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0 Förord 

Att planera och styra tågtrafik är komplexa arbetsuppgifter. Människan i 
rollen som operatör (tågledare och tågklarerare) måste kunna fatta snabba och 
korrekta beslut och effektivt genomföra dem. Utvecklingen går mot snabbare 
och tätare trafik samt fler trafikutövare på banan. Kraven på operatören och de 
tekniska systemen förändras därvid.  

För att få underlag för utformningen av morgondagens trafiklednings-
system driver Banverket forsknings- och utvecklingsprojektet Framtida 
tågtrafikstyrning. Arbetet är fokuserat på operatörens roll och gränsytan 
mellan operatören och de tekniska systemen, dvs deras användargränssnitt. 
Målet är att framtida system ska uppfylla högt ställda krav på effektivitet och 
användarvänlighet. Resultatet av forskningen ska utgöra en grund för 
diskussion och beslut om en fortsatt inriktning av den tekniska utvecklingen 
inom området. 

Det sker idag en snabb utveckling av principer, metoder och tekniker för 
tågplanering och tågstyrning. De allt högre hastigheterna och den tätare 
trafiken ställer större krav på nya mer optimerande metoder för trafikstyrning. 
Planerings-, signal- och informationssystem måste förändras för att bättre 
passa morgondagens verksamhet. Yttre signalsystem kan på sikt komma att 
ersättas av datoriserade sådana inne hos lokförarna.  Miljömässiga krav, t ex 
en minimering av energiförbrukningen, blir mer uttalade. Framtidens 
styrsystem ska klara av tätare och snabbare trafik på ett optimalt sätt, utan att 
på något sätt eftersätta kraven på god service, hög säkerhet och bra 
arbetsmiljö. Tekniken kommer därför att behöva utvecklas för att svara upp 
mot dessa krav. Stödsystemen måste bättre stödja användarna i deras allt mer 
krävande arbetsuppgifter. De kommer också att innehålla mer automatik, 
beslutsstöd etc. Arbetsorganisationen kommer att behöva utvecklas och 
anpassas till de nya villkoren och möjligheterna. Människan kommer 
emellertid även fortsättningsvis att spela en mycket viktig roll i det operativa 
arbetet med tågtrafikstyrning, även om villkoren för verksamheten och de 
tekniska möjligheterna förändras. Det i denna rapport beskrivna projektet vill 
ta fram mer kunskap om hur man i kommande utvecklingsarbete bättre ska 
kunna utforma samspelet mellan människor och teknik.  

Ett av projektets huvudmål är att ta fram viktiga kunskaper för 
utformningen av framtida system för tågtrafikstyrning. Speciellt har projektet 
studerat utformningen av användargränssnitten mellan personal med olika 
arbetsuppgifter och de olika informations- och styrsystemen. Avsikten är att 
kunna göra dessa så användbara ("användarvänliga") och effektiva som 
möjligt. Detta sker dels genom att ta tillvara och tillämpa tidigare forskning 
och erfarenheter, dels genom intervjuer, observationer och analys av dagens 
arbete inom tågtrafikstyrningen.  

En stor del av projektarbetet har ägnats åt att beskriva vilka krav man 
måste ställa på styrsystemens användargränssnitt, för att den inblandade 
personalen ska kunna arbeta så bra och effektivt som möjligt. För att kunna 



6 

göra detta fordras kunskap om hur människan fungerar och beter sig i sådana 
arbetssituationer samt en mycket grundlig förståelse för vad arbetet med 
tågtrafikstyrning verkligen innebär. En extra svårighet är att de nya systemen 
ska utvecklas för en framtid som vi ju inte har full inblick i. 

Människans egenskaper är i vissa avseenden mycket avancerade medan vi i 
andra avseenden har kraftiga begränsningar i vad vi klarar av. Beteende-
vetarna har sedan lång tid studerat detta i olika slags arbetssammanhang, och 
sådana kunskaper är till stor del användbara här. Denna delrapport från 
projektet, Grundläggande teorier och utgångspunkter, är en genomgång av 
sådana kunskapsområden som vi funnit centrala för det fortsatta arbetet med 
utformning av framtida styrsystem, användargränssnitt, beslutsstöd, arbets-
platser  m.m. De behandlade områdena är: 

 
Mänsklig perception och kognition 
Kunskap om hur människan fungerar med avseende på hur vi uppfattar vår 
omgivning samt hur vi tolkar information, tänker, lagrar information (minns) 
m.m. 
 
Den "mänskliga faktorn" och olyckor 
Vi människor agerar inte logiskt i strikt matematisk mening, något som både 
är en svaghet och en styrka. Vi kan lätt göra fel, om det finns möjligheter till 
detta, men vi har också en förmåga att kunna reda ut komplicerade och totalt 
oförutsedda situationer. 

 
Mänskligt beslutsfattande i dynamiska, tidskritiska situationer 
En kort redovisning av vad man idag vet om hur vi fattar beslut i komplexa 
situationer, när vi har ont om tid etc. 
 
"Situation awareness" 
Situation awareness är ett begrepp som handlar om hur en mänsklig operatör 
skapar sig en bild av den situation man befinner sig i, och som bidrar till att 
man förstår situationen, får "koll på" vad som händer etc. Situation awareness 
kan skapas genom bra info5rmationsystem och användargränssnitt. 
 
"Automation surprises" 
I många arbetssituationer arbetar en mänsklig operatör i samverkan med ett 
automatiskt system, en "autopilot" etc. Det är då synnerligen viktigt att detta 
"samarbete" fungerar smidigt, att det inte uppstår oklarheter, konflikter m.m. 
En typ av problem som ofta uppstår är att operatören inte förstår eller kan 
förutse vad automaten gör i en viss situation, utan man blir mer eller mindre 
överraskad. En vanlig reaktion är då att man helt enkelt stänger av automaten. 

 
Kognitiva arbetsmiljöproblem 
I samband med ett datorstött arbete kan det uppstå hinder för människan att 
kunna utnyttja sina kunskaper och förmågor på ett bra sätt. Vi kallar sådana 
problem för kognitiva arbetsmiljöproblem. Då sådana uppstår fungerar 
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människan sämre än nödvändigt, man blir belastad, stressad, gör lättare fel 
osv. Ett dåligt och krångligt användargränssnitt kan t ex ge sådana problem. 

 
Operatörsarbete inom process- och trafikstyrning 
Det finns mycket erfarenheter av hur operatörer arbetar inom andra områden, 
t ex inom processindustrin, samt hur styrsystem och gränssnitt där är 
utformade. Vi refererar kort till en del sådana erfarenheter. 

 
Utvärdering av användbarhet 
När man utvecklar nya styrsystem och användargränssnitt är det viktigt att 
man hela tiden har kontroll över användbarhetsaspekter på det utvecklade. Det 
finns en del metoder för att göra sådana undersökningar och analyser. 

 
Verksamhetsutveckling och användarcentrerat utvecklingsarbete 
Vid utveckling av förslag till nya tekniska lösningar, informationssystem m.m. 
är det till mycket stor hjälp att nära samverka med de som är de verkliga 
experterna på nyttan av förslagen, nämligen de som arbetar i verksamheten. 
Det finns en hel del metoder och erfarenheter som man kan ha hjälp av när 
formulerar krav, tar fram prototyper, utvärderar dessa osv. 
 
 
En viktig del av arbetet i projektet har också varit att skapa en beskrivning, en 
modell, av "systemet tågtrafikstyrning". Beskrivningen ska utgöra en ram för 
att förstå systemet, kunna resonera kring det samt kunna analysera det för att 
förstå viktiga aspekter på arbetet som bedrivs i det, informationshanteringen 
krav på operatörsstöd m.m.  

För att klara av detta behöver vi först en grundläggande struktur för att 
kunna beskriva och analysera styrning av komplexa dynamiska system. 
Systemet vi vill kunna beskriva här är inte själva tågtrafiken som sådan, utan 
det styrsystem som operatörerna utnyttjar vid tågtrafikstyrningen samt 
operatörernas eget arbete i samband med utförande av planeringen och 
styrningen. 

Strukturen, som presenteras ganska utförligt i rapporten, utgör basen för de 
fortsatta kartläggningarna och analysen av tågtrafikstyrningen. Den är baserad 
på det faktum att för att kunna styra ett komplext, dynamiskt system måste 
fyra villkor vara uppfyllda: Man måste ha ett mål, en modell, kunna observera 
tillstånd hos systemet samt kunna genomföra nödvändiga styråtgärder. 

 
 

MDI, Inst. för informationsteknologi 
Uppsala universitet 
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Grundläggande teorier och utgångspunkter. En kunskapsbas 
för utformning av framtida styrsystem och användar-
gränssnitt för tågtrafikstyrning 

1 Mänsklig perception och kognition 

För att förstå problem som uppstår i samband med att människor interagerar 
med tekniska system av olika art är det nödvändigt med grundläggande 
kunskaper om perception1 och kognition2. Inom beteendevetenskaperna, 
speciellt psykologin, har man sedan länge studerat detta, och det finns många 
resultat som direkt låter sig överföras till människa-maskinfrågor och till 
utformning av effektiva användargränssnitt för de som t ex ska styra 
komplexa trafikprocesser. 

Den korta sammanställning som följer här ger naturligtvis inte någon 
fullständig bild av komplexiteten i hur människan fungerar och interagerar 
med tekniska system i olika slags arbetssituationer. Avsikten är att beskriva 
några aspekter som är viktiga när det gäller förståelsen av de problem som kan 
uppstå när en mänsklig operatör skall delta i och styra ett komplext skeende 
och när det gäller villkoren för hur informations- och styrsystem därför bör 
utformas för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

Framställningen här är också gjord för att förklara begrepp och fenomen på 
ett enkelt sätt och gör inte anspråk på vetenskaplig stringens. 
Det finns flera läroböcker som beskriver detta på ett mer stringent och 
utförligt sätt. Exempel på sådan litteratur är Dix m. fl. (1998) och Preece 
(1994). 

1.1  Medvetna och automatiserade kognitiva processer 
För att beskriva mänsklig informationsbearbetning är det viktigt att göra en 
uppdelning mellan medvetna och automatiserade tankeprocesser. 

På en mycket medveten nivå är människan kreativ och har en avancerad 
och adaptiv problemlösande förmåga. På denna nivå är däremot kapaciteten i 
andra avseenden starkt begränsad. Vi klarar bara av att behandla en sak i 
taget. På en lägre kognitiv nivå där vi utför inlärda och ”automatiserade” 
uppgifter har vi däremot en så gott som obegränsad parallell kapacitet. Se 
figuren nedan. Det är inte helt klarlagt om det finns några diskreta kognitiva 
nivåer som dessa processer kan fungera på eller om det är så att det finns ett 
mer kontinuerligt spektrum av "medvetenhet" från den lägsta automatiserade 
till den högsta och mest medvetna. Den viktigaste skillnaden ligger mellan de 
båda ytterligheterna, den mest medvetna nivån där vi löser avancerade 
problem och bara gör en enda sak åt gången, respektive den mest automatise-

                                                 
1 Perception handlar om människans mottagande av impulser via sinnesorganen 
2 Kognition handlar om människans kunskaper, förmågor att behandla information, tankeprocesser och 
minnesförmåga, m. m. 
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rade nivån där vi utan medveten ansträngning kan utföra i och för sig 
avancerade aktiviteter men utan att "tänka på vad vi gör". 

I samband med processkontroll är denna uppdelning ofta en mycket viktig 
del av modellerna av operatörers informationsbehandling, se t ex Rasmussen 
(1983). 

 

hög, medveten 
kognitiv nivå

låg, automatiserad 
kognitiv nivå

vi klarar av en 
sak åt gången

vi har en mycket hög 
parallellkapacitet

 
 

Fig. De olika nivåerna av kognitivt processande. 

För att förklara detta ytterligare kan vi ta ett exempel med en person som kör 
bil i en livligt trafikerad stad. Man planerar färdväg med hänsyn till trafik, 
vägar osv., studerar omgivningen, vägbanan, trafiken, trafikljus, andra fordons 
beteende, manövrerar bilen via rattrörelser, växelspak, gas, broms, koppling, 
blinkers m.m., gör en rad bedömningar där man väger samman olika faktorer 
och tar en kontinuerlig ström av snabba beslut. Tolkar vi detta i termer av 
data- och informationsströmmar, bearbetning, beslutsprocesser etc. ser vi en 
synnerligen komplex mängd av avancerade och till stor del parallella 
processer. Under normala omständigheter gör vi, trots allt, detta utan problem 
eller ansträngning och dessutom samtidigt som vi kan ha våra mer medvetna 
tankar koncentrerade på något svårt problem, t ex hur vi ska lösa en 
personalkonflikt på jobbet eller vilken slags sås vi ska göra till middagssteken 
på söndag. Detta kan fortgå tills något i trafiken, t ex ett barn som springer ut i 
vägen, eller något i bilen, t ex en röd lampa eller ett konstigt ljud, pockar på 
vår medvetna uppmärksamhet. Då måste det problem vi mentalt höll på med 
läggas åt sidan tills dess att det nya problemet lösts. Därefter kan vi återgå till 
personalproblemet eller söndagssteken. 

Detta har viktiga konsekvenser när det gäller utformningen av ett system 
för tågtrafikstyrning. Man måste låta personerna som styr tågtrafiken vara 
optimalt koncentrerade på det egentliga styrproblemet och hur detta ska lösas. 
Alla andra sysslor, som t ex att styra informationssystemen, hämta in och 
tolka information från olika källor, sammanställa dessa till ett beslutsunderlag, 
utvärdera olika beslutsalternativ, kommunicera med andra, vidta nödvändiga 
styråtgärder etc. måste tillåtas vara optimalt automatiserade för den erfarna 
användaren. Om handhavandet av gränssnittet "stör den medvetna kognitiva 
processen" kommer man att bli långsam, göra fler fel, ta sämre beslut, bli 
belastad, stressad osv. 
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1.2 Korttidsminne och långtidsminne 
En annan viktig aspekt handlar om människans minne, speciellt de 
begränsningar som finns i vårt korttidsminne.  
Funktionellt kan man indela vårt minne i två helt olika delar, långtidsminne 
och korttidsminne (eller arbetsminne). Dessa två minnesfunktioner har helt 
olika egenskaper. Långtidsminnet är där vi lagrar inlärd kunskap för livet. 
Korttidsminnet är den buffert vi utnyttjar hela tiden för korttidslagring av 
information t ex under en pågående arbetsprocess. Det följande karakteriserar 
huvudsakligen de båda minnestyperna: 
 
Långtidsminnet 
 
• Fordrar inlärning. 
• Ingen egentlig informationsförlust. 
• Svårigheter att återvinna lagrad information. 
 
Korttidsminnet 
 
• Begränsad kapacitet, klarar maximalt 5-8 "minnesenheter". 
• Kort avklingningstid, ≈15 sekunder. 
• Mycket störningskänsligt. 
 
Långtidsminnet används alltså, som framgår av namnet, för att långtidslagra 
sådant som vi mer eller mindre mödosamt lärt oss. Det är förmodligen så att vi 
har olika svårt att lära oss olika slags saker. Teoretiska kunskaper, långa 
utanttilltexter osv fordrar mycket möda. Mönster, bilder, begrepp osv går ofta 
mycket enklare att få in långtidsminnet. Forskning pekar på att det som en 
gång lagrats i långtidsminnet finns kvar där för evigt. Informationsförlusten är 
liten. Problemet är att vi kan ha mycket svårt att återvinna det som lagrats där. 
Vi måste ha en "trigger", något som möjliggör en återhämtning av det lagrade. 
Genom att bygga upp effektiva triggers kan vi göra det mycket lättare att 
utnyttja det som finns i långtidsminnet. Lukt- och ljudintryck är exempel på 
signaler som effektivt kan trigga återhämtandet av något som finns i 
långtidsminnet, och som vi kanske inte ägnat en tanke på mycket länge. En 
viss lukt kan påminna oss om hur det såg ut hemma hos mormor när vi var 
barn, hur hon då såg ut, vilka kläder hon hade på sig och hur maten hon lagade 
smakade. I ett datorstöd kan det vara viktigt att ge stöd för associationer som 
gör det enkelt att återhämta kunskaper som behövs i arbetsprocessen. 

Korttidsminnet har helt andra egenskaper. Här kan vi lagra mycket 
begränsade informationsmängder och under mycket kort tid. Korttidsminnet 
kan lagra högst 5-8 informationsenheter åt gången, försöker vi lagra mer 
kommer andra enheter att "ramla ur". Med informationsenhet menas något 
som minnet uppfattar som hörande ihop. En siffra kan vara en enhet. Lagrar vi 
ett telefonnummer som enskilda siffror, 9 5 7 4 2 8, blir det 6 enheter. Lagrar 
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vi det som tvåsiffriga tal, 95 74 28, blir det tre enheter. En informationsenhet 
kan även vara ett helt namn, ett begrepp, en hel bild etc. Informationen i 
korttidsminnet klingar dessutom snabbt av. Efter c:a 15-20 sekunder har 
informationen försvunnit om vi inte genom att upprepa den lagrat om den 
igen. Slutligen är korttidsminnet extremt känsligt för kognitiva störningar. En 
sådan störning kan effektivt radera allt som finns lagrat. Störningen kan vara 
en extern sådan, t ex genom att vi störs av en annan person eller ett 
telefonsamtal, eller intern genom att vi tvingas fundera över vilket kommando 
som nu ska ges etc. Alla har vi förmodligen erfarenheter av hur det kan gå om 
vi under det att vi håller på att utföra additioner i huvudet blir störda av någon 
som t ex frågar "vad är klockan". Allt det vi hade i huvudet är borta och vi får 
börja om från början. 

Korttidsminnet utnyttjas mycket aktivt i den typ av arbete som förekommer 
i samband med tågtrafikstyrning. Om inte arbetssituationen och utformningen 
av informationssystem och användargränssnitt anpassas till människans 
förmåga i detta avseende, kan allvarliga följder uppstå. Ineffektivitet, stress, 
felbeteende, trötthet, muskelbelastningar m.m. är möjliga effekter av att 
personer tvingas arbeta med korttidsminnet överbelastat.  

En viktig slutsats är att all beslutsrelevant information måste vara synlig 
samtidigt och i form som är direkt tolkningsbar, annars tvingas man minnas 
saker under processen, vilket leder till problem enligt ovan. Om man måste 
komma ihåg flera olika informationsmängder från olika källor under ett 
arbetsmoment, om det tar tid att hitta, läsa och tolka dessa, samt om man 
dessutom är tvingad att fundera över vilka kommandon som måste ges, vad 
det man ser på skärmen egentligen betyder, hur tillförlitligt det är etc., då har 
man mycket dåliga förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter. 
 

1.3 "Input och output" kanaler 
Människan kommunicerar med omgivningen genom sina sinnen. När det 
gäller interaktion med, och styrning av, ett tekniskt system är det vissa sådana 
kanaler som är av speciellt intresse. I nedanstående figur framgår det att 
interaktionen mellan människa och system kan ske via ett antal till stor del 
parallella kanaler, "input-kanaler" för inhämtande av intryck från det tekniska 
systemet (omgivningen) samt "output-kanaler" för att påverka omgivningen 
och överföra information till systemet. Det är via våra sinnen och våra 
motoriska system som interaktionen sker, men den "bearbetning" av signaler 
och intryck som ligger bakom detta utförs av det kognitiva systemet på olika 
nivåer.  

En intressant aspekt på detta är att de olika kanalerna till stor del kan 
fungera parallellt, utan att störa varandra, medan kapaciteten i varje kanal kan 
vara begränsad.  

En signal in från omgivningen kan t ex tas emot av synen. Redan i ögat och 
i ögonnerven sker viss bearbetning av signalerna. Den resulterande 
informationen tas sedan emot av det kognitiva systemet. Här kan den ibland 
föras upp till hög kognitiv nivå för att tolkas och ge oss möjlighet att förstå 
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vad som mottagits. Därefter kan vi fatta ett beslut om lämpligt agerande, ge 
"order" till det motoriska systemet som t ex via handrörelser utför de 
styraktiviteter som blir resultatet. Via återkoppling följer och kontrollerar vi 
också processen och utvärderar resultatet (om förutsättningarna tillåter detta), 
så att det överensstämmer med intentionerna. I andra sammanhang, då vi 
reagerar på kända och inövade rutiner, kan synintrycket hanteras på lägre 
kognitiv nivå. Vi reagerar direkt på ett allvarligt larm genom att vidtaga en 
inövad åtgärd, utan att direkt koppla in högre kognitiv nivå. Vi utför åtgärden 
utan att "tänka efter". Även många andra reaktioner på yttre stimuli kan 
hanteras mer eller mindre automatiskt, t ex att vi drar bort handen om vi 
bränner oss på något varmt. 

 
Exempel på input-kanaler är: 

• öga, synen (från bildskärm, andra personer etc.) 
• örat, hörsel (från larm, samtal med omgivningen etc.) 
• känsel, fingrar etc.  
• lukt 

 
Exempel på output-kanaler är: 

• tal (röststyrda system, samtal med omgivningen etc.) 
• rörelser (fingrar på tangentbord och mus, gester, bläddra i papper, slå 

telefonnummer, ögonrörelser etc.) 
 
Det finns mycket empirisk kunskap om de förhållanden som här kort 
beskrivits. I Norman (1986) finns en mer översiktlig modell av det 
perceptiva/kognitiva systemet. I Allard (1997), kan man hitta ett exempel på 
en mer detaljerad genomgång av synsystemet och speciellt om hur vi tolkar 
och använder oss av färgintryck vid interaktion med system i vår omgivning. 
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"input-kanaler" "output-kanaler"

hög kognitiv
nivå

låg kognitiv
nivå

tekniskt system,
omgivning

interaktioner

Människa

 
 

Fig. Interaktion via olika perceptiva kanaler. 

1.4 Mönsterigenkänning och "gestaltlagarna" 
Människan har en stor förmåga att känna igen och tolka bilder och mönster av 
olika slag. Denna förmåga består av olika delar och tar sig olika uttryck i olika 
sammanhang. Inom psykologin har man studerat detta utförligt och har bl a 
formulerat grundprinciper för detta i de sk gestaltlagarna. Det är lätt att dra en 
rad slutsatser från detta med direkt tillämpning när det gäller utformning av 
instrument, användargränssnitt m.m. Detta illustreras i följande figurer, där 
man i det första fallet mycket lätt kan se vilket av de 6 instrumenten som visar 
ett avvikande beteende, utan att studera varje enskilt instrument för sig och 
läsa av det. Det räcker med att "scanna av" den totala bilden med ögat för att 
direkt kunna identifiera det avvikande från det i övrigt likartade mönstret. Har 
inte alla instrument denna kalibrering, så att de bildar ett regelbundet mönster, 
blir det mycket svårare att identifiera en viktig avvikelse. Det visar sig också, 
om man experimenterar med dessa bilder, att det inte handlar om vanan att se 
ett visst mönster, utan en mer grundläggande egenskap hos oss människor hur 
vi ser och tolkar mönster. Om man provar de olika utformningarna tills man 
blivit mycket van vid att se dem, kommer skillnaden i prestation att bli ännu 
större än den är för en ovan användare. 
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Fig. A. Det är lätt att identifiera skillnaden utan att granska figurerna i detalj, när de är kalibrerade så 

att det normala tillståndet (till vänster) bildar ett regelbundet mönster. 

 

 
 

Fig. B. Har instrumenten en mer oregelbunden kalibrering vid normalt tillstånd blir det svårare och 
långsammare att identifiera att något hänt, var och vad. 

 
I gestaltlagarna anges ett antal grundprinciper för hur vi människor tolkar 
mönster av olika slag. Exempel på dessa lagar är: 
 
• Närhet. Vi tenderar att se saker som ligger nära varandra som tillhörande en 
grupp. 

  
 

Fig. Vi ser ringarna som tillhörande tre separata grupper 
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• Likhet. Vi ser objekt som liknar varandra som hörande ihop. 

 
 

Fig. Vi ser figuren som bestående av två slags element, ringar och trianglar. 

 
• Slutenhet. Vi tenderar att "fylla ut" ej slutna figurer så att de bildar 
"kompletta" strukturer. 

  
 

Fig. Vi ser detta som en ofullständig triangel, snarare än tre vinklar. 

 
• Kontinuitet. Vi ser objekt som ligger nära varandra och bildar mönster som 
tillhörande en kontinuerlig mängd. 
  

 
 

Fig. Vi ser detta som två korsande linjer snarare än en mängd av cirklar. 

 
• Symmetri. Vi ser symmetriska objekt som hörande tillsammans. 
  

 
 

Fig. Vi ser de spegelvända och symmetriska objekten som hörande tillsammans. 

 
• Rörelse. Vi har lätt att identifiera ett föränderligt objekt ur en mängd av 
stationära objekt. Detta är svårt att illustrera i en figur. Exempel är att vi har 
lätt att identifiera en sten vi sparkat till med foten bland tusentals andra 
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likadana stenar, i och med att stenen flyttar på sig. Eller att ögat ofelbart 
kommer att söka sig till ett blinkande objekt på bildskärmen, även om vi vet 
att elementet i sig just nu är ointressant. 
 
Utgående från gestaltlagarna kan vi utveckla riktlinjer för utformning av 
användargränssnitt som dels blir optimala för oss att tolka, men också undvika 
sådan utformning som strider mot denna basala funktionalitet som vi har 
inbyggda i vår "hårdvara". 
 
 

2 Den "mänskliga faktorn" och olyckor 

I många sammanhang där mer eller mindre allvarliga olyckor eller incidenter 
sker talar man ofta om den mänskliga faktorn som en bakomliggande orsak 
eller förklaring. I olycksstatistik brukar man hänföra mellan 60 och 80% av 
fallen till denna "mänskliga faktor". Detta resonemang ger ingen godtagbar 
förklaring till olyckor. Om man lägger skulden på individen, och anser att de 
egentliga problemen ligger där, kommer man inte att ägna nog 
uppmärksamhet åt bakomliggande faktorer. Med större förståelse för varför 
människor i olika miljöer och arbetssituationer agerar felaktigt finns 
förutsättningar för att förändra arbetsmiljön där kritiska situationer uppstår. 
Därigenom kan man ge människan större förutsättningar att fungera bra och 
därigenom förebygga kritiska situationer. 

Fel uppstår i alla typer av verksamhet och med alla sorters personal. Vi 
människor har ett sätt att hantera oväntade situationer som inte alltid ger ett 
önskat resultat. Det betyder också att vi på förhand kan förutsäga att ett 
system som fungerar på ett visst sätt, kommer att leda till att misstag begås 
förr eller senare, oavsett vem som styr systemet. Genom forskningen känner 
vi många av de förutsättningar under vilka vi begår misstag, och några av dem 
kommer att beskrivas närmare nedan. Ambitionen måste vara att konstruera 
system på ett sådant sätt att dessa förutsättningar inte uppstår, så att situationer 
där vi gör fel kan minimeras. När vi ändå gör fel måste de skadliga effekterna 
dessutom vara starkt begränsade och kunna repareras. 

Människors felageranden och misslyckanden är inte bara kopplat till den 
enskilda individen som styr system, som förare, piloter, operatörer etc. 
(Reason, 1997), organisationen och regelverket är nog så viktiga faktorer. Vi 
får heller inte glömma att det också är människor, kanske med bristande 
kunskaper och förutsättningar, som har specificerat, designat och konstruerat 
systemen. Människor har dessutom satt upp regelverken och procedurerna för 
hur vi ska styra de färdiga systemen.  

Genom att följa upp incidenter och misstag kan man lära sig mycket om 
förebud till olyckor, dvs. i vilka situationer och under vilka förutsättningar 
olyckor händer eller kan hända. Grunden för att rapportering av incidenter och 
olyckor ska fungera är att det finns en positiv attityd till säkerhet och normer 
som genomsyrar hela organisationen. Det gäller att försäkra sig om en öppen 
företagskultur där man inte enbart söker syndabockar, utan i stället använder 
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sig av erfarenheter från incidenter och olyckor för att öka sitt 
säkerhetsmedvetande och för att utveckla tekniska system, kompetens, 
regelverk osv.  
 

2.1 Latenta fel 
När man analyserar en olycka i detalj upptäcker man att förloppet oftast består 
av en kedja av händelser, många gånger var och en ytterst osannolik, som 
tillsammans leder fram till en olycka. Kedjan av händelser orsakas av så 
kallade latenta fel som finns inbyggda i systemet (Reason, 1990), dvs. 
felaktigheterna har alltid funnits där, vilande, men det är bara i en oväntad 
eller osannolik situation utifrån systemkonstruktörens synvinkel som de 
utlöses. Först då sätts snöbollen i rullning som i slutänden kan leda till en 
allvarlig incident eller olycka. 
 

2.2 Praktiskt men irrationellt beslutsfattande 
Med facit i hand är det lätt att bedöma mänskliga handlingar som utförts i en 
pressad situation som irrationella eller rent av obegripliga. Människor anser 
sig dock oftast handla rationellt utifrån den bild man har av omvärlden i 
beslutsögonblicket, samtidigt som man försöker optimera användningen av de 
resurser som finns tillgängliga. Resurs i detta sammanhang kan lika väl handla 
om den egna kognitiva kapaciteten som tillgängliga resurser i ett arbetslag. 
Handlingen eller beslutet behöver inte vara optimalt utan bara tillräckligt bra i 
den givna situationen. Ofta blir situationen dessutom mycket tidskritisk. Man 
tar helt enkelt till olika typer av genvägar för att enkelt och snabbt lösa en 
problematisk situation och uppnå ett tillfredsställande resultat. Dessa genvägar 
medför att man utsätter sig för en risk, då utfallet av ett sådant beslut kan vara 
oförutsägbart. Därför är det extra viktigt att de system vi konstruerar tar 
hänsyn till de mänskliga förutsättningar vi har att spela med i sådana 
komplexa beslutssituationer som tågtrafikstyrning innebär. 
 

2.3 Prestationsförmåga på olika nivåer 
Rasmussen (1983) beskriver tre olika nivåer som man kan befinna sig på i 
varje beslutssituation. På den lägsta nivån har vi ett automatiserat sätt att 
hantera arbetsuppgiften, vi utför kända handgrepp och tänker bara medvetet 
då och då på vad vi gör för att kontrollera resultatet. Ett exempel på en 
automatiserad situation är t ex störningsfri bilkörning eller att springa utför en 
trappa två steg i taget. Under normal bilkörning kan man prata med 
passagerare utan problem, men så fort något oväntat inträffar tystnar 
bilföraren och ägnar sin uppmärksamhet åt själva körningen. 

På en högre nivå, den så kallade regelbaserade nivån, jämför vi den 
nuvarande situationen och tänkta handgrepp med liknande situationer som vi 
tränats för eller upplevt förut. Om man börjar tänka på hur det verkligen går 
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till att springa utför trappan kanske man kommer av sig, snubblar eller återgår 
till att ta trappstegen ett och ett. 

På den högsta nivån löser vi de besvärligaste uppgifterna. Här befinner vi 
oss oftast i en ny situation, det är ansträngande och vi ägnar oss helt åt det 
aktuella problemet. På den här nivån, som kräver absolut mest av oss, fattar vi 
de svåraste besluten, dessutom är det ofta bråttom att fatta ett beslut. Vi måste 
förstå situationen, bedöma vad som är viktigast att göra och hur de ingrepp vi 
gör kommer att påverka situationen. Tolkningen av information kommer 
också att vara beroende av tidigare erfarenheter vilket beskrivs närmare 
nedan.  
 

2.3.1 Missbedömning av situationen på grund av fixering, frekvens 
och likhetsmatchning 
Informationsmiljön vi har omkring oss är ofta komplex och ger oss mycket 
information i ett snabbt tempo. För att omvärlden ska bli begriplig och 
hanterbar skapar vi egna modeller av den redan på ett tidigt stadium innan 
förståelsen egentligen är tillräcklig. Den kompletterande information som vi 
får efterhand används vanligtvis till att bygga på modellen utifrån den första 
uppfattningen vi hade. Ibland har vi svårt att ifrågasätta vår ursprungliga 
modell, eller rent av förkasta den, på grund av nyare information.  

De beslutssituationer vi återkommer till här uppstår i en dynamisk 
händelsestyrd omvärld: plötsligt går ett lok sönder, en växel går inte att lägga 
om, ett banarbete blir inte klart i tid eller ett signalfel inträffar t ex en oväntad 
beläggning på spårplan. I den här sortens situationer måste man ofta fatta ett 
beslut på ett osäkert underlag, informationen är ofullständig, man får bara en 
liten bit i taget och saker händer snabbt. Det ställer stora krav på människan 
som måste ta till sig och tolka den tillgängliga informationen, och dessutom 
vara öppen för att revidera sin uppfattning om situationen allteftersom ny 
information tillkommer. Det sistnämnda är något som vi vanligtvis gör ytterst 
motvilligt. 

När något händer försöker vi för enkelhets skull att hänföra den nya 
situationen till något vi varit med om förut. Erfarenheter från den tidigare 
situationen ger oss stöd för att handla snabbt. I en oväntad situation reducerar 
man omedvetet den tillgängliga informationen för att över huvud taget kunna 
hantera situationen. Man väljer ut information som stämmer med den bild man 
har av omvärlden och situationer som man befunnit sig i förut. Därefter väljer 
man att vidta åtgärder som har fungerat förut i liknande situationer. Risken 
finns att den information som man silade bort var viktig och i själva verket 
talade om att det här var en annorlunda eller helt ny situation, och då gör vi 
lätt felbedömningar som kan leda till olyckor. Det kan också vara så att 
gränssnittet inte visar den viktiga informationen just då, och att man därför 
inte inser hur situationen utvecklas. Om det första ingreppet man gör är 
felaktigt är risken stor att det förvärrar omständigheterna och leder till en 
situation som inte kan återställas. De mänskliga egenskaperna som är typiska 
för beslutsfattande, och det sätt som vi hanterar komplexitet på, kräver att 
systemen vi hanterar är förlåtande. Med detta menas att man får återkoppling 
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som bekräftar de handgrepp man gör, ger information om utfallet, och utifrån 
effekterna kan sedan välja att backa eller komplettera agerandet. Bedömning 
av tillförlitligheten hos information är en ständigt pågående process. 
Redundant information från olika källor ger större möjligheter att göra bra 
sådana bedömningar. 

När det gäller att bedöma hur ofta eller med vilken frekvens saker inträffar 
har vi människor också vissa brister. Normalt sett använder vi oss av snabba 
överslag, och det fungerar bra för det mesta. Under tidspress gör man ofta 
överslag av möjliga utfall som grundar sig på färska erfarenheter, och 
glömmer att det kanske inte är det som inträffat senast som är mest 
representativt för eventuella följder av ett visst beslut. Vi har t ex en tendens 
att bedöma det som senast inträffade i en viss situation som det som är mest 
troligast att det skulle hända igen i en snarlik situation. Varför skulle inte en 
handling som har fungerat förut också fungera i den här situationen? 
Resonemanget är praktiskt men det finns risker för att det inte ger ett korrekt 
bedömningsunderlag. 
 

2.4 Misstag, oavsiktliga och avsiktliga fel  
Att fel uppstår kan bero på många olika omständigheter, men oftast har det att 
göra med att systemets egenskaper inte passar ihop med människans sätt att 
hantera information. Mest typiskt är att ett allvarligt fel består av en rad 
mindre problem, både tekniska och mänskliga (Reason, 1988).  

Definitionsmässigt brukar man skilja på (1) fel som orsakas av ett misstag, 
dvs. man vet vilken åtgärd som är nödvändig men gör fel, (2) fel som beror på 
en felaktig handlingsplan, och (3) avsiktliga fel eller regelbrott som innebär en 
medveten överträdelse av en regel eller åsidosättande av säkerheten (Reason, 
1990).  

Ett exempel på ett misstag är t ex om man har en korrekt uppfattning av 
situationen och vilka handgrepp som är nödvändiga men i hastigheten kanske 
trycker på gas i stället för broms. Denna typ av misstag sker nästan 
uteslutande i rutinmässiga situationer när man handlar mer eller mindre 
automatiskt, men utan att uppmärksamma att något är annorlunda. Orsaken till 
rena missgrepp är ofta att man inte har full uppmärksamhet på den aktuella 
arbetsuppgiften. Intränade handgrepp och vanor gör att en tågförare kanske 
passerar en signal som alltid har lyst grönt utan att uppmärksamma att den för 
ovanlighetens skull just nu lyser rött. 

Den andra typen av fel beror på att man har missuppfattat situationen eller 
har en felaktig bild av den, och sedan gör ett ingrepp enligt denna uppfattning. 
Det till synes korrekta ingreppet blir då felaktigt eftersom den verkliga 
situationen är en helt annan. Ett exempel på detta kan vara bilisten som 
stannat vid en utfart, tycker sig se en långsam moped långt bort, kör ut på den 
större vägen och upptäcker att det egentligen var en motorcykel i hög fart. 

Brott mot regler och föreskrifter förekommer i samband med att man vill ta 
en ”genväg” för att nå ett resultat snabbare eller med mindre ansträngning. 
Man struntar i föreskrifterna för att man tycker sig ha ett rationellt skäl att 
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göra detta. Det kan också ha blivit en praxis på arbetsplatsen att handla på ett 
visst sätt trots att reglerna säger annorlunda. I olycks- och tillbudsanalyser 
visar det sig ibland att regler saknas för de speciella omständigheter som 
rådde, att reglerna är direkt felaktiga eftersom man inte tagit hänsyn till alla 
ingående faktorer eller att en situation omfattas av så många olika regler att 
dessa helt enkelt är omöjliga att tolka, speciellt i det tidspressade läget. 
Situationen kompliceras ytterligare av att man ibland utökar regelverket på 
grund av en olyckssituation. Regelverket blir på detta sätt alltför snårigt, 
komplicerat och kanske motsägelsefullt, för att man ska kunna ha en aktuell 
och fungerande uppfattning om det. Om regelverket av användaren uppfattas 
som dåligt utformat, och leder till mycket extra arbete, är det inte ovanligt att 
man "genar" för att rationalisera sitt dagliga arbete, i alla fall om man gör 
bedömningen att man ändå har situationen under kontroll. Det är lätt hänt att 
man rationaliserar egna beslut som inte följer regelverket.  
 

2.5 Situationer där man gör fel 
Nya och oväntade situationer är en ständig källa till fel, de stör våra planer 
och tvingar oss ibland att handla obetänksamt. Förändringar i arbetsrutiner är 
ibland orsaken till missförstånd som resulterar i felgrepp, och som i sin tur kan 
leda till olyckor. Man handlar "automatiskt" fel om man inte hunnit lära om 
beteendet. 

2.5.1 Brister i kommunikation 
När kommunikationen brister i en arbetssituation utsätter man sig genast för 
en ökad risk för missförstånd och därmed misstag eller felgrepp. Följande 
punkter visar på några situationer när man på förhand kan förutse att problem 
kan uppstå. Man bör därför vara speciellt uppmärksam på kommunikationen i 
samband med att:  

• det förekommer avvikelser från normala arbetsrutiner, 
• arbetsuppgifter lämnas över från ett skift till ett annat, 
• erfaren personal lämnar över arbetsuppgifter till nybörjare och 

tvärtom. 
Det finns sätt att minska risken genom att säkerställa kommunikationen. Det 
bör t ex finnas tid avsatt för att den som lämnar över en arbetsuppgift och den 
som tar vid ska kunna diskutera arbetet tillsammans, vad som gjorts hittills 
och vad som återstår. Man kan också ställa krav på att informationen vid 
överlämnandet ska ske i både muntlig och skriftlig form. 

2.5.2 Jag kan själv! 
Ovilja att rapportera fel alltför tidigt innan man försökt lösa problemet själv 
kan göra att konsekvenserna blir onödigt stora eller att det helt enkelt blir för 
sent att undvika en olycka. Tag t ex situationen när en tågklarerare noterar att 
ett tåg inte har rört sig på en stund. Vid kontroll med lokföraren framkommer 
att det har uppstått problem med tåget som denne försöker åtgärda. Initialt 
uppfattar lokföraren kanske situationen som möjlig att lösa inom en kortare 
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tidsrymd, alltså behöver man inte störa tågklareraren i onödan. I verkligheten 
kanske det drar ut på tiden och följderna blir kännbara för omgivande trafik. 
Det är viktigt att man har ett väl utvecklat säkerhetsmedvetande på alla nivåer, 
ända från den enskilda individen, till arbetslag och organisation. 
 

2.6 Vad kan vi göra åt detta? 
Kan man undvika att människor gör fel? Svaret på den frågan är nej, men det 
finns en hel del vi kan göra för att minska risken att man gör fel. Det är bättre 
att bygga ett system som stödjer och uppmuntrar operatören att göra rätt, i 
stället för att bygga ett system som protesterar först när operatören redan har 
gjort fel. Den som ska styra ett system måste få rätt information, på rätt plats, i 
rätt tid och presenterad på ett bra sätt för att kunna planera och utföra sitt 
handlande. Sammantaget brukar man ibland kalla detta för god informations-
ergonomi. Det är minst lika viktigt med bra informationsergonomi som att 
arbetsplatsen är utformad på ett ergonomiskt sätt i mer traditionell betydelse, 
dvs. att man sitter bra och undviker belastningsskador. Om det brister i 
informationsförsörjningen uppstår andra belastningsproblem, vi brukar kalla 
dem kognitiva arbetsmiljöproblem (se nedan). En operatör kan få sådana 
belastningsproblem såväl av för lite information som av för mycket 
information, om denna är presenterad på ett dåligt sätt. En dålig presentation 
av informationen ger oftast onödiga belastningar. 

Ofta kompletteras befintliga regelverk efter hand som incidenter inträffar 
och till slut har man åstadkommit ett sådant lapptäcke att det inte går att reda 
ut vad som verkligen gäller i en viss situation. Det regelverk som man har att 
följa måste också vara möjligt att tillgodogöra sig. Reglerna måste vara få och 
så klara och fria från konflikter att man kan ha dem i huvudet, det är orimligt 
att kräva att man ska börja slå i regelverket när man står inför en 
tillbudssituation.  

Träning på oväntade situationer är ett viktigt komplement till traditionell 
utbildning. Med moderna simulatorer är det möjligt att följa scenarier för t ex 
olyckor, och uppleva de konsekvenser som olika handlingsalternativ för med 
sig. Om den som styr systemet är förberedd på olika situationer som kan 
uppstå får man mer tid att planera i förväg och på så sätt också möjlighet att 
undvika att hamna i en kritisk situation. Den som känner sig säker på sin 
förmåga att styra systemet i olika situationer har också möjlighet att bättre 
behärska den stress som då uppstår. Om man kan lita på verifierade barriärer 
känner man sig trygg vilket reducerar stressen. Inom flyget har detta satts 
blivit systematiska rutiner. Alla piloter genomgår regelbundna träningar för att 
nöta in hur olika slags problemsituationer, som man kanske aldrig stött på i 
verkligheten, ska hanteras på ett effektivt och säkert sätt. 
 

2.7 Barriärer 
Man har ibland fört in begreppet barriär - se Friedleifer & Lindberg (1996) 
och Svensson (1991) för exempel på tillämpning av barriäranalys - för att 
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beteckna något som innebär ett hinder för att fel ska kunna uppstå eller begås, 
vilka annars kan leda till incidenter eller olyckor. Det är viktigt i ett system att 
det finns sådana barriärer av olika slag, som tillsammans bidrar till spärrar 
mot fel och felbeteende. Det är också viktigt att konstruera system så att 
behovet av barriärer minimeras, dvs så att systemet designas och konstrueras 
så att det minimerar möjligheterna att begå fel, samt att systemet är förlåtande, 
dvs så att fel kan ångras och åtgärdas och så att felen får mindre allvarliga 
konsekvenser. 

Barriärer kan vara av olika slag, och några exempel är: 
 
• Tekniken. Det bör finnas hinder från att begå fel inbyggt i systemets logik, t 
ex att det är omöjligt att ge ett kommando som skulle vara farligt i en viss 
given situation eller ATC-systemet som bromsar om föraren undlåter att göra 
det i tid. 
• Informationssystemet. En operatör kan missa att ta fram viktig information i 
ett visst läge. Systemet kan då med larm signalera att något sker som inte just 
nu är synligt. Problemet kan också undvikas genom att man tänkt igenom vad 
som kan behövas och ser till att all relevant information jämt är synlig. 
Speciellt måste säkerhetsrelaterad information jämt vara synlig och tydlig. 
• Kompetensen. Genom att ha kunskaper och färdigheter om agerande i 
kritiska situationer minskas risken för felbeteende. Genom att utforma 
regelverk så att de blir överskådliga, förståeliga och konsistenta ökas 
möjligheten för att de fungerar i praktiken. Träning i simulatorer för att öva 
upp färdigheterna att hantera tänkbara situationer är ett annat sätt. 
• Arbetsorganisationen. Samverkan mellan olika personalkategorier, genom 
bra ledning, attityder, samverkan i gruppen osv. kan risker för felagerande och 
undlåtenheter minskas. 
 
 

3  Mänskligt beslutsfattande i dynamiska, tidskritiska 
situationer 

Arbete i dynamiska arbetssituationer ställer speciella krav på operatörerna 
liksom på innehållet och utformningen av de informationssystem de har som 
verksamhetsstöd. Människans förmåga att hantera komplexa och 
händelsestyrda arbetsuppgifter är idag föremål för forskning inom det 
beteendevetenskapliga området i en utsträckning som saknar motsvarighet 
rent historiskt. Utvecklingen har sin grund i insikten att mänskligt 
beslutsfattande i tekniskt avancerade miljöer i hög grad är betingat av 
situationens och arbetsuppgiftens karaktär (Beach & Mitchell, 1978; 
Kuylenstierna, 1998; Payne, 1982; Woods, 1993). Detta innebär mer konkret 
att de beslut som fattas i hög grad är resultat av situationsspecifika 
informationssökningsstrategier och kontextberoende (situationsberoende) 
mentala modeller. 
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3.1 Villkor för beslutsfattande 
Förr kunde man ofta fatta beslut på grundval av sin direkta erfarenhet av det 
konkreta innehållet i arbetet. Idag är bilden helt annorlunda. I många 
sammanhang har ett tekniskt system skjutits in mellan människan och 
arbetsmaterialet/processen (Brehmer, 1991). Avancerad teknologi har 
förändrat människans förhållande till arbetsmiljön, både i form av tillgänglig 
information för att kunna skaffa sig kunskap, och i form av möjligheter att 
påverka. Istället för direkt information om det konkreta arbetsinnehållet, så 
förmedlas idag informationen via abstrakta representationer om verkligheten. 
Dessa representationer har för det mesta skapats av systemkonstruktörer som 
har mer eller mindre god kännedom om vilken information som 
beslutsfattaren verkligen behöver. Resultatet har blivit att en stor del av 
beslutsfattarens/operatörens möjligheter att påverka idag finns i händerna på 
systemkonstruktörer. 

Ett problem vid konstruktion av system är att det i förväg är svårt att veta 
exakt vilken information som behövs och vilken information som är 
användbar när systemet verkligen kommer i drift. Beslutsfattarens villkor har 
därför förändrats från att inte bara omfatta beslut om själva arbetsinnehållet, 
utan också om att kunna lära sig och förstå det tekniska systemets egenskaper. 
När förutsättningarna för beslutsfattande så radikalt har förändrats har 
naturligtvis även förutsättningarna för forskning om beslutsfattande 
förändrats, åtminstone om man avser mer komplexa beslut i vardagsnära och 
naturliga arbetssituationer.  

Inom klassisk beslutsteori har dock vetenskapliga frågeställningar i mångt 
och mycket gått ut på att undersöka om människan är en bra eller dålig 
"intuitiv statistiker". Detta sätt att modellera människan och mänskligt 
beslutsfattande får idag i allt större omfattning ge vika för en alternativ syn, 
nämligen den som ser människan som en "intuitiv ingenjör". Denna syn 
härstammar från den tillämpade beslutsforskningen där ett genomgående 
resultat har varit att ett beslut inte kan förstås enskilt, utan bara som en del av 
en pågående process (Brehmer, 1992; Klein, Orasanu, Calderwood & 
Zsambok, 1993). Ett beslut är dessutom alltid ett av flera steg på vägen för att 
nå ett eller flera mål (Brehmer, 1992a).  
 

3.2 Dynamiskt beslutsfattande  
I allt väsentligt, så kan arbete med att hantera komplexa arbetsuppgifter i 
dynamiska situationer beskrivas som möjligheter att styra ett system. Oavsett 
om det handlar om tågtrafik, sjukvård, tillverkningsindustri, kärnkraftverk, 
avancerade flygplan, höghastighetsbåtar eller ekonomi så har någon form av 
tekniskt system skjutits in mellan människan och arbetsmaterialet/ processen. 
Det tekniska systemet utför själva arbetet och människans roll är främst att 
styra arbetet och det tekniska systemet, inte själva processen. För enkelhetens 
skull benämns i fortsättningen människor som har sådana roller för operatörer.  
En operatör kan alltså med detta synsätt vara t.ex. en sjuksköterska på en 
intensivvårdsavdelning på ett sjukhus, en tågklarerare vid en trafiklednings-
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central eller en mer klassisk operatör vid en pappersmassaindustri. 
Gemensamt för dem alla är att de måste skaffa sig en uppfattning om vad som 
ska göras, och hur, genom att ta del av information från det tekniska systemet 
för att sedan direkt påverka både arbetsmaterialet och systemet. De ägnar sig 
kort och gott åt att fatta dynamiska beslut. 
 
Dynamiskt beslutsfattande har följande karaktär: 

1. En serie beslut och åtgärder krävs för att nå ett mål. Dvs att uppnå och 
upprätthålla kontrollen över arbetsuppgiften är en kontinuerlig 
aktivitet som kräver många beslut, av vilka vart och ett bara kan 
förstås i relation till de andra. 

2. Besluten är inte oberoende av varandra. Beslut längre fram i 
beslutskedjan är villkorade av beslut som tagits tidigare, och kommer i 
sin tur att förändra efterkommande beslutsmöjligheter. 

3. Tillståndet hos ett beslutsproblem förändras, både av sig självt och 
som konsekvens av beslutsfattarens handlingar. 

4. Besluten måste tas i realtid och ofta under tidspress. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att dynamiska beslut är beslut som måste tas 
givet ett visst sammanhang och inom begränsad tid. 

För att överhuvudtaget kunna studera den här typen av beslut måste man 
överge den, inom klassisk beslutsforskning etablerade synsättet för linjär 
kausalitet, dvs. där ett beteende (effekten) studeras som en funktion av 
påverkan (orsak), och där forskaren på olika sätt försöker utöva så mycket 
kontroll som möjligt över omgivande faktorer. I vardagliga beslutssituationer 
producerar beslutsfattaren själv sina egna orsaker genom den naturliga 
interaktionen med systemet. Av den anledningen har forskare kommit att 
vända sig till styr- och reglerteorin för att hitta en ram för att kunna utvärdera 
mänskligt beslutsfattande. 
 

3.3 Kontrollteori som ram för utvärdering av mänskligt 
beslutsfattande 
Kontrollteorin som grund för studier av mänskliga beteenden har med lyckat 
resultat använts i studier av manuell kontroll. Psykologer har dock funnit att 
den matematiska delen av kontrollteorin inte är relevant när det gäller ett 
modellera mänskliga beteenden, och kontrollteorin har därför bara använts 
som allmän metafor för hur beslut kan utvärderas. Fördelen med 
kontrollteorin är att den specificerar fyra villkor för styrning, vilka kan 
appliceras oberoende om det är människor eller maskiner som styr och 
övervakar en process. Det här synsättet innebär att man ser människan som ett 
självreglerande system. De fyra villkoren för styrning är: 
 

• Det måste finnas möjligheter att påverka systemets tillstånd   
- handlingskriteriet 
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• Det måste finnas möjligheter att avgöra systemets aktuella 
tillstånd - observerbarhetskriteriet 

• Det måste finnas ett mål - målkriteriet 
• Det måste finnas en modell av systemet - modellkriteriet 

 
Observerbarhet och handlingsalternativ är egenskaper hos systemet, medan 
mål och modeller är egenskaper hos beslutsfattaren. Brehmer (1992) 
formulerade den allmänna uppgiften för psykologisk forskning inom detta 
område som att förstå hur människor formulerar mål och modeller som 
funktion av observerbarhet och handlingsalternativ hos det system som ska 
kontrolleras eller hanteras. Ett resultat från den här forskningen är att det i 
många arbetssituationer är viktigt att visa dynamisk information, t.ex. 
information om hur den styrda processen utvecklas som funktion av tiden, 
ibland även tillsammans med prognoser över framtida utveckling. Detta gör 
det möjligt för operatörerna att arbeta förebyggande snarare än att invänta 
kritiska situationer och då lösa problemen. 

Att använda kontrollteori som utgångspunkt för studiet av mänskligt 
beslutsfattande får konsekvenser för den typ av förklaringar man kan ge till de 
beteenden man observerar i dessa situationer. Istället för att fokusera på 
observerbara beteenden i termer av preferenser för olika alternativ, baserade 
på statistiska modeller av människan, så leder kontrollteorin till förklaringar i 
termer av beslutsfattarens mentala modeller av beslutsuppgiften. Förklaringar 
till såväl mänskliga prestationer, beteenden som individuella skillnader bör 
alltså sökas i beslutsfattarens mentala representation av den uppgift, den 
process och det tekniska system han eller hon är satt att hantera. Detta synsätt 
är väl förenligt med Contant och Asbys (1970) idé, att själva syftet med ett 
beslut är att uppnå kontroll, och för att uppnå kontroll måste en person 
utveckla en mental modell över systemet och uppgiften. 

I syfte att uppnå kontroll över en extern process (en uppgift), måste också 
en person behärska sin interna process (en mental modell) (Jansson, 1997). 
Kontrollbegreppet är därför även relevant med avseende på hur en människa 
lyckas kontrollera sitt eget beteende medan man löser ett komplext problem 
eller hanterar en dynamisk beslutsuppgift. Inom forskningsprogrammet för 
dynamiskt beslutsfattande har även detta studerats i detalj, främst av Dörner 
och hans kollegor (Dörner, 1990; Dörner, Kreuzig, Reither & Stäudel, 1983; 
Dörner, Schaub, Stäudel & Strohschneider, 1998). De tyska 
forskningsinsatserna brukar ibland samlas under namnet handlingsreglering 
eller intentionsreglering och handlar i mångt och mycket om kontinuerlig 
problemlösning. Hur människor klarar av att reglera sitt eget beteende genom 
att manipulera villkoren för att utföra uppgiften är därför ett mycket aktuellt 
forskningsproblem i många olika dynamiska arbetssituationer (se t.ex. 
Hoonhout & Zwaga, 1993). 

Jansson (1997) visade att kontrollen över en beslutsuppgift och kontrollen 
över det egna beteendet i samband med att man försöker styra uppgiften är 
iterativt relaterade till varandra. Om kontrollen över det egna beteendet 
minskar, minskar också möjligheten till kontroll över uppgiften som en direkt 
konsekvens. Omvänt gäller att om kontrollen över beteendet i form av kontroll 
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av den interna processen ökar, så ökar också förutsättningarna för att klara av 
att kontrollera uppgiften i form av den externa processen. Tanken att den 
externa processens kvalité är hårt relaterad till den interna processens kvalité 
är i linje med tankarna hos Brehmer & Allard (1991).  
 

3.3.1 Två typer av beslut och inlärning vid interaktiva uppgifter 
En viktig del i den modell av mänsklig informationsbearbetning som ligger till 
grund för teorierna kring mänskligt beslutsfattande i dynamiska system är 
uppdelningen mellan hög (medveten) och låg (automatiserad) kognitiv nivå 
(se ovan). Huruvida denna uppdelning i hög- och lågnivå styrning av 
handlingar också har en motsvarighet på inlärningssidan är idag föremål för 
forskning inom kognitionspsykologin. Broadbent och hans medarbetare visade 
i experiment att det är fullt möjligt att människan har två inlärningskanaler, 
det medvetna, analytiska tänkandet som drar vår uppmärksamhet till vissa 
fokuserade och prioriterade uppgifter och den omedvetna, ofiltrerade 
registreringen av mindre viktiga händelser som kan äga rum tack vare en 
inbyggd frekvensräknare. Vilka konsekvenser en sådan typ av inlärning kan 
ha för mänskligt beslutsfattande i dynamiska situationer tillhör de frågor som 
modern beteendevetenskaplig forskning arbetar med. Resultat från den, och 
annan forskning, ska sedan anpassas till den tvärvetenskapliga forskningen 
inom människa-dator interaktion. 
 
 

4 Situation awareness 

 
Med situation awareness, på svenska situationsmedvetenhet, menar man vissa 
aspekter på en mänsklig operatörs förmåga att tolka och förstå en komplex 
situation, i syfta att finna ett bra sätt agera så att de aktuella målen kan 
uppfyllas. Ett bra grundläggande synsätt på denna problematik har utvecklats 
av Endsley (Endsley, 1995). Ursprungligen kommer mycket av dessa teorier 
och synsätt från forskningen inom flyget, där såväl piloters som 
flygtrafikledares problem har analyserats. Här är det ofta ytterst viktigt att en 
viss situation kan förstås nog bra, eftersom beslut och åtgärder är väldigt 
beroende av denna förståelse. Ett visst agerande i en situation kan vara 
förödande, om det visar sig att man på något sätt felaktigt uppfattat eller 
förstått viktiga detaljer i situationen. Likaså är det viktigt för det normala 
beteendet i ostörda situationer att man hela tiden kan vara medveten om vad 
som sker, för att man utan onödig belastning ska kunna agera på ett effektivt 
sätt. 

Grundfrågan är hur pass väl en viss situation som uppstår, kan identifieras 
och förstås, som grund för beslut och åtgärder. Situation awareness är enligt 
Endsley ”ett tillstånd av kunskap som direct relaterar egenskaperna hos en 
dynamisk omgivning till operatörens mål, främst med avseende på styrning av 
processen”. Endsley delar också upp detta  ”tillstånd av kunskap” i flera delar.  
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En del är inhämtandet (perceptionen) av tillstånd, egenskaper och dynamik 
hos den dynamiska processens olika delar. Detta handlar t ex om hur väl vi 
klarar av att hämta in den information om processen och dess delar som ska 
göra oss varse om vad som sker. 

En annan del är tolkningarna av processdelarnas beteende, relationerna 
mellan dessa m.m. Detta inkluderar bl a att identifiera vad som är viktigt i 
situationen. 

En tredje del är projektionen, dvs att göra prognoser, baserat på vad som 
skett tidigare, om vad som kommer att ske i framtiden.  

Att skapa och bibehålla situation awareness stöds av våra tidigare 
kunskaper och erfarenheter, vilka gör det möjligt för oss att beakta mycket 
stora informationsmängder även i mycket komplexa situationer. En bra 
situationsmedvetenhet förutsätter enligt Endsleys forskning att man har 
omfattande tidigare erfarenheter av liknande situationer, dvs förmågan (eller 
förutsättningarna) för detta skapas genom att man över lång tid bygger upp 
kunskaperna. Detta i sin tur förutsätter att informationsmiljön är lämpligt 
utformad för att stödja en effektiv uppbyggnad av dessa kunskaper. Forskning 
har tex visat att operatörer som inte presterar bra har en sämre förmåga att 
känna igen typiska situationer och att se samband mellan händelser och det 
sammanhang vari de uppstår. 

Operatörers skapande av situationsmedvetenhet i komplexa och dynamiska 
situationer är en svår och inexakt process. För att förstå begränsningarna i 
denna process måste man beakta såväl inhämtandet av data, dvs hur 
informationssystem etc förser operatören med information, mänskliga 
begränsningar i kognitivt avseende samt hur tidsaspekter påverkar det hela. 
 

 

5 Automationsproblem 

5.1 Inledning 
I många sammanhang när man ska styra en komplex process är automater av 
olika slag inblandade. Det kan handla om att hela eller delar av processen är 
automatiserade eller att det finns automater, ”autopiloter”, som styr vissa delar 
av processen medan den mänskliga styraren tar hand om det andra. I detta 
senare fall ska den mänskliga operatören ”samarbeta” med automaten, något 
som ofta inte är oproblematiskt. 

Det finns ett antal olika problem associerade med automation, autopiloter 
och samspelet med mänskliga operatörer som vi kort ska diskutera nedan. För 
mer utförliga beskrivningar hänvisat vi till t ex Sheridan, T. (2002). Humans 
and Automation: System Design and Research Issues. Wiley, John & Sons, 
2002. 

Man brukar ibland tala om ”automatiseringens ironi” och med detta menar 
man bl a att om inte automaterna har lämpliga och förståeliga funktioner så får 
man inte den hjälp av dem som avsikten är. Automaterna ska ju hjälpa till, 
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stötta, avlasta osv. Men om inte samverkan mellan alla olika delar och aktörer 
är bra så kommer de i alla krångliga situationer, då man som allra mest 
behöver automaterna, inte att hjälpa utan snarare stjälpa! 

 

5.2 Problem med automatisering 
Automatisering presenteras ofta som lösningen på problem som uppstår på 
grund av den mänskliga faktorn. Bort med människan så slipper vi problemen! 
Tyvärr går det inte att ”automatisera bort” den mänskliga faktorn. Nya 
tekniska lösningar möjliggör också nya fel i systemet. När man automatiserar 
delar av kontrollsystemet förändrar man förutsättningarna för den som är satt 
att styra och övervaka systemet. Ansvarsområden och handgrepp förändras. 
Ett vanligt problem är att den som är satt att övervaka ett automatiserat system 
hamnar ”utanför” systemet. Under normal drift fungerar allting utan problem. 
När man någon gång tvingas ingripa kan det vara svårt att inse i vilket läge 
systemet befinner sig och vilka åtgärder som krävs i detta läge. Operatören 
kan också ha blivit så pass ringrostig att de nödvändiga handgreppen inte 
fungerar perfekt, då blir det lätt fel. Vi skapar ett sårbart system om 
operatören tappar mer och mer av praktiska färdigheter när det gäller att styra 
systemet och därmed blir mer och mer beroende av automatiseringen 
(Hollnagel, 1997). 

De handlingar vi utför bestäms av förståelsen av den aktuella situationen. 
Förståelsen av ett system påverkas av våra förväntningar samt av vår förmåga 
att lära oss och generalisera. Har man en dålig förståelse av situationen 
kommer kvaliteten på de beslut man fattar att påverkas. Kvaliteten på det 
arbete man presterar beror följaktligen på operatörens förståelse av situationen 
i termer av mål, medel och begränsningar (Hollnagel, 1997). Den som 
konstruerar ett system har en viss uppfattning om den arbetsuppgift som ska 
utföras och dessutom en idé om hur man ska utföra arbetsuppgiften. Den som 
är satt att styra gör en egen tolkning av systemet och anpassar sitt eget 
handlingssätt till denna. Förfaringssättet överensstämmer inte alltid med 
konstruktörens avsikt med systemet. Konstruktörer har kanske avsett att 
operatören ska övervaka systemet och bara reagera och handla när oväntade 
tillstånd eller rena fel uppstår. Operatören å andra sidan vill känna till 
processens aktuella tillstånd för att kunna avvärja eventuella problem innan de 
övergår i felaktigheter, och den enda metod som de har att tillgå för att uppnå 
detta är att gripa in i processen då och då. På så sätt känner man läget och vet 
att man kan påverka situationen i någon bestämd riktning. När dessa två 
angreppssätt kombineras kommer de naturligtvis att leda till konflikter. 

En till synes oförklarlig olycka med en färja har fått sin förklaring i 
automatiseringen. Fjärden låg blank utan en krusning, ändå girade en färja, 
gick på grund och slog upp ett stort hål i plåten. Endast tack vare kaptenens 
snabba ingripande klarade sig 200 passagerare utan skador. Autopiloten, som 
var i drift vid tillfället, krävde att varje inprogrammerad manöver kvitterades 
och om inte någon kvitterade giren eller hastighets/kursändringen fortsatte 
autopiloten på oförändrat sätt. Nu missade lotsstyrmannen en signal, och vid 
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nästa manöver som verkligen kvitterades girade alltså färjan på ett till synes 
oförklarligt sätt. Denna typ av överraskningseffekt är vanlig om man genom 
automatiseringen inte är helt på det klara med vilka moment som utförs av 
automatiken just nu och vad som kommer att hända härnäst. Ovissheten kan 
göra att den som är satt att övervaka systemet ingriper för att avvärja en som 
man tror felaktig manöver, som i själva verket är korrekt.  

Man brukar tala om "automation surprises", och med detta manar man att 
automatiken gör saker som man inte förstår eller förväntade sig i den aktuella 
situationen. Ofta beror detta på att automatiken inte är förstådd av operatören, 
den ingår inte i den mentala modellen av den process man ska styra. Detta 
leder till att operatören inte kan förutsäga vad som kommer att ske och blir 
osäker. En vanlig reaktion är då att stänga av automatiken, om detta är 
tekniskt möjligt. Detta ser vi ofta exempel på , t ex vid tågtrafikstyrning. När 
det verkligen blir krångligt, vid större störningar, blir ofta åtgärd nummer ett 
att stänga av alla automater, eftersom man inte känner sig säker på vad de 
kommer att hitta på. Om automaterna får jobba på enligt sina algoritmer kan 
de ta ”beslut” som står i konflikt med vad den mänskliga operatören har som 
mål för sitt agerande. Detta vågar man inte riskera, utan stänger av automaten, 
även om man då också går miste om den hjälp men egentligen så väl behöver. 
Om automatiken vore förståelig, "transparent", kan man få mer av ett 
"samarbete" mellan en automat och den mänskliga operatören. 
 
 

6 Kognitiva arbetsmiljöproblem 

Av det ovanstående framgår att arbetssituationer och informationssystem ska 
vara så utformade att de inte leder till felaktiga kognitiva belastningar. Det är 
viktigt att arbetet, arbetsuppgifterna, användargränssnitt m.m. utformas så att 
det tillåter människan/operatören att utnyttja sina förmågor och kapaciteter på 
det som är kärnan i arbetet, i detta fall att effektivt planera och styra tågtrafik. 
Om gränssnitt och annat tar "kognitiv kraft" av operatören leder detta till 
problem. 

Kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår när egenskaper i arbetssituationen 
hindrar människan, från att utnyttja sin kognitiva förmåga, för att utföra 
arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt (Sandblad, Lind & Nygren, 1991). 
Hindren kan vara av olika art, t ex en olämplig arbetsorganisation, ett felaktigt 
innehåll i informationssystemen eller ett dåligt användargränssnitt till dessa. 
De kognitiva arbetsmiljöproblemen innebär att de som arbetar i verksamheten 
inte kan förstå, skaffa sig information om, överblicka, kontrollera, påverka 
eller styra det eller de skeenden man arbetar med, trots att man egentligen har 
de nödvändiga förutsättningarna för detta.  

Kognitiva arbetsmiljöproblem är en viktig och vanlig orsak till olika slags 
stress i moderna administrativa och högteknologiska system vid sidan av de 
mer välbelagda källorna till stress som t ex uppdrivet arbetstempo och 
enahanda arbete. Problemen kan i sin tur leda till psykiska och fysiska 
reaktioner, belastningsbesvär m.m. 
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Analys av kognitiva arbetsmiljöproblem kräver en förståelse av vilka 
problemen är och hur de uppstår. Det är viktigt att identifiera, beskriva och 
analysera sådana systemegenskaper som är viktiga att beakta för att förstå de 
kognitiva arbetsmiljöproblem som kan finnas i en viss arbetssituation. Med 
systemegenskaper menar vi egenskaper som hänför sig såväl till själva 
arbetsprocessen och arbetsorganisationen som till innehåll och 
användargränssnitt i det informationssystem man arbetar med. För den som 
arbetar i processen är det ofta inte möjligt att själv varsebli och tolka sådana 
egenskaper och problem.  

Några exempel på kognitiva arbetsmiljöproblem, (se Sandblad, Lind & 
Nygren, 1991), kan vara: 

• Man arbetar med ett datorstöd som har fel funktionalitet i relation till 
arbetets innehåll. Systemet är helt enkelt "fel verktyg". När "verktyget" 
är ett datoriserat system för informationsförsörjning kan det vara 
mycket svårt att inse och beskriva vad som är "rätt" respektive "fel" 
verktyg. 

• Man arbetar med ett datorstöd som tvingar operatören att aktivt styra 
systemet, t ex genom att ange val i menyer, välja kommando, "scrolla" 
i en lista, tolka kryptiska felmeddelanden eller göra annat som är 
relaterat till informationssystemet istället för till den egentliga 
arbetsuppgiften. Operatören kommer att bli störd i de kognitiva 
processer som rör den egentliga arbetsuppgiften, och tvingas vara 
onödigt koncentrerad på gränssnittet. Detta kan vara mycket 
belastande och leder till ineffektivitet i arbetet, stress m.m. Ett mål är 
att utforma användargränssnitt så att man kan automatisera 
hanteringen av det, att det blir "självklart" och tillåter operatören att 
vara odelat uppmärksam på arbetsprocesserna. 

• Informationssystemet visar inte all beslutsrelevant information 
samtidigt. Detta leder till att man måste växla mellan olika bilder eller 
system, och sammanfoga informationsmängderna i huvudet. Detta 
leder till stark belastning av (det begränsade) korttidsminnet, vilket 
leder till ineffektivitet, ökad felbenägenhet, stress, trötthet och till och 
med muskelbelastningar. 

 
 

7 Operatörsarbete inom process- och trafikstyrning 

I och med introduktionen av digitala distribuerade styr- och 
informationssystem, har operatören blivit ansvarig för en mycket större del av 
anläggningen. Dessutom ökar komplexiteten i operatörens arbetsuppgifter 
ytterligare av att pressen på driftpersonal att klara produktionsmål är hög, och 
att nu även överväganden om produktionseffektivitet, kostnadsminskningar 
och underhållsplanering blivit en del av deras arbete.  

Även om människa-maskin gränssnittet har genomgått stora förändringar 
sedan datorbaserade styrsystem först introducerades, så har operatörens 
uppgift i huvudsak förblivit densamma: övervakning och styrning av 
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processen (och av styr- och informationssystemet), samt analys av störningar 
och minimera deras effekter. Som ett resultat av den ökade automatiseringen 
har operatörers arbete förflyttats från direkt reglering till en högre nivå av 
övervakande styrning. Detta innebär att regleringen av processen under 
normal drift till stor del utförs av det automatiserade styrsystemet. Operatören 
ingriper framför allt vid störningar samt vid optimering och trimning av 
processen. Aktiv styrning krävs dessutom vid uppstart, "nerkörning" och vid 
omställningar.  

Leverantörer av styrsystem ser vanligtvis operatörens roll vid övervakning 
av processen som en krislägeshanterare. Enligt detta synsätt är huvudupp-
giften för operatören dels överordnad processtyrning (process management) 
och dels felhantering (dvs att ställa diagnos på fel och att korrigera fel). 
Designen av människa-maskin gränssnitt hos de flesta styrsystem avspeglar 
detta synsätt. Översiktsbilder är framtagna för att passa de förmodade 
operatörsbehoven i övervakningsuppgiften. Den första indikationen på en 
processtörning ges av larmsystemet. Enbart larminformation och kvalitativ 
information om processtillståndet behöver då övervakas på kontinuerlig basis. 
Med denna syn triggas operatören att agera när ett larm visas. Analys av det 
störda processtillståndet sker sedan via information från översiktlig till alltmer 
detaljerad nivå, och resulterar slutligen i en diagnos och avhjälpande 
manövrer/åtgärder. Detta synsätt på operatörsrollen vid övervakning av 
processen kan kallas att ”styra genom att reagera på undantag/larm" principen 
(the ”management-by-exception” approach), (Zwaga & Hoonhout, 1993a; 
Swaanenburg, Zwaga, & Duijnhouwer, 1988).  

Fältstudier (Swaanenburg, Zwaga, & Duijnhouwer, 1988; Kortland & 
Kragt, 1980), i bl a petrokemiska fabriker visar att ett av operatörers 
kraftigaste klagomål är att det - med datorbaserade styrsystem - är svårt att 
upprätthålla en översikt av processen på en tillräckligt detaljerad nivå. 
Operatörer föredrar att övervaka processen ganska intensivt. De behöver 
information om processens dynamiska tillstånd, därför att deras största 
bekymmer är att - med en acceptabel grad av säkerhet - få veta att processen 
inte kommer att konfrontera dem med otrevliga överraskningar. Det är inte 
tillräckligt för dem, att på grund av att ingenting larmar, förutsätta att 
processen går fint. Dessutom vet de av erfarenhet att när något oväntat 
inträffar finns oftast mycket lite tid till att sätta sig in i processens tillstånd.  

Resultat från fältstudier visar också att operatörerna utför denna 
övervakande och uppdaterande uppgift på ett sådant sätt att den är anpassad 
till processens tillstånd. En process vars tillstånd förändras snabbt, övervakas 
noggrant. Om processen däremot är stabil, så bedömer operatören det ibland 
som tillräckligt att förlita sig på larmsystemet och kontrollerar endast några få 
nyckelvariabler då och då. Operatörer anpassar alltså sitt övervaknings-
beteende till komplexiteten och tillståndet hos processen. Hur ofta operatören 
uppdaterar sig själv bestäms av en uppskattning av sannolikheten för att något 
allvarligt händer med en del av eller hela fabriken. 

Resultaten från fältstudier indikerar därför att operatörer som regel inte 
utför sin uppgift i överensstämmelse med ”management-by-exception” 
principen, som leverantörer av styrsystem ofta antar. Operatörer anser sin 
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huvuduppgift vara att förebygga störningar och larm, snarare än att reagera på 
larm. De tenderar att utföra sin arbetsuppgift i enlighet med att "köra genom 
att vara uppdaterad" principen (the ”management-by-awareness” approach). 
Detta betyder att operatörer varje stund är mycket medvetna om processens 
tillstånd och kan, i viss utsträckning, förutsäga processens tillstånd inom den 
närmaste framtiden, De kan därför upprätthålla en hög grad av beredskap inför 
möjliga förändringar i processen. Detta arbetssätt är även operatörens 
viktigaste verktyg för att minska och utjämna arbetsbelastningen för sig själv 
och arbetslaget.  
 

7.1 Gränssnittsutformning för operatörer 
Som forskning och erfarenheter från processindustrin visar, behöver 
operatörer den information om den styrda processen som gör det möjligt att 
upprätthålla en överblick av systemets tillstånd och att göra tillförlitliga 
förutsägelser om processens framtida tillstånd. Operatören måste använda sig 
av information som är direkt relaterad till bestämda variabler (flödes-
schemabilder, trendbilder, gruppbilder). Endast denna typ av information gör 
det möjligt att, genom att bygga upp erfarenhetsmässiga modeller och 
mönster, förutsäga processens framtida tillstånd och om nödvändigt 
genomföra förebyggande åtgärder.  

De ihärdiga kraven på förändringar i styrsystemens användargränssnitt - för 
att möta dessa behov - sammanfaller med introduktionen av nya tekniker för 
att visa bilder samt ökad tillgång till datorkraft. Om förut enbart 
standardbilder från leverantörer fanns tillgängliga, är nu större flexibilitet vid 
gränssnittsdesign möjlig, vilket resulterat i kundanpassad design av gränssnitt. 
Introduktionen av nya tekniker för bildvisning har lett till ökande användning 
av grafik eller mimikbilder. Grafiska bilder anses vara en användbar lösning 
på problemet med bristfälligheten i leverantörernas standardbilder (översikts-
bilder och larmbilder) för operatörens övervakande och uppdaterande 
arbetsuppgift under normala processtillstånd.  

För designbesluten gällande gränssnitt, förlitade sig leverantörerna i ökad 
utsträckning på medverkan från sina kunder. Den här utvecklingen gjorde 
dock inte slut på operatörernas klagomål. Det verkar som om 
designingenjörers uppfattning om hur processen/anläggningen skall köras och 
hur styrsystemens gränssnitt skall användas, bättre stämmer överens med 
leverantörernas synsätt - ”management-by-exception” - än med hur operatörer 
faktiskt arbetar (Zwaga & Hoonhout, 1993). Följaktligen leder inte medverkan 
av designingenjörer nödvändigtvis till ett särskilt annorlunda och bättre  sätt 
att arbeta vid gränssnittsdesign. Om styrsystemets gränssnitt skall accepteras 
av de faktiska användarna, dvs operatörerna, bör driftpersonal medverka 
under konstruktions- och designfasen. Endast på detta sätt kan 
driftpersonalens behov och krav inlemmas i designarbetet.  

Operatörer - vid de få tillfällen de har medverkat vid design av de grafiska 
bilderna - har oftast heller inga helt nya idéer om bilddesign, utan håller sig 
nära det välkända P&I-diagrammet (Pipes and Instruments) som en 
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utgångspunkt för design av bilderna. Denna grafiska representation av 
anläggningen eller en del av anläggningen, kompletteras av olika typer av 
detaljinformation om processen som de vill kontrollera regelbundet. På detta 
sätt blandas översiktsinformation med detaljinformation i samma bild. I 
många fall resulterar det i bilder fullproppade med information. Vanligtvis 
motiverar operatörer sitt val av grafiska bilder fulladdade med information 
med ursäkten att "det är bäst att ta det säkra före det osäkra". De använder 
argumentet att all visad information kommer att behövas någon gång. Likaså 
föredrar operatörer att ha så få bilder som möjligt, därför att de vill reducera 
det kognitivt belastande bläddrandet fram och tillbaka mellan olika typer av 
bilder. Detta resulterar i bilder som kan användas vid normal drift såväl som 
vid störningshantering (Hoonhout & Zwaga, 1993). 

Det finns en hel del kunskap sedan tidigare när det gäller riktlinjer för 
utformning av operatörsgränssnitt. Detta omfattar bl a utveckling av generella 
principer för presentation av information så att man optimalt kan stödja 
operatörer i deras arbete, minimera kognitiva belastningar m.m. En annan 
viktig del handlar om att utveckla riktlinjer för gränssnittsutformning för den 
framtida tågtrafikstyrningen mer specifikt. Sådana riktlinjer måste vara 
baserade på en grundläggande analys av hur operatörerna arbetar idag och i 
framtiden. En relativt utförlig diskussion om principer och riktlinjer ges 
senare i denna rapport, varför vi inte tar upp det ytterligare här. 
 
 

8 Utvärdering av användbarhet  

För att utvärdera datorstöds användbarhet, och identifiera förekomsten av 
eventuella kognitiva arbetsmiljöproblem behövs metoder för utvärdering av 
innehåll och gränssnittens utformning. 
Frågeställningar kring datasystems innehåll och utformning av 
användargränssnitt har studerats tidigare. 

Litteratur och forskning inom området är omfattande. Rapporter och böcker 
som skrivits är emellertid mer riktade till andra forskare eller till 
systemutvecklare än till de som arbetar med att studera och förbättra 
arbetsmiljön för t ex processoperatörer. 

Ben Schneiderman har gett ut en mycket omfattande bok, "Designing the 
User Interface", (Schneiderman, 1998), som beskriver det arbete som utförts 
inom området. Detta och andra arbeten visar på de stora bristerna vad det 
gäller konkreta arbetsredskap för att utföra analyser och bedömningar om 
datorstödets "användarvänlighet" och för arbete med arbetsmiljöproblem av 
kognitiv art. Jakob Nielsen gör i sina böcker "Usability Engineering", 
(Nielsen,  1993), och "Usability Inspection Methods", (Nielsen,  1994) en 
genomgång av problem och metoder för datasystems "användbarhet" och för 
utvärdering. De flesta av de metoder han beskriver är emellertid främst 
avsedda att användas av systemutvecklare när man i olika skeden av 
systemutvecklingsprocessen arbetar med systemdesign och utvärdering av 
slutproduktens "användbarhet". 
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Även i Sverige har en hel del forskning och utveckling skett inom området. 
En produkt som vänder sig till kretsen utanför forskare och system-
konstruktörer är TCO:s "Programprovaren". Den är konstruerad för att olika 
slags användare själva ska kunna bilda sig en uppfattning av datorstödets och 
användargränssnittets utformning. Programprovaren berör ett mycket vitt 
område från programergonomi och fysisk ergonomi till arbetetsorganisation, 
och används främst för att värdera och betygsätta olika produkter mot 
varandra. Programprovaren är dock ganska ytlig och saknar möjligheter att 
mer detaljerat påtala problemområden och vilka effekter som kan uppstå av 
dessa. 

Det finns en lång tradition att arbeta med metoder för utvärdering av 
datorstöd och med "guide-lines" för design av system och gränssnitt. Exempel 
på några mycket detaljerade metoder är: 
 

• Human factors Engineering standards for information processing 
systems, Lockheed Missiles and Space Co, 1983 

• Guidelines for designing user interfaces software, US Department of 
Commerce, 1986.  

 
Idag talar man mycket om metoder för "usability-engineering" och "usability-
analysis". Jakob Nielsen gör i sina ovan nämnda böcker en genomgång av 
problem och metoder för datasystems "användbarhet" och för utvärdering.  

Begreppet "usability" har blivit mycket använt idag och det finns anledning 
att föra en kort diskussion kring detta. Jakob Nielsen, och flera andra 
författare, gör följande definitioner: 
 
Om man utgår från det överordnade problemet att få ett system accepterat som 
ett effektivt hjälpmedel består detta problem av att klara av: 

• social acceptans, och 
• praktisk acceptans, vilken i sin tur består av: 

o kostnader, 
o kompatibilitet, 
o tillförlitlighet, och 
o "usefulness" (i meningen lämplighet, för att uppnå ett visst 

mål). 
      
"Usefulness" delas i sin tur upp i: 

• "utility" (nyttighet, att funktionalitet i princip finns), och 
• "usability" (användbarhet för användaren, dvs att man kan utnyttja den 

funktionalitet som finns) 
•  

"Usability", eller om vi här använder översättningen användbarhet, delas i sin 
tur upp i följande delfrågeställningar. Ett datorstöd ska för användaren vara: 

• lätt att lära,  
• effektivt att använda,  
• lätt att komma ihåg,  
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• leda till att man gör få fel, samt 
• vara subjektivt tilltalande. 

 
Metoderna för att studera datorstöds användbarhet ("usability") utgående från 
dessa definitioner är av flera olika typer. En översikt ges i Jakob Nielsens 
"Usability Inspection Methods". Några exempel kallas: Heuristic evaluation, 
Usability walkthrough och Cognitive walkthrough,  

Det internationella standardiseringsarbetet med den flerdelade standarden 
ISO 9241, "Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals", utgår från en definition av "usability" som innehåller tre delar: 
"effectiveness", "efficiency" och "acceptability". "Effectiveness" handlar om 
huruvida man uppnår de uppsatta målen och i "efficiency" vägs även in hur 
mycket resurser som krävs. 

Vi kan se att de flesta av de metoder och synsätt på problematiken vi 
kortfattat beskrivit ovan (mer eller mindre): 

• främst är avsedda att användas av systemutvecklare när man i olika 
skeden av systemutvecklingsprocessen arbetar med systemdesign och 
utvärdering av slutproduktens "användbarhet", 

• är koncentrerade på sådana aspekter som är enkla att mäta,  
• bara i mycket liten utsträckning tar upp aspekter som hör till vad vi i 

skandinavisk tradition vill lägga in i helhetsbegreppet arbetsmiljö, 
• inte i mer detalj tar upp aspekter som hör till vår definition av kognitiv 

arbetsmiljö,  
• i stor utsträckning är beskrivande men inte förklarande, dvs de 

beskriver t ex att ett datorstöd är "svårt att komma ihåg hur det 
hanteras" men analyserar inte aspekter som kan förklara varför det 
förhåller sig så. 

 
En annan metod som avser att även omfatta den ovan beskrivna definitionen 
av kognitiv arbetsmiljö har utvecklats vid MDI. Metoden, ADA-metoden 
(Åborg, Sandblad, & Lif, 1996),  är avsedd att användas vid analys av ett 
redan existerande system i drift, och har utvecklats i samarbete med ett företag 
inom företagshälsovården (Previa) för användning i samband med 
arbetsmiljöanalyser. Den har främst använts för användbarhetsbedömningar 
inom mer administrativa arbeten. 

Ytterligare en metod utvecklad vid MDI, Uppsala universitet, är avsedd att 
använda under pågående utveckling av en prototyp av ett nytt 
informationssystem eller datorstöd, för utvärdering i varje steg av 
prototyputvecklingen. 
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9 Verksamhetsutveckling och användarcentrerat 
utvecklingsarbete 

En verksamhet kan betraktas på flera olika sätt, beroende på vad den 
betraktande har för kunskaper, intressen och prioriteringar. En datorkunnig 
person väljer ofta att se verksamheten som den informationshantering som 
bedrivs i verksamheten. På samma sätt kommer en "organisationsexpert" 
gärna att välja att se verksamheten som dess arbetsorganisation. Han kommer 
att se de organisatoriska bristerna och svårigheterna i verksamheten och ha 
idéer om den organisationsutveckling som han anser skulle bidraga till att lösa 
problemen. En personalutvecklare skulle se verksamheten som dess personal, 
kompetens och personalutvecklingsbehov. 

I våra ögon är en verksamhet en komplex process, fungerande som en 
helhet i en likaledes komplex omgivning. Olika aktörer och grupper försöker, 
utifrån egen förmåga och med utnyttjande av olika slags hjälpmedel, bidraga 
till att verksamhetens mål uppfylls. För verksamheten finns mål av olika slag, 
den har en viss arbetsorganisation, där finns personal med kunskaper, 
kompetenser och erfarenheter, man verkar i vissa lokaler, utnyttjar tekniska 
hjälpmedel, informationssystem m.m. Verksamheten är inte de olika enskilda 
aspekterna på den utan den dynamiska helheten. 

I verksamheten kan det finnas svårigheter och problem av olika slag. 
Problemen kan gälla olika delar och aspekter på verksamheten. Ofta kan man 
inte definiera ett problem som hörande till en aspekt, utan det rör flera olika 
aspekter samtidigt. Man kan ha problem med målformuleringen som kan vara 
otydlig eller innehålla konflikter mellan delmål. Man kan ha problem med 
organisation, arbetsorganisation, personal, lokaler, teknik, informationssystem 
m.m. Givetvis kan man också ha problem av ekonomisk art, att verksamheten 
inte uppfyller ställda lönsamhetskrav. 

När det gäller informationshantering har vi genom ett antal olika 
fältstudier, forsknings- och utvecklingsprojekt sett att det som ofta ser ut att 
vara problem med informationshanteringen egentligen är symptom på att 
något annat i verksamheten inte fungerar bra. Svårigheter med 
informationshanteringen kan ofta sägas vara en indikator på att man har något 
slags problem inom verksamheten. En dålig arbetsorganisation, en dålig 
lokallösning eller otillräcklig eller inkompetent personal kommer att leda till 
informationsmässiga svårigheter. Att genom informationssystem eliminera en 
del av symptomen på dessa "ursprungsproblem" leder naturligtvis inte till att 
de löses. Genom datoriseringen kommer man kanske att eliminera en del av 
symptomen, men man kommer kanske också att införa nya. Vad som 
dessutom ofta sker, och det är kanske det som är det allvarligaste, är att man 
effektivt konserverar det/de ursprungliga problemen genom att införa ett 
datorsystem i verksamheten. Självklart kan det ibland vara både önskvärt och 
effektivt att använda sig av datoriseringar för att eliminera sådana symptom, 
men det gäller då att vara medveten om vad man gör, så att det kan göras på så 
bra sätt som möjligt. Vi ska diskutera dessa samband utförligare nedan. 
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Ett fruktbart synsätt är att om vi har problem eller svårigheter av någon art i 
en verksamhet, så står vi inför en verksamhet som har ett utvecklingsbehov. 
För att komma fram till vilket detta utvecklingsbehov är, samt till att få igång 
ett utvecklingsarbete, måste vi veta mer om verksamheten samt ha en modell 
för hur utvecklingsarbete i ett sådant helhetsperspektiv ska gå till. 

Olika faktorer kan initierar ett utvecklingsarbete. Det kan t ex vara en 
bristande lönsamhet i verksamheten, bristande måluppfyllelse, uppfattningen 
av att det finns problem eller svårigheter som behöver åtgärdas eller att det 
finns problem med arbetsmiljön. All verksamhet bör som ett av sina mål ha att 
ständigt ifrågasätta sig själv och att förändras i takt med förändrade yttre och 
inre krav, med tekniska förutsättningar osv. 

Inom MDI har vi sedan några år studerat hur systemutveckling går till, 
vilka bristerna med dagens arbetssätt är i det perspektiv  som beskrivits ovan 
och vad som fordras för att förbättra situationen. Några viktiga punkter är: 
 

• Arbetsorganisatorisk utveckling och utveckling av informationssystem 
måste gå hand i hand. Den ena utvecklingen fordrar den andra. Om 
man t ex inför ett nytt informationssystem i en gammal 
arbetsorganisation kan man oftast inte utnyttja den 
effektiviseringspotential som ligger i det nya. Om man istället 
samtidigt utvecklar arbetsorganisationen, så att man tar chansen att 
effektivisera även denna med hjälp av den nya tekniken, kan 
helhetslösningen bli bättre. Då kan man inse nya krav på ännu bättre 
teknik osv. 

• Målen för en verksamhet och för ett förändringsarbete måste klargöras. 
Detta kan oftast inte göras på ett explicit sätt, genom att operationella 
mål formuleras på ett explicit sätt, utan måste ofta hanteras mer 
implicit i en förändringsprocess, t ex genom aktivt deltagande av 
verksamhetsföreträdare. 

• Verksamhetsutveckling bör ske kontinuerligt som en integrerad del av 
verksamheten själv. 

• Arbetsmiljöaspekter av olika slag måste föras in i utvecklingsarbetet 
från början. Detta förutsätter en aktiv användarmedverkan. Det 
förutsätter också att man klargör vad man lägger in i begreppet 
arbetsmiljö, vilka aspekter man vill och är beredd att beakta etc. En 
förutsättning för att klara av detta är att man under utvecklingsarbetet 
kan tydliggöra hur det framtida arbetet kommer att se ut för de 
inblandade parterna. Först när man ganska detaljerat i förväg kan 
utvärdera arbetet, dess innehåll och utförande, kan man ta ställning till 
om det är så man vill ha det, om arbetsmiljön är tillfredsställande etc.  

 
En modell för systemutveckling som möjliggör  ett synsätt enligt ovan måste 
bygga på en effektiv samverkan mellan verksamhetsföreträdare på olika nivå 
och utvecklare med olika slags kompetens. Man brukar här tala om 
användarcentrerad utveckling, "participatory design". Figuren nedan avser att 
belysa några viktiga aspekter på en sådan utvecklingsmodell. 
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Viktiga aspekter är: 
• Inkludera inte bara informationsaspekter, utan även organisatoriska 

aspekter i kravformulering och prototyputvärdering. 
• Observera de parallella uppsättningarna med kravspecifikationer. Dels 

verksamhetsföreträdarnas i verksamhetstermer, dels dataexperternas i 
mer traditionella datatekniska/systemutvecklingstermer. Detta innebär 
alltså att verksamhetsföreträdarna inte behöver bli dataexperter, utan 
kan diskutera krav i termer av sina egna arbetsrelaterade begrepp. 

• Systemutvecklingsarbete blir egentligen aldrig avslutat, utan ger 
möjligheter till en kontinuerlig utveckling av såväl verksamhet som 
datorstöd. Datorstöden kan på så vis ständigt anpassas till nya 
förutsättningar, krav och möjligheter. Detta ställer speciella krav på 
utvecklingsmetodik och utvecklingsmiljö, så att man använder sig av 
en teknik som svarar mot denna höga ambition. 

Användar- 
representanter Utvecklare

tolka

prototyptesta

modifiera 
specifika- 

tion

tolka, 
modifera 
specifik.

ny 
prototyp

Preliminära specifikationer 
från verksamhetsanalys

etc.

Tid Systemet 
utvecklas

 
 

Fig. En modell för användarcentrerad systemutveckling. 
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Några viktiga förutsättningar för att få den experimentella modellen att 
fungera är att: 
 
Företagsledningen stödjer detta. 

• Att tillräckliga resurser ställs till förfogande. Detta behöver inte 
innebära att projektet som sådant blir dyrare, men kanske kommer 
kostnadsfördelningen att se annorlunda ut. Bl a måste den egna 
personalen ges möjligheter att deltaga i arbetet på ett effektivt sätt. 

• Den inblandade personalen måste utbildas på lämpligt sätt. 
• Effektiva utvecklingsverktyg måste användas. 

 
Roller och kompetenskrav är bl a: 
 

• Man måste få tillstånd en effektiv samverkan mellan de olika parterna 
i utvecklingsarbetet. Detta innebär att bägge "sidor" måste utveckla 
sina kompetenser för att klara av att arbeta enligt en sådan modell. 

• Versamhetsföreträdarna måste få kompetens i att ställa 
verksamhetsrelaterade krav, kunskap om vad det innebär att deltaga i 
ett utvecklingsarbete av denna art, och - inte minst- möjligheter att 
bredda sina kunskaper om vad som är möjligt att åstadkomma, dvs 
"vidga sina vyer" vad det gäller teknikens möjligheter, vara lite mer 
visionära. 

• Systemexperterna måste också vidareutveckla sina kompetenser för att 
klara den nya rollen. Ofta handlar det om att gå från att vara expert till 
servicepersonal, men dock fortfarande expert på sin del av arbetet. Det 
nära samarbetet med verksamhetsföreträdarna samt den kontinuerliga 
förändringen av krav och önskemål är ofta en ny upplevelse för 
systemutvecklarna. För detta behöver de hjälp av lämpliga 
utvecklingsverktyg. 

• Utvecklingsverktyg som används måste understödja ett experimentellt 
arbetssätt. Prototyper måste kunna utvecklas relativt snabbt och vara 
lätt modifierbara. Det färdiga systemet måste ständigt kunna 
vidareutvecklas på ett ekonomiskt och arbetsmässigt rimligt sätt. 

 
 
 

10 En beskrivningsmodell för tågtrafikstyrning 

  

10.1  Syfte med en beskrivningsmodell 
En viktig del av arbetet i projektet har varit att skapa en beskrivning, en 
modell,  av "systemet tågtrafikstyrning". Beskrivningen ska utgöra en ram för 
att förstå systemet, kunna resonera kring det samt kunna analysera det för att 
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förstå viktiga aspekter på arbetet som bedrivs i det, informationshanteringen 
krav på operatörsstöd m.m.  

För att klara av detta behöver vi först en grundläggande struktur för att 
kunna beskriva och analysera styrning av komplexa dynamiska system. 
Systemet vi vill kunna beskriva här är inte själva tågtrafiken som sådan, utan 
det styrsystem som operatörerna utnyttjar vid tågtrafikstyrningen samt 
operatörernas eget arbete i samband med utförande av planeringen och 
styrningen. 

Strukturen utgör basen för de fortsatta kartläggningarna och analysen av 
tågtrafikstyrningen. 

Vi har tidigare i rapporten diskuterat hur en lämpligt struktur för att 
beskriva, analysera och förstå viktiga aspekter på mänskligt beslutsfattande 
bör se ut. Det visar sig att en fungerande sådan struktur kan hämtas från styr- 
och reglertekniken. Detta stämmer väl överens med de andra syftena vi har, 
där även de tekniska och organisatoriska aspekterna på system och arbete ska 
kunna beskrivas och förstås. 
 

10.2  Beskrivningsmodellens struktur 
Flera olika faktorer måste vara uppfyllda för att man ska kunna förstå, 
övervaka och styra en dynamisk process. En grundläggande kategorisering av 
sådana faktorer har vi hämtat från vad styr- och reglertekniken säger om vad 
som fordras för att styra/kontrollera en process. Detta synsätt är till stor del 
direkt tillämpbart på de arbetssituationer inom tågtrafikstyrning som vi är 
intresserade av att studera. Vi behöver sedan komplettera denna synsätt i 
några olika avseenden.  

För styrning fordras att samtliga följande villkor är uppfyllda, den sk 
MMSO-modellen: 
 

• M: att det finns ett tydligt mål för det som ska uppnås, 
• M: att den som ska styra/kontrollera har en modell över (förstår hur 

det fungerar, har kunskap om etc.) processen eller skeendet, 
• S: att det finns tillräckliga möjligheter att påverka processen eller 

skeendet (det sk styrbarhetsvillkoret), 
• O: att den som styr har tillräcklig information om processens eller 

skeendets aktuella tillstånd (det sk observerbarhetsvillkoret). 
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Den styrda 
processen

Ett dynamiskt 
förlopp

Mål Modell

Observerar
Styr, 

påverkar

 
 

Fig. För att styra en process. fordras mål, modell, styrbarhet och observerbarhet. Dessutom 
är den process som ska styras oftast dynamisk, vilket innebär att systemets tillstånd förändras 

spontant och som följd av påverkan, samt att styråtgärder inte bara  har effekt momentant 
utan även  i framtiden. 

 
I ett enkelt tekniskt sammanhang, t ex när det gäller att köra en bil, är det lätt 
att inse betydelsen av att villkoren enligt ovan är uppfyllda. Man måste ha 
målet för färden helt klart för sig, tillsammans med ytterligare mål som kan 
påverka förloppet, t ex som rör säkerhetsaspekter eller regler för beteende i 
trafiken. Man måste ha tillräckliga kunskaper om hur bilen fungerar, hur den 
reagerar på olika slags agerande från föraren, man måste ha god kunskap om 
vägnätet, trafikregler etc., dvs en modell av det system som ska styras. 
Föraren måste vidare ha tillgång till alla de reglage, pedaler, ratt etc. som 
fordras för framförandet, dvs styrbarhet. Slutligen måste föraren ha tillgång 
till nödvändig information om bilens status från instrument, t ex hastighet, 
bensintillgång och temperatur, samt om bilens läge på vägbanan, omgivande 
trafik, position, väderlek m.m. som kan påverka agerandet, dvs observerbarhet 
av nödvändiga ”systemtillstånd”. Om inte samtliga dessa villkor är uppfyllda 
omöjliggörs styrningen och uppfyllandet av huvudmålet, dvs att komma fram 
säkert till slutdestinationen. 

I mer generaliserad form gäller, som sagt, resonemanget ovan även i 
sådana arbetssituationer där en dynamisk process ska påverkas/styras så att ett 
visst mål uppnås. Detta gäller både då man har ett mer eller mindre 
automatiserat styrsystem och då man har en manuell styrning eller någon 
kombination av detta. 

I många olika arbetssituationer gäller i praktiken dock ofta att en eller flera 
av förutsättningarna inte är uppfyllda. Detta leder till en rad problem. 
Styrandet av den dynamiska processen kan inte utföras så som det var tänkt 
och planerat. Verksamheten blir ineffektiv, eller mer eller mindre 
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okontrollerad. Noggrannhets-, kvalitets- och säkerhetskrav kan inte uppfyllas. 
Den som ska utföra arbetet kommer dessutom att uppleva olika slags hinder, 
irritation, stress, hjälplöshet m.m. De problem som uppstår är alltså nära 
relaterade till kognitiva arbetsmiljöproblem. 

I många arbetssituationer är målen inte klart formulerade, eller formulerade 
så att det är omöjligt för den enskilde individen att i varje läge avgöra vad som 
ska uppnås. Det är då dels svårt att planera och utföra sitt eget arbete på ett bra 
sätt, dels svårt att bedöma och utvärdera det egna eller gruppens prestationer i 
relation till målen. Det är heller inte ovanligt att det finns olika mål i en 
arbetssituation och att det finns konflikter mellan olika mål. Sådana 
målkonflikter kan leda till problem enligt ovan, t ex osäkerhet och stress, då 
man har svårt att veta vilka av de motstridiga målen man ska följa. 

En dåligt anpassad arbetsorganisation kan också göra att man inte 
överblickar processen eller inte har möjlighet eller befogenhet att utföra 
arbetet på ett önskat sätt. Problemen kan också uppstå i sådana 
arbetssituationer där det finns starka inslag av delegering, antingen till 
medarbetare, till andra yrkeskategorier eller till ett informationssystem.  

För att kunna styra tågtrafikprocessen på ett tillfredsställande sätt fordras 
således att de fyra huvudvillkoren är uppfyllda: mål, modell, styrbarhet och 
observerbarhet. Detta gäller för de automatiska styrsystemen, för den enskilde 
operatören och för organisationen som helhet.   

I vår beskrivningsstruktur har vi dessutom kompletterat dessa basala villkor 
med ytterligare aspekter på verksamheten, för att få en ram som klarar av att 
beskriva det vi är ute efter. Vi måste t ex se olika personer med olika ansvar i 
planerings- och styrprocessen som samverkande. De har olika roller, ansvar, 
kompetenser, erfarenheter, arbetsuppgifter, mål och modeller. De 
kommunicerar och samverkar enligt den rådande arbetsorganisationen, samt 
med hjälp av tillgängliga informationssystem. Resultatet blir en mycket 
komplex struktur av samverkande, kommunicerande personer med olika 
uppgifter inom den dynamiska helheten. Se figur. 
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Fig. En komplex struktur av interagerande "styrfunktioner" inom en organisation, med syfte 
att styra en komplex dynamisk process. 

 

10.3 Beskrivningsmodellen tillämpad på tågtrafikstyrning 
Det finns vid styrning av sådana system som det är frågan om här, tågtrafik, 
egenskaper hos processen som gör att vissa av de problem som kan uppstå blir 
speciellt allvarliga. Systemet är komplext, dvs det består av ett stort antal mer 
eller mindre autonoma delar som växelverkar med varandra. Även målen är 
komplexa och kan innehålla inbyggda konflikter. Systemet är dynamiskt, 
vilket dels innebär att tillstånden kan förändras snabbt över tiden, spontant 
eller som en effekt av vidtagna åtgärder, dels att beslut och åtgärder har effekt 
inte bara just när de utförs, utan även under lång tid framöver. Man brukar 
säga att systemets tillstånd och utveckling beror av dess förhistoria, eller att 
systemet är dynamiskt. Om man inte är medveten om dynamiken i ett system, 
eller har information om dess förhistoria, kan man inte fatta riktiga styrbeslut. 
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Beslut ska ofta fattas under stark tidspress, och med högt ställda säkerhets-
krav, vilket är mycket stressrelaterat. Systemet är ett tidsdiskret händelse-
system, där bara vissa diskreta beslut kan fattas, vid vissa diskreta tidpunkter 
och dessutom baserat på begränsad och ofta gammal information om andra 
diskreta händelser. Människan har svårt att klara av många sådana 
beslutssituationer, t ex när det finns tidsglapp mellan åtgärd och information 
om effekten av åtgärden.  

Vi har tillämpat den ovan angivna strukturen för beskrivning och analys av 
arbetet med att styra tågtrafik. Här nedan ska vi först kort förklara hur de olika 
beskrivningsdelarna ska tolkas i fallet tågtrafikstyrning. I nästa avsnitt gör vi 
sedan en relativt utförlig redovisning av vår kartläggning, baserad på 
observationer och intervjuer. 
 

10.4 Mål 
Med mål menar vi här sådana mål som anger vad som ska uppnås i de 
arbetssituationer som vi studerat. Vi går inte in på att diskutera hur mål idag är 
formulerade i officiella dokument, utan syftet har här varit att försöka beskriva 
hur de studerade personerna uppfattar de mål som finns. De frågor vi försöker 
få svar på är dels vilka mål man faktiskt arbetar efter, dels vilka åsikter man 
har om målen, hur de är formulerade, vilken kunskap man har om dessa, vilka 
brister man upplever etc. 

Vi delar in målen i för det första de formella målen, dvs de som finns 
explicit formulerade i olika slags dokument, regelverk etc., och för det andra i 
de informella målen, dvs de som operatörerna medvetet eller omedvetet 
arbetar efter. 

Målen, av olika art, är en grund för hur man planerar och genomför sitt 
arbete. De arbets- och styrstrategier som blir resultatet beskrivs till viss del här 
men även under en egen rubrik senare i rapporten. 

En person som arbetar i en arbetssituation av den art som är aktuell här har 
ett absolut behov av att ha tydliga mål för sitt agerande. Finns inga sådana, 
eller är de existerande målen otillgängliga, otydliga, motstridiga etc., skapar 
man i allmänhet egna mål att ha som underlag för det egna arbetet. De mål 
som därvid uppstår kan vara svåra att kartlägga, eftersom de ofta inte är klart 
formulerade eller ens medvetna. Olika operatörer som arbetar med samma 
uppgifter, till och med i samma arbetslag, kan på så sätt skapa egna mål som 
inte är klargjorda eller avstämda med medarbetarnas mål. Omedvetna 
målkonflikter kan härvid uppstå, vilka leder till problem i arbetet vars orsak 
man således inte enkelt kan kartlägga. 
 

10.5 Modell 
Med modeller avser vi här sådan kunskap om tågtrafiksystemet som 
operatörerna (trafikledarna och fjärrtågklarerarna) använder sig av för att 
förstå systemets struktur och beteende, styrsystemets egenskaper och 
effekterna av vidtagna åtgärder i  olika situationer. 
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Det är förmodligen meningsfullt att skilja mellan två slags modeller. För 
det första sådana som är explicit formulerade i form av kontrollpaneler, 
tidtabeller eller andra dokument som entydigt, och på ett strikt formaliserat 
sätt, beskriver vissa aspekter på det system som ska styras. Denna typ av 
modeller ska vi inte behandla så utförligt här, eftersom sådana modeller är 
relativt välkända. För det andra de modeller som operatörerna i praktiken 
använder för att tolka den information de hämtar in, kommunicera om 
systemet med andra deltagare i processen, göra bedömningar och beslut, 
genomföra åtgärder och utvärdera resultatet av dessa m.m. Denna typ av 
modeller, sk kognitiva eller mentala modeller, är svårare att kartlägga och 
tolka, eftersom de bara existerar i de enskilda personernas egen sinnevärld. En 
mental modell är man själv ofta inte i stånd att förklara eller beskriva för 
andra eller ens för sig själv. Den mer eller mindre ”bara finns där”. Att 
kartlägga viktiga aspekter på vilka mentala modeller man faktiskt har och 
arbetar efter är viktigt, eftersom det är bara därigenom man kan förstå 
operatörernas agerande i olika situationer. Det är förstås också så att de 
formella modellerna egentligen inte heller kan användas av operatörerna , utan 
bara via de mentala modeller som skapas genom operatörernas tolkning och 
erfarenhet av de formella modellerna.  

Processen för hur mentala modeller byggs upp är viktig att studera, 
eftersom det har visat sig att olika utformning av styrsystem, och arbetsmiljö i 
övrigt, kan understödja eller förhindra uppbyggnaden av effektiva mentala 
modeller. 

Mål och modell är nära relaterade i ett komplext system. Beslutsfattaren 
måste ha en modell som talar om vilka mål som faktiskt är möjliga att uppnå. 
Vidare måste man ha en modell som gör det möjligt att omsätta de mer 
övergripande målen till mer konkreta och operativa mål, mål som om de 
uppfylls leder till att de mer övergripande målen uppnås. Det kräver bl a att 
modellen är sådan att också olika bieffekter och effekter på längre sikt tas med 
i beräkningen.  

En av beslutsfattarens (operatörens) viktigaste, och ständigt pågående, 
uppgifter är att utveckla en modell av systemet. Vi får dock inte glömma att 
beslutsfattarens mål också kommer att påverka de modeller som de utvecklar. 
Modeller utvecklas ju för ett visst syfte, de är inte målneutrala. 

Även informationssystemens utformning är därför viktiga att studera ur 
denna aspekt, eftersom det är dessa som förmedlar och presenterar 
information om systemet, som blir till underlag för operatörernas uppbyggnad 
av mentala modeller. Man kan säga att kunskapen om vad man kan få veta, 
och hur, är en del av den mentala modellen. 

Systemets egenskaper påverkar starkt möjligheterna att snabbt och effektivt 
bygga upp tillräckligt bra mentala modeller. Komplexitet, dynamik, 
stokastiska egenskaper, olika överlagrade tidsparametrar i förloppen m.m. 
försvårar processen. 

Erfarenhet visar att personer som lyckas väl uppvisar ett beteendemönster 
som maximerar möjligheterna att utveckla en god modell av systemet (de 
besitter god heuristisk kompetens).  
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10.6 Styrbarhet 
Styrbarhetsproblemet handlar om huruvida man har tillräckliga möjligheter 
för att styra systemet på ett sådant sätt att målen kan uppnås på ett effektivt 
sätt. 

Frågor vi här ställer oss handlar om vad man styr, vad man kan styra, vad 
man inte kan styra/påverka som man vill/borde kunna. 

Styrning görs av flera olika system. Man styr själva tågtrafiksystemet med 
allt vad det innebär, men man styr också informationssystemet som ger 
underlag för beslut och åtgärder. Slutligen styr man även sin egen 
arbetsbelastning, dvs man försöker påverka olika skeenden så att man får goda 
förutsättningar att göra ett bra arbete. Man kan t ex vidtaga förebyggande 
åtgärder så att systemet inte framöver hamnar i ett sådant läge att man får 
besvärligt att klara av styrarbetet.  

I intervjuarbetet har vi försökt få ett underlag för att förstå vilka problem 
man upplever i dessa avseenden, t ex vilka begränsningar och konsekvenser 
man upplever på grund av bristande styrbarhet av viktiga ”tillståndsvariabler”.  
Det är viktigt att inse att kunskapen om vad man kan styra, och hur, är en del 
av operatörernas mentala modell av systemet. 

De genomförda intervjuerna ger oss inte underlag för en noggrann 
beskrivning av styrbarheten  på detaljnivå. 

Tågtrafikstyrningsprocessen är ett komplext system vilket gör 
styrbarhetsproblemen viktiga. Det finns väldigt många systemtillstånd som 
man behöver kunna styra och påverka. Dessa är dessutom ofta kopplade till 
varandra på ett komplext sätt. 

Att tågtrafikprocessen är en dynamisk process innebär, som sagts ovan, inte 
bara att dess tillstånd förändras över tid utan att det förändras både autonomt, 
dvs av egen kraft, och till följd av trafikledarens tidigare och nuvarande 
åtgärder. Det ställer trafikledarna inför problemet att skilja de effekter som de 
själva åstadkommer från de effekter som beror av andra faktorer, och att förstå 
vilka effekter som beror av åtgärder och händelser vid tidigare tidpunkter. 
Förståelse för sådant är en viktig förutsättning för utvärdering och lärande, dvs 
för att bygga upp mentala modeller. 

För att styra tågtrafikprocessen krävs ständig övervakning och nya ingrepp. 
Den kan inte styras med ett enda ingrepp utan det krävs serier av beslut och 
serier av åtgärder i rätt tid. Dessa beslut är ofta inte oberoende av varandra. Ett 
givet beslut begränsas av tidigare beslut, och begränsar i sin tur de framtida 
möjligheterna, samtidigt som nya möjligheter skapas och uppstår autonomt.  

Tågtrafikprocessen kräver också att man fattar beslut i realtid. Tågen 
stannar inte och väntar på att man ska bli redo att fatta beslut. Besluten måste 
fattas och åtgärderna måste vidtas just när processen kräver att trafikledarna 
griper in för att korrigera den. Det gör att arbete med tågtrafikprocessen ofta 
sker under stark tidspress. Stress är därför en naturlig ingrediens i 
trafikledarnas arbete. Det ska påpekas att stress inte alltid är något negativt. 
Positiv stress innebär utmaningar och stimulans i arbetet. Det är först när 
tidspressen blir omöjlig att klara av, eller då något i arbetssituationen 
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förhindrar operatören att lösa problemen på ett bra sätt som stressen blir 
negativ.  

Inte bara det som styrs utan även styrmedlen måste ses som processer. 
Trafikledarna måste räkna med att styringreppen tar tid och att deras effekt 
utvecklas över tid. Det betyder att trafikledarna inte kan vänta sig att 
omedelbart få se effekterna av beslut och åtgärder. Fördröjningar i 
återkopplingar är en integrerad del av trafikledarnas arbete med dynamiska 
styruppgifter.  

Tidsfördröjningar innehåller (minst) tre olika komponenter: 
• Dödtid, dvs det förflyter tid mellan det att ett kommando givits och till 

dess att detta kommando får någon effekt, t ex från det att en signal 
ställts i ”kör” till dess att tåget avgår. Även på manövernivå från det att 
en tågväg ”läggs” till dess att man ser att den är ”lagd” 

• Tidskonstanter, dvs det tar tid innan en åtgärd nått sin fulla effekt, t ex 
tar det tid från det att ett tågmöte har beslutats och alla manövrer 
utförts, till dess att ett tågmöte har genomförts. Ett tidsdiskret 
dynamiskt system (discrete event system) innehåller inte tids-
konstanter av samma typ som ett kontinuerligt dynamiskt system, utan 
beslut kan bara fattas och åtgärder vidtagas vid vissa tidpunkter. 
Effekterna blir också ofta observerbara vid vissa diskreta tidpunkter. 
Vad detta innebär för styrningsproblematiken behöver utredas 
ytterligare. 

• Informationsfördröjningar, t ex kan tågföraren inte alltid rapportera på 
en gång om sina aktiviteter och resultatet av dem. 

 
Slutligen innebär också det faktum att arbetet i ett dynamiskt system sker i 
realtid, att det är nödvändigt att noga beakta de olika tidsskalor som finns i 
uppgiften. Dessa tidsskalor bestäms av den tid det tar för olika åtgärder att nå 
effekt och på hur ofta det är möjligt att få information om dessa effekter. Vi 
kan tydligt urskilja två relevanta tidsskalor i uppgiften att styra tågtrafiken. 
Den snabbaste är den i vilken trafikledarna arbetar, framför allt när de 
hanterar oförutsedda störningar. De måste då ta hand om den störning de har 
framför ögonen. Hur effektivt de än gör det så kommer de inte att lyckas, om 
de inte koordinerar alla sina aktiviteter, dvs de måste inte bara vara effektiva 
lokalt utan de måste också vara effektiva på alla ställen där det behövs. Denna 
koordination tar naturligtvis också tid och den kräver att skiftesarbetsledaren 
kan beakta processen som helhet och med så lång tidshorisont att han hinner 
få de olika trafikledarna att lösa sina problem när effekter av störningen 
sprider sig. Detta är alltså en uppgift som kräver att ”störningsbekämpnings-
uppgiften” betraktas med en längre tidshorisont än bekämpning av 
ursprungsorsaken till störningen. Olika yrkeskategorier har hand om olika 
tidsskalor i tågtrafikstyrningsprocessen. Här kommer även transportledning, 
tidtabellplanerare och andra in i bilden. Helhetsbilden av processen finns 
därför bara hos arbetslaget som helhet, och inte hos någon enskild 
yrkeskategori.  
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10.7 Observerbarhet 
Observerbarhetsproblemet handlar om huruvida man får den information man 
behöver för att utföra sitt styruppdrag på ett bra sätt. Får man rätt information? 
Tillräckligt utförligt? I rätt form och rätt presenterad? På rätt plats? Vid rätt 
tidpunkt? Vilken viktig information saknas? Vad är konsekvenserna av detta? 
Det finns två huvudsyften med informationsförsörjningen i en arbetsprocess: 

• Att ge information om systemtillstånd för styrning (styrsyftet). Detta 
kan gälla både aktuella, historiska och prognostiserade data. 

• Att ge information om systemets dynamiska beteende för 
modelluppbyggnad (identifieringssyftet). 

Det är, med andra ord, i allmänhet viktigt att visa operatörerna mer 
information än det som behövs för att utföra styruppgiften. Information om 
systemets dynamik är viktig för att kunna bygga upp en mental modell av 
systemet och av styrsystemet, dess dynamiska egenskaper och beteende, och 
för att kunna identifiera förändringar i dessa. För att förstå dynamik i ett 
system fordras dynamisk information! 

Hur informationen är presenterad bestäms av hur användargränssnittet är 
utformat, dess design och tekniska implementering.  

Att visa rådata, enskilda variablers värde, är traditionellt ett vanligt sätt att 
presentera information för operatörer. Dessa rådata är nödvändiga för att 
operatören skall ha ett fast grepp om processens aktuella tillstånd, men de är 
inte tillräckliga för att snabbt ge en god överblick över vart processen är på 
väg. De ger inte heller tillräckligt tydligt information om samband och 
relationer mellan olika processvariabler. För detta krävs kognitiv kraft för att 
processa rådata till handlingsstödjande information, göra jämförande 
beräkningar, etc.   

Grafiska användargränssnitt och billigare datorkraft har skapat möjligheter 
att bearbeta data och presentera information ”i klartext” och ge direkt svar på 
de frågor operatören behöver svar på, i den form som hon/han normalt tänker 
när hon fattar beslut; storhet, enhet, samband och relationer - särskilt 
tidsrelationer - mellan variabler, etc. En grundläggande tanke för att 
tillgodogöra sig dessa nya möjligheter vid operatörsarbete är att utnyttja 
datorerna till det de är bäst på, att beräkna, logiskt kontrollera och att 
visualisera stora mängder information. Att presentera denna information för 
operatören så att den kan ses samtidigt/parallellt, ger människan/ operatören 
möjlighet att utnyttja sina bästa förmågor på ett effektivt sätt, dvs att utifrån 
lång erfarenhet göra bedömningar på grundval av stora mängder ibland osäker 
information. Genom att avlasta operatören från triviala men kognitivt 
krävande beräkningar och informationsinhämtning från många olika källor, 
får hon/han mer kapacitet över att ägna åt bedömningar och beslutsfattande.  

En annan aspekt av teknikutvecklingen som blivit alltmer uttalad den 
senaste tiden är generella lösningar för effektiv informationsöverföring (även 
av bild och ljud) via datornätverk och intranetteknik. Här kan det finnas 
möjligheter att minska informationsfördröjningar genom att det är enklare att 
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skapa system som visar relevant skräddarsydd information för varje 
”operatör” i organisationen. Direkt när beslut är fattat och ny information 
föreligger kan den också göras tillgänglig och visas automatiskt för de som 
behöver den. Ny information kan ”söka upp” de som omedelbart berörs i 
stället för omvänt. Förutom att den även är sökbar för de som arbetar i en 
längre tidsskala.  

Att hantera informationsflöden är vad trafikledaren kanske ägnar mest tid 
åt! 
 

10.8 Styrstrategier 
Syftet här är att kartlägga de strategier operatörerna har vad det gäller 
bedömningar, beslut och åtgärder för att hantera de olika situationer som 
uppstår under arbetsprocesserna. Främst gäller detta hur man klarar av att 
hantera de störningar av olika slag som ständigt uppstår. 

Trafikledarnas och andra personalgruppers beslutsfattande är mycket 
komplext. De tar hänsyn till ett stort antal variabler som är kopplade till 
varandra och det krävs lång erfarenhet för att lära sig vilka faktorer som är 
mest relevanta att beakta i olika situationer.  

Störningar av olika slag hör till det normala vid tågtrafikstyrning. Det är 
kanske till och med just hanteringen av störningarna som är operatörernas 
huvudsakliga arbetsuppgifter. Flyter allt normalt så behöver man i princip inte 
göra så mycket, automatiken fungerar bra då. 

Kartläggningen ska beskriva vilka störningarna är, vilka effekter de har på 
trafiken och på operatörerna och deras arbete. Vilka möjligheter operatörerna 
har att uppfylla kraven beror bl a av de möjligheter de har att få information, 
förstå situationen och att vidta effektiva och adekvata åtgärder. Det är därför 
viktigt att kartlägga och förstå orsaken till olika slags störningar och 
felsituationer. Kommer orsakerna från systemet, automatiken, styrsystemet, 
gränssnittet, kompetenser, människan etc? Hur loggas idag felsituationer och 
hanteringen av dessa? Hur utnyttjar man denna information? Förmodligen 
finns det en potential för att använda sådan information på annat sätt än idag. 
 

10.9 Arbetsorganisation 
De olika personalkategorier som deltar i arbetet har olika roller. De samverkar 
och kommunicerar för att tillsammans utföra de komplexa uppgifterna med 
planering, genomförande och utvärdering/uppföljning. Kartläggningen av 
arbetsorganisationen avser att beskriva de olika rollerna, relationerna mellan 
dessa samt hur man samverkar. 
 

10.10 Informationssystem 
Informationssystemen är den struktur som förmedlar information mellan 
operatörerna och andra aktörer i processen och det system, tågtrafiken, som 
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ska styras. Det är mycket viktigt att beskriva och förstå hur detta är uppbyggt, 
vad det innehåller, och hur det utnyttjas av operatörerna som en del av deras 
arbete. 
 

10.11 Kunskap, kompetens och utbildning  
Den berörda personalen, trafikledare m fl, måste ha nödvändig kompetens för 
sitt arbete. En kartläggning bör därför beskriva dels existerande dels 
nödvändiga kunskaper, erfarenheter och utbildningsinsatser.  

Det som behandlas här rör främst de mer formella kompetenserna som 
operatörerna har, och hur kompetensutveckling kan användas för att förbättra 
deras möjligheter att utföra arbetsuppgifterna. Den egentliga kompetensen att 
förstå informations- och styrsystemet samt att utnyttja detta bra i 
arbetsprocessen ingår i avsnittet om modeller ovan. 
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Projektet FTTS, Framtida tågtrafikstyrning, har genomfört forskning om 
morgondagens tågtrafikstyrning. Syftet har dels varit att kartlägga viktiga 
grundläggande kunskaper som fordras för att utforma morgondagens 
lösningar, dels att ta fram och utvärdera prototyper till nya system för 
trafikstyrning. Resultatet utgörs nu av förslag till framtida styrprinciper, 
användargränssnitt, beslutsstöd, arbetsorganisation, arbetsplatsutformning 
m.m. 
  
Resultaten från projektet sammanfattas i följande rapportserie. 
  
  
Rapport 1.  Att styra tågtrafik i framtiden – ett forskningsprojekt 
 Informationsbroschyr 
  
Rapport 2.  Sammanfattande slutrapport 
  
Rapport 3.  Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
 En kunskapsbas för utformning av framtida styrsystem och   
 användargränssnitt för tågtrafikstyrning  
  
Rapport 4.  Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och stödsystem. 
  
Rapport 5.  Riktlinje och designregler för gränssnittsutformning. 
  
Rapport 6. Kommunikation mellan TLC och omgivningen. 
  
Rapport 7.  FTTS-projektets arbetsformer. 
  
  
  
Rapporterna kan erhållas från MDI, Inst. för informationsteknologi, Uppsala 
universitet. 
Kontaktperson: Bengt Sandblad (Bengt.Sandblad@hci.uu.se) 
 
De finns även tillgängliga elektroniskt via http://www.hci.uu/projects/....... 
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