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1. FÖRORD 
Forskningsprojektet FTTS, Framtida tågtrafikstyrning, har handlat om förutsättningar 
och lösningar för morgondagens tågtrafikstyrning. Målet har dels varit att ta fram 
grundläggande kunskaper som fordras för att utforma morgondagens lösningar, dels att 
utveckla och utvärdera prototyper till nya system för trafikstyrning. Resultatet utgörs av 
förslag till framtida styrprinciper, användargränssnitt, beslutsstöd, arbetsorganisation, 
arbetsplatsutformning m.m. 

Syftet med denna rapport är att kort beskriva hur forsknings- och utvecklingsarbetet 
inom FTTS-projektet bedrivits. Vi har baserat oss på en traditionell vetenskaplig 
metodik, och försökt anpassa den till de aktuella frågeställningarna. 

En viktig del av detta utgör den grundliga kartläggning av relevanta kunskaper från 
tidigare forskning och utveckling som gjorts. Olika kunskapsområden har hämtats in, 
tolkats i termer av tågtrafiksystem och applicerats på de aktuella frågeställningarna: att 
beskriva och förstå arbetet med att styra tågtrafik samt att utveckla kunskaper och nya 
lösningar för hur detta arbete ska kunna bedrivas på ett bra sätt i framtiden. 

En annan mycket viktig del är principen att all utveckling av kunskap och alla 
lösningar måste basera sig på ett aktivt deltagande av de som kan arbetet, dvs 
fjärrtågklarerare, trafikledare, signaltekniker och andra med kompetenser om de delar 
som ingår i det totala tågtrafiksystemet. 

Vi kommer i denna rapport inte att beskriva alla kunskaper och alla metoder på något 
utförligt sätt, utan vill beskriva hur arbetet i stort gått till och vad vi baserar valet av 
metoder på. 

Kanske kan denna redovisning inspirera andra projekt att beakta sådana saker som vi 
funnit vara både effektiva och nödvändiga. 

 
 

 
Uppsala augusti 2003 

 
Arne W Andersson 
Bengt Sandblad 
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2. FTTS-PROJEKTETS ARBETSMETODER - SAMMANFATTNING 
 
I de avsnitt som följer i denna rapport ska vi kort beskriva och motivera de olika delarna 
av arbete inom FTTS-projektet. Delarna utgörs sammanfattningsvis av: 

• De vetenskapliga grundkunskaperna som vi kartlagt och hämtat in, samt hur 
dessa tolkats och tillämpats inom projektet. 

• Den kunskapsbas för det fortsatta arbetet som denna kartläggning resulterat i. 
• ”MMSO-modellen” för styrning av komplexa dynamiska system som vi baserat 

vårt beskrivnings- och analysarbete på. 
• Kartläggning och analys av styrarbetet. En omfattande kartläggning genom 

intervjuer och observationer har genomförts. Denna kartläggning har sedan 
analyserats på olika vis för att skapa grundläggande förståelse för hur arbetet 
med att styra tågtrafik går till. 

• Visionsseminarier och framtidsbilder. För att få fram en bild av de framtida 
förutsättningarna och villkoren för förslag till nya styrsystem har ett antal 
seminarier genomförts, där vi försökt kartlägga vad man vet eller tror om den 
framtida utvecklingen i olika avseenden. 

• Den användarcentrerade metodiken är central i hela projektet. De som kan 
arbetet och som är de som ska utföra arbetet med de nya styrsystemen och 
gränssnitten måste ha en styrande roll i all utveckling och utvärdering. 

• Iterativ design och prototyper. Man kan aldrig göra rätt från början, när man 
utvecklar nya tekniker och arbetssätt för en komplex verksamhet. Den enda 
framkomliga metoden är att successivt, i iterationer/upprepningar, utveckla 
prototyper som kan testas. Från början är dessa enkla och ofullständiga, för att så 
småningom bli kompletta och noga utvärderade. 

• Gränssnittsutformning, dvs design och konstruktion av det gränssnitt mot det 
datoriserade systemet som användarna ska interagera med. En noga genomtänkt 
design, där man både tagit hänsyn till verksamhetens krav och till all tillgänglig 
kunskap om hur människor bäst samverkar med teknik, är en förutsättning för 
effektiva lösningar. 

• Experiment, utvärdering och simulatorer. För utvärdering är experiment 
nödvändiga. För experiment fordras en verklighetsliknande miljö, en simulator, 
där man kan styra en simulerad verksamhet under kontrollerade förhållanden. 

• Arbetsgruppen och hur den fungerat. FTTS-projektet har haft en arbetsgrupp till 
sitt förfogande, bestående av mycket erfarna trafikledare. 

• Den formella projektorganisationen. 
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3. DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN. HUR DEN TILLÄMPATS. 
Målet med FTTS-projektet har varit långsiktigt. Vårt uppdrag har handlat om att bygga 
upp kunskap om att styra tågtrafik, vad som är viktiga frågeställningar i samband med 
detta, ta fram underlag för framtida utveckling av styrprinciper, gränssnitt, beslutsstöd 
m.m. Målet har alltså inte varit inriktat på mer kortsiktiga utvecklingsprojekt, varför vi 
haft möjligheterna att jobba grundligt och med en välgrundad vetenskaplig metodik. Vi 
har identifierat och prioriterat forskningsfrågor, hämtat in kunskaper från tidigare 
forskning, formulerat hypoteser för nya lösningar, testat och utvärderat dessa, dragit 
slutsatser av både detaljerad och mer generell art osv. Slutligen har vi kunna leverera de 
nya kunskaperna och de nya lösningarna till de som ska jobba vidare med den 
kommande tekniska utvecklingen. Det är vår avsikt att kunna deltaga även i processen 
när forskningsresultaten tillämpas, för att kunna komplettera och utvärdera dessa. 

När det gäller den vetenskapliga grund vi baserat vårt arbete på är det två saker som 
vi vill betona: kartläggningen av relevanta teorier och erfarenheter från tidigare 
forskning samt vår modell för att beskriva och analysera mänsklig styrning av komplexa 
dynamiska processer. 

3.1. Kunskapsbasen 
De viktigaste vetenskapliga grunder som vi utgått från beskrivs relativt utförligt i 
rapport FTTS 3: Grundläggande teorier och utgångspunkter. En kunskapsbas för 
utformning av framtida system för tågtrafikstyrning. Det handlar främst om: 

 
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 
informationsystem 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. 
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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 människan sämre än 
nödvändigt, man blir belastad, stressad, gör lättare fel osv. Ett dåligt och krångligt 
användargränssnitt kan t ex ge sådana problem. 

 
Utformning av effektiva och användbara användargränssnitt 
Användargränssnittet är den del av det tekniska systemet som all interaktion mellan 
process, styrsystem och användare sker genom. Det finns mycket kunskap om hur detta 
gränssnitt bör utformas för att optimalt bidra till effektivitet, enkelhet, säkerhet, en god 
arbetsmiljö m.m. 

 
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. 

 

3.2. MMSO-modellen 
Med detta har vi avsett att skapa en beskrivningsram för styrning av ett komplext 
dynamiskt system. Grunden är hämtad från reglerteorin och villkoren för att 
åstadkomma en effektiv styrning av ett rent tekniskt system, medan vi vidgat detta till 
att även om fatta den mänskliga styrningen, och baserar sig på ett tidigare samarbete 
med beteendevetenskaplig expertis. Ett sådant ramverk för beskrivning och analys har 
visat sig mycket användbart. Med hjälp av detta kan vi få stöd för att förstå mycket om 
hur trafikstyrningsarbetet har utförts hittills, att utifrån detta se vad som är själva kärnan 
i arbetet, hur den process som skall styras fungerar samt hur de tekniska systemet bör 
utformas för att stödja det framtida arbetet. 

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, det vi kallar MMSO-
modellen: 
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• 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 

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

aktuella tillstånd (observerbarhetsvillkoret). 
 

 
 

Fig.1. För att man ska kunna 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. 

 
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 organisa-
tionen 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 styr-
processen 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. Detta beskrivs utförligt i FTTS-rapport 3: 
Grundläggande teorier och utgångspunkter. En kunskapsbas för utformning av framtida 
system för tågtrafikstyrning. 

Den styrda 
processen 

ModellMål 

Ett dynamiskt förlopp 

Observerar Styr, påverkar 
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4. KARTLÄGGNING AV ARBETE OCH FRAMTIDSBILDER 

4.1. Kartläggning och analys av styrarbetet 
Baserat på den ovan beskrivna modellen har vi i olika omgångar gjort omfattande 
beskrivningar och analys av dagens sätt att styra tågtrafik. Detta har varit nödvändigt för 
att förstå arbetet, vad som är viktigt och svårt, hur man tänker, vilka mål man har, vilka 
strategier man styr enligt, vilka olika situationer och principer som finns, vilken 
information som används och hur m.m. 

Kartläggningen har gjorts huvudsakligen genom ett antal olika observationer och 
intervjuer av trafikstyrningspersonal m fl vid flera olika trafikledningscentraler. 
Intervjuerna har i allmänhet spelats in på band, skrivits ut på papper ord för ord samt 
granskats utifrån olika frågeställningar. Det utskrivna materialet har visat sig vara 
mycket användbart för senare kompletterande analyser, eftersom många svar på nya 
frågor redan finns i det material vi har. Hur observationerna, diskussionerna och 
intervjuerna gått till har utvecklats över tiden, då kunskap vi fått kunnat styra frågor och 
vårt sätt att se på verksamheten och arbetsuppgifterna. På senare tid har även den aktiva 
arbetsgrupp som deltagit i projektarbetet kunnat hjälpa oss med kvalificerade 
tolkningar, utvärderingar och kompletteringar av materialet. 

Analys av materialet har huvudsakligen varit inriktad på att beskriva arbetet i termer 
av MMSO-modellen, samt kartlägga vilka svårigheter och problemen som vi och de 
intervjuade anser finns i dagens verksamhet. 

Baserat på analysen har vi sedan formulerat preliminära krav på nya, framtida 
förbättrade tekniska system och hjälpmedel för trafikstyrning. Dessa krav har gått 
vidare för prototyputveckling och utvärdering. 

4.2. Visionsseminarier och framtidsbilder 
De lösningar vi ska ta fram grunderna för, ska inte användas för att styra dagens trafik i 
dagens organisation, utan i en framtida omgivning. Morgondagens system måste därför 
utformas utgående från bilder av hur verksamheten kommer att se ut då, inte utgående 
från dagens förhållanden. 

För att få underlag till idéer om villkoren för framtida organisation, system, 
gränssnitt m.m. för tågtrafikstyrning, fordras ganska detaljerade beskrivningar av hur 
verksamheten kan komma att se ut på t ex 10 års sikt. I förstudien till projektet har vissa 
sådana visioner och framtidsscenarier formulerats, och vi har senare i seminarieform 
fortsatt det arbetet.  

Det finns idag inte kunskap, eller förutsättningar i övrigt, för att i detalj precisera och 
utforma villkoren för morgondagens system för tågtrafikstyrning. Som ett led i arbetet 
med att ta fram sådan kunskap är det dock viktigt att klargöra vilka förutsättningar som 
kan komma att gälla för morgondagens tågtrafik och för planeringen och styrningen av 
denna, vilka krav man kommer att ställa på trafik och styrning, hur organisation, 
informations- och styrsystem kan och bör utformas m.m. Det är detta vi menar med att 
formulera visioner och framtidsscenarier. En vision kan vara en idé eller en uppfattning 
om något enskilt förhållande i framtiden. Med ett scenario menar vi en mer sammansatt 
framtidsbild som beskriver viktiga aspekter på den framtida verksamheten i något 
helhetsperspektiv. 

De formulerade scenarierna utgör en bas för kommande analys- och utvecklings-
arbete. Kan vi beskriva nuläget samt en framtidsbild i samma termer, kan en jämförelse 
mellan dessa sägas utgöra en grund för vilken utveckling som behövs för att uppfylla 
visionerna. Scenarierna kan också användas när vi vill utvärdera prototyper av olika 
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slag, t ex prototyper av möjliga presentationsformer i framtida operatörsgränssnitt eller 
för vilka strategier man använder för att lösa upp komplicerade trafikstörningar m.m.. 

Vi kan särskilja två olika slags visioner, dels hur vi tror att framtiden kommer att se 
ut, dels hur vi vill att den blir. Bägge dessa aspekter är viktiga att fånga upp. Det vi tror 
är vår tolkning av den utveckling vi idag ser som trolig. Det vi vill är en konkretisering 
av den utveckling vi bedömer vara den för verksamheten som helhet mest önskvärda, 
för att uppnå "bra" lösningar i framtiden. Detta speglar våra förväntningar på den 
"bästa" utvecklingen. Det är viktigt att alla parter som har intressen i denna utveckling 
ges möjligheter att deltaga i utformningen av framtidsbilderna. 

De som deltagit i visionsarbetet är sådana personer inom verksamheten som 
förväntas kunna bidraga på ett konstruktivt och kreativt sätt till att formulera tänkbara 
framtidsscenarier. 

Ambitionen har inte varit att formulera kompletta och färdigbearbetade bilder, utan 
vi vill se detta som en del av en process som kommer att pågå framöver. 

En grov struktur för vilka olika aspekter på verksamheten som vi hittills studerat är: 
• viktiga omvärldsfaktorer som påverkar förutsättningarna, 
• ramar och begränsningar för utvecklingen, 
• mål och förväntningar på morgondagens tågtrafik, 
• viktiga problem som måste lösas i framtiden, 
• hur förändras styrmålen? 
• framtida arbetsorganisation, roller etc., 
• kompetenser hos berörd personal, utbildning, 
• informationsbehovet i olika arbetssituationer, 
• tekniklösningarna, hur ser morgondagens tekniklösningar ut? 
• presentationsformerna, design av operatörernas gränssnitt, 
• arbetsmiljökrav m.m. 

 
Diskussionerna från de speciella visionsseminarierna har dokumenterats via 
anteckningar och bandinspelning. Materialet har skrivits ut och sammanfattats. Den 
huvudsakliga användningen av resultaten har varit internt i det fortsatta arbetet, för att 
skapa utgångspunkter och scenarier för förslagen. Visionerna har senare kompletterats 
och uppdaterats i arbetet som projektets arbetsgrupp har genomfört. De mer kompletta 
scenarierna utgör också en viktig grund för formulering av krav på framtida 
operatörsgränssnitt och för utvärderingen av dessa. 
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5. DEN ANVÄNDARCENTRERADE METODIKEN 
Användarcentrerad utveckling bygger på principen att all utveckling av tekniska 
stödsystem, informationssystem m.m. till en verksamhet måste ske med aktiv 
medverkan av de personer som kan verksamheten, dvs de som utför det arbete som 
ingår i verksamheten. Experter utifrån kan aldrig förstå en verksamhet fullt ut, och kan 
inte ensamma avgöra vad som är bra eller dåliga lösningar. De som kan verksamheten, 
verksamhetsexperterna, de nuvarande användarna eller vad man väljer att kalla dessa, 
kan oftast inte själva beskriva och analysera sin egen verksamhet, eller ta fram förslag 
till nya effektiva lösningar. Det är bara tillsammans, och baserat på en lämplig modell 
för samverkan som man kan lyckas bra. 

 

5.1. Att bygga på användarnas kunskaper 
Helt avgörande för ett lyckat resultat är alltså att arbeta mycket nära tillsammans med 
de som idag gör jobbet och de som skall göra det i framtiden med stöd av de nya 
tekniska stödsystem vi ska ta fram.  

Grundläggande är respekten för verksamhetsföreträdarnas kunskaper och erfaren-
heter. Den expert som inte förstår vikten av att få in detta, såväl de mer formella 
kunskaperna som de mer svårfångade erfarenheterna och ”tysta” kunskaperna kommer 
med säkerhet att hamna fel. 

Verksamhetsföreträdarna, ”användarna”, är experter på hur arbetet hittills utförts, de 
är de enda som kan verksamheten in i minsta detalj, detaljer som ofta har avgörande 
betydelse för att förstå hur system och gränssnitt skall utformas, och de har ofta mycket 
väl genomtänkta förslag på lösningar utifrån hur man hittills arbetat. Det går emellertid 
aldrig att ta dessa lösningar konkret, utan de måste omvandlas till att passa in i det nya 
framtida sättet att arbeta. Det framtida arbetssättet ska ju inte se ut som dagens, och det 
finns inga experter på det framtida arbetet att fråga eftersom detta arbete ännu inte 
utformats. De nya tekniska systemen ger helt nya möjligheter till förändrad 
organisation, arbetsuppgifter, strategier, yrkesroller etc. Dessa möjligheter och krav 
måste man utforma gemensamt under projektets gång.   

Som en del av underlaget måste man fråga efter användarnas idéer, om lösningar på 
problem de haft med det gamla sättet att arbeta.  

Det är dock de designansvariga som är experter på hur den slutliga designlösningen 
skall fungera, och kan aldrig förlita dig på andras förslag. Däremot kan inga lösningar 
accepteras förrän de utvärderats tillsammans med verksamhetsföreträdarna.  

Designarbetet kräver stor respekt för tradition och inarbetade begrepp och samtidigt 
stor förmåga att frigöra sig från invanda arbetssätt samt kreativ förmåga att se de nya 
möjligheter som öppnas av ny kunskap och ny teknik. 
 

5.2. Det användarcentrerade, iterativa arbetssättet 
Det är, av skäl som framgår ovan, vår uppfattning att man bör använda sig av en 
experimentell, användarcentrerad utvecklingsmodell när man tar fram nya system och 
gränssnitt för tågtrafikstyrning. Huvudskälet är att kunna utnyttja verksamhets-
företrädarnas, användarnas, kunskaper om arbetet på ett optimalt sätt. 

Grundtanken bakom den användarcentrerade modellen för systemutveckling är: 
• Utvecklingsarbetet görs i samverkan mellan olika kompetenser, främst 

systemutvecklare, designers och verksamhetsföreträdare (användare). Dessa har 
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var och en sina kompetenser och roller, men samtliga parter ingår i 
utvecklingsarbetet. Användarna är inte ”servicefolk” eller studieobjekt, utan är 
den part i projektet som har kunskapen om hur det arbete som är berört av 
utvecklingsarbetet fungerar i praktiken. De användare som deltar i projektet 
måste få nödvändiga kompetenser för detta. De som ansvarar för designarbetet 
måste ha goda kunskaper i människa-datorinteraktion och gränssnittsdesign. 

• Utvecklingsarbete bedrivs på ett iterativt sätt, där faserna analys, design, 
konstruktion och utvärdering återupprepas tills dess att systemet fått sin slutliga 
(tills vidare) form, och resultatet accepterats av de inblandade parterna. De 
verksamhetsföreträdare som deltar i utvärderingsarbetet måste vara andra än de 
som är en del av utvecklingsarbetet, för att minska risken för att utvärderingen 
blir missvisande. 

• Arbetet fokuseras runt prototyper av det planerade systemet. En prototyp ändra 
form under projektets gång, från grova skisser på papper till färdigt, exekverbart 
system. 

• Effektiva former för prototypframtagning och utvärdering måste användas. Det 
är viktigt att projektet inte blir långsammare och dyrare pga att en 
användarcentrerad modell används, utan snarare motsatsen. Idag kan det vara 
svårt i praktiken att åstadkomma detta, eftersom traditionella utvecklingsverktyg 
ofta inte understödjer ett sådant arbete. 

• Även efter installation och driftsättning måste man kontinuerligt följa upp och 
vid behov modifiera och komplettera systemen. 

 
Det är också viktigt med en helhetssyn på arbetet, där man samtidigt beaktar informa-
tionshantering, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsmiljö etc, så som diskuterats 
tidigare i rapporten. 

I figuren nedan illustreras den iterativa naturen i samspelet mellan de ingående 
kompetenserna. 

 
  

Fig.2. Den iterativa naturen hos användarcentrerad, experimentell systemutveckling. 
Verksamhetsföreträdare med olika slags ansvar och erfarenheter, MDI/designexperter 
och tekniska utvecklare samverkar under projektet. All utveckling sker iterativt, under 

återkommande upprepningar, där krav formuleras, prototyper utvecklas och testas, nya 
krav formuleras etc. till dess att man är nöjd och alla krav uppfyllts. Det tekniska 

stödsystemet utvecklas under successiv utvärdering och modifiering till dess att man är 
nöjd och de uppsatta målen nåtts. 

 

 (nya) Krav 

Prototyp 
Test, 

utvärdering

tid 

Verksamhetsföreträdare

MDI, designexpertis 

Tekniker, utvecklare 

Det tekniska systemet utvecklas… 

Samverkan… 
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5.3. Gränssnittsutformning 
En mycket stor del av arbetet inom FTTS-projektet har varit inriktat på innehåll och 
utformning av det användargränssnitt som de framtida trafikledarna ska arbeta med och 
genom. Gränssnittet är ofta den enda vägen för operatören, trafikledaren, att få 
information från processen och den enda vägen att styra, påverka, processen. Med 
gränssnitt menar vi då den samlade gränsytan som man interagerar med, även om den 
idag fysiskt ofta är uppdelad på olika tekniska delsystem. 

Det är många olika saker som påverkar utformningen av ett användargränssnitt, som 
illustreras av nedanstående figur: 

 

 
Fig.3. Flera olika saker påverkar designen av ett gränssnitt. Man måste ha utförlig 

kunskap om det arbete som gränssnittet ska stödja, om användarna, deras kunskaper, 
erfarenheter och arbetsmiljö, om grundläggande människa-datorfrågor samt kunskap 

om hur alla tekniska lösningar och tekniska begränsningar påverkar utformningen. 
 
Arbetet med gränssnittsutformningen beskrivs relativt utförligt i FTTS-rapport 5: 

Riktlinjer och designregler för gränssnittsutformning. Vi ska här bara beskriva några 
aspekter på hur arbetet genomförts i praktiken.  

Vårt sätt att arbeta med utformningen av gränssnittet för det framtida trafik-
styrningsarbetet har följt den iterativa modellen, med successiva kravbilder, hypoteser 
och idéer, prototyper, utvärderingar osv., samt med ett kontinuerligt och aktivt 
deltagande av verksamhetsföreträdare. 

I princip har arbetet gått till på följande sätt: 
• Kartläggningen av arbetsprocesserna och arbetssättet har gett underlag för att 

förstå viktiga aspekter på arbetet och informationshanteringen. 
• Utgående från analysen av informationsanvändningen, i relation till alla delar av 

arbetet enligt MMSO-modellen, har vi kunnat fånga upp krav både vad det 
gäller informationsinnehållet och interaktionerna/ presentationssättet. 

• Utgående från de preliminära kraven, kunskapen om hur arbetssätt och 
arbetsförhållanden ser ut samt generella kunskaper och erfarenheter av 
gränssnittsutformning i miljöer av denna art, har vi kunna ta fram förslag till 
innehåll och utformning av nya användargränssnitt. 

• Förslagen handlar emellertid inte bara om gränssnitten, utan det är lika viktigt att 
utforma de nya styrprinciperna, arbetssättet, arbetsrollerna, kompetenserna, 
arbetsorganisationen, arbetsplatsens utformning m.m. Ett gränssnitts använd-
barhet kan bara relateras till den totala utformningen av hela arbetet och 
arbetsmiljön. 

Gräns-
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Kunskap om 
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• De framtagna prototyperna, till en början i form av skisser på papper, sedan 
successivt utvecklade som datoranimerade bilder, bildserier och till slut 
implementerade interaktivt fungerande gränssnittsförslag, har testats genom 
diskussioner, manuella experiment och slutligen som fullskaleexperiment i 
simulatormiljö. 

• Resultaten av testerna och utvärderingarna har analyserats och resulterat i 
modifierade kravbilder, som sedan lett fram till reviderade prototyper osv.  

 

5.4. Experiment och simulatorer 
För att kunna genomföra en del tester av förslagen har vi tillsammans med CATD-
projektet utformat en försöksarbetsplats där vi kan genomföra trafikstyrnings-
experiment.  

För att möjliggöra sådana experiment har ett annat projekt inom Banverkets FoU-
program, TOPSim, tagit fram en tågtrafiksimulator. Denna samverkar med de av oss 
utformade programsystemen för de gränssnitt, beslutsstöd m.m. som vi vill testa i 
experimentet. 

 

 
 

Fig.4. Tågtrafiksimulatorn bestående av simuleringsmodell och gränssnitt, som 
försökspersonen kan interagera med under experimentet. 

 
Försöksarbetsplatsen har utformats enligt de riktlinjer som hittills tagits fram inom 

projektet och de resurser som varit tillgängliga. Resultatet av detta har blivit en 
försöksarbetsplats där användaren sitter framför en stor duk på vilken gränssnittet 
projiceras med hjälp av två takmonterade videoprojektorer. Experimenten, där 
försökspersoner får styra den simulerade trafiken med hjälp av de nya styrsystemen och 
gränssnitten, kan spelas in för senare analys. 

 

TOPSim/TTS 
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(trafikledare) 

Gränssnitt 
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Fig.5. Den uppbyggda försöksarbetsplatsen, med projicerad gränssnittsbild och 
försöksperson. 

 

5.5. Utvärdering 
Som en del av det iterativa, användarcentrerade arbetet är utvärderingen mycket viktig. 
Det står en del om metoder och tekniker för sådan utvärdering i FTTS-rapport 5: 
Riktlinjer och designregler för gränssnittsutformning, kapitel 9: Metoder för 
utvärdering av användbarhet. 

I vårt grundläggande forskningsarbete har utvärderingarna inte kunnat vara så 
formella och omfattande av flera olika skäl. Det grundläggande arbetet med design och 
utveckling av preliminära skisser och prototyper har varit mycket omfattande, varför vi 
först på ett sent stadium av projektet har kunnat skapa mer omfattande och fullt testbara 
prototyper. Tester och utvärderingar har därför tidigare under projektet mest handlat om 
sakkunniga bedömningar av olika experter. Här har arbetet i arbetsgruppen och 
föredragningar för referensgruppen varit viktigt. Genom att noga gå igenom förslagen 
tillsammans med olika trafik- och störningsscenarier som grund, har vi kunna utvärdera 
många viktiga aspekter på de föreslagna lösningarna. 

 

5.6. Arbetsgruppen och hur den fungerat 
Arbetsgruppen har spelat en central roll i forskningsarbetet, speciellt under de senare 
delarna av projektet. I de tidigare faserna av arbetet arbetade vi mest själva med att 
hämta in tidigare kunskaper samt att kartlägga och analysera trafikstyrningsarbetet. I de 
senare faserna, när vi tolkat resultaten samt utformat, testat och utvärderat förslag m.m. 
har gruppen varit mycket aktiv och nödvändig. 

Gruppen har varit sammansatta av personer med lång erfarenhet av arbetet med att 
styra tågtrafik samt av den funktionella utformningen av styr- och informations-
systemen. Det har dels varit fjärrtågklarerare i olika roller, operativ personal, 
ledningspersoner, dels några personer med mer tekniska roller, ansvar för signalsystem 

 Försöks
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 Projicerat 
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etc., vid trafikledningscentraler. Under projektets gång har några av deltagarna i 
arbetsgruppen fått förändrade arbetsuppgifter inom sin organisation, men har kunnat 
stanna kvar inom gruppen. Det har alltså funnits en mycket hög kontinuitet i 
arbetsgruppen, något som är en förutsättning för det lyckade resultatet. 

Från början har vi haft en genomtänkt metod för hur vi velat involvera arbetsgruppen 
i forskningsarbetet. Denna metod, som vi tidigare provat i flera andra forsknings-
sammanhang, bygger på följande princip: 

• Först har vi relativt utförligt tillsammans gått igenom de vetenskapliga 
grunderna, de genomförda kartläggningarna, visionsarbetet m.m. för att skapa en 
gemensam grund för arbetet samt för att få eventuella tveksamheter eller fel i 
grundmaterialet korrigerade. 

• Vi har presenterat våra preliminära förslag för arbetsgruppen, denna har 
gemensamt diskuterats utan att göra några egentliga försök att bedöma eller 
utvärdera förslagen. Vi har sedan gett arbetsgruppen en ”hemläxa” till nästa 
träff. Denna hemläxa kan bestå av att antingen ta reda på något som vi behöver 
utreda eller få som input till gruppen, men mest har hemläxan bestått av att till 
nästa gång fundera över hur de presenterade förslagen skulle fungera i deras 
vardag. 

• Under den tid som går till nästa träff kan deltagarna själva ordenligt fundera 
över lösningarnas giltighet, användbarhet, nytta, effektivitet m.m. 

• Vid nästa träff kommer vi att gemensamt gå igenom förslagen, de olika 
deltagarnas erfarenheter, synpunkter och nya frågeställningar. Forskarna kan 
därefter dokumentera detta samt väva in det i ett nytt och utvecklat underlag för 
det fortsatta arbetet. Detta återförs till arbetsgruppen. 

• Processen återupprepas. Det är vår erfarenhet att deltagarna snabbt kan dela med 
sig av sina erfarenheter samt bli mycket kompetenta i att formulera förslag till 
utvecklingen av de olika tekniska stödsystemen, utvärdera förslagen m.m. Om 
det finns en kontinuitet i gruppen, och ett genuint intresse att delta i processen, 
är detta en mycket fruktbart och effektivt arbetssätt. 

• Under senare faser av projektet har gruppen fått en mer integrerad roll i det 
direkta förslags- och utvärderingsarbetet, dels på grund av att gruppen blivit 
mycket kompetent inom detta område, dels då flera av medlemmarna i gruppen 
fått nya mer centrala och verksamhetsutvecklande roller inom organisationen. 

 
Arbetsgruppen har också haft en viktig roll i att granska och utvärdera de rapporter som 
producerats av projektet, samt att tillsammans med forskningsgruppen presentera 
resultaten för olika intressenter. 
 

5.7. Den formella projektorganisationen 
Den formella projektorganisationen består av flera olika delar: 
 

• Projektet har finansierats av FoU-medel från Banverkets forskningsmedel samt 
av forskningsmedel från först KFB (Kommunikationsforskningsberedningen), 
därefter Vinnova. 

• Projektarbetet har styrts av årliga avtal mellan MDI, Uppsala universitet och 
Banverket.  

• En intern styrgrupp inom Banverket har samordnat forskningsinsatserna med 
andra relaterade projekt. 
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• En av Banverket utsedd kontaktperson har kontinuerligt följt arbetet, deltagit i 
projektmöten samt följt upp fattade beslut och överenskommelser. 

• En projektgrupp bestående av ledningspersoner från Banverket, Banverkets 
kontaktperson samt forskningsledare från MDI, Uppsala universitet har några 
gånger per termin följt upp arbetet och givit kompletterande direktiv. 

• Forskargruppen vid MDI, Uppsala universitet har genomfört det egentliga 
forsknings- och utvecklingsarbetet. 

• En arbetsgrupp bestående av erfarna personer från tågtrafikstyrning och 
signalsystem har kontinuerligt deltagit i projektet genom månadsvisa samman-
komster. 

• En större referensgrupp med deltagare från olika avdelningar inom Banverket 
har träffats halvårsvis för att få större genomgångar av arbetet samt ge input till 
arbetsplanerna. 

• Genom seminarier, deltagande i konferenser m.m. har vi deltagit i en nationell 
forskarsamverkan inom området. 
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Projektet FTTS, Framtida tågtrafikstyrning, har genomfört forskning om morgon-
dagens 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  
 – En informationsbroschyr  
  
Rapport 2.  Sammanfattande slutrapport  
  
Rapport 3.  Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
 En kunskapsbas för utformning av framtida styrsystem  

och för tågtrafikstyrning  
  
Rapport 4.  Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och  

stödsystem.  
  
Rapport 5.  Riktlinjer 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.it.uu.se/research/project/ftts/reports  
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