys (1995b) modell av SA 

inkluderar Alfredson (2007) den utvändiga miljön i form av artefakter som komponenter till 

SA. Då miljön är av dynamisk karaktär kommer proportionerna för de tre komponenterna att 

kunna variera, se Figur 15. (Alfredson, 2007)  

 

Figur 13 Illustration av relativ medvetenhet A= Situation, all information som berör den dynamiska situationen. B= 

Medvetenhet, all information i den dynamiska situationen som en aktör är medveten om. C= Förutsatt medvetenhet, all 

information om den dynamiska situationen som är behövd att vara medveten om. D= Faktisk medvetenhet, information om 

en dynamisk situation som finns både i en aktörs medvetande samt är en förutsättning för aktören att vara medveten om i den 

specifika situationen. D/C= Relativ medvetenhet, detta är inte ett informationsområde utan en kvot av två områden: D och C. 

(Alfredson, 2007) 

 

 

Figur 14 Illustration av låg SA Detta kan vara situationer som är svåra att greppa på grund av höga krav, C är för stor att 

kunna vara medveten om (se förklaring av bokstäver i Figur 13). (Alfredson, 2007) 

 

 
Figur 15 Alfredsons(2007) modell av SA. I denna modell använts situationen "cockpit" som exempel. 

Till skillnad från Alfredson (2007) anser Endsleys (1995b) att processen för att uppnå SA är 

indelad i tre nivåer (Figur 16): 

Nivå 1: Perception av omgivningen. Detta är det första steget till att erhålla SA. Det syftar 

till att kunna uppfatta status, attribut och relevanta dynamiska element i kontexten. Perception 

styrs av arbetsminnet samt långtidsminnet. Nivå1 lägger grunden för Nivå 2 och 3. 
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Nivå 2: Förståelse för den nuvarande situationen. Detta syftar till att inte enbart vara 

medveten om de olika elementen i kontexten utan även ha förståelse för hur de är kopplade 

till uppgiftens mål. Det vill säga, att kunna sammanfoga bitar av data till en helhetsbild vilket 

ger information om hur väl den nuvarande statusen passar för det utsatta målet/uppgiften. 

Nivå 3: Förutsäga framtida handlingar hos elementen. Den högsta nivån på SA är 

förmågan att kunna förutse vad som kommer hända inom den närmsta framtiden. Detta kan 

skapas genom förståelse för status och dynamik hos elementen i kontexten men även 

förståelse för Nivå 1 och 2. 

 

Figur 16 Jones och Endsleys (2000) modell av hur scheman och mentala modeller inverkar på nivåerna inom SA. 

3.2 Situational Assesment 
Som det nämndes ovan klassificerar Endsleys (1995b) SA som ett tillstånd av kunskap. Hur 

personen ifråga skapar SA särskiljer Endsleys (1995b) genom att benämna det som Situation 

assessment (Sa). Detta syftar till de olika processerna (mentala modeller, scheman, minne, 

uppmärksamhet osv.) samt den kontext aktören befinner sig (Endsley, 1995b). O´Hare et al. 

(1998) ser Sa utifrån hur det beskriver vad som har hänt det vill säga vem, vad, var och när, 

alltså elementen i en situation. 

Sa kan brytas ner samt delas in i olika typer av medvetanden, miljö; spatial; temporal och 

navigation, dessa anses framförallt viktiga vid övervakning (Uhlarik & Comerford, 2002). 

Miljömässig  medvetenhet syftar till exempel på att en pilot måste vara medveten om 

väderförhållanden, andra flygplan, flygplatsförhållanden samt isbildning. Spatial medvetenhet 

syftar till höjd, position i förhållande till terräng, riktmärken samt hastig. Skillnaden mellan 

miljö och spatial är att miljö är förhållanden som sker i den externa omgivningen medan den 

spatiala medvetenheten syftar till den egna positionen. Temporal medvetenhet är aktörens 

kunskap om (kommande) händelser som sker under uppdraget/uppgiften/målet utvecklas. Ett 

sätt att se på det är aktörens tidsuppfattning utifrån deadlines. Den sista, 

navigationsmedvetenhet, anses uppnådd då exempelvis piloten kan svara på frågan ”vart 

han/hon är i förhållande till andra flygplan, terräng samt lokala väderförhållanden”. 

Skillnaden mellan denna medvetenhet och de tre andra är svår att säga, utan den verkar mer 

som en övergripande samlingskomponent. (Uhlarik & Comerford, 2002) 
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Endsley (1999) har gjort en liknande indelning, dock behandlar dessa indelningar hela SA-

konceptet, geografisk; spatial; system; miljö samt taktisk SA. Beroende på vilka mål som 

finns inom en given kontext eller uppgift avgörs SA-komponenten/fokus utifrån detta. Detta 

är en metod för att ta fram SA krav och har bland annat används i Endsley (1993). 

Stressfaktor som har identifierats som påverkar SA är dels fysiska faktorer (ljud; vibrationer; 

värme/kyla; ljusstyrka; osv.) samt sociala och psykologiska faktorer (rädsla; ångest; 

osäkerhet; självkänsla; mental belastning; tidspress) (Endsley, 1999). Det bör poängteras att 

bristande SA inte behöver uppkomma enbart vid hög arbetsbelastning utan det kan även ske 

som följd av inaktivitet hos aktören, vigilans eller låg motivation (Endsley, 1999). 

Kleins et al. (1989) Recognition-Primed Decision (RPD) (se figur i appendix, Bilaga 3) 

modell är en viktig komponent i det sociotekniska perspektivet utifrån hur SA kan ses som 

distribuerad där Sa får en starkare betoning än i det kognitionspsykologiska 

individperspektivet (Endsley, 1995b; Endsley & Kaber, 1999; Jones & Endsley, 2000). Enligt 

RPD är Sa fasen då aktören söker efter ledtrådar/information till dess att nivån på Sa anses 

som tillräcklig (O'Hare et al., 1998). Outputen från detta gör att aktören får mål, ledtrådar, 

förväntningar och riktlinjer till vilken handling som lämpar sig (det vill säga SA) (O'Hare et 

al., 1998). 

3.3 Kritik 
Alfredson (2007) för en diskussion kring den problematik som Endsleys (1995b) tre 

nivåsmodell för med sig. Han menar att även om komponenterna är viktiga delar av SA blir 

det fel då de framställs som de enda komponenterna till SA. Alfredson (2007) ifrågasätter om 

modellen verkligen fångar in kärnan i SA och täcker in alla aspekter inom SA i förhållandet 

till en specifik kontext samt om Endsleys (1995b) tre nivåsmodell verkligen visar på nivåer. 

En hypotes är att SA är mer än summan av de trenivåerna, att det är mellan nivåerna som det 

viktiga händer (Alfredson, 2007). Genom att dela in SA i nivåer visar det på att Sa kan ses 

som en linjär process (Alfredson, 2007), se Figur 16. Detta gör att det nuvarande mentala 

tillståndet förbises samt hur Sa i sig själv påverkar processen (det vill säga att erhålla SA) 

(Alfredson, 2007). 

Alfredson (2007) och även Stanton et al.(2009) refererar till Neisser (1976) i problemen som 

uppstår utifrån Endsleys (1995b) modell av SA. De båda pekar på problematiken då SA är 

format som en linjärprocess vilket inte stämmer med Neisser (1976) forskning där perception 

kan ses som en cykel. Stanton et al.(2006) tar detta som exempel: 

”For instance, whilst the ‘comprehension’ stage (level 2 of the model) integrates 

the elements from the ’perception’ stage (level 1 of the model), the ’projection’ 

stage (level 3 of the model) requires the elements to be disintegrated. It is unlikely 

that the packing and unpacking process of cognition occurs in reality.”(s. 30) 

En stor del i Jones och Endsley (2000) samt Endsley (1995b) modell av SA lägger betydande 

vikt på de inre, kognitiva, processerna hos individen. Dock missar de en viktig aspekt genom 

att inte i större utsträckning inkludera den dynamiska miljön (Dekker et al., 2009). Dekker et 

al. (2009) diskuterar kring hur synen på SA inverkar vår behandling av den. De menar att den 

typiska synen på SA är att det är hjärnan som är det centrala i SA och därmed kan den yttre 
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världen utesluta, vilket inte stämmer hävdar andra forskare, då medvetenhet enbart kan 

undersökas i den faktiska miljön (Dekker et al., 2009). Detta synsätt, på hur den yttre världen 

kan uteslutas, påvisas i de sätt som har utvecklats för att mäta SA.  

3.4 Mäta SA 
SAGAT-metoden (Situation Awareness Global Assessment Technique) är utvecklad av 

Endsley (1995a) och är ett försök till att mäta SA på ett objektivt sätt. Metoden går ut på att 

försökspersonen får sitta vid en simulator (mest frekvent har deltagare bestått av piloter) där 

olika uppgifter som skall utföras presenteras, exempelvis att flyga ett flygplan. Vid 

slumpmässiga tillfällen stannas simulatorn och bildskärmen blir då svart. Förhörsledaren 

ställer ett antal frågor där svaren sedan objektivt jämför mot det sanna tillståndet, försett av 

simulationsdatorn. Detta genererar ett siffervärde som sedan kan beräknas statistiskt. Denna 

metod ger deltagarens egen uppfattning om situationen och därmed ett ”snapshot” på 

deltagarens SA. För att denna metod skall kunna användas kräver det att forskaren själv vet 

vilken information som aktören borde vara medveten om.(Endsley, 1995a)  

Kritik som har riktats mot denna metod har bland annat varit att den enbart kan användas i 

laborativmiljö (simulator) (Salmon et al., 2006) samt att den enbart tar hänsyn till människan 

och inte till det som människan interagerar med. 

SART (Situation Awareness Rating Technique) är en metod utvecklad av Tailor (1990 

refererad i Salmon et al., 2006). Metoden går ut på att deltagarna själva får uppskatta och 

redovisa sin SA. Deltagarna får fylla i ett tio dimensionellt frågeformulär på en sju gradig 

skala efter att uppgiften har blivit genomförd. De tio dimensionerna som frågeformuläret 

innehåller består av: hur familjär situationen är; fokus på uppmärksamhet; informations 

mängd; informations kvalité; hur instabil situationen var; koncentrationsmängd för 

uppmärksamhet; komplexiteten för situationen; variabiliteten i situationen; arousal samt 

överbliven mental kapacitet. (Tailor 1990 refererad i Salmon et al., 2006). 

Till skillnad från Endsleys (1995a) SAGAT metod är denna metod mer av det subjektiva 

karaktärsslaget. Kritiken mot denna metod har framförallt varit kring svårigheten att veta om 

deltagarens uppskattade SA stämmer med verkligheten då det kan vara svårt att uppskatta sin 

egen SA om deltagaren inte är medveten om att ens egen SA brister. (Endsley, 1995a) 

Båda dessa metoder har och är fortfarande frekvent använda inom flygindustrin (Durso et al., 

1998; Endsley, 1995a; Endsley & Bolstad, 1994; Endsley & Kaber, 1999) men även inom 

andra transportsorter så som tåg (Marinakos et al., 2005; McLeod et al., 2005) samt fordon 

(Walker et al., 2008). 

Dessa typer av mätmetoder har fått stor kritik från flera forskare i och med att det är bland 

annat svårt att göra en gradering på inre processer. The Royal Aeronautical Society har i en 

review framhållit behovet av att gå ifrån att mäta SA då detta inte säger något om vad som 

faktiskt utgör deltagarens SA (Royal Aeronautical Society). Att veta vilka komponenter som 

skapar en aktörs SA är det som först bör studeras innan någon form av mätning utförs, det vill 

säga Sa (Royal Aeronautical Society).  
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3.5 Distribuerad Situation Awareness 
Det sociotekniska perspektivet är en kombination av det individinriktade samt det 

systeminriktade förhållningssättet gentemot SA, där sociotekniken framhåller själva 

interaktionen mellan aktören och systemet som kärnan av SA (Stanton et al., 2006; 2009). 

Enligt Stanton et al. (2006; 2009) fungerar SA som distribuerad kognition (Distribuerad 

Situation Awareness, DSA). Enligt systemsynsättet och även DSA ses olika delar inom ett 

system som agenter, dessa kan vara både av mänsklig karaktär men även ickemänsklig 

(Stanton et al., 2006; 2009). Dessa agenter innehar var för sig SA angående den aktuella 

situationen (Stewart et al., 2008). Stanton et al. (2006) poängterar att denna typ av SA inte är 

lika agenterna emellan och att vi inte alltid bör sträva efter att SA ska vara delad då olika 

agenter har olika syften, se exemplet i Tabell 1 SA utifrån ett DSA perspektiv som utgår från 

Endsleys (1995b) trenivåsmodell. Kunskap menar DSA anhängare är distribuerad i hela 

systemet (Stewart et al., 2008) där information kommuniceras implicit istället för ett detaljerat 

utbyte av mentala modeller (Stanton et al., 2006). Genom att se systemet som en helhet så 

spelar det ingen roll vem som har information, utan det viktiga är att informationen aktiveras 

och förses till rätt agent vid rätt tidpunkt (Stanton et al., 2009; Stewart et al., 2008). 

Den största skillnaden mellan DSA och Endsleys (1995b) individperspektiv är att SA anses 

ligga i själva systemet (artefakter och människor tillsammans) till skillnad från 

individperspektivet där SA enbart finns hos individen som en internprocess (Stewart et al., 

2008).  

Tabell 1 DSA beskrivit utifrån Endsleys (1995b) tre nivåsmodell där ett brandskyddssystem ska bestämma huruvida nivån 

från ett gasutsläpp ska analyseras som riskfyllt och där tre agenter samspelar (N. A. Stanton et al., 2006) 

Agent Perception Förståelse Projektion 

Gasanalys Känner av nivån på 

den giftiga gasen 

Beräknar den 

nuvarande nivån på 

gasen och jämför den 

med tröskelvärdet 

Indikerar att 

gasnivån kan ha en 

riskabel inverkan på 

hälsa om en 

explosion sker 

Brandman #1 Läser av nivån på 

mätaren 

Ser att nivåerna är 

höga och utgör en 

risk för sig själv 

Avgör att byggnaden 

måste utrymmas 

Befälhavare Ser att brandmannen 

gör en paus i 

dörröppningen 

Beslutar att gasnivån 

utgör en risk på 

arbetslaget 

Byter till en defensiv 

inrättelse 

Genom detta synsätt på system kan analyser genomföras på interaktioner och relationer på 

många olika nivåer samt kunna rikta studier mot specifika sub-system (Stanton et al., 2006). I 

Stewart et al. (2008) studie, med grund i DSA, delas kunskap upp i systemkunskap samt 

meta-SA, där meta-SA syftar till kunskap om andra agenters kunskap inom systemet. God 

meta-SA kan därmed anses vara då aktören vet exakt var han/hon kan hitta information vid 

den tidpunkt som det behövs (Stewart et al., 2008). Alfredson (2007) lyfter även upp meta 

aspekten som en viktig process för SA. 

Stanton et al. (2006) ställer upp 6 kriterier som utgör basen för DSA: 
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1. SA kan innehas av både mänskliga och ickemänskliga agenter, se Tabell 1 

2. Olika agenter har olika syn på samma situation, se Tabell 1. 

3. Beroende på vilka mål agenten har kan SA överlappas med andra agenter. Utifrån 

exemplet beskrivet ovan, de är alla en del i samma brandskyddssystem men 

gasanalysens mål är att upptäcka nivån på gasen, brandmannens mål är att se hur stor 

risk som gasläckan utgör och befälhavarens mål är att fatta ett lämpligt beslut för 

arbetslaget. 

4. Kommunikationen behöver inte nödvändigtvis vara verbal utan den kan innehålla 

ickeverbalt beteende, vanor eller praxis. Exempelvis att brandmannen pausar i 

dörröppningen, detta indikerar då att något är fel. 

5. SA håller löst sammansatta system tillsammans. Exempelvis, förhållandet mellan 

gasanalysen, brandmannen och befälhavaren hålls ihop utifrån respektive nivå i 

medvetenhet på närvaron av gas samt det lämpligaste beslutet att fatta utifrån detta. 

6. Agenter kan kompensera för varandras brister i SA. Exempelvis, brandmannen är inte 

medveten om gasen förrän gasanalysen meddelar om det. 

Stanton et al. (2006) har utifrån detta definierat DSA på följande vis: ”[…]activated 

knowledge for a specific task within a system”(s. 6). 

3.6 Metoder Distribuerad Situation Awareness 
DSA kan undersökas på flera liknande sätt, så som Critical Decision Method (CDM) (Klein et 

al., 1989), innehållsanalys (Stanton et al., 2006) hierarkisk uppgiftsanalys (Annett, 2005, 

Annett et al., 2000 i Stanton et al., 2006, Stewart et al., 2008) samt att redovisa samband med 

hjälp av nätverk (Stanton et al., 2006; Stewart et al., 2008), eller kognitiv uppgiftsanalys 

(O'Hare et al., 1998). 

En av metoderna utvecklad av O´Hare (1998) består av tre steg, det första är att få fram vilken 

kunskap som varje agent i varje del av uppgiften har, den andra delen är att extrahera 

kunskapsobjekt. Den tredje och sista delen är att representera relationen mellan 

kunskapsobjekt och att identifiera i vilken fas de är aktiva. Denna metod kombinerar flera 

olika tillvägagångssätt vid analys. I den första delen används Kleins (1989) Critical Decision 

Method (CDM), ”The CDM is a retrospective interview strategy that applies a set of cognitive 

probes to actual nonroutine incidents that required expert judgment or decision making.” (s. 

464). Metoden ska möta tre kriterier: den ska adressera själva grunden för beslutsfattande hos 

experter utifrån RPD-modell (se appendix), den skall vara applicerbar i naturalistisk miljö. 

Den skall även ge ett värde till utveckling, träning eller systemdesign (O'Hare et al., 1998). 

CDM metoden är indelad i fyra steg: välja ut incident, identifiera beslutspunkter för den 

specifika incidenten, undersöka beslutspunkterna och till sist avstämning. Incidenten beskrivs 

av deltagaren och en tidslinje skapas där även beslutspunkter plockas ut. Därefter 

”återbesöks” denna incident genom användande av en så kallad CDM probe vilket är ett 

protokoll baserat på intervjun. O´Hare (1998) har i sin studie modifierat och expanderat 

Kleins ursprungliga CDM probe (se appendix), detta för att fånga in information om den 

perceptuella samt kognitiva strukturen och processen då dessa är viktiga delar till att förmedla 

erfarenhet. I den andra delen görs en innehållsanalys på intervju materialet från CDM 

metoden. I den tredje fasen kan relationen representeras genom att använda nätverk där 
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enheterna kan bestå av subjekt, relation och objekt.(Klein et al., 1989; O'Hare et al., 1998; 

Stanton et al., 2006) 

Även Stewart et al. (2008) har i sin studie använt sig av en trestegsmetod för att studera DSA, 

dock skiljer den sig från O´Hare (1998) tillvägagångssätt. I denna studie användes 

observationsmaterial, bestående av varje agent inom systemet, för att skapa en hierarkisk 

uppgiftsanalys (HTA). Utifrån HTA kunde kunskapsobjekt extraheras, vilket bestod av 

enheter som aktören kunde upptäcka, klassificera och manipulera. Det vill säga, för varje 

fenomen i världen för den aktuella kontexten finns det potentiella kunskapsobjekt. I det sista 

steget representeras relationerna mellan kunskapsobjekten genom så kallade ”påstående 

nätverk”, vilket grundas på fundamentala påståenden, exempelvis ”den minsta enheten för att 

grunda ett beslut på, sant eller falsk” samt att länken mellan orden är utskriven för att 

definiera relationen mellan påståendena. Noderna i nätverket består av objekt, dvs. källa till 

information, agenter. Utöver att skapa ett nodbaserat nätverk skall även enheterna identifieras 

i vilken fas de är aktiva. Utifrån detta tillvägagångssätt kan representationer som socialt 

nätverk (vem pratar med vem?), uppgiftsnätverk (målet med vad som utförs) samt 

kunskapsnätverk (kärnan till SA), som finns vid teamarbete föras samman. (Stewart et al., 

2008) 

Svårigheter med studier där Sa är i fokus är att det bygger på att se tillgodogörandet av 

information som inte finns (Alfredson, 2007). Endsley (1995a) menar på att studier som dessa 

visar enbart på slutresultatet utifrån en lång rad av kognitiva processer.  

DSA framhåller den naturalistiska miljön som en viktig aspekt och att den inte kan åsidosättas 

(Stanton et al., 2006; 2009), detta svarar mot Dekker et al. (2009) och Alfredson (2007) 

synsätt. 

Flera forskare framhåller dock, för att kunna skapa en så exakt och omfattande bild av det 

som studeras bör metoder kombineras då den enas svaga sidor kan vara den andres starka 

(Dong et al., 2011; Salmon et al., 2006). Salmon (2006) framhåller att SA bör studeras genom 

att kombinera prestationsmetoder (exempelvis DSA), frysteknik (exempelvis SAGAT), post 

trial teknik där deltagaren får göra en subjektivt uppskattning (exempelvis SART) samt 

observations uppskattningsteknik. 

3.7 Tillämpning inom SA 
Följande avsnitt syftar till att ge läsaren förståelse för hur SA tillämpas både som teori samt 

mellan fordonstyper. Avsnittet behandlar flyg, personbil samt tåg. 

3.7.1 Flyg 

På 70-talet bestod den moderna cockpiten av hundratals olika instrument på en väldigt 

begränsad yta. På 80-talet förändrades detta genom att så kallade ”glass cockpits” (även 

kallade för avancerade cockpits) introducerades. Definitionen på glass cockpit (DeRemer & 

Marshall, 2005 refererad i Mitchell et al., 2009) “an aircraft cockpit that has a number of 

multicolored displays instead of conventional instruments” (s. 20). 

  



21 

 

Genom ökad komplexitet i cockpits är SA inom flyg en speciellt viktig del att studera (Uhlarik 

& Comerford, 2002): 

The human has to integrate widely disparate and sometimes inconsistent inter-sensory input 

(visual, auditory, tactile, vestibular, etc.) with elaborate cognitive models of the machine and 

the operating environment to control the movement of a vehicle through a medium. (s. 1) 

Ett problem som har uppkommit i samband med införandet och användningen av glass 

cockpits är så kallad mode förvirring. Detta innebär att piloten tror att systemet befinner sig i 

ett visst mode när det egentligen är i något annat, detta fel kan exempelvis vara att modet 

påverkar mätarinställningar så det som piloten tror är korrekt information, egentligen visar en 

annan parameters värde.(Knight, 2007) 

Övergången till glass cockpits har visat att arbetsbördan inte har minskat utan istället 

förflyttats så att piloten utför mer övervakning än tidigare (Baxter et al., 2007). Mode 

problematik har även Mumaw et al. (2001) kunnat se i deras studie kring piloters 

övervakningsstrategi i glass cockpits. Studien genomfördes i simulator. Under det en timme 

långa scenariot presenterades fyra stycken mode fel, deltagarna var ombedda att så fort de 

upptäckte något avvikande skulle de säga detta högt (Mumaw et al., 2001). Studien 

genomfördes med hjälp av eye-tracker (Mumaw et al., 2001). Resultaten visade att piloterna 

övervakade systemet betydligt mindre grad samt mycket ytligare än vad systemdesigners 

tänkt och väntat sig (Mumaw et al., 2001). Eye-tracken visade att trots att piloten fäste blicken 

på mode indikatorn skedde i de flesta fall ingen reaktion, det vill säga piloten förstod inte att 

värdet på indikatorn inte var korrekt i den kontext som den visades i (Mumaw et al., 2001). 

Detta tros bland annat bero på missförstånd samt att det finns glapp mellan pilotens kunskap 

och automationen (Baxter et al., 2007; Mumaw et al., 2001). Detta skapar svårigheter för 

piloten att kunna ha rätt förväntningar på systemets status samt beteende (Mumaw et al., 

2001).  

Denna problematik, vilket Baxter et al. (2007) benämner som kognitiv missmatchning, 

diskuteras ur ett människa-maskin samverkande perspektiv i säkerhetskritiska system, i detta 

fall piloter som arbetar i glass cockpits. Baxter et al. (2007) delar in kognitiv missmatchning i 

två nivåer, den ena är typ och den andra är upptäckt. Typ missmatchning är då pilotens 

mentala modell skiljer sig från systemets faktiska tillstånd. Detta visar på brister i pilotens 

mentala modell. Falskt alarm är då piloten tror att det finns ett glapp mellan dennes mentala 

modell och systemets tillstånd. Upptäckt missmatchning är då piloten upptäcker att det finns 

ett glapp och detta fungerar då som en katalysator till reaktion och förhoppningsvis åtgärd. 

Detta är det som Endsley (1995b) trycker på i sin redogörelse av SA. Samtidigt som tron var 

att glass cockpits skulle ge förbättrad SA (Mitchell et al., 2009) visar forskningen att det finns 

komplikationer vid implementering av nya system (Mumaw et al., 2001). Kvalitativa studier 

(Mitchell et al., 2010; 2009) har visat att piloterna själva anser att det inte finns något bättre 

än att jobba med glass cockpits samt att de anser att glass cockpits ökar deras SA. Dock anser 

piloterna själva att det finns risk för att färdigheter minskas eller till och med förloras i och 

med automation samt att det kan finnas risk för att piloter har allt för mycket tillit gentemot 

automation (Mitchell et al., 2010; 2009). Genom att glass cockpits blir mer och mer 

avancerade då fler kontrollsystem och stödsystem implementeras ökar risken att displayer blir 
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svårtydiga för piloter vilket därigenom ökar risken för bristande SA (Adams, 2001). Genom 

att presentationen av system samt designen av feedbacken i displayer blev tydligare skulle 

piloters prestation för övervakning kunna förbättras samt deras SA (Hiremath et al., 2009; 

Mumaw et al., 2001) 

Förhållandet mellan glass cockpits och SA är starkt förankrad (Mitchell et al., 2009) där 

många studier, både inom design (Derefeldt et al., 1999) samt konsekvenser av automation 

har genomförts (Adams, 2001). 

Träning samt hur inlärning sker, är två starka enheter som genomsyrar studier gjorda inom SA 

och glass cockpits. Inom flyg har ordningen för vilket instrument som piloten först tittar på en 

stor betydelse. Detta är en process som bör ske automatiskt för piloten, därför läggs en 

betydande del vid inlärning av hantering av flygplan på att få studenten att applicera detta 

(Melander & Sahlström, 2009). Dock har studier visat att denna ordning inte alltid följs 

(Hiremath et al., 2009). Vilket gör att de antaganden som systemdesigners gör inte är att räkna 

med vid användning (Hiremath et al., 2009).  

Endsley (1993) har visat att komponenter som anses som krav på SA aldrig blir oviktiga, utan 

istället viktas de mot vilka mål och tidpunkter som piloten befinner sig i, d.v.s. de räknas 

fortfarande som viktiga men kan ned- respektive uppgraderas beroende på hur kontexten 

utvecklas och därmed pilotens mål. 

På 90-talet fördes en relativt omfattande diskussion angående ett nytt system, CPDLC 

(Controller Pilot Data Link Communications) alternativ Data Link, som introducerade två 

kommunikationsvägar mellan cockpit och flygtorn, den ena är röstbaserad kommunikation 

och den andra skulle vara textbaserad (Rehmann, 1997). Start, landning och taxning är de 

tillfällen då trafikpiloter har som mest att göra (Rehmann, 1997). De ska inte enbart ha fokus 

på flygplanet och dess utrustning, de måste även lyssna, förstå samt applicera det som 

flygledaren instruerar om samt vara medveten om sin omgivning. Detta gör att arbetsbördan 

för piloter ökar vid dessa tillfällen (Rehmann, 1997). Studier har visat att piloter föredrar att 

flygledaren inte kommer med för mycket information i de kritiska lägena då belastningen 

redan är stor (Comstock et al., 2010). Dock finns det önskemål från piloter, samt 

rekommendationer, om att den röstbaserade kommunikationen bör användas vid hög mental 

belastning. Detta gör att den textbaserad kommunikation aldrig helt kan ersätta den 

röstbaserade (Rehmann, 1997). Vilket medför att piloternas "head down" tid minskas och 

därmed bibehålles fokus på omgivningen, då spatiala förhållanden är viktiga vid framförallt 

taxning (Endsley, 1995b; Rehmann, 1997). Bailey och Willems (2002) har i sin studie påvisat 

att det finns ett samband mellan arbetsbörda och ökat kommunikativt initiativtagande i försök 

att bibehålla SA.  

Det har även visats att standardiserade textbaserade meddelanden är viktiga, detta för att 

minska risken för "mix-up" samt att snabbare kunna känna igen och processa informationen, 

vilket ger en minskad ”head-down” effekt, genom fonetiskt igenkännande. Möjligheten att en 

datorbaserad röst skall läsa upp meddelandet har undersökts i syfte för att minska "head-

down" effekten. Vid införandet av textbaserade meddelanden fanns det en risk att piloternas 

SA minskar då delar av information som hjälpte piloterna att bygga sin mentala modell 



23 

 

inhämtades genom så kallade ”party-line” (piloterna hör kommunikationen mellan flygledaren 

och andra piloter). Denna problematik löstes genom att piloten fortfarande hade tillgång till 

information som, turbulensrapporter, förseningar och väderrapporteringar, genom den 

textbaserade informationen.(Rehmann, 1997) 

Utöver arbetsbörda som en inverkande faktor på SA har även stress, tillförlitlighet samt 

olust/leda visats vara viktiga aspekter vid studier av SA (Endsley, 1993; Endsley & Bolstad, 

1994; Langan-Fox et al., 2009). Vid införande av ny teknik, vars syfte är att underlätta den 

mentala arbetsbördan (Langan-Fox et al., 2009), kan understimulans leda till uttråkning och 

leda samt att det finns risk för misstänksamhet mot systemet. Langan-Fox et al. (2009) har hos 

flygledare kunnat se dessa tendenser. Även hos piloter har studier påvisat att graden av 

säkerhet som en pilot upplever från viss typ av information inverkar på dennes 

beslutsfattandet (Endsley, 1993; 1995b; Riley et al., 2006). 

3.7.2 Personbil 

Bilkörning är en komplex och krävande uppgift där miljön är dynamisk och snabbt kan vara 

föränderlig. Krav på uppmärksamhet är starkt förknippad med denna typ av miljö, framförallt 

då ouppmärksamhet och distraktion ligger nära till hands för identifiering av eventuella risker 

med bilkörning. Definitioner på distraktion har presenterats av flera författare, bland annat har 

Young och Regan (2007, s.380) samlat ett antal definitioner i sin review, bland annat:  

“when a driver is delayed in the recognition of information needed to safely accomplish the 

driving task because some event, activity, object or person within or outside the vehicle 

compelled or tended to induce the driver’s shifting attention away from the driving task”. 

och 

“a shift in attention away from stimuli critical to safe driving toward stimuli that are not 

related to safe driving” 

Även Hedlund et al. (2006) har presenterat definition på distraktion: 

“Distraction involves a diversion of attention from driving, because the driver is temporarily 

focusing on an object, person, task, or event not related to driving, which reduces the driver’s 

awareness, decision-making, and/or performance, leading to an increased risk of corrective 

actions, near-crashes, or crashes.”(s.2). 

Alla definitioner har någon form av begränsning. Young och Regan (2007) menar på att ingen 

av definitionerna har inkluderat det faktum att delad uppmärksamhet vid händelser eller riktat 

mot objekt behöver resultera i en distraktion. Hedlund et al. (2006) listar ett antal punkter som 

kan ge vissa implikationer på deras definition av distraktion. Bland annat tas inte hänsyn till 

förarens tillstånd innan körning, så som alkohol, trötthet eller psykologiskt tillstånd, vilket kan 

leda till att föraren har lättare att bli distraherad. Även förarens personliga förutsättningar är 

en faktor som definitionen inte tar med, ålder eller medicinering exempelvis. Distraktion kan 

även påverkas av vilka körförhållandena är samt situationen som sådan. 
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Dong et al.(2011) har i sin review kunnat identifiera två typer av indelningar i hur förares 

ouppmärksamhet behandlas i litteraturen. Den ena syftar till distraktion och den andra till 

trötthet. Vid distraktion har föraren möjlighet att rikta uppmärksamheten men har valt att 

skifta uppmärksamheten från den primära körningen mot en sekundär uppgift eller riktar 

uppmärksamheten mot ett attraktivt föremål, ex mobiltelefon. Trötthet syftar till att förarens 

resurser för att kunna rikta uppmärksamheten är uttömda och möjligheten finns att 

upprätthålla tillräcklig uppmärksamhet för att köra. (Dong et al., 2011)  

De krav som framförandet av ett fordon kräver har bland annat Gugerty (1997) identifierat 

som fordonsposition, hastighet samt andra fordon i den kontext som de befinner sig i, även 

vägförhållanden (halt, rak eller kurvig väg, slät eller gropig vägbana osv.), väder och tid på 

dygnet (Dong et al., 2011) samt fordonets skick som viktiga variabler. Utöver rent praktisk 

kunskap så som trafikregler och förståelse för fordonets dynamik ställer bilkörning även krav 

på förarens arbetsminne, spatiala förmåga samt perceptuell-tracking (Gugerty, 1997). Risker 

som kan uppkomma i samband samt utifrån dessa förutsättningar och krav vid körning är 

bland annat risk för överbelastning av arbetsminnet (Gugerty, 1997) samt vid uppmärksamhet 

riktad mot sekundära uppgifter (Dong et al., 2011). Överbelastning uppstår troligen 

framförallt vid kraftig trafikering. För att hantera samt minskar den mentala överbelastningen 

fokuserar föraren sin perceptuella-tracking enbart till fordonen i den närmsta omgivningen 

vilket kan innebära en direkt påverkan på det egna fordonet (Gugerty, 1997). Vid riktad 

uppmärksamhet mot sekundära uppgifter kan de sekundära uppgifterna delas in i tre nivåer, 

komplexa uppgifter, moderata uppgifter samt enklare uppgifter där varje uppgift kräver olika 

mycket koncentration för att kunna utföras (Klauer et al., 2006). Vid utförandet av komplexa 

uppgifter blev risken för olyckor tre gånger större samt att under förvärrade förhållanden 

(nattkörning, väg med många förgreningar, regn, dimma och kurvig/ rak väg) ökade risken 

ytterligare (Klauer et al., 2006). Den yttre miljön är därmed minst lika viktig att ta hänsyn till 

som till de inre faktorerna (människans kognitiva förmågor samt bilens). Gugerty (1997) 

studerade tillgodogörande av spatial kunskap (rumslig uppfattning, position etc.), där han kom 

fram till att förare använde framförallt explicit kunskap, och inte implicit (omedveten) 

kunskap vilket var hypotesen. Detta resultat får stöd utifrån Walker et al. (2006; 2008) studie 

som har visat att frånvaron/ minskning i icke-visuell information påverkar förares SA 

negativt. 

Feedback har visat sig vara en av de mest centrala principerna för användarvänlighet (Walker 

et al., 2006), där länken mellan feedback och SA har visats vara betydande utifrån antalet 

olycksfall med fordon där bristande SA har stått för fler olyckor än vad både fortkörning eller 

bristande körteknik har haft (Gugerty, 1997). Orsaken till försämrad SA tycks till största del 

bero på försämrad feedback i nyare fordon där designfaktor kan ha en inverkande roll (Walker 

et al., 2006; 2008). Fordonet är förarens medium för utvändig samt invändig information där 

den primärt tillhandahålls genom icke-visuella kanaler. Det vill säga förarens kontrollinput 

omvandlas till att bli fordonets output utifrån exempelvis fordonets riktning och hastighet, 

svaret (förarens input och fordonets output) sker ofta i form av vibrationer, tryck, ljud osv. 

(icke-visuell information). Denna information stödjer föraren i uppgiften att köra, exempelvis 

att reglera hastigheten. Människan är känslig för små förändringar i denna typ av feedback 
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som fordonet ger (Walker et al., 2006). Detta ändras då designers och tillverkare av nyare 

bilar samt kunder strävar efter tystare bilar (Walker et al., 2006). Walker et al. (2006; 2008) 

har i sina studier kunnat hitta samband mellan införandet av mer teknologi samt en minskning 

i förares SA där införandet av teknik innebar att förarnas icke-visuella information minskades 

i och med att befintlig teknik ersätts med ny, exempelvis drive-by-wire. Drive-by-wire är en 

teknik där pedalerna inte har en direkt koppling till motorn utan hastighetsinformation 

kommer genom att en dator känner av hur mycket du trycker ner pedalen och skickar därefter 

den informationen vidare till motorn. Det finns även fly-by-wire för cockpits där principen är 

den samma, det vill säga helt utan mekanisk kontakt.) Studierna visar även att icke-visuell 

information ger bilförare högre SA, dock tenderade bilförare att själva inte inse sin SA 

(Walker et al., 2006; 2008). 

Consequently, there is a significant risk that the anticipated benefits of new vehicle 

technologies on dimensions of safety, efficiency and enjoyment may fail to materialize where 

subjective methods have not been able to access the required depth of insight.(Walker et al., 

2006, s.175) 

Även Hernández et al. (2011) lyfter fram problematiken med allt mer teknik i bilar. Till så 

kallade IVIS system (In-Vehicle Information Systems) räknas bland annat GPS 

navigationssystem, mobiltelefon, DVD spelare och radio, vilket har visats vara ytterligare en 

källa till distraktion samt ouppmärksamhet. I försök att dra nytta av IVIS system utan att 

riskera säkerheten har tester genomförts där resultaten tydligt visar på att IVIS system 

genererar en ökad risk för distraktion och därmed olyckor. Ouppmärksamhetsmönster kunde 

skönjas utifrån hur föraren valde att rikta fokus. Utifrån dessa mönster samt beslutsfattande 

vid körning i samband med IVIS system kan klassificering av körtillstånd skapas och utifrån 

dessa data anpassa IVIS systemet till föraren.(Hernández et al., 2011) 

Även bilmärken så som Toyota, Mercedec- Bence, Volvo och Nissan utvecklar, samt i vissa 

fall implementerar, övervakningssystem som ser om föraren börjar bli ouppmärksam (Dong et 

al., 2011). System, vars syfte är att minska arbetsbördan samt förhindra att föraren blir 

ouppmärksam, är så kallade interactions/dialog/workload managers (Victor, 2011). 

Begränsningarna inom dessa system är många, där faktorer som körkrav, sekundära krav, 

körförmåga, trafikrisker, väder och vägförhållanden är avgörande faktorer tillför hur väl 

systemet kan prestera (Dong et al., 2011; Victor, 2011).  

Att kunna identifiera när ett visst informationsbehov finns och hur det bör behandlas är en 

viktig och avgörande del i systemutveckling samt implementering, exempelvis kan detta 

involvera schemaläggning av information där meddelanden eller framkoppling av samtal får 

vänta i samband med filbyte, även funktionen att anpassa meddelanden, där ett viktigt 

meddelande läses upp istället för att enbart presenteras i text. Då framförandet av, exempelvis 

en bil, involverar att föraren med jämna mellanrum måste flytta uppmärksamheten från vägen 

till sidospeglar alternativt dödavinkeln gör detta till en tvungen riskfaktor då föraren vid dessa 

tillfällen inte ser vad som sker framför bilen, detta moment räknas då till den primära 

uppgiften av att köra en bil. Sekundära uppgifter kan vara då föraren blir auditivt distraherad 

(mobiltelefon) eller biomekaniskt distraherad (radio) (Dong et al., 2011), vissa aktiviteter kan 



26 

 

involvera både auditiv, biomekanisk samt kognitiv distraktion, exempelvis att prata i 

mobiltelefonen samtidigt som föraren framför ett fordon (Hernández et al., 2011). Systemet 

visual distraction alert varnar föraren då dennes uppmärksamhet har varit bortriktad för länge, 

effekten av detta är att föraren ska tränas till att känna av vad som är en rimlig tid att vara 

bortvänd samt kunna själv lära sig att känna av när det är dags att åter rikta uppmärksamheten 

framåt. Annat system för att stödja föraren är exempelvis LED-lampor monterade på 

sidospeglarna för att uppmana till avscanning av den utvändiga miljön. (Victor, 2011) 

En betydande del av forskningen idag ägnas åt ögon- samt huvud-tracking (Dong et al., 2011). 

Bergasa et al. (2008) genomförde studier utifrån bilförares utmattning (fatigue) genom att 

använda eye-tracker där de visuella parametrarna mättes utifrån PERCLOS (durationen 

mellan öppna och stängda ögon), frekvensen för ögonblinkningar, frekvens av nickning 

(slumra till), ansiktsposition och fixeringspunkt. Korrekt bedömning från systemet skedde 

framförallt under kvällsförhållanden på försöksdeltagare utan glasögon. Under dagtid, 

framförallt vid starkt, direkt solljus, fick eye-tracken svårt att lokalisera pupillerna, det samma 

gällde vid glasögon. Utifrån dessa variabler, under de rätta förhållandena, kunde systemet 

identifiera utmattning/ trötthet hos föraren med en säkerhet på 97 %. (Bergasa et al., 2008) 

Framtidens säkerhetsutrustning kommer troligen att vara en kombination av huvud- och 

ögontrackning med annan typ av varningsutrustning, exempel på detta är risk 

varningssystemet där distraktion och skadliga effekter (exempelvis, minskad förmåga att hålla 

sig i en och samma fil) tillsammans utgör faktorn till ett riskfyllt körbeteende. (Victor, 2011) 

Klauer et al. (2006) kunde i sin studie se att förare som varit involverade i olyckor, eller nära 

olyckor, där ouppmärksamhet var den grundläggande faktorn till olyckan hade en signifikant 

högre del unga personer med mindre erfarenhet av bilkörning jämförelsevis med den grupp 

som hade varit med om färre ouppmärksamhets relaterade olyckor. Vilket styrker Endsleys 

(1995b) teori om vikten av erfarenhet samt insikt i ens egna SA. 

3.7.3 Tåg 

Marinakos et al.(2005) har genomfört en studie utifrån hur tågförares uppmärksamhet kan 

förändras vid införandet av ett övervakande tågsystem (supervisory train control technology). 

Syftet med studien var att studera vilken typ av vigilansproblematik som fanns samt hur pass 

medvetna tågförarna själva var av sin SA. 

Systemet i studien kunde anta tre olika modes, fullt övervakat, delvis övervakat eller manuell 

hantering. Fullt övervakat kontrollsystem inbegrep att systemet kontrollerade hastighet fullt 

ut. Hastigheten anpassades automatiskt efter de hastighetsbegränsningar som fanns utan 

mänsklig inblandning. I delvis övervakat kontrollsystem bestämde operatören vilken konstant 

hastighet som han/hon ville att tåget skulle hålla. Vid behov av inbromsning fick operatören 

manuellt genomföra detta. Vid manuell kontroll är operatören tvungen att ha kontroll över 

hastigheten (den får ej överstiga hastighetsbegränsningen) vilket gör att hastighetsmätaren 

behöver kontrolleras samt position av tåget. Resultaten visade att fullt övervakande kontroll 

ansågs generera minst arbetsbörda dock ansågs den skapa mest stress. En anledning till detta 

var att vid upptäckt av hinder på tågspåret var deltagaren snabbt tvungen att sätta sig in i en 

situation som han/hon inte hade full koll på. Resultatet visade även att det övervakande 
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kontrollsystemet förbättrade deltagarnas SA samt vigilans i jämförelse med att manuellt 

operera tåget. Genom att deltagaren kunde bortse från hastighetsaspekten kunde han/hon 

därmed lägga uppmärksamheten på andra aspekter så som temperatur, motorstatus och vart de 

befann sig. Dock föredrog deltagarna det manuella sättet att styra tåget. (Marinakos et al., 

2005)  
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4 Metod 

Detta avsnitt behandlar den hermeneutiska forskningsprocess som studien tillämpat sig av. 

Under rubriken Urval presenteras den metodik som användes för att bland annat bestämma 

forskningsområdet. Under rubriken Datainsamling behandlas de metoder som använts vid 

både den empiriska samt litterära datainsamlingen. Till sist ges en beskrivning av 

tillvägagångssätten för sammanställning samt analys av data.  

4.1 Forskningsprocess  
Denna studie är en fallstudie med ett holistiskt perspektiv (Yin, 2003). Med holistiskt 

perspektiv menas att sociala fenomen skall studeras utifrån sin helhet och förklaras och förstås 

i sin totalitet (Bryman, 1988; Yin, 2003) I denna studie, utifrån det holistiska perspektivet, 

består fallet av tågförare i kontext med trafikstyrningssystemet ERTMS samt de närliggande 

organisatoriska förhållandena som inverkar på tågföraren samt hytten. Genom ett holistiskt 

perspektiv där den kontextuella faktorn är av betydande vikt kan förståelse för den sociala 

verkligheten utifrån deltagarnas subjektiva åsikter bygga upp redogörelsen för dess 

omgivning, vilket är en vanlig ansats inom fallstudier (Bryman, 1988; Henn et al., 2009). En 

fallstudie karakteriseras av att vara en mer intensiv och djupgående forskningsmetod där 

forskningen syftar till att få detaljerad kunskap inom ett visst område, det vill säga, fall (Henn 

et al., 2009) samt att vara av explorativ karaktär (kartläggande/ utforskande) (Yin, 2003). Då 

en av frågeställningarna är av typen ”hur” och det som skall studeras inte behöver kontrolleras 

är fallstudier en motiverad metod, ”a ”how” or ”why” question is being asked about a 

contemporary set of events,over which the nvestigatior has little or no control.” (Yin, 2003, s. 

9). 

Studie antog en explorativ karaktär med en induktiv ansats (förståelse utifrån den kontext 

analysenheterna befinner sig i), men har genom den iterativa forskningsprocessen, se Figur 9, 

utvecklats till att få en mer förklarade karaktär, därav en deduktiv ansats (bygga studien kring 

teorier). Genom att SA samt tåg var ett relativt outforskat område för författaren, gjorde detta 

att studien antog en explorativ karaktär inom litteraturen för respektive område. Utifrån 

litteraturstudien genererades modeller samt förhållningssätt vilket sedan testades utifrån den 

empiriska studien, detta anlade en mer förklarande karaktär.  

Blandningen av induktion samt deduktion kallas för abduktion, vilket syftar till att genom den 

iterativa processen mellan empiri samt teori ge en djupare insikt och möjlighet till förklaring 

för både de teoretiska samt empiriska fenomenen då detta inte enbart sker i slutet utan genom 

hela forskningsprocessen (Dubois & Gadde, 2002). Detta förhållningssätt syftar till 

teoriutveckling i stället för teorigenerering. Med detta innebär ansatsen att förfina nuvarande 

teorier istället för att skapa nya (Hsieh & Shannon, 2005). Även Yin (2003) framhåller den 

iterativ forskningsprocess som lämplig vid fallstudier, och som styrs utifrån en kombination 

kring det utvecklade ramverket samt utvecklingen inom fallet (Hsieh & Shannon, 2005). 

Matchning inom abduktion sker genom att forskaren går fram och tillbaka mellan ramverket, 

datakällor samt analys (Hsieh & Shannon, 2005). Frankfort-Nachmias och Nachmias (2008) 

har exemplifierat den iterativa processen utifrån ett cirkulärt perspektiv, där figur 17 visar 

denna studies tillämpning av den. Genom att studien är av iterativ karaktär kan syfte och 
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frågeställning samt metod/er för datainsamling anpassas under studiens gång. Detta utifrån 

hur kontexten i studien utvecklas vilket kan (exempelvis) leda till att en frågeställning har 

blivit irrelevant (Bryman, 1988; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). 

 

 

 

Utifrån data som fanns att tillgå, upptäcktes det att den ursprungliga frågeställningen inte 

lämpades utifrån nya förutsättningar vilket gjorde att anpassningar i metodval samt syfte och 

frågeställning behövde göras. Detta gjorde att studien har pendlat mellan teorier och 

frågeställning till forskningsupplägg och datainsamling, från analys av data mot teorier till att 

gå tillbaka för ytterligare datainsamling.  

Studien använde sig av så kallad källtriangulering där primärdata (empiri) samt sekundärdata 

(litteraturstudien) kombineras.  

4.2 Urval 
Utifrån de förutsättningar som fanns inom studien anpassades urvalet efter detta.  

4.2.1 Litteraturstudie 

Vid studier kring ERTMS var uppmärksamhet en grundläggande faktor som var av intresse. 

Studien inleddes genom ett antal sökningar i databasen Scopus, söktermer som användes var 

bland annat: ”Attention”, ”Inattension”, ”System implementation”, ”Decision”, ”Work load” 

med flera, (dessa söktes var för sig samt i kombination) där sökträffarnas referenslistor gav 

nya uppslag till söktermer. Vid behov användes även Google Scholar för att hitta artklar då 

fulltext inte fanns på Scopus. Detta resulterade i att området SA ramades in och blev den 

teoretiska ram vilket studien bygger vidare kring.  

4.2.2 Telefonintervju 

Denna studie tillämpade ett så kallat tillgänglighetsurval. Vilket innebär att tillgången till 

tågförare samt ERTMS systemet var de styrande faktorerna. Detta urval skedde dels genom 

att intervjuerna ägde rum på deltagarnas rast samt att tiden för datainsamling var begränsad. 

Rekrytering av deltagare skedde genom att en förfrågan skickades ut genom mail med 

information kring studien samt hur lång tid intervjun skulle ta till de tågförare som arbetade 

Teori 

Problemformulering 

Frågeställning 

Forskningsupplägg 

Datainsamling 

Dataanalys 

Slutsatts 

Fortsatt forskning 

Figur 17 Studiens forskningsupplägg utifrån den cirkulära modellen från Frankfort-Nachmias och 

Nachmias (2008) 



30 

 

den aktuella veckan som datainsamlingen skulle äga rum. Dessa fick då själva ta ställning till 

om de ville delta i studien.  

4.3 Datainsamling 
Nedan presenteras de olika datainsamlingsdelarna som studien bygger på. 

4.3.1 Förberedelser för datainsamling 

Litteraturstudien, både inom SA samt tågsystemen ATC och ERTMS som används inom 

Sverige, var de som framförallt låg till grund för datainsamlingen samt analysen. Syftet var att 

skapa insikt samt förståelse för den övergripande strukturen och den kontext vilket systemet 

förde med sig både strukturellt samt vad det innebar för tågförare.  

För att bättre kunna förstå den miljö som tågförarna arbetar i deltog författaren vid två 

tillfällen en tågresa i förarhytten. Första gången skedde resan mellan Stockholm Central och 

Uppsala Central i ett tåg med den gamla ATC-panelen (se Figur 2). Detta gav då en bra grund 

till förståelse för arbetssätt, rutiner samt krav på tågförare. Det gav även insikt till 

interaktionen mellan ATC-systemet och tågföraren. Det andra observationstillfället var en 

resa mellan Stockholm Central och Märsta med ett tåg som var utrustat med ERTMS system 

med STM system (för att kunna köra på ATC-bana), där utseendet på DMI vara lika det som 

användes på Botniabanan. Denna resa syftade till att få kännedom om hur DMI såg ut samt 

hur interaktionen såg ut i verkligheten. Vid båda tillfällen fanns det möjlighet till att ställa 

frågor samt att anteckningar togs.  

Vid framtagning av intervjuformuläret användes observationerna, litteraturgenomgången av 

interndokument samt resultaten utifrån litteraturstudien inom SA. Från observationer samt den 

litterära genomgången av systemet fick författaren kunskap om både den miljömässiga 

kontext i vilket tågföraren befinner sig i, de rutiner som finns i form av pappersarbete samt 

kommunikation med externa informationskällor, som tågklarerare. Utifrån 

litteraturgenomgången av SA, inspirerades intervjuformuläret bland annat av O´Hare et al. 

(1998) CDM probe-formulär (se appendix). 

4.3.2 Litteraturstudie 

Två litteraturstudier genomfördes inom ramen för denna studie. Dels en teoretisk som syftade 

till att ge författaren en grundlig förståelse för komplexiteten som inbegriper begreppet SA, 

och vilket perspektiv inom SA som lämpades för applicering inom tåg. Även de 

trafikstyrningssystem som används i Sverige i dag inkluderades, detta på grund av att området 

var nytt för författaren samt att det krävdes en grundförståelse för att kunna genomföra 

datainsamling. Både den teoretiska samt de interna litteraturstudierna låg som grund för 

datainsamlingen samt val av analys. 

Då SA var ett relativt okänt område för författaren användes breda söktermer vid de initiala 

sökningarna. Sökningen påbörjades genom att använda breda söktermer om SA. Sökningen 

strukturerades genom att den delades in i tre olika delar: teorier inom SA, metoder inom SA 

samt tillämpning av SA. Detta var dels för att lättare kunna hantera litteraturen samt att det 

förenklade sammanställning. Sökningen genomfördes på samma vis som beskrivit ovan dock 

att andra söktermer har använts. Söktermer som användes för teorier inom SA bestod bland 
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annat av: ”Situatio* Awareness” (asterisken användes då det finns alternativa stavningar), 

”Distributed Situatio* Awareness” m.fl. Vid sökningar av metoder inom SA användes bland 

annat: ”methods Situatio* Awareness”, ”SART”, ”SAGAT”, m.fl. Vid sökning inom 

tillämpningar av SA fokuserades dessa utifrån de avgränsningar som hade gjorts. Söktermer 

som användes bestod framförallt av: ”railway”, ”train”, ”vehicle”, ”glas cockpit”, ”cockpit”, 

”decision making”, ”Situatio* Awareness” m.fl. Kombinationer mellan söktermerna användes 

även. Samtliga sökningar generade nya söktermer och ledde litteraturstudien vidare mot nya 

infallsvinklar samt författare. Även sökningarna inom de olika delarna hjälpte varandra i att 

leda processen vidare.  Under den initiala sökningen inom SA, kunde två perspektiv 

identifieras vilket ramades in och den fortsatta litteratursökningen byggde vidare på.  

4.3.3 Telefonintervjuer 

Telefonintervjuerna var semistrukturerade, vilket gjorde att deltagaren hade möjlighet att fritt 

svara på frågor samt att den som intervjuade kunde ställa följdfrågor vilket ger möjlighet till 

fördjupning inom (eventuellt) oväntade områden (Williamson, 2002). Samtliga 

telefonintervjuer spelades in efter att samtycke givits av deltagaren.  

Som tidigare nämnts deltog samtliga tågförare frivilligt genom att en förfrågan om intresse, 

för att under sin rast på sitt skift, delta på i en telefonintervju som skulle vara ca 30-40 min. 

Utifrån den förfrågan svarade 10 tågförare att de skulle kunna tänka sig ställa upp på intervju. 

En av tågförarna fick ändringar i sitt schema vilket gjorde att 9 tågförare från Botniabanan 

deltog. Inklusionskriterier för deltagande i intervjun var erfarenhet från ERTMS-systemet och 

helst ATC-systemet.  

Till samtliga 9 tågförare skickades information i form av mail innan intervjutillfället, där 

författaren presenterade sig själv samt studiens syfte. De etniska aspekter som anonymitet, 

okej att hoppa över frågor eller att avbryta inkluderades samt intervjuformuläret som intervjun 

skulle utgå ifrån. Deltagarna ombads att vid intervjutillfället hitta en lugn plats där de skulle 

kunna tala ostört.  

Intervjuformuläret (se appendix, Bilaga 2) skapades efter att antalet tågförare samt 

erfarenhetsgrad hos var och en var fastställt. Detta då flera aspekter behövde beaktas vid 

framtagning av intervjuformuläret. Exempelvis att intervjun skulle äga rum på tågförarnas 

rast, vilket var en timme, vilket gjorde att inte dra över tidsgränsen på 40 minuter var viktigt. 

Samt att erfarenhet som fanns tillgänglig hos deltagarna påverkar vilka frågor som skulle vara 

möjliga att ställa samt antalet tågförare som valde att vara med. 

Deltagarnas erfarenhet hade en relativt jämn spridning där; 3 tågförare hade +10 års 

erfarenhet av ATC-systemet samt 1.8 år erfarenhet av ERTMS, en tågförare hade +5 års 

erfarenhet av ATC samt 8 månader ERTMS, en tågförare hade 4 års erfarenhet av ATC samt 

8 månader ERTMS, en tågförare hade 2 års erfarenhet av ATC samt 1,2 år av ERTMS, två 

tågförare hade 1 års erfarenhet av ATC samt 1 månad ERTMS och en tågförare var ny 

utexaminerad på både ATC och ERTMS. Medelåldern på deltagarna var 34 år (21-63 år). 

Under en vecka genomfördes samtliga intervjuer där tågförarnas skift styrde när på dagen 

intervjun skulle äga rum. Det tidigaste ett intervju tillfälle ägde rum var klockan 7.00 på 
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morgonen samt den senaste tiden på dygnet för intervju var klockan 15.30, resterande 

intervjuer ägde rum mellan dessa två klockslag.  

4.4 Analys 
Analysprocessen är en del av resultatet från den litterära datainsamlingen. 

4.4.1 Transkription 

Intervjuerna transkriberade så snabbt som möjligt efter avslutat intervjutillfälle. 

Transkriptionerna var av sammanfattande karaktär, dock kunde vissa av deltagarnas exakta 

formuleringar väljas att sparas om författaren upplevde att de hade ett betydande inslag. 

Transkriptionerna skickades inte till deltagarna för eventuell utveckling eller förtydligande på 

grund av tidsbrist.   

4.4.2 Sammanställning 

Sammanställningen skedde i ett flertal steg där de grundläggande metoder som användes var 

matris (Yin, 2003) och innehållsanalys. Tre typer av innehållsanalyser gjordes, en riktad och 

en sammanfattande innehållsanalys, där en riktad innehållsanalys utgår från teorier alternativt 

relevanta forskningsfynd som riktlinjer för de initiala koderna och en sammanfattande 

innehållsanalys innebär att nyckelord, eller innehåll räknas och jämförs samt att en tolkning 

kring den underliggande kontexten genomförs (Hsieh & Shannon, 2005). Den tredje 

innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) riktlinjer. Vilket kan 

betraktas som den vanliga typen av innehållsanalys, där transkriptioner läses igenom ett flertal 

gånger för att sedan koda texten och sedan se ifall det finns några kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Innehållsanalys används framförallt vid analys av kommunikativ data som 

till exempel; att koda öppna frågor i undersökningar, utröna psykologiska tillstånd hos/i 

individer och grupper samt jämföra olika sätt eller nivåer på kommunikation (Weber, 1990). 

För att kunna besvara frågeställningarna delades sammanställningen och analysen in i två 

delar. Den första delen syftade till att besvara frågeställning 3, ”Hur skapar tågförare sin SA 

vid användning av ERTMS?”. Anledningen till att börja med kartläggningen av tågförares SA 

berodde på att den lägger grund för att kunna besvara frågeställning 1, ”Vilka skillnader 

upplever tågförarna att det finns mellan ATC-systemet och ERTMS och hur påverkar det 

SA?”, och 2, ”Vid användning av ERTMS, vilken inverkan har tågförares SA på 

arbetssättet?”.  

Del 1 

Sammanställning och analys inleddes med frågeställning ett genom att transkriptionerna 

sammanställdes genom att reducera datamängden i en matris (Yin, 2003). Genom att välja ut 

ett antal kategori och strukturera dem i en matris kan en systematisk bearbetning av data 

genomföras (Yin, 2003). Kategorierna som valdes hämtades från Alfredsons (2007) modell av 

SA, se Figur 15, utifrån begreppen ”internt människan”, ”inre kommunikation”, ”yttre 

kommunikation”, ”inre artefakt”, ”yttre stimuli”.  

En matris skapades för varje deltagare där transkriptionen lästes noggrant igenom ett flertal 

gånger för att sedan lyfta ut delarna i intervjun som ansågs beröra respektive begrepp (Hsieh 
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& Shannon, 2005; Yin, 2003). Efter att samtliga transkriptioner reducerats till matriser lästes 

även dessa igenom för att se ifall någon transkription borde återbesökas. Denna process 

varade fram till att en mättnadskänsla kunde infinnas hos författaren. Detta innebär att inget 

nytt kommer fram vid vidare arbetning av materialet. 

Den utplockade texten kodades genom att använda en riktad innehållsanalys (Hsieh & 

Shannon, 2005). Kodningen skedde på samma papper som matrisen och varje kod angavs 

med ett nummer som refererande till det aktuella textstycket/en, detta gjordes för varje 

begrepp för respektive matris.  

När samtliga matriser kodats, lyftes var och en av deltagarnas koder ut i ett Power Point 

program, där varje deltagare fick ett eget blad. Detta för att kunna flytta på kodord och skapa 

samband mellan dessa, genom att kodningsprocessen fortsatte en summerande innehållsanalys 

där själva kodorden samt tolkning utifrån kontexten räknades. Detta för att kunna se vilka 

genomgående teman samt mönster som fanns i kodorden. Denna process innebar att pendla 

mellan texten i matriserna, koderna samt teorier inom litteraturstudien om bland annat 

processer. Detta genererade sammanslagningar av koder genom att skapa mer övergripande 

koder samt hur kodorden förhöll sig till varandra utifrån kontexten de kom ifrån.  Genom 

detta kunde samband mellan koder skapas samt mellan begreppen (Alfredson, 2007; Stanton 

et al., 2006). Utifrån denna kartläggning kunde mönster börja skönjas samt en mättnadskänsla 

kring de individuella dataanalyserna.  

Genom denna analysdel kunde ett helhetsperspektiv skaffas hos författaren angående vad som 

utgjorde deltagarens SA utifrån intervjumaterialet samt att kartlägga förhållanden mellan 

kodorden. Vid denna process framkom ett behov av att inkludera DSA perspektivet (Stanton 

et al., 2006) utifrån att artefakter ”pratade” med varandra. 

Vid sammanslagning av deltagarnas individuella SA jämfördes dessa mellan varandra för att 

se vilka likheter som fanns. Utifrån detta anlades en grund för modellen, genom att dels se 

vilka enheter som utgjorde deltagarnas SA men även utifrån vilka aktiviteter som var 

kopplade samt framträdande hos samtliga. Därefter utökades modellen successivt genom att 

pendla mellan individuell SA kartläggning, matrisen där kontexten till kodordet genererats 

samt till de teorier som litteraturstudien tagit upp. Detta innebar en kombination av en riktad 

samt sammanslagen innehållsanalys användes (Hsieh & Shannon, 2005). När en 

tillfredställande mängd av enheter (Sa) och aktiviteter med dess sammankopplingar 

framkommit och att upprepande av pendlingsarbetet inte genererade något nytt, ansågs 

modellen som tillräckligt övergripande för att kunna ge en representativ beskrivning av 

tågförares grundläggande tillvägagångssätt för SA. 

Detta inledde då del två i sammanslagning och analys för frågeställning 2 och 3.  

Del 2 

I denna del återvände författaren till transkriptionerna för att genomföra en klassisk 

innehållsanalys genom att koda texten (Graneheim & Lundman, 2004). Kodningen 

genomfördes ett flertal varv där deltagares transkriptioner återvändes till för att se ifall en 

något hade missats. Kodorden kategoriserades sedan samt att citat kopplat till varje kategori 
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lyftes ut. För att få en känsla kring relevans räknades antalet deltagare som berört ämnet 

(Hsieh & Shannon, 2005).  

Då kategorier hittats testades dessa mot modellen genom att se till kontexten som kodorden 

hade genererats från. Detta gav då insikt till de enheter som berörde kategorin. För att 

tydligare kunna se vilka primära delar som berördes lyftes dessa ut från modellen och 

anpassades mot kontexten. Genom att citaten inkluderades kan den framtagna modellen 

appliceras i rätt kontext.   
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5 Resultat och analys 

Kapitlet inleds med en övergripande modell av tågförares SA som besvarar frågeställning 1. 

Därefter kommer frågeställning 2 och 3 att presenteras modeller (tagna från den övergripande 

modellen) och citat från intervjuerna.  

5.1 Tågförares SA 
Resultatet i Figur 18 baseras på tågförares Sa och helheten i modellen är vad som blir SA. 

Modellen är en kartläggning kring de olika processer samt kopplingar som finns för hur 

tågförare skapar SA. Aktiviteter kan därmed både vara input eller output beroende på vilken 

del i processen som ses till. Det vill säga, modellen visar inte SA utan tillvägagångssätt samt 

komponenter som utgör SA (Sa).  

Modellen illustrerar, utifrån ett sociotekniskt perspektiv, där hänsyn till de interna processer 

som Endsley (1995) samt Alfredson (2007) lyfter fram i form av hur uppmärksamhet, 

perception, minne, tolkning, förutsägelse samt kognitiva förmågor utgör eller 

påverkar/inverkar på tågförares SA. Detta kan exempelvis vara hur den spatiala förmågan 

påverkas av planeringsytan; hur uppmärksamhet påverkar/s av både yttre och inre faktorer 

som väder eller erfarenhet; vad perception utgörs av samt följder av dem; hur pipljud och 

symboler kan inverka på uppmärksamheten; samt hur framförhållning kan skapas genom 

exempelvis erfarenhet.  

Några förklaringar kring modellen kan behövas. Bland annat har minne valts att inkluderas i 

enheten ”erfarenhet” och tolkning av kontexter och information inbegrips i enheten ”mentala 

modeller”. Som Endsley (1995a) påpekar vid kritik mot DSA, att studier inom Sa ofta 

resulterar i enheter som består av en lång rad kognitiva processer. Tyvärr lider denna modell 

av dessa och för att läsaren inte skall bli förvirrad vid tolkning av modellen lyfts denna 

problematik upp i detta skede. Exempel på detta är enheterna ”Prioriteringar” samt ”Rutin” 

som i sig själva skulle kunna ses som en aktivitet, dock är det bara en aktivitet som sker inom 

människan och har därför ej valts att lyftas ut till en egen aktivitet. Aktiviteter består därmed 

av att flera kategorier (människa, artefakter, utvändig information) som antingen påverkas 

eller har någon form av inverkan. Det skall då förtydligas att detta utesluter därmed inte att 

enheter inom kategorin ”människan” i sig själva står som en egen enhet utan kan innehålla 

flera inre processer. Det skall även poängteras att modellen (Figur 18) är, som nämnt, en 

övergripande kartläggning på tågförares SA utifrån intervjumaterialet. Detta gör att modellen 

inte skall eller kan ses som en fulständig beskrivning av tågförares SA. Då skapandet av SA i 

högsta grad är en dynamisk process som är kontext- och situationsbunden gör detta att alla 

enheter med dess kopplingar och hur de förhåller sig till varandra inte kan inkluderats i den 

övergripande modellen. Detta skulle ha gjort den (mer) svårläst, utan läsaren hänvisas till 5.2 

samt 5.3 för exemplifieringar samt förenklade visualiseringar, där SA beskrivs utifrån den 

avgränsad kontext.  

Med det sagt visar resultatet på att tågförares SA är beroende av olika komponenter beroende 

på situationen, kontexten samt uppgiften. De primära aktiviteterna var, ”Riktning av 
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uppmärksamhet”; ”Reaktion”; ”Delad SA”; ”Uppdatering av andras SA”; ”Lärande”; 

”Problemlösning”. 

Lärande 

Modellen (Figur 18) visar på hur aktiviteten ”Lärande” får en direkt påverkas av ”Trial and 

Error”, ”Tar det som det kommer”, ”Kollegor” och ”Problemlösning”. Dessa enheter samt 

aktivitet har i sin tur andra enheter som påverkar dem vilket gör att det finns ett antal indirekta 

enheter samt aktiviteter som påverkar ”Lärande”. ”Lärande” i sig har även påverkande 

riktningar mot andra enheter som, ”Logik” och ”Erfarenhet”. Lärande kan därmed möjliggöra 

logiskt tänkande och bidra till erfarenhet utifrån de andra påverkande enheterna.  

Problemlösning 

Denna aktivitet påverkas av flera Sa-enheter, framförallt Sa-enheter bestående av Människan, 

men även utifrån yttre kommunikation. Faktorer som påverkar problemlösning är bland annat, 

”Tidspress”; ”Metakognition”; ”Erfarenhet”; ”Uppfattning av andras kunskap”; ”Kollegor” 

och ”Fjärren”. Dessa Sa-enheter kan alla sammanfalla samtidigt eller var för sig beroende på 

vilket sätt de inverkar på problemlösningen. Exempel på en situation där alla Sa-enheter 

inverkar på problemlösning: Tidspress inverkar på problemlösning genom att utrymmet för att 

lösa ett problem är begränsat vilket leder till att tågförarens valmöjligheter till handling 

påverkas, denna insikt kan komma genom tågförarens erfarenhet från tidigare situationer. 

Tillsammans med metakognition, där insikt i tågförarens egen förståelse för situationen, 

bestämmer då hur stegen i problemlösningsprocessen bör gå vidare. Om tågföraren är 

medveten om sina brister samt det tidsutrymme som finns kan, exempelvis kunskap om 

andras kunskap innebära att fjärren eller kollegor får en avgörande roll vid problemlösningen. 

Genom detta kan problemlösningsprocessen leda till lärdom som i sin tur blir erfarenhet. 

Uppdatering av andras SA 

Det som inverkar på aktiviteten ”Uppdatering av andras kunskap” påverkas av enheterna 

”Uppfattning av andras kunskap” samt ”Prioriteringar”. Utifrån ”Uppfattning av andras 

kunskap” har tågföraren en vetskap ifall det finns ett behov av att uppdatera denna kunskap 

och därmed SA. Detta styrs av de prioriteringar tågföraren har, vilket i sin tur påverkas av 

andra typer av Sa-enheter, som inre artefakter och erfarenhet. Påverkan som ”Uppdaterad 

andras SA” har styrs därmed av behov samt utrymme för att genomförande 

Delad SA 

Denna aktivitet påverkar framförallt hur Sa-enheten ”Systemingripande” och ”Förväntningar” 

utvecklas.  Detta genom att enheterna ”Bromskruva” och ”Mentala modeller” påverkar 

aktiviteten ”Delad SA” primärt genom att bromskurvan gör systemet mer transparant och 

därigenom kan den mentala modellen av systemet korrigeras och en delad SA kan 

möjliggöras. Utifrån detta kan mer säkra förväntningar skapas samt att tidpunkt för när och 

hur ett systemingripande sker är i samförstånd med tågföraren.   

Reaktion 

Aktiviteten ”Reaktion” har enbart ett antal påverkande Sa-enheter kopplade till sig då 

aktiviteten i sig är en output som är kontextberoende till hur samt vilka aktiviteter och enheter 

den har en vidare påverkan till. Framförallt får den en påverkan av yttre stimuli, bestående av 
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”Inget på spåret”, ”Väder” och ”Tavla”. Dessa triggar då någon typ av reaktion som antingen 

kan vara förväntad eller reaktiv, det vill säga automat.  Beroende på om tågföraren är 

överbelastad kommer detta att påverka reaktion. Antingen att information missas eller att en 

automatisk reaktion uteblir. Även inre artefakter triggar reaktion. Då en reaktion triggas av en 

Sa-enhet är beroende av att informationen är ny och att den upptäcks.  

Riktning av uppmärksamhet 

Denna aktivitet påverkas av flera Sa-enheter, primärt av interna processer hos människan som 

”Stress”, ”Förväntningar” och ”Logik”. Dessa enheter utgör därmed förutsättningarna för hur 

tågföraren kan rikta sin uppmärksamhet. Riktning av uppmärksamhet sker framförallt mot 

inre och yttre stimuli.  

Många av enheterna har i sig själva inte en direkt påverkan på aktiviteter utan är istället en del 

i en lång rad av samlanden av information som bygger upp den påverkande enheten som 

därmed kan ge en direkt verkan till en aktivitet.  

Avslutningsvis, då det inte är studiens syfte att kartlägga hur systeminformation skickas har 

vissa förenklar samt övergripande termer använts. 
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Figur 18 En övergripande modellering av vad som utgör delar av tågförares SA utifrån Sa-enheter samt aktiviteter. 
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5.2 Skillnader mellan ATC och ERTMS 
Nedan presenteras resultatet från innehållsanalyserna. Kategorierna som resulterades är 

skrivna med rubriksnivå tre och består av, ”Uppdaterad information”, ”Driftsäkerhet” samt 

”Optiska signaler”. Det som presenteras under kategorierna är de koder som hittades och som 

exemplifieras genom citat samt där det är lämpligt med en förenklad modell utifrån Figur 18. 

Antalet tågförare som anges är de som behandlade ämnet. 

5.2.1 Uppdaterad information 

Fyra deltagare upplevde uppdateringen av information som en viktig skillnad, se Figur 19. 

Vid fel kan processen förenklas samt att fördröjning av uppdatering av information minskas 

genom den direkta uppdateringen: 

”En sak som är väldigt bra med ERTMS är att du kan få information snabbt på skärmen. Till 

exempel om det skulle vara någon som springer på spåret eller om det är hastighetsnedsättning. 

Istället för att folk måste springa på spåret och ändra tavlor och baliser ser man det på skärmen, 

på ett kick. Det är bara att skriva det på datorn.” 

Andra fördelar som den direkta uppdateringen medförde, och som inte var möjlig med ATC, 

var bland annat att hastigheten kan hållas högre längre samt att accelerering även kan ske 

snabbare: 

”Enda nackdelen (med ATC) är väl det är inte realtids information. Har du stopp om en km får du 

reda på det och även i ATC. Men signalen kan ju slås om, men ATC tror fortfarande att det är 

stopp. Det känns lite stenålders att det inte är realtids uppdaterat.” 

”Det jag har upplevt som positivt med systemet är ju den här direkta uppdateringen från systemet. 

Om man har kört till sidan, så kan man behöva köra jättelångsamt för att man har övervakning i 

ATC, så kan man med ERTMS direkt lägga sig i 80 så det är ju jättebra”. 

 

Figur 19 Tågförares SA vid uppdatering av information. Radioblockcentralen skickar information till ETCS som i sin tur 

förmedlar informationen i DMI. Utifrån DMI kan en mental modell skapas. Den mentala modellen ger trygghet i och med att 

tågföraren vet att informationen är färsk vilket skapar förväntningar. Den mentala modellen har även förväntningar kopplade 

till sig. Förväntningar leder till riktningen av uppmärksamhet. Vid riktning av uppmärksamhet mot spåret, bekräftas 

förväntningen och en uppdatering av kontexten sker. Detta leder i sin tur tillbaka till aktiviteten "riktning av uppmärksamhet” 

för att nya förväntningar skall kunna skapas riktas uppmärksamheten tillbaka till ETCS systemet. 

Två av deltagarna upplevde ett ökat kvitteringsbehov som bland annat innebär en ökad 

aktivitet gentemot DMI: 
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”Något som jag har tänkt på är att en stor skillnad mellan ATC är att man måste kvittera mer nu. 

ex. om man slirar måste man kvittera bort det eller om man skall över gränsen. så det blir en hel 

del att man måste fram till DMI och trycka bort det. Man skulle önska att det fanns en knapp vid 

körspaken, det finns på vissa men inte alla.” 

5.2.2 Driftsäkerhet  

Fyra deltagare ansåg att ATC var ett mer driftsäkert system än ERTMS, dels genom att det 

var lättbegripligt men framförallt att det inte kraschade, om det mot förmodan kraschade gick 

det snabb att starta om vilket gjorde systemet tillförlitligt: 

”Det var ett enkelt, lättbegripligt och stabilt system. nu jämför man bara med ERTMS så märker 

man att det var ett stabilt system”  

”Jag upplever den som driftsäker och tillförlitlig. Den säger till om man är på väg att göra bort 

sig. Den är snabbstartad. Om det blir fel och man måste starta om så går det snabbt.” 

Fyra deltagare ansåg att ERTMS måste bli driftsäkrare: 

”Driftsäkrare system! Det har blivit bättre men måste fortfarande förbättras. Men om det blir 

driftsäkert så är det ett mycket bättre system än ATC” 

”Att få det att fungera problemfritt och tillförlitligt. För just nu är det om systemet kraschar går 

det i princip inte att köra tåget.” 

5.2.3 Optiska signaler 

Fyra deltagare uttryckte svårigheter med att föreställa sig körning utan optiska signaler, bland 

annat hur systemet skulle kunna ersätta de optiska signalerna: 

”Det kändes lite läskigt att det inte fanns några signaler att köra efter. Man är ju helt beroende av 

hur systemet fungerar.” 

”Framförallt att det verkade konstigt att man skulle köra utan optiska signaler. Det är ju svårt att 

föreställa sig något att då man har kört med ATC hela tiden.” 

 

Figur 20 Modell av optiska signaler. Erfarenhet skapar förväntningar vilket kan påverka val av riktning för uppmärksamhet 

samt leda till att rutiner skapas. Dessa kan i sin tur antingen leda till automation eller riktning av uppmärksamhet. Vid 

automation påverkas reaktion utan att tågföraren behöver reflektera över handlingen, det vill säga den är inte medveten. 

Vilket i sin tur genererar en reflexmässig riktning av uppmärksamhet. 

 Fyra deltagare kommenterade tankar kring ett nytt tillvägagångssätt, se Figur 20. De beskrev 

bland annat att informationen om signaler enbart kommer från en källa i och med ERTMS: 
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”Sen har jag märkt att man är ju van att sitta och kolla efter signaler. Men nu sitter man och 

kollar ut efter rutan och då kanske man inte ser om det blir en hastighetsnedsänkning förrän det 

piper till. Med ATC så såg man ju redan på håll om en signal lyste rött att nu är det något på 

håller på att hända, så då var man ju förberedd.”  

”När man ska gå mot en stopsignal är det mycket mycket enklare på en ATC bana. Det blir mer 

omständigt att göra det med det här systemet.” 

I och med detta innebar ERTMS ett nytt sätt att applicera avståndsbedömningen:  

”Det tog lite tid innan man vande sig vid avståndsbedömningen. På ATC ser man att jag ska 

stanna vid den röda signalen. Med ERTMS står det att man ska stanna om 100 m och om det är 

två tavlor i närheten tar det ett tag innan man vant sig och vet vilken tavla det gäller. Men det tog 

ett tag innan man kände sig helt säker i kläderna.” 

Dock uttryckte två deltagare att de ansåg avståndsbedömningen som lätt att lära sig: 

”Det är väl bara det här med avstånd som man behöver omvandla och det lär man sig på en 

vecka.”  

”Men man vande sig mycket snabbare än vad jag trodde att man skulle göra. Det gick 

jättesnabbt.” 

5.3 SA och arbetssättet  
Nedan presenteras resultatet från innehållsanalyserna. Kategorierna som resulterades är 

rubricerade på nivå tre och består av: ”Snabbhet”, ”Planerad körning”, ”Ljud”, ”Rutin”, 

”Fjärrtågklarerare ’Fjärren’” och ”Textmeddelanden”. Det som presenteras under kategorierna 

är de koder som hittades och som exemplifieras genom citat samt där det är lämpligt med en 

förenklad modell utifrån Figur 18. Antalet tågförare som anges är de som behandlade ämnet. 

5.3.1 Snabbhet 

Tid är en faktor som samtliga tågförare berörde i olika sammanhang. Sex av nio deltagare 

uttryckte explicit att de ansåg att det var en fördel att 10övervakningen var borttagen, då den 

till mesta del upplevdes som ett hinder till att kunna utnyttja tiden effektivt, istället för att ses 

som en nödvändig barriär.  

”[…] om jag har stannat vid en plattform och jag ska sen rulla vidare, på en ATC bana måste jag 

vänta på en signal innan jag kan rulla vidare, fram till signalen får jag bara hålla 10 eller 40. 

Men på E2 kan jag gasa på i full fart på en gång och det är ju en stor skillnad, det är ju mycket 

mycket bättre att man kan köra för fullt.” 

”ERTMS är ett lättare och smidigare system. Det är smidigare vid möten av andra tåg samt om 

man går från stopp till kör, då behöver man inte bli hastighetsövervakad som det är med ATC. Nu 

blir det full fart direkt. Så visst är det här ett bra system.” 

Det framkom hos samtliga att tid som kan sparas är viktigt och att ERTMS möjliggör detta. 

”Det jag har upplevt som positivt med systemet är ju den här direkta uppdateringen från systemet. 

om man har kört till sidan, så kan man behöva köra jättelångsamt för att man har övervakning i 

ATC, med ERTMS kan man direkt lägga sig i 80. Så det är ju jättebra. Där kan man spara lite tid. 

Samma sak när man stannar vid hållplatser. då får man med ATC övervakning men med ERTMS 

får man ju full fart direkt. Att det är väldigt positivt” 



42 

 

 

Figur 21 Modell av effektivitet. Radioblockcentralen förmedlar information till ETCS. ETCS skickar därefter information 

om signaler. Signalerna triggar då till en reaktion. Reaktion påverkas även av hur pass tidspressad tågföraren känner sig. Vid 

tidspress kan stress uppkomma vilket ger en effekt på reaktionen. Då systemet öppnar upp för att tågföraren kan gasa ger det 

en effekt på tidspress. Genom att det inte finns en barriär mellan reaktion och gas möjliggör det effektivitet.  

Vid fel eller systemkraschar, uttryckte fem deltagare tidspressen som främst belastande, se 

Figur 21. Tidspressen uppkom framförallt genom att andra var beroende av tågföraren och 

tåget. 

”Det jobbigaste är då man bli stående. Det är mycket pendelresenärer som vi kör och dom ska 

hem/jobb och blir man stående är ju det en katastrof. Så det känner man ju” 

”Så det var inte stressande i sig utan det var väl mer då det var mycket folk på tåget och man blev 

ståendes i skogen utan att kunna ta sig vidare. Folk blev försenade osv. det är stressande.” 

5.3.2 Planerad körning 

Samtliga deltagare hade en positiv inställning gentemot planeringsytan och bromskurvan. 

Genom dessa kunde mer information möjliggöras för tågföraren både på kort och lång sikt.  

”Det finns ju mycket mera information. Du ser ju hur långt du har körtillstånd till du har stopp 

eller ska sänka hastigheten. Vilket har ju jättestora fördelar.” 

”Att man får information både på kort och lång sikt. Man ser exakta avstånd samt att det finns en 

bromskurva som är visuell som du kan följa hela vägen. Då kan man anpassa sin körning mycket 

bättre, tågmötena.” 

”Det här med avstånden är ju jättebra. Genom det får man ju lite koll med mötena. Jag kan ju 

planera lite bättre utifrån det. Ju tidigare jag får informationen desto bättre kan jag planera 

färden och desto mjukare kommer det att gå. Även miljömässigt är det en fördel, man spar energi 

genom det.” 
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Figur 22 Modell av planerad körning. Radioblockcentralen skickar information om stoppsignal. Signalen visas i 

planeringsytan genom anvisning om längd fram till stoppunkt. Informationen möjliggör för tågföraren att han/hon kan skapa 

en mental modell av banan. Den mentala modellen skapas även genom tidigare erfarenhet kring banan. Utifrån detta skapar 

tågföraren förväntningar kring den kommande miljön vilket skapar framförhållning. Framförhållningen påverkar då hur 

uppmärksamheten distribueras. Genom den mentala modellen, som lagt grund för framförhållningen, riktas 

uppmärksamheten mot den förväntade aktuella tavla som stoppsignalen syftar till. Om en förändring sker av stoppsignalen 

kommer cirkeln att upprepas och generera nya förväntningar.  

Framförallt ansågs bromskurvan som värdefull vid inbromsning av samtliga, Figur 23. Genom 

detta kunde ett samarbete mellan systemet och tågföraren möjliggöras och därmed underlätta 

körningen: 

”[…]men ATC kan vara lite kinkig vid inbromsning. Man tycker att man bromsar in bra men den 

skall ändå vara med och bromsa själv. ERTMS är också väldigt känsligt men man kan följa med 

på bromskurvan vart man är och bromsa mer om det behövs innan systemet går in. Med ATC ser 

du inte var den är på bromskurvan. Du får gå mer på känn. och ibland tycker man att det inte 

kommer vara några problem, jag kommer att köra 80 förbi den där 80 tavlan men den ska ändå 

blanda sig i, och då blir man irriterad.” 

”När man har stopp i signalen eller vad det kan vara. Man får ju helt andra möjligheter att 

utnyttja det här systemet. Till exempel när man ska bromsa i och med att man får mer information. 

Med ATC är det inte samma fina information med avstånd och så. Man måste bromsa lite mera, 

det vill säga, man måste ha lite mera buffert och så. Här kan man bromsa mer exakt.” 

”Man bromsar lite senare. Du har ju som en hastighetsbåge den visar ju hur du ska bromsa och 

vilken hastighet du ska ha. Det är väl skillnaden. Med ATC bromsar man tidigare för 

säkerhetsskull.” 
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Figur 23 Denna modell av bromskurvans inverkan på tågförares SA är en utökning av Figur 22. Se ovan beskrivning för 

planering. Vart stoppsignalen befinner sig meddelas till ETCS systemet som sedan inkluderar den informationen i 

bromskurvan. Den visar t ex var gränsen går för ett systemingripande. Detta gör att tågförarens mentala modell kring 

kommande omgivning samt handling inkluderar systemets förväntade handlingar. Därav uppstår en delad SA mellan 

tågföraren och ERTMS vilket inkluderas tågförarrens förväntningar för hur kommande handling bör och skall ske. 

En av tågförarna beskrev hur planeringsytan inverkade på sättet att uppfatta banan, det vill 

säga att ERTMS-systemet kan möjliggöra ett helhetsperspektiv för tågföraren: 

”Det är mer följsamt på något sätt på ERTMS bana. Det flyter liksom på. Medan det känns mer 

hackigt på en ATC bana med signalerna […].” 

”ja det är väl att det är mer följsamt och att man ser hela vägen. Nu har jag kör, si och så långt. 

men på ATC bana har man bara kör för en signal i taget. Det gör att det blir mer hackigt. Man 

kan ju se att om 7 km ska jag möta ett till tåg och då får jag gå på sidan på en ERTMS bana.” 

Vid planering för framförandet av tåg baseras det delvis på hur tågföraren riktar sin 

uppmärksamhet. Tre deltagare upplevde att riktning av uppmärksamhet byggde på både 

erfarenhet om banan samt systemet, se Figur 24: 

”Det som finns nu är egentligen bara hastighetsnedsättningar, nedkopplingstavlor och 

stoppsignaler, och det ser ju likadant ut överallt. Det är lätt. Speciellt om man har kört banan ett 

tag och man vet att om 8000m så vet jag vad man har där. Det börjar gå på rutin.” 

”Ja från början när man körde på E2 blev det ju att man kollade extra noga då det var nytt. Men 

nu har jag ju kört på det i några månader. Men nu vet man vart det kommer uppkoppling och 

körtillstånd så nu funderar man inte så mycket.”  
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Figur 24 Denna modell beskriver hur erfarenhet inverkan på tågförares SA. Modellen är en utökning av Figur 23 

samt sammanslagning av Figur 20. Beroende på hur förväntningarna uppfylls skapas erfarenhet kring detta. 

Erfarenhet skapar även förväntningar, vilket kan leda till automation som i sin tur gör att tågförarens reaktion blir mer 

instinktiv till hur uppmärksamheten skall distribueras. 

En av tågförarna trycker på ett mer systemoberoende där framförandet av tåg skall ske 

utifrån tågförarens egen erfarenhet: 

”[…] man vet vart man ska bromsa, man väntar inte på att ATC skall pipa till.[…] Jag kör efter 

naturen och banan, det är inte så att systemet styr hur man kör. Det är jag själv som kör” 

5.3.3 Ljud 

5 av 9 deltagare uttryckte tillit till att systemet säger till om ”den vill något”, se Figur 25. 

Detta gör att förtroende för att inget missas bygger på systemet och att eventuellt mänskligt 

felande kompenseras genom detta: 

”Ja men det är säkert en vanesak att man skall kolla ner på den där panelen. Det är ingen fara om 

man missar för den varnar ju. Man missar ingen information då den varnar. Man förlitar sig på 

att den skall varna om det är något. Det ska ju fungera och fungerar inte systemet skall det ju bli 

broms.” 

”Man överblickar ju och sen har man ju ljudsignaler som hjälper till och berättar vad man skall 

hålla fokus på.” 

”Jag har märkt att man är ju van att sitta och kolla efter signaler. Men nu sitter man och kollar ut 

efter rutan och då kanske man inte ser om det blir en hastighetsnedsänkning förrän det piper till.” 



46 

 

 

Figur 25 Modell av hur ljud och hur systemtro inverkar på SA. Information skickas från radioblockcentralen till ETCS. 

Informationen omvandlas till att presenteras i form av textmeddelanden och symboler som genererar pipljud. Pipljud skapar 

en reaktion att förflytta uppmärksamheten mot ljudets betydelse. Reaktionen påverkas även av den mentala modellen som 

tågföraren har utifrån tågets systembarriär, det vill säga, vid ny information kommer ett pipljud vilket syftar till att skapa en 

uppdaterad delad SA mellan tågföraren och systemet. Systembarriären bygger en systemtro vilket skapar trygghet samt 

förväntning på hur tågförarens reaktion kommer att ske. 

Tre deltagare markerade att det krävdes en ny inlärning av signaler, se Figur 25. Detta 

berodde framförallt på att en viss typ av stimuli är starkt kopplat till en viss typ av 

reaktion. Då ett nytt stimuli presenteras som inte matchar stimuli för given reaktion 

kräver detta att tågföraren behöver aktivt söka efter betydelsen av det nya stimulit och 

kan därmed inte reagera instinktivt. 

”Man borde ha samma ljud på ERTMS som det är på ATC. ATC-ljudet reagerar man instinktivt 

på, och hur den låter gör att man instinktivt vet att man måste göra någonting. Jag själv märkt på 

mina elever att de inte reagerar lika på mycket på ERTMS ljudet som man gör från ATC.. ATCn 

har ett bättre ljud på något sätt. de flesta har ju kört ett tag på ATC och är ju väldigt van vi det 

där ljudet, när det där kommer så skall man kolla till vad det är för någonting. Och det tycker jag 

att de borde ha överfört till det här för det har folk så djupt inrotat i sig att man ska reagera på 

det. För det har jag märkt själv att ibland kan man nästan reflektera bort och reagerar.” 

Till skillnad från ATC har ERTMS fler driftlägen. Tre av deltagarna ansåg detta som 

svårt eller krångligt, framförallt på grund av att antalet driftlägen har ökat: 

”Mycket känns oklart. Det finns så många olika typer av växling och sådana här driftlägen, 

skiftning, på sikt, full övervakning […] det blev väldigt mycket som var helt nytt. Det var mycket 

att hålla reda på och sen var ingen helt säker på hur det funka.” 

”Dels är det många driftlägen att hålla reda på. Man har ju os och ss och alla dem här och så är 

det inte på ATC. ” 
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En deltagare ansåg att det var mycket ljud på ERTMS vilket medförde en ökad mental 

belastning till att särskilja på ljuden samt att identifiera när ljuden meddelar något viktigt: 

”Det är mycket ljud. Det piper när du knappar in. Det tjuter dittan och dattan, och blir det en 

systemkrasch så tjuter det ännu mer. Det tjuter om det är någon nödbroms. Det är mycket ljud 

ibland är det, ibland visste man inte vad som hade hänt för att det var så mycket olika ljud. ’Vilket 

ljud är det här nu då?’ Till och med att man började drömma om det. ATC är lugnare. Det är 

mycket som händer på ERTMS.” 

5.3.4 Rutiner 

Utifrån ERTMS ansåg fem deltagare att framförandet av tåget kunde ske mer avslappnat, se 

Figur 24, framförallt berodde detta på att en annan typ av framförhållning kunde skapas: 

"Det är väl att man kan slappna av på ett annat sätt. Om det blir ett, inte så allvarligt problem på 

fordonet, ex toaletten blir full och det börjar larma och man vet att har kör, då kan man mer noga 

läsa där eller om fjärren vill ringa och man ska skriva någon blankett om något som ska hända 

längre fram. Då kan man släppa fokusen lite grann. Man behöver inte sitta på spänn för att se vad 

nästa signal säger. Man ser på skärmen att det är lugnt i flera km till. Man blir mer avslappnad 

liksom och kan koncentrera sig på annat." 

Dock betonade två av tågförarna att avslappning framförallt kommer genom erfarenhet, se 

Figur 24, utifrån att det hjälper att veta hur uppmärksamhet skall riktas: 

"Man kan tänka sig att man blir mera avslappnad men jag vet inte. Det är som med ATC, är man 

ny så är man nog mera på spetsen. Erfarenheten säger ju vad man skall hålla blicken på. Jag 

skulle säga att det inte är nått av det. Är man ny så känns varje del av hytten lika viktig (ljud + 

dataskärm) då vill man hålla koll på allt. Med erfarenhet så sållar man informationen. Man ser 

vad som är normalt och vad som inte är det, och sånt som är viktigt. Vissa skärmar är viktiga vid 

vissa tidpunkter och vissa vid andra . Du har mycket lättare att fokusera blicken på vad som kan 

vara en möjlig risk, det som kommer. Så jag skulle säga att det är samma sak, man skapar rutin på 

ERTMS som man gör på ATC." 

För tre tågförare hade inte ERTMS har inneburit någon skillnad för hur de valde att rikta 

uppmärksamheten, se Figur 26: 

"Planeringsytan används i princip idag enbart till övervakning eller vad man nu ska kalla det. 

[...] Med övervakning menas att man inte kör för fort, kommande stopp. Helt enkel vanlig körning. 

Någon extra information i DMI tycker jag inte att det är." 

"Nej för mig så tror jag inte det. För mig så blir det automatiskt en effekt att titta ner på ATC/DMI 

någon gång lite då och då. Det blir lite av en tvångstanke. Man vet att man inte har en signal och 

att man kollade för 30 sek och vet att man har körtillstånd men det blir ändå att man kastar en 

blick då och då. Jag har inte upplevt att man kollar mer på ATC än DMI." 

5.3.5 Fjärrtågklarerare ”Fjärren” 

Flera av deltagarna beskrev att då ERTMS-systemet är nytt fanns det ett behov av att 

komplettera sin egen kunskap. Fem av deltagarna beskrev ett sökande till ”fjärren” för (mer) 

kunskap. Detta bestod primärt av tolkning och problemlösning av fel och felmeddelanden: 

”Om det är ett vanligt fel så kommer ett felmeddelande upp och kan man inte det kan man tala 

med fjärren eller ringa en vän och se om de kan.” 
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”Det blir mycket samarbeta. Vi måste samarbeta om vi skall kunna lösa de problem som har varit. 

Det kanske är fjärren som kommer på en lösning, vi en annan eller trafikverket en annan. Sen får 

man sätta ihop det och försöka hitta den bästa lösningen. Alla känner ett ansvar att få det att 

fungera. Mer gemenskap kring det här.” 

Var av tre deltagare uttryckte att de ansåg att fjärren framförallt utgjorde en viktig del i 

problemlösningsprocessen, se Figur 26 och Figur 27: 

”Det har varit mera problem med ERTMS än med ATC det har resulterat i mer diskussioner med 

fjärren.[…] det har blivit mera kontakt med driften, det är mera fel.””Nej inte i början, då var det 

inte enbart tekniken utan det var även handhavande, både från ovansidan men även, kanske mest 

från fjärrtågssidan. Det kändes inte som att de heller hade greppet på det nya systemet. Men vi 

hade ett bra samarbete och löste problemen tillsammans.” 

”Och det här med fjärren, det här bygger mycket på att vi ska fungera med dem. Det är en fördel. 

Men det gäller att man vill och att man har utbildningen för att det var minst lika svårt för dem 

och de har ju en liknande utbildning som oss, kanske snarare sämre så som jag uppfattade.”  

 

Figur 26 Modell av kunskap genom yttre kommunikation. Vid problemlösning är tågförarens mentala modell om sin egen 

kunskap samt andras av betydelse. Insikt i andras kunskap avgör om, samt vem som bör kontaktas. Genom yttre kontakt 

bidrar det till problemlösningen vilket skapar ett lärande som sedan kan generera erfarenhet och där med trygghet till 

tågförarrollen. Genom kommunikation med telefon och textmeddelanden mellan fjärren och tågföraren kan en delad SA 

mellan tågföraren och fjärren skapas vilket dels bidrar till trygghet samt en uppdatering av tågförarens mentala modell.  

Dock uttryckte tre av deltagarna brister i kunskap både gällande systemet men även vad 

fjärrens kunskap skall vara: 

”[…] och sen allt är nytt och jag kan vara väldigt osäker på hur alla funktioner fungerar och 

fjärren de vet inte riktigt heller. En del okunskap. Så det är inte så säkert. Så det blir en del missar 

som gör att det ställer till det fast det inte hade behövts ställas till. Det kommer bli bra men nu, ja 

det kan ju gå snett ibland.” 

”Noll kunskap både högt och lågt. de på fjärrcentralen hade definitivt ingen koll, de som vi hade 

kontakt med. Nytt för alla. Och systemet var ju inte på nått vis driftsäkert, det kraschade hela 

tiden. Det var inte bra. Ingen viste varför det kraschade, vad man skulle gör för att förhindra/laga. 

Ingen hade erfarenhet av de problemen som var.”  

En deltagare uttryckte relationen med fjärren som av mer försäkrande karaktär. Tågföraren 

kunde få bekräftelse på att tolkning eller kommande tänkta handling: 
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”Det var mycket att hålla reda på och sen ingen är helt säker på hur det funkar. 

Fjärrtågklarerarna är det också nytt för. Om det händer en viss sak vad skall man göra då? 

Första gången om det händer något och man är helt själv måste jag ändå ringa och kolla.”  

5.3.6 Textmeddelanden 

Genom att funktionen med textmeddelanden är ny kan detta inverka på tågförares arbetssätt. 

Sju deltagare ansåg funktionen som bra trots att användningen av den var begränsad eller 

obefintlig, dock såg deltagarna potential i och med att information blir tillgänglig vid behov 

samt att den kan underlätta vid belastande situationer: 

”Den informationen som vi nu får i pappersform, och det har vi ju fortfarande, det är ju 

säkerhetsorder som vi skriver ut när vi börjar köra, om det är någon hastighetsnedsättning 

kommer orsaken upp i DMI också. Det känns riktigt bra. om man har flera säkerhetsordar är det 

lätt att en kanske missas, "vad var just där för?". Istället för att behöva bläddra i papprena 

kommer det bara upp på DMI, "ahh just ja det var den här dåliga bron här, det är därför vi kör 

långsamt här."  

”Ja det är ju bra att prata med folk men när man kör i full rulle är det faktiskt smidigt med det här 

systemet. Det är bättre än att det skall ringas man får ju en signal när det har kommit så man blir 

ju uppmärksammad på att det har skickats. Jag har än inte lyckats missa det. ””Om det är info 

som är tillnytta för tåget eller mig så är det ett lätt sätt att få info. Jag tycker inte att det skulle 

vara störande. Det kommer ju upp meddelanden, bland annat om det är kraftiga vindar. Det skulle 

inte vara fel om de (fjärren) gjorde det. Och om de inte får tag i oss och det har de ju gjort ’ring 

driften’.”  

Fem deltagare betonade hur effektivitet kan förbättras i och med att informationen kan snabbt 

distribueras till flera tågförare samt att kommande krav på ageranden kan skickas så att 

tågföraren kan förbereda sig. Funktionen möjliggör även att tågföraren kan få förklaringar till 

exempelvis stopp, se Figur 27: 

”Exempel från förra veckan då jag ringde in och sa att det hoppar X (något) ligger dumt. Då 

kunde driften skicka ut meddelande och hastighetsnedsättning till tåget som kom efter. Hade det 

varit med ATC hade de varit tvungna att ringa i stället och skriva en massa blanketter. Och det 

hade då blivit en större process. Det går lite smidigare samt att informationen syns i skärmen. Det 

hade den inte gjort med ATC. […] lite snabbare process.” 

”Det är väl kanske när det är något på gång, när man behöver kontakta dem eller att man kan 

förbereda sig. Som nu kan de ringa och säga att det kommer vara stopp i en signal längre fram så 

ta fram blanketten den och den. Så då skulle man kunna skicka "förbered blankett X". Jag vet inte 

hur smidigt det är för dem att använda det. Vad som går fortast. Det känns som att det borde vara 

att skriva. Då skulle man kunna snabba upp kommunikationen lite.” 
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Figur 27 Modell av hur textmeddelanden inverkar på tågförares SA. Fjärren skickar information till ETCS genom 

radioblockcentralen. Information presenteras genom, exempelvis textmeddelanden. Textmeddelanden skapar en delad och 

uppdaterad SA, vilket i sin tur skapar förväntningar och framförhållning. Detta gör att reaktioner kan ske exakt och 

tidseffektivt vilket gör att tidspressen inte blir lika stor och kan därmed minska stress. Fjärren kan även genom 

textmeddelanden bidra vid problemlösning . Tågföraren har en mental modell av sin kunskap samt andras kunskap. Detta är 

av betydelse vid problemlösning då metakognition avgör om extern kunskap behövs. Uppfattning av andras kunskap avgör 

vem som kontaktas. Kontakten med andra kommuniceras genom telefon, antingen med fjärren eller med kollegor. Utifrån 

detta kan kunskap utbytas och en lärandeprocess ske, vilket leder till erfarenhet och skapar trygghet. 

Tågförarna hade en positiv inställning gentemot textfunktionen. Dock lyfte sju av deltagarna 

fram fjärrens del i processen. Framförallt vikten av att båda parter skall tjäna på funktionen 

(framförallt utifrån tid) samt att det inte innebär en belastning för fjärren, se Figur 27: 

”Jag hoppas att de kommer kunna använda den mer. Det är ju många de ska ha kontakt med och 

som ringer och man hamnar i kö osv. Men jag tycker att den funktionen är bra. Ju mer man kan 

använda andra metoder desto bättre.” 

”Om det är enklare för dem att skicka meddelanden så går ju det också bra. Men det använts 

väldigt sällan.” 

”I stort sett obefintlig. Det har nog hänt ett par gånger. Den skulle nog kunna användas mera, 

men jag kan inte på rak arm säga vad. Men lite skulle man kunna gör det. Det är väl rutiner och 

sånt för dem samt en osäkerhetsgrej.” 

5.4 ERTMS och dess framtid 
Utifrån intervjudata kunde två kategorier uttydas, ”Lärdom” och ”Framtid”, samt en 

hypotetisk modell kring ett ERTMS-körbeteende och ett ATC-körbeteende baserat på tidigare 

presenterade kategorier samt teori. 

5.4.1 Lärdom 

Vid driftsättning av ERTMS på Botniabanan har en hel del problem stöts på vilket framkom i 

intervjuerna. Tre av deltagarna lyfte att det fanns en positiv sida då fel uppstod, genom att det 

dels möjliggör inlärning och erfarenhet kring systemet och därigenom skapar självförtroende 

samt att det triggade kommunikation mot yttre parter som kollegor eller fjärren vilket gjorde 

att insikt kring andras erfarenheter kunde tillgodogöras. Detta blir en viktig del i 

problemlösningsprocessen: 
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”[…] och sen alla problem som var i all ära, så på grund av dem har man lärt sig väldigt mycket. 

Vi har ju varit med på alla uppdateringar. […] dels har man lärt sig hur fjärren jobbar och vad 

dom ska gör. Har det blivit strul vet man lite vad dom kan och inte kan. Eftersom man har varit 

med länge har man fått se de flesta felen. En del av dem kräver extra vaksamhet. I och med det så 

känns inte saker så främmande. Numera är det väldigt lite saker som en själv är orsaken till.”  

”[…] det ju alltid (nervöst) när man kör på nya sträckor oavsett system. Men samtidigt var det lite 

problem i början. Samtidigt var det bra att det var det för man lärde sig hur man ska handslas 

med de här särfallen. (Det) gjorde att man inte stressade upp sig. För de hände lite då och då.”  

5.4.2 Framtid 

I intervjuerna framkom det att Botniabanan är, jämförelsevis, att betraktas som en ganska 

begränsad körsträcka utifrån att det är få tåg som trafikerar den samt att det saknas bland 

annat järnvägsövergångar. Fem av tågförarna tog upp hur framtida utveckling av banan kan 

komma att medföra mer information samt att det är då som tågförarna verkligen kan säga 

något om systemet och tågförarnas hantering av information: 

”[…]men det kommer säkert att bli mer när man kör ner mot ådalsbanan, då det är mer 

hastighetsnedsättningar. Så då kanske det blir lite mera rörigt i DMI. Nu med ERTMS så kändes 

det inte så svårt längre.” 

”Nu har vi ju inte så mycket information. Det ska ju komma mera utifrån vägövergångar osv. Från 

början var det lite krångligt att veta avståndet till olika saker. När man hade stopp till… hur långt 

det var till stoppsignalen.” 

”En ny upprustad stäcka med mycket vägkorsningar kommer att försvåra, det är som ytterligare 

ett signalsystem kan man känna. Och det har vi ju inte på Botniabana och det är jätteskönt.” 

5.4.3 ERTMS- och ATC-körbeteende 

Utifrån kategorier som redogjorts ovan har en hypotetisk modell av ett ERTMS-körbeteende 

skapats, se Figur 28. Modellen bygger på intervjuerna samt systembeskrivning. 

 

Figur 28 En övergripande hypotetisk modell av ett ERTMS-körbeteende. 
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Modellen (Figur 28) betonar den delande SA mellan systemet med omvärlden och tågföraren. 

Genom detta körbeteende bygger besluten på att i första hand skapa förväntningar och om 

möjligt resultera i frigörande av mentala resurser.  

Ett ATC-körbeteende bygger däremot på att reagera när systemet säger till och att 

uppmärksamheten fokuseras utåt, se Figur 29. Detta gör att möjligheterna till en delad SA 

minskas genom att ATC-körbeteendet inte lägger vikt på att skapa framförhållning utan 

endast fokuserar till uppdatering, vilket leder till att möjligheterna till frigörande av mentala 

resurser minskar. 

 

Figur 29 En övergripande hypotetisk modell av ett ATC-körbeteende. 
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6 Diskussion 

Följande kapitel kommer först att behandla studiens validitet och reliabilitet för att sedan föra 

en diskussion kring resultatet och hur det förhåller sig till litteraturstudien. 

6.1 Metoddiskussion 
Fallstudier lämpas att appliceras på områden som är relativt outforskat samt att få fördjupad 

förståelse inom ett område genom att beskriva platser eller företeelser utifrån dess naturliga 

kontext (Yin, 2003). Då SA inom tåg är relativt lite undersökt samt att systemet är nytt inom 

järnvägen i Sverige anses en singel fallstudie som ett lämpligt metodval. 

Fallstudier förespråkar ofta att datainsamlingsmetoder bör kombineras för att kunna 

triangulera data, dels för att förstärka resultaten genom att de pekar på samma sak samt att de 

kan ge fördjupad insikt i data och öppna upp nya dörrar inom studien (Hsieh & Shannon, 

2005; Yin, 2003). Genom att applicera ett sådant tillvägagångssätt kan 

konstruktionsvaliditeten förstärkas. Utifrån de begränsningar som fanns för studien kunde 

inga observationer genomföras. Dessa skulle i så fall ha syftat i att ge författaren fördjupad 

förståelse för hur tågförarna utförde sitt arbete samt kunna användas som underlag till 

intervjuerna. Denna brist kan ha gett en viss påverkan på studiens konstruktionsvaliditet, dock 

kan dess påverkan ha minskats genom att observationer genomfördes innan intervjutillfällena. 

Detta gav författaren kunskap om den miljön vilket tågförarna interagerade med. Genom detta 

har ändå en förståelse samt kunskap kunnat anskaffas samt användas vid intervjuerna då 

följdfrågor kunde ställas vilket gav möjlighet till fördjupad insikt som då ger stöd för 

innehållsvaliditeten (Martyn & Denscombe, 2002).  

Ett vanligt steg innan datainsamling är att pilottesta det valda verktyget, detta är som en enkel 

försäkran till att säkerställa innehållsvaliditeten (Martyn & Denscombe, 2002; Yin, 2003). 

Frågeformuläret som användes i denna studie pilottestades inte innan intervjutillfällena på 

grund av bristande resurser, både gällande deltagare samt tid. Genom den abduktiva ansatsen 

har teorier hjälpt identifiering av viktiga variabler, samt eventuella samband mellan dem, 

vilket dels lade grund för datainsamling (Hsieh & Shannon, 2005). Detta gjorde att 

intervjuformuläret ändå bör kunna betraktas som representativt med en god innehållsvaliditet. 

Även den iterativa processen syftade till att ge fördjupad insikt för uppkomna fenomen inom 

studien. Detta genom att författaren ständigt pendlade mellan olika aktiviteter inom 

forskningsprocessen, vilket då förstärker kvaliteten i data och förklaringar som presenteras 

samt hur väl de representerar verkligheten (Martyn & Denscombe, 2002).   

6.1.1 Datainsamling 

En notering som bör göras är att ERTMS har stött på mycket problem vid driftsättning på 

Botniabanan. Systemet har genomgått ett antal uppdateringar vilket har lett till ett mer stabilt 

system än vad som varit under hösten och vintern 2011. Detta gör att svaren från tågförarna 

har svårt att undvika att bli färgade av denna historik, då vissa jämförde nuläget med hur det 

var vid driftsättningen. Detta gör att det finns risk för en mentalitet att ”det kan vara värre” 

(vilket de har fått erfara) som kan ha gett en påverkan på de svar som har fåtts. Dock 

balanseras detta något genom att erfarenhet samt ålder på deltagarna var relativt utspritt.  
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Då datainsamlingen genomfördes genom telefonintervju på deltagarnas rast fanns det inte 

möjlighet för författaren att kontrollera den kontext i vilket intervjun ägde rum. I ett försök att 

minska detta uppmanades deltagarna att hitta ett lugnt ställe där de upplevde att de kunde tala 

obehindrat. Dock var det tvunget att deltagaren måste kunna utföra det som de hade behov av 

vid rasten, exempelvis att intervju tog plats på ett fik för att deltagaren ville hinna få sin 

kaffepaus. Genom att intervjun tog plats på tågförarens rast kan det ha gett en viss inverkan på 

tågförarnas svar utifrån att de kan ha begränsat och valt att hålla svaren korta för att vara säker 

på att tiden inte dras över. Detta kunde styras genom att intervjun var av semistrukturerad 

karaktär och följdfrågor kunde ställas för fördjupning av svaren.  

Detta gör att det kan finnas påverkande faktorer som gör att data kan ha påverkats utifrån de 

kontextuella samt tidsberoende brister som fanns. Dock vägs detta upp emot att deltagarna 

själva fick valfriheten att delta, vilket innebär att det fanns ett egenintresse samt motivering 

till att svara ärligt på frågorna. 

På grund av den tidsmässiga begränsningen som fanns för intervju skickades frågorna ut till 

samtliga deltagare. Detta gav dem då tillfälle att reflektera kring sina åsikter samt att det gav 

en övergripande bild kring syftet med intervjun (utöver det informations mail som skickats ut) 

och deltagarna visste då vad frågorna handlade om (se appendix, Bilaga 2). För att undvika 

missförstånd av frågorna skrevs inom parenteser vad frågan syftade till att söka svar på, detta 

var för att underlätta för deltagarna då de reflekterade över frågorna.  

För att minska risken för felaktiga efterkonstruktioner spelades intervjuerna in så att de sedan 

kunde transkriberas och där igenom få korrekt återgivelse. Då datainsamlingen skedde under 

en och samma vecka och intervjuerna behövde transkriberas så snabbt som möjligt skedde 

detta parallellt med intervjuerna. Detta möjliggjorde att intressanta aspekter i en intervju 

kunde lyftas upp i en annan. Vilket gör att datamaterialet kunde få ett djup och för tågförarnas 

arbete och synsätt. Dock medför det att intervjuer som gjordes innan ett ämne uppenbarat sig 

inte fick möjlighet att möta upp det. Något som hade varit att föredra i denna studie var att 

återkomma till deltagarna efter att alla transkriptioner genomförts. Detta för att kunna lyfta 

upp intressanta fynd och möjliggöra fördjupning samt att förtydliga svar som givits i den 

första intervjun. Då detta är en 15 hp uppsats med en begränsad tidsram fanns det inte 

utrymme att genomföra en sådan validitetskontroll, utan studiens fynd kräver vidare forskning 

för att bekräfta reliabiliteten.  

Ett sätt att öka den ekologiska validiteten hade varit att intervjun tog plats i hytten alternativt 

att deltagaren samt författaren hade varit i samma rum med en bild kring miljön av 

tågförarhytten. Genom detta hade det då varit möjligt för deltagaren att visa, peka eller på 

annat vis visuellt sätt styrka sina svar, vilket hade kunnat ge författaren mer kunskap samt att 

deltagaren hade kunnat komma på andra saker som den ville ta upp genom att visuella cues 

finns i det samband som de frågas efter.  

Det finns förstås flera nackdelar med telefonintervjuer, dels att den personliga kontakten 

missas och därav uttryck och gester samt att intervjun kanske inte blir så fördjupad som det 

hade kunnat önskas. Även balansgången med hur mycket utrymme i form av tystnad bör ges, 

dels för att inte riskera att avbryta men ändå inte att verka ointresserad. Genom personlig 
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kontakt kan uppmaningar till utveckling, fördjupning eller förstärka intressanta aspekter ges i 

form av kroppsspråk, ögonkontakt, mimik och rätt tillfälle för ljud.  

Då antalet deltagare bestod av 9 tågförare är den externa validiteten relativt liten samt att 

empirin är deltagarnas subjektiva åsikter vilket gör data svår att generalisera. Utifrån 

källtriangulering finns dock samband som styrker att studiens resultat är relativt 

representativt. 

Genom källtriangulering kan data i denna studie förstärkas genom att både interna dokument, 

forskningsartiklar samt den litteraturstudien tagits i hänsyn. Vilket gör att innehålls-, yt- samt 

begreppsvaliditeten ökar (Martyn & Denscombe, 2002).  

Det hade varit önskvärt att en observationsstudie gjorts med tågförarna som intervjuades. 

Detta hade gett författaren ökad insikt till den kontext deltagarna befinner sig vilket även hade 

gett högre innehållsvaliditet till studien genom att metodtriangulering varit möjlig (Dubois & 

Gadde, 2002; Yin, 2003). Detta var författarens ambition att göra, dock uppkom hinder utom 

författarens kontroll som gjorde att dessa inte kunde genomföras. Detta försökte kompenseras 

genom källtriangulering samt observationer vid testkörning.  

6.1.2 Analys 

Innehållsanalyser anses generellt som lämpliga vid analyser av text genom att en systematik 

för kodning och identifiering av teman och mönster används (Hsieh & Shannon, 2005). 

Genom att använda en riktad innehållsanalys kan det teoretiska ramverket valideras (Hsieh & 

Shannon, 2005). Dock finns det risk att forskaren kan bli förblindad till de kontextuella 

fenomenen inom utvald teori ifall en övertro eller brist på kritiskt förhållningssätt finns. Detta 

har i denna studie försökt att begränsas utifrån den explorativa ansatsen inom SA. Vid 

summerande innehållsanalys bör den exemplifieras genom att lyfta fram den textuella data, 

detta för att läsaren skall ha möjlighet att bedöma reliabiliteten för intern konsistens (Hsieh & 

Shannon, 2005) vilket i denna studie har gjorts genom att tolkningen kan exemplifieras 

genom att lyfta fram svar från deltagare. Genom mönster matchning kan den interna 

validiteten förstärkas (Yin, 2003). 

Yin (2003) poängterar hur risken för subjektiva influenser från forskaren vid analys av data 

riskerar att ge en felaktig bild av deltagarnas beskrivningar av verkligheten. Ur denna aspekt 

råds forskare, framförallt inom kvalitativa metoder, att bestå av fler än en person vid 

insamling men även vid analys av data (Yin, 2003). Detta har inte kunnat göras i denna studie 

då resurserna för att ta in utomstående inte fanns. Samt att en sådan åtgärd även har sina 

brister i och med att data analyserades utifrån en riktad innehålls analys vilket kräver 

kännedom kring teorier inom området (Hsieh & Shannon, 2005), även att en fallstudie innebär 

att forskaren går djupt in i fallet, vilket är svårt för en utomstående att kunna uppnå samma 

insikt kring data (Yin, 2003).  

6.2 Resultatdiskussion 
Detta examensarbete syftade till att utifrån Situation(al) Awareness-perspektiv undersöka hur 

implementeringen av ERTMS inverkat på processen att framföra tåg. Detta resulterade i en 

övergripande modell samt ett antal exemplifierande modeller för att besvara de tre 
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frågeställningarna. I den följande diskussionen behandlas frågeställning 1, ”Hur skapar 

tågförare sin SA vid användning av ERTMS?” i avsnitt 6.2.1, frågeställning 2, ”Vilka 

skillnader upplever tågförarna att det finns mellan ATC-systemet och ERTMS och hur 

påverkar det SA?” i avsnitt 6.2.2, 6.2.3 och 6.2.6 och frågeställning 3, ”Vid användning av 

ERTMS, vilken inverkan har tågförares SA på arbetssättet?”, i avsnitt, 6.2.3, 6.2.4 och 6.2.5 

6.2.1 Tågförares SA 

Framtagning av modellen har varit en svårbalanserad process där problematiken främst bestod 

av att kunna återge tågförares SA på ett begripligt och konkret sätt. Modellerna som har 

skapats har inte kunnat undvika en sorts meta-SA vilket innebär att en "ren" bild av SA inte 

har kunnat skapas. Grunden för detta är ungefär som problematiken kring hönan och ägget, 

vad kommer först? 

Till skillnad från Endsley (1995 b), men i samstämmighet med Alfredson (2007) studie inom 

litteraturen, inkluderas mentala modeller i tågförares SA. Resultaten visar på att mentala 

modeller har en viktig roll för tågförares SA. Detta genom att det har visats att det sker en 

ömsesidig påverkan mellan tågförares mentala modeller samt Sa-enheter. Detta gör det svår 

att särskilja mentala modeller från SA. Som Endsley (1995b) ser på det är tågförarens mentala 

modeller ett resultat av deras SA, vilket går hand i hand med synsättet att SA är en linjär 

process som enbart består av perception och erfarenhet. Dock visar denna studies resultat på 

att tågförares SA skapas mer genom loopar och att det därmed inte går att särskilja mentala 

modeller då de från början är med. Vilket Alfredson (2007) samt Stanton et al. (2006), 

påpekar gentemot Endsleys (1995b) trenivåsmodell, att SA snarare är en cirkulär process och 

inte en linjär. Detta gör att en SA modell aldrig kan bli komplett då det alltid kommer finnas 

möjlighet till att ta ett till steg tillbaka i processen.  

Modellen inkluderar ett antal primära aktiviteter som framkom utifrån intervjuerna vilket var 

viktiga för tågförares SA. Endsley (1995b) lyfter upp hur beslutsfattande och prestation har en 

ömsesidig inverkan på varandra. Aktiviteterna har därmed inkluderats för att kunna ge en 

helhetsbild på tågförares SA.  

Frågeställningen, hur tågförare skapar sin SA, inkluderar inte enbart grunden inom SA utan 

även vad som påverkar SA. Detta har gjort att modellen även inkluderar komponenter som 

Endsley (1995b) har skilt från SA, så som arbetsbörda, stress, mentala modeller.  

Resultaten visar att skapandet av tågförares SA är i allra högsta grad en distribuerad process 

som innebär flera olika typer av informationskomponenter för att tågföraren skall kunna skapa 

sig en enhetlig bild av kontext samt kommande handlingar.  

Tillvägagångssätten som modellerna uppvisar stödjer Kleins et al. (1989) RPD modell utifrån 

att det sker en ständig uppdatering mellan tågföraren och dess omgivningen samt O´Hare et 

al. beskrivning av hur processen till SA skapas. 
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6.2.2 Sa och SA 

Detta avsnitt kommer att diskutera resultatet utifrån Uhlarik och Comerford (2002) 

indelningar av Sa samt Endsley (1999) indelning av SA, dels vad de utgörs av samt hur de 

kan påverkas utifrån olika kontexter. 

Miljömässig medvetenhet 

Resultat visar på att den miljömässiga medvetenheten har betydelse utifrån vilka 

förväntningar tågföraren skapar, både kortsiktigt samt långsiktigt. Vid användning av ATC-

systemet var möjligheterna för att tågföraren skulle kunna skaffa sig en miljömässig 

medvetenhet begränsade. Detta dels på grund av att informationen helt enkelt inte var 

tillgänglig för tågföraren samt att informationen som tågföraren fick var inte nödvändigtvis 

färsk, se 5.2.1. Genom ERTMS kan tågföraren säkrare kunna tro på sina förväntningar och 

miljömässiga medvetenhet. 

Spatial medvetenhet 

Genom att markering för, exempelvis, stopp anges på två ställen och som tillsammans bildar 

den aktuella punkt som tågföraren skall förhålla sig, ställer det nya krav på den spatiala 

medvetenheten (Uhlarik & Comerford, 2002). I 5.2.3 visar resultaten på att det var enklare 

med ATC att gå mot stopp då detta innebar att tågföraren enbart behövde förhålla sig till en 

informationskälla. I och med ERTMS måste tågföraren pendla mellan den invändiga 

informationen samt den utvändiga för att sedan sätta samman det för att kunna skapa en 

spatial medvetenhet.  

Dock ansågs inte avståndsbedömningen som något svårt, vilket kan bero på hur informationen 

presenteras i DMI. Hiremath et al., (2009) samt Mumaw et al., (2001) menar på att sättet som 

informationen presenteras samt hur tydligt feedbacken är har betydelse vid övervakning samt 

för SA. Svårighetsgraden på avståndsbedömningen kan även vara ett resultat utifrån att miljön 

på Botniabanan är begränsat vilket kan påverka hur ofta avståndsbedömningar behöver ske. 

Vid ökad informationsmängd riskerar displayen att bli svårtydig, vilket medför att risken för 

bristande SA ökar (Adams, 2001).  

Bland annat uttryckte några av tågförarna att det kan bli annat att vänta framöver då mer 

information kan bli tillgänglig för tågföraren i och med utvecklingen av ERTMS-banan, se 

5.4.2. Detta göra att om flera indikationer, som kräver avståndsbedömning, kommer tätt inpå 

varandra, kan detta tillsammans med tidspress gör att processen får en ökad komplexitet. 

Vilket liknar de resultat Gugerty (1997) visar på utifrån de krav som ställs vid bilkörning, där 

förarens arbetsminne, spatiala förmåga samt perceptuella-tracking är av stor betydelse. 

Gugerty (1997) studie visar på att vid kraftig trafikering kan överbelastning av arbetsminnet 

uppkomma och därmed riskerar föraren att brister inom den relativa medvetenheten vilket 

leder till låg SA (Alfredsson, 2007). Kraftig trafikering skulle i tågförares fall motsvara då 

mycket stimuli, från ett eller flera håll, kommer samtidigt.  

Då tågföraren blir tvungen att särskilja indikationerna åt samt para ihop dem med den externa 

miljön samtidigt som tåget förs fram i höga hastigheter, skulle detta kunna innebära att en 

vigilansproblematik kan uppstå. Viktor (2011) betonar att identifiering av informationsbehov 

samt hur det bör behandlas är en viktig del vid systemutveckling, det kan exempelvis vara att 
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ett samtal fördröjs vid ett filbyte. Exempel på hur detta skulle kunna användas inom tåg är att 

fjärren inte ringer vid vissa tillfällen, till exempel om tågföraren är vid ett läge av banan som 

har mycket växlar och måste därmed hålla koll på dem samt hastigheten, då kan det vara 

lämpligare (om möjligt) att istället skicka ett meddelande. Comstock et al. (2010) studie av 

piloter visar på att utvändig kommunikation i komplexa situationer bör helst undvikas eller 

anpassas utefter de krav som situationen kräver. Dock är detta något som bör studeras vidare. 

Bland annat utifrån Klauer et al. (2006) studier mot sekundära uppgifter och hur de kan delas 

in i nivåer (komplexa, moderata och enkla). Detta kan innebära att kartlägga 

informationsutbytet mellan fjärren och tågförare då ERTMS kan innebära ökad komplexitet. 

Men även att se till hur tågförares Sa påverkas (O’Hare et al., 1998) av hur information 

sammanfaller samt hur tätt punkter, som kräver avståndsbedömning, kan komma för att 

fortfarande vara hanterbar och kunna utnyttjas av tågföraren.  

Miljömässig/ Spatial medvetenhet 

En av deltagarna var inne på hur implementeringen av ERTMS bidragit till ett nytt sätt att se 

på banan, se 5.3.1. Utifrån den beskrivningen går det att avläsa hur den miljömässiga 

medvetenheten (som behandlas i stycket miljömässig medvetenhet) och den spatiala 

medvetenheten (behandlat i stycket ovan) skapar en helhet kring banan för tågföraren. Genom 

att tågföraren har och applicerar det perspektivet kan en medvetenhet skapas om ERTMS 

inverkan på SA. Detta är en viktig poäng att fånga upp utifrån utbildningssyfte. Då ERTMS är 

tänkt att implementeras över hela Sverige, på olika nivåer, är detta en ny era för tågbranschen 

att utveckla nya sätt att se på framförandet av tåg. Dock bör detta arbete påbörjas nu för att 

förhindra att gamla oönskade beteenden följer med till det nya systemet. Detta innebär att, 

som Olsson et al. (2001) betonade i sin rapport, att utbildningen bör ses över.  

Temporal/ Navigationsmedvetenhet 

En viktig och betydande del för tågförares temporala medvetenhet bestod i att informationen 

som tågförarna hade tillgång till var färsk samt att den blev tillgänglig när den behövdes, se 

5.2.1. Stanton et al., (2009) och Stewart et al., (2008) poängterar att denna helhetsbild på 

systemet är en viktig del för SA. Denna studies resultat, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 och 5.3.6, 

visar på att tågförare har en viss medvetenhet kring det sociotekniska samt DSA system som 

de befinner sig i. Utifrån kontakt med externa källor som fjärren samt utifrån informationen 

från ERTMS kan tågförare skapa en temporal medvetenhet kring kommande händelser samt 

navigationsmedvetenheten (vilket inkluderar samtliga andra medvetande formerna) och 

utifrån detta skapas samt hålls SA uppdaterad. Skillnader mellan ATC-systemet samt 

ERTMS-systemet utifrån hur tågförarna skapar temporal medvetenhet och 

navigationsmedvetenhet består framförallt av informationen som visas i DMI. Uppdatering av 

SA genom fjärren är fortfarande densamma, dock har ERTMS bidragit med att underlätta 

införskaffandet av den temporala medvetenheten. Genom att kontakten mellan ERTMS och  

radioblockcentralen utgör en betydande faktor, dels som informationskälla men även utifrån 

ett säkerhetsperspektiv (för att ETCS skall kunna verka som ett tågskyddssystem), skapar den 

ett beroende mellan tågföraren och möjligheterna till att kunna utföra sitt arbete. Utifrån ett 

sociotekniskt samt DSA perspektiv, kräver detta att tågföraren bör vara medveten interna 

brister hos sig själv i form av metakunskap men även externa, så som brister inom systemet 

för att Sa processen skall kunna nå en tillfredställande nivå vilket möjliggör god SA (O'Hare 
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et al., 1998). Både Endsley (1995b) och Alfredson (2007) betonar att medvetenhet kring sin 

egna bristande SA är viktig för möjligheterna att fortfarande kunna prestera bra.  

6.2.3 ERTMS-körbeteende 

Trots att tågförarna uttryckte brister inom driftsäkerheten för ERTMS, se 5.2.2 upplevde de 

ändå att det kunde generera ett mer avslappnat förhållande till körningen, se 5.3.4. Detta är en 

motstridighet som är värd att utforska närmare utifrån vilken inverkan det kan få på 

säkerheten då det tenderar att finnas en systemtillit som inte är tillräckligt kritisk. Exempel på 

systemtillit är att tågförarna förlitar sig på att ERTMS eller att ATC säger till om det vill 

något. Vilket även Olsson et al. (2001) resultat visade på. Mitchell et al., (2009, 2010) studier 

inom cockpits har visat att glass cockpits har medfört att piloter riskerar att ha allt för stor tillit 

till automation. Därmed är det av vikt, vid implementering av ett nytt system, att se så att en 

för stor systemtillit inte skapas. 

Resultatet 5.3.3 visar på att tågförare fortfarande tenderar, till viss del, att tillämpa principen 

att "köra på pip", vilket liknande resultat som Olsson et al. (2001) presenterar i sin rapport. 

Detta trots att Olsson et al. (2001) betonade behovet av att utbildning bör ses över då detta 

kan innebära en säkerhetsrisk. Då detta kan innebära att fel inte upptäcks. 

Genom att ERTMS är ett nytt system, men att tågförare fortfarande tillämpar gamla 

körbeteenden, 5.3.3 och 5.3.4, utifrån hur de väljer att uppdatera sin SA, kan det leda till att 

det får andra effekter än vid ATC. Exempelvis upplever vissa av tågförarna att det inte har 

blivit någon skillnad i och med ERTMS. Vilket kan bero på att de inte utnyttjar systemet fullt 

ut samt att tågförare tenderar till ett mer avslappnande körsätt vilket kan leda till 

vigilansproblem om det resulterar i bristande stimulans och att tågföraren räknar med att 

systemet säger till vid krav på uppmärksamhet. Detta kan då leda till att tågförares SA inte 

uppnår samma nivå som ERTMS-systemet kan möjliggöra, samt att understimulans kan leda 

till att SA blir försämrad (Endsley, 1993; Endsley & Bolstad, 1994; Langan-Fox et al., 2009).  

Den hypotetiska ERTMS-körbeteendemodellen, se 5.4.3, visar framförallt på hur ERTMS-

systemet kan leda till en delad SA, där arbetssättet, det vill säga sättet att nyttja systemet, kan 

leda till effekter som frigörande av resurser. Detta dels genom att planeringsytan kan skapa 

förväntningar och därmed både en temporal, spatial samt navigationsmedvetenhet. Denna 

förväntan måste dock uppdateras emellanåt för att kontrollera att informationen fortfarande 

stämmer. Dock kan detta möjliggöra att tågföraren kan planera in andra aktiviteter under den 

kommande körsträckan, till exempel som att hjälpa tågvärdar eller kontakta fjärren angående 

något ärende. Detta innebär då ett nytt sätt att förhålla sig till systemet.  

Utifrån Marinakos et al. (2005) studie av tågförares SA visar den på att ett system som delvis 

kontrollerar vissa bitar för framförandet av tåget gjorde att SA samt vigilansproblematiken 

förbättrades. Om ERTMS nyttjas på rätt sätt kan det ge liknande effekter. Dock visar 

Marinakos et al. (2005) på att vid full övervakning blev arbetsbördan som minst men att 

tågförarna upplevde som mest stressande då detta ledde till att tågförare måste sätta sig in i 

situationen på nytt varje gång efter att en sekundär uppgift slutförts. Detta resultat är viktigt 

att ta i beaktning så att ett frigörande av resurser vid användning av ERTMS inte leder till 

samma stressupplevelse.  
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Om tågföraren i stället applicera ett ATC-körbeteende minskas förutsättningar för ett 

frigörande av resurser då uppmärksamheten istället fokuserar till att ständigt uppdatera den 

miljömässiga medvetenheten. Vilket kan leda till understimulans då, som en av deltagarna, sa: 

"Det som finns nu är egentligen bara hastighetsnedsättningar, nedkopplingstavlor och stoppsignaler, och det ser 

ju likadant ut överallt.." 

Båda dessa körstilar innebär ett systemberoende samt systemtillit vilket är oundviklig, och 

balansen mellan dessa är något som bör studeras vidare så att ett nytt tänkande samt agerande 

inom tågbranschen kan utvecklas. Detta gör att struktur och tillvägagångssätt vid utbildning 

kan komma att behöva ses över för att fortfarande uppnå ett säkert framförande av tåg samt att 

ERTMS utnyttjas på det sätt som är tänkt (detta innebär självfallet att "vad som är tänkt" 

behöver specificeras).  

Det skall dock poängteras att ett ERTMS-körbeteende inte innebär att tågföraren helt skall 

utesluta den utvändiga miljön utan den syftar enbart till att underlätta och stödja tågförarens 

prioriteringar för att fördela sin uppmärksamhet mellan olika enheter, uppgifter och 

aktiviteter. Melander och Sahlström (2009) tar upp hur piloter tränas till att scanna av 

instrumenten i cockpiten i en specifik ordning och att denna bör ske automatiskt. Vid 

systemutveckling är detta något som tas i beaktning men som inte bör göras då piloter 

uppvisar att denna systematik inte följs (Hireman, 2009). Då mer utrustning och teknik 

implementeras kan det (i framtiden) vara nödvändigt att se över i fall en sådan systematik 

även bör införas för tåg, som ett led i att tågföraren automatiskt samlar in Sa ledtrådar 

(O´Hare et al., 1998) som i sin tur säkerställer en god SA. 

6.2.4 Delad SA 

Utifrån 5.3.2 och 5.3.4 har en frågeställning genererats som vore intressant att undersöka 

närmare, om delad SA mellan ERTMS och tågföraren kan underlätta inlärningen hos 

tågföraren och därmed leda till att erfarenhet kan skapas snabbare. Genom DMI förstärks 

information om den externa miljön vilket gör att navigationsmedvetenheten kan underlättas 

genom att tågföraren själv inte behöver skapa sig den erfarenheten genom upplevelser utan 

kan bekräfta det som omgivningen visar samt DMI. Detta skulle kunna innebära att 

inlärningskurva ökar i förhållande till kunskap av DMI. Med en ökad erfarenhet kan rutiner 

och prioriteringar fortare bildas och där med en säkrare tågförare (Endsley, 1995b). Gugerty 

(1997) studie visar på att tillgodogörandet för den spatiala medvetenheten sker primärt genom 

explicit kunskap vilket skulle i så fall stödja frågeställningen. En studie inom detta skulle 

kunna vara att blanda två eller flera prestationsmetoder, vilket Salmon (2006) framhåller ger 

en mer omfattande bild av SA. 

Utifrån bromskurvan, se 5.3.2, kan tågförare se hur systemet tänker agera om inte vissa 

förutsättningar uppfylls vilket gör att en delad SA uppstår. Genom den kan tågförarna skapa 

sig en känsla för hur och vad som är en lämplig inbromsning utifrån ERTMS-perspektiv. En 

sådan möjlig effekt, utifrån bromskurvan, liknar dem som Victor (2011) beskriver kring 

systemet "visusal distraction alert" som syftar till att lära föraren hur länge uppmärksamhet 

kan vara bortriktad. Det deltagarna framförallt framhöll var att bromskurvan gjorde att de 

slapp onödig inblandning från systemet samt att de inte behövde bromsa med marginaler utan 
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kunde applicera en mer exakt inbromsning. Detta innebär framförallt att irritation samt 

tidsslöseri kan undvikas vilket kan leda till en förbättrad arbetssituation för tågföraren då detta 

i 5.3.1 beskrevs som mest belastande för tågföraren. Om tidspress eller tidsslöseri upplevs kan 

det leda till stress (Endsley, 1993; Endsley & Bolstad, 1994) eller strävan att kringgå systemet 

(Olsson et al., 2001) vilket i sin tur kan ge en negativ effekt på SA.  

Textmeddelanden, se 5.3.6, är ett sätt för fjärren att skapa en delad SA med tågföraren. Detta 

innebär att kommande förväntningar som fjärren har är samma som tågförarens, och de båda 

är medvetna om varandras kunskap. Textfunktionen syftar till att vara ytterligare ett medie för 

tågförare att kunna ta till sig information. Dock framkom det i studien att denna funktion inte 

används. Anledningen till att den inte användes var oklar, framförallt vilka lägen det är 

lämpligt att information förmedlas via ett textmeddelande. Detta kan bero på att budskapet 

inte kommer fram vid utbildning av fjärren samt att det kan saknas ett organisatoriskt stöd för 

att funktionen skall fungera optimalt. Detta bör undersökas vidare då flera deltagare inom 

studien uttryckte både fördelar för sin egen SA men även gentemot systemet i stort. 

Deltagarna menade på att om användning av textmeddelanden var gynnsamt för fjärrens 

arbete är det ett system som bör användas då tågförarnas upplevelser kring funktionen bara 

var positiva. Genom användning av denna funktion skulle samtalen både till och från fjärren 

kunna minskas, och därmed leda till kortare samtalsköer, vilket gynnar systemet i stort, 

utifrån tidsperspektivet, samt att informationsspridning skulle underlättas för fjärren. 

Rehmann (1997) studie visar på att flera kommunikationsvägar är positivt då 

tillvägagångssättet för att förmedla information kan anpassas till situationen.  

Dock skulle en ökad mängd textmeddelanden även kunna ge en ökad "head-down" effekten 

vilket Rehmann (1997) behandlar i sin studie. Hans resultat visar att standardiserade 

textmeddelanden kan minska "head-down" effekten genom att igenkänning samt process av 

information sker snabbare. Även möjligheterna till att meddelanden läses upp kan ge en 

minskad "head-down" effekt.  

För att en delad SA skall kunna skapas mellan fjärren och tågföraren kräver detta att någon 

form av kvittering måste ske för att fjärren skall kunna veta att informationen har mottagits 

samt setts och registrerats. Feedback är en viktig del för att inte brister inom SA skall 

uppkomma (Gugerty, 1997). Två av deltagarna uttryckte att de upplevde ett ökat 

kvitteringsbehov vilket även ansågs som störande, se 5.2.1. Detta är en viktig aspekt att 

fundera kring, hur och vilka meddelanden som bör vara kvitteringsbara samt vad det innebär 

med en ökad mängd textmeddelanden för uppmärksamheten. 

6.2.5 Nya behov, nya roller? 

En stor del kring tågförarnas problemlösningsprocess bestod i att söka extern kunskap både 

mellan kollegor samt fjärren, se 5.3.5. I och med implementeringen av ERTMS och de 

medföljande driftsättningsproblemen kan fjärrens roll ha förändrats, då ett nytt behov, som 

tidigare inte fanns då ATC-systemet var driftsäkrare, har skapats från tågförarnas sida, det vill 

säga ett bollplan för vad och hur ett problem kan lösas. Bailey och Willems (2002) har i sin 

studie kunnat påvisa att det finns ett samband mellan arbetsbörda och ett ökat kommunikativt 

initiativtagande i försök att bibehålla SA. Utifrån resultaten i 5.3.5 uppstår kunskapssökande 
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då tågföraren är medveten om brister inom sin egen kunskap samt utifrån de förväntningar 

som tågföraren har, och tror sig veta om fjärrens kunskap. Då denna problematik, och därmed 

kunskapssökande, inte har funnits tidigare kan det leda till att fjärren har fått anta en ny roll 

som kanske inte har varit förväntad. Detta kan då förklara de fall då fjärrens kunskap upplevs 

som bristfällig. 

För att framtida driftsättning av ERTMS skall ske så smidigt som möjligt bör sambandet 

mellan tågförares kunskapsbehov samt problemlösning med fjärren ses över. Ifall det har skett 

en förändring kring tågförares behov och/eller fjärrens arbetsuppgifter, leder detta till att 

utbildning och/ eller organisatoriska faktorer kan behöva förändras. Om inte annat bör 

tydligare information komma ut till samtliga tågförare hur och vem som bör uppsökas vid 

problem. Samt att undersöka hur ERTMS har påverkat fjärrens arbete och SA. Då det ligger i 

samtligas intresse att ERTMS fungerar har en ökad gemenskap skapats samt att lärdomar 

mellan yrkan kunnat skapas, se 5.3.5 och 5.4.1.  

6.2.6 Belastning 

Tre av deltagarna upplevde osäkerhet med driftlägena, se 5.3.3. Mumaw et al. (2001) och 

Baxter et al. (2007) för en diskussion kring hur kognitiv missmatchning kan uppstå samt vilka 

effekter det kan ge. Denna studie har inte inkluderat att se till korrekta och felaktiga 

handlingar utan detta lämnas till fortsatt forskning. Genom att tågförare arbetar utifrån 

angivna tidsramar i form av tidstabeller är tid en resurs som är viktig att ta till vara, se 5.3.1. 

Problem eller hinder som tar tid kan trigga att tidspress upplevas av tågföraren. Detta kunde 

framförallt ses då 10övervakning ansågs vara en barriär som hindrade tågföraren i arbetet 

istället för att ses som en bra säkerhetsåtgärd. Detta stämmer med Olsson et al. (2001) 

slutsatser. Detta blir då inte enbart ett hinder i tågförarnas arbete utan innebär även ett hinder 

för deras möjligheter att utnyttja sin SA.  

6.2.7 Studien 

Då ERTMS är ett relativt nytt system som nyligen har börjat stabiliseras gör detta att denna 

studie, med dess resultat, bör ses som ett första steg i att undersökning vad ERTMS innebär 

för tågförare och deras arbete. Detta gör att en ny studie bör genomföras då systemet haft 

längre tid på sig att stabiliseras för att eventuellt kunna bekräfta denna kartläggning av 

tågförares SA.  

En del av de problem som har upplevts av tågförare är bristen på förståelse kring vad som har 

gått fel. Detta kan till exempel vara att ett felmeddelande kommer upp och som inte känns 

igen, eller att systemet kraschar helt och ingen förklaring ges till varför felet skedde. Walker 

et al., (2006) betonar hur feedback är en av de mest centrala faktorerna för användarvänlighet. 

Om ett felmeddelande inte kan uttydas bör rutiner ses över då det annars kan skapa bristande 

SA utan att tågföraren är medveten om det.  

Glass cockpits hade en förväntan att ge förbättrad SA (Mitchell et al., 2009), Dock visar 

forskning på att det finns komplikationer vid implementering av nya system (Mumaw et al., 

2001). Baxter et al., (2007) beskriver hur övergången till glass cockpits har visats enbart 

förflytta arbetsbördan istället för att ha minskat den. Fortsatta studier inom ERTMS samt SA 
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är av vikt för fortsatt kartläggning kring ERTMS och dess effekter på tågförare samt andra 

användare.   
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7 Slutsats 

Studiens slutsatser har resulterat i fyra kategorier, där ”Modellen” är slutsatser dragna från 

frågeställning tre; ”Tågförares SA och ATC” är de slutsatser som kunnat dras från 

frågeställning ett. Kategorin ”Tågförares SA och ERTMS” behandlar frågeställning två och 

kategorin ”Organisation” behandlar framförallt frågeställning tre slutsatser men även ett och 

två. I fortsatt forskning presenteras ett uppslag på de primära områdena som studien betonar 

bör studeras vidare, dock finns det självfallet en mängd med andra intressanta infallsvinklar 

än dess som är värda att forska vidare inom. 

7.1 Modellen 
För att kunna representera aktörers SA utifrån Sa-enheter i modeller bör metodiker ses över 

utifrån hur en SA modell bör byggas upp samt (kanske framförallt) visualiseras så att budskap 

i modellen kan tillgodogöras av läsaren. I dagsläget är modellerna komplexa, stora samt 

svårlästa. Detta beror på att SA är en komplex process att modellera, med många kopplingar 

samt möjliga nivåer att se till. Vilket gör att helhetsbilden lätt kan gå förlorad, framförallt då 

en mer exakt helhetsbild försöker skapas. Både O´Hare et al. (1998) samt Stanton et al. (2006) 

modeller lider av samma komplexitet som gör dem svårlästa och därmed riskerar att i 

slutändan inte säga något alls, likt som denna modell riskerar. Dock kan insikt för en aktörs 

situation genereras utifrån att Sa-enheter identifieras. Utifrån att denna studies kartläggning av 

SA har effekterna, som ny teknik kan ge, kunnat identifieras utifrån hur de kan påverka 

tågförares SA, se följande slutsatser. 

7.2 Tågförares SA och ATC 
Studien visar på att ATC är djupt rotad i tågförares sätt att se på sin miljö och 

tillvägagångssätt av arbetsrutiner. Genom ATC hade tågföraren fler informationskällor 

gällande exempelvis stoppsignal. ATC-systemet uppdatering av sin SA skedde enbart genom 

en informationskälla, det vill säga balispunkterna. Detta gjorde att tågförarens uppdatering av 

SA skedde snabbare än systemet vilket gjorde att systemet blev ett hinder för tågförarens 

möjlighet att kunna utnyttja sin SA. Med ERTMS möjliggör systemet inte enbart att 

tågföraren kan utnyttja sin egen SA utan han/hon kan även utnyttja systemet vilket gör att 

interaktionen mellan tågföraren och ERTMS skapar goda möjligheter för SA. 

ERTMS möjliggjorde även en bättre spatial- samt navigationsmedvetenhet som inte var 

möjlig i samma utsträckning som vid användning av ATC.  

7.3 Tågförares SA och ERTMS 
Planeringsytan och bromskurvan hade en betydande inverkan på tågförares SA. Den största 

fördelen med ERTMS var att det möjliggjorde en delad SA mellan tågföraren och systemet 

samt mellan andra parter som fjärren. Utifrån detta möjliggjordes nya arbetssätt som i sin tur 

kunde leda till frigörande av resurser och därmed förbättra SA. ERTMS medförde även att 

tågföraren kunde anta ett mer avslappnat förhållningssätt till framförande av tåg och detta 

skapar möjlighet till att distribuera uppmärksamheten på ett nytt sätt. Dock verkade inte den 

utökade medvetenheten av tågförarnas omgivning medföra några direkta förändringar i 
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arbetssättet utifrån hur tågförarna valde att bygga reaktion på pipljud. Detta kan bero på att 

ATC, som nämnt, är så pass rotat hos tågförare. 

7.4 Organisation 
Studien visar på att det kan finnas ett behov av att se över det organisatoriska upplägget, inte 

bara inom tågförarens arbete utan även berörda parter som jobbar med och mot tågförarna 

som fjärren och utbildningsinstruktörer. I och med att nya kommunikationsvägar introduceras, 

som inte enbart påverkar tågföraren men även exempelvis fjärrens arbete kan arbetsrutiner 

inom och mellan parterna behöva ses över för att se hur nuvarande regler, föreskrifter samt 

handhavanden och därmed rutiner matchar med de nya möjligheterna inom tekniken. Då 

implementeringen av ERTMS har krävt nya tillvägagångssätt vid problemlösning kan det vara 

nödvändigt att arbetstagares arbetsuppgifter definieras, dels för sig själva samt för varandra så 

att förväntad kunskap parter emellan uppfyller den faktiskt krävda kunskapen för arbetet.  

Utformning av utbildning för ERTMS bör ta hänsyn till hur det nya systemet inverkar/ kan 

inverka på tågförares SA. Detta innebär att nya tillvägagångssätt, metoder och studieupplägg 

kan behöva ses över för att hantering och synsätt av ERTMS skall nå sin fulla potential där 

gamla oönskade beteenden kan minimeras. 

7.5 Fortsatt forskning 

 Hur inverkar ERTMS på fjärrens arbete utifrån kommunikation med tågförare samt 

hur ser den organisatoriska strukturen ut för möjligheter att använda textfunktionen? 

 Kan ERTMS ge in inlärningseffekt som gör att tågföraren snabbare kan tillgodogöra 

sig erfarenhet? 

 Vilket arbetssätt tillämpar tågförare vid interaktion med ERTMS och vad innebär det 

för deras SA? 

 Hur inverkar mängden med informationspunkter som kräver avståndsbedömning, på 

tågförares arbetsminne? 

 Kartlägga tågförares SA utifrån två eller flera prestationsmetoder för att se om denna 

studies resultat är representativt. 
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Appendix 

Bilaga 1 

Rail Safety and Standards Board´s Driver Workload Principles 

1. Drivers are able to maintain sufficient attention to monitor for incoming information 

and for changes to the expected environment. They are not bored and able to remain 

fully alert at all times. 

2. Drivers are physically able to see and reach all equipment that assists in monitoring, 

controlling and receiving feedback. 

3. Drivers receive information (visual and verbal) clearly, sufficiently, and in good time 

to assist decision making (e.g. to brake, stop, accelerate) for safe and effective driving. 

4. Conditions should allow incidents /problems to be dealt with effectively. This suggests 

minimal distractions and work demands that do not impact on both safety and 

performance. 

5. Drivers are able to communicate with all staff with whom they have to exchange 

information. 

 

6. Drivers have hours of work and shifts that allow for sufficient rest between and during 

shifts, to minimize fatigue and maximise attentiveness and effectiveness. 

7. Personnel whose operations directly impact on driver’s work will perform as expected 

of the driver’s rule book. 

8. Conditions of work support worker well-being. 

9. Equipment that impacts on a driver’s role is reliable and performs to assist the driver’s 

task. 

10. Drivers have sufficient training, updates and/ or supervision to manage the nature of 

the work experienced in a specific cab environment. 

11. The supervisor or immediate manager works in a style that supports and facilitates 

driver function. 

12. The systems or information provided at an organisational level facilitates the driver’s 

function. 

  



  

 

Bilaga 2 

Semistrukturerade intervjuformulär 

1. Hur var det att arbeta med den gamla ATC-systemet samt panelen? 

(Behov av utveckling? Fullt tillräcklig? Hanterlig?) 

 

2. När du först fick höra om ERTMS, vad var dina tankar? 

(Vem informerade dig? Pratades det om det? Förväntningar?) 

 

3. Hur såg utbildningen ut för ERTMS? 

a. Svåraste under utbildningen? 

 

4. Hur var det första gången att köra på en fullt utrustad ERTMS bana? 

(Förändring av arbetssätten? Som du förväntat dig/inte förväntat dig? Hur är det att 

köra nu?)  

 

5. Största skillnaden mellan ATC-systemet och ERTMS systemet? 

 

6. Vad anser du att det finns för fördelar och nackdelar med ERTMS respektive ATC? 

 

7. Hur upplever du mängden möjlig information som presenteras i DMI är? 

(Antalet informationskällor, kvalitén på informationen osv.) 

 

8. I vilka lägen/ situationer kan du uppleva dig som störst belastad? På vilket sätt 

upplever du dig belastad? 

i. Beskriv situation där ETCS har varit viktigt för ditt beslutsfattande. 

 

9. Hur upplever du att det är att förstå samt omvandla informationen som visas på DMI 

samt övrig information som färdplaner och instruktioner från ledningscentralen till 

utvändig information? 

(Hur delar du din uppmärksamhet till flera informationskällor) 

 

10. Hur har införande av ERTMS påverkat: 

a. Dig i dina rutiner och arbetssätt? 

b. Systemet i stort? Det vill säga kontakten med ledningscentralen, avlämning 

mellan förare, behandling av dokument osv? 

 

11. Förbättringar/ utmaningar? 

 

  



  

 

Bilaga 3 

RPD modellen 

 

Figur 30 RPD modellen (Klein et al., 1989) 

  



  

 

Bilaga 4 

O´Hare (1998) modiferade CDM probes 

Goal specification   What were your specific goals at the various decision 

points? 

Cue identification   What features were you looking at when you formulated 

your decision? 

 How did you know that you needed to make the decision? 

 How did you know when to make the decision? 

Expectancy Were you expecting to make this type of decision during the 

course of the event? 

 Describe how this affected your decision-making process. 

Conceptual model   Are there any situations in which your decision would have 

turned out differently? 

 Describe the nature of these situations and the 

characteristics that would have changed the outcome of 

your decision. 

Influence of uncertainty   At any stage, were you uncertain about either the reliability 

or the relevance of the information that you had available? 

 At any stage, were you uncertain about the appropriateness 

of the decision? 

Information integration  What was the most important piece of information that you 

used to formulate the decision? 

Situation awareness   What information did you have available to you at the time 

of the decision? 

Situation assessment   Did you use all the information available to you when 

formulating the decision? 

 Was there any additional information that you might have 

used to assist in the formulation of the decision? 

Options   Were there any other alternatives available to you other than 

the decision that you made? 

 Why were these alternatives considered inappropriate? 

Decision blocking –stress  Was there any stage during the decision-making process in 

which you found it difficult to process and integrate the 

information available? 

 Describe precisely the nature of this situation. 



  

 

Basis of choice  Do you think that you could develop a rule, based on your 

experience, which could assist another person to make the 

same decision successfully? 

 Do you think that anyone else would be able to use this rule 

successfully? 

 Why/Why not? 

Analogy/generalization  Were you at any time, reminded of previous experiences in 

which a similar decision was made? 

 Were you at any time, reminded of previous experiences in 

which a different decision was made? 

  



  

 

Bilaga 5 

Symboler för DMI/ETCS 

 



  

 

 

  



  

 

Statussymboler 

 

  



  

 

Order och meddelande symboler för spår förhållanden 

 



  

 

 

 

 

 

 


