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Sammanfattning 
 
Denna rapport utgör en delredovisning i det av Banverket finansierade 
projektet ”Trafiksäkerhet och informationsmiljö för lokförare” (TRAIN) som 
genomförs i samarbete med SJ. 
 
Rapporten presenterar en övergripande modell över tågförarsystemet och 
dess organisatoriska förutsättningar utifrån ett människa-teknik-organisation 
(MTO) perspektiv. Baserat på ett antal intervjuer och skriftligt material 
(regelverk m m) beskrivs de organisatoriska förutsättningarna för tågförar-
systemet översiktligt på såväl samhällsnivå som trafikutövarnivå. Vidare ges 
en kortfattad beskrivning av förarutbildningen. 
 
I anslutning till beskrivningen av de olika organisatoriska förutsättningarna och 
utbildningen redovisas också resultaten från ett antal enkätfrågor som belyser 
förarnas uppfattning om vissa aspekter av dessa. Enkätfrågorna besvarades 
av totalt ca 290 förare. 
 
Resultaten från enkäten visade bl a att förarna upplevde stora brister i 
underhållet av framförallt pendeltågen, samtidigt som vissa viktiga indikatorer 
på en god säkerhetskultur (t ex ett väl fungerande rapporteringssystem) inte 
tycktes föreligga i någon större utsträckning. 
 
 
Summary 
 
This report is part of a larger project (TRAIN) aimed at improving safety in the 
train-driver system. The project was initiated by the Swedish National Rail 
Administration (Banverket) in cooperation with the Swedish State Railways 
(SJ).  
 
The report presents a model of the train-driver system and its organisational 
resources from a man-technology-organisation (MTO) perspective. Based on 
a number of interviews, as well as on written material (regulations etc), the 
organisational resources of the train-driver system are described both at the 
societal and the company level. Further, a brief description is given of driver 
education/training. 
 
The drivers’ opinions about some of the organisational resources and their 
own driver education/training is also presented, based on survey questions 
answered by about 290 Swedish train drivers in the Stockholm area. 
 
The results from the survey showed for instance that the drivers were very 
dissatisfied with maintenance of especially commuter trains, and that some 
important indicators of a good safety culture (e. g. a well functioning error and 
incident reporting system) apperared to be largely missing. 
 



 

 

2

 
1 Bakgrund och syfte 
 
Denna rapport utgör en delredovisning av delprojekt 1 (”beskrivning av 
tågförarsystemet”) i det av Banverket finansierade projektet ”Trafiksäkerhet 
och informationsmiljö för lokförare” (TRAIN) som genomförs i samarbete med 
SJ. Syftet med rapporten är dels att presentera en övergripande modell över 
tågförarsystemet och dess organisatoriska förutsättningar, dels att försöka ge 
en översiktlig beskrivning av de senare. Modellen över tågförarsystemet är 
utformad utifrån ett människa-teknik-organisation (MTO) perspektiv, dvs ett 
synsätt som utgår från att hög trafiksäkerhet och effektivitet vid tågtrafik kräver 
ett väl fungerande samspel mellan dessa olika typer av systemkomponenter. 
Tanken med modellen är att den skall kunna tjäna som en ”översiktskarta” där 
de olika delprojekten och aktiviteterna i TRAIN skall kunna lokaliseras. 
 
Syftet med TRAIN-projektet är att identifiera trafiksäkerhetsrelaterade risker i 
förarens arbete med fokus på användning av information, samverkan, 
organisation, stress, arbetstider och arbetsmiljö för att skapa underlag för 
utformning av framtidens förarmiljö.   
 
Beskrivningen av tågförarsystemets organisatoriska förutsättningar baseras i 
huvudsak på intervjuer med företrädare för Banverket, Järnvägsinspektionen 
m fl under 1999 och på skriftligt material som insamlats i anslutning till dessa 
intervjuer. I detta sammanhang bör framhållas att beskrivningen inte gör 
några anspråk på att vara fullständigt uttömmande utan snarare syftat till att 
identifiera ett antal viktiga organisatoriska aspekter/förutsättningar och 
diskutera vilken inverkan de har på tågförarsystemet. Det skall också 
poängteras att även om TRAIN-projektet genomförs i nära samarbete med SJ 
så är avsikten att beskrivningen av de organisatoriska förutsättningarna på 
verksamhetsutövarnivå skall vara tillräckligt generell för att gälla mer eller 
mindre oberoende av trafikutövare. Syftet är således inte att i detalj beskriva 
hur SJ:s organisation fungerar i dagsläget utan att diskutera ett antal 
organisatoriska funktioner som på olika sätt inverkar på tågförarsystemet. 
 
I samband med beskrivningen av olika organisatoriska förutsättningar 
redovisas också resultaten från ett antal enkätfrågor som belyser förarnas 
uppfattning om vissa av dessa förutsättningar. Enkätfrågorna ingick som en 
del i en större enkät vilken utsändes till 402 förare i Hagalund. Distributionen 
av enkäten, vilken även innehöll ett stort antal frågor avseende arbetstider, 
hälso- och arbetsmiljöaspekter, har ombesörjts av Institutet för Psykosocial 
Medicin (IPM) inom ramen för delprojekt 3 i TRAIN. IPM har även svarat för 
utskick av påminnelser till förarna samt för kodning och dataregistrering av 
enkätsvaren. Svarsfrekvensen i enkätstudien var drygt 70% vilket innebär att 
de redovisade resultaten baseras på svar från ca 290 förare (se Ingre, 
Söderström, Kecklund, Åkerstedt & Kecklund, 2000, för ytterligare detaljer om 
enkätstudien). 
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2 Tågförarsystemet i ett MTO-perspektiv 
 
En övergripande modell över tågförarsystemet och dess organisatoriska 
förutsättningar presenteras i Figur 1. I detta kapitel ges endast en kortfattad 
beskrivning av hur modellens olika delar är relaterade till TRAIN-projektet. De 
organisatoriska förutsättningarna beskrivs sedan i följande kapitel av 
rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. MTO-modell av tågförarsystem
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Med tågförarsystemet avses i TRAIN-projektet funktion, teknik, förare och 
organisation för framförande av ett enskilt tåg. Systemets centrala delar är i 
modellen avgränsade av en tjockare ram. Projektets syfte är att beskriva och 
analysera förarens informationsmiljö och arbetssituation, särskilt i trafiktäta 
områden, samt identifiera möjliga effekter på arbetsprestation och trafiksäker-
het. 
 
Förarens arbetssituation och arbetstider studeras inom delprojekt 3 i TRAIN 
(Ingre m fl, 2000, Söderström m fl, 2000). Att den del av modellen som 
motsvarar föraren är ritad så att den delvis går utanför själva tågförarsystemet 
avser att indikera att även faktorer som inte har direkt med förarens yrkesroll 
att göra (familjeförhållanden, hälsotillstånd, fritidsintressen etc) kan ha en viss 
inverkan på arbetssituation/-prestation. 
 
Med gränssnitt avses dels hur systeminformation presenteras för föraren 
under körning via ATC, funktioner i ATC, övriga instrument och akustiska 
signaler, dels hur förarens möjligheter att styra systemet via olika typer av 
manöverdon/reglage är utformade. Det kan diskuteras huruvida även yttre, 
optiska, signaler och muntlig information från trafikledningen skall räknas till 
gränssnittet. Här har vi  valt att inte inkludera dem utan betraktar dem istället 
som delar av det betydligt vidare begreppet informationsmiljö (där även delar 
av gränssnittet ingår). Informationsmiljön omfattar härutöver även information i 
form av körorder, tidtabeller, regelverk, linjebok, muntlig ordergivning m m. 
Orsaken till att informationsmiljön delvis placerats utanför tågförarsystemet i 
modellen är att den innefattar informationskällor (regelverk, linjeböcker m m) 
som inte är specifikt kopplade till framförandet av ett enskilt tåg utan som är 
av mera generell karaktär. Förarens informationsmiljö och gränssnittet 
studeras inom delprojekt 1 och 2 i TRAIN (Olsson, Kecklund & Ingre, 2000). 
 
Fordonets tekniska egenskaper har i sig inte undersökts i TRAIN. Däremot 
har förarens uppfattning av fordonet och dess egenskaper i förhållande till 
föraruppgiften och körsituationen studerats. Föraruppgiften/körsituationen 
avser vad föraren faktiskt gör under körningen i olika trafiksituationer. En 
uppgiftsanalys av föraruppgiften genomförs inom delprojekt 2 i TRAIN 
(Skjerve, Skriver, Sverrbo & Holmström, 2000) och beteende i körsituationen 
analyseras även inom delprojekt 1 (Jansson, Olsson & Kecklund, 2000). 
Arbetsbelastning i körsituationen studeras inom delprojekt 3 (Ingre m fl, 2000, 
Söderström m fl, 2000). 
 
En analys av samverkan mellan föraren och tågtrafikledningen genomförs 
också (Olsson &Sandblad, 2000). 
 
Förarnas utb ildning är kanske den del av modellen som varit svårast att 
placera på ett logiskt sätt i figuren. Detta har flera orsaker, t ex att de flesta 
förarna har fått sin grundutbildning under andra organisatoriska förutsättningar 
än vad som råder idag och att själva utbildningen varit under utredning och 
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omarbetning under den tid som TRAIN-projektet pågått. Utbildningens 
placering i modellen avser att spegla a) grundutbildning och framtagning av 
fortbildningsmaterial (förutsättningar på samhällsnivå), b) genomförande av 
fortbildning (förutsättningar på verksamhetsutövarnivå) samt c) förarens 
lärande i arbetet genom egna erfarenheter, information från kollegor, etc 
(tågförarsystem/förare). Utbildningen behandlas vidare i kapitel 5 i denna 
rapport. 
 
De organisatoriska förutsättningarna för tågförarsystemet har i modellen 
delats upp i sådana som ligger på samhällsnivå och sådana som ligger på 
trafikutövarnivå. Förutsättningarna på samhällsnivå är generella för 
tågtrafiksystemet i dess helhet och gäller oberoende av trafikutövare. Även 
om trafikutövarens ansvar i stor utsträckning regleras av lagstiftning och 
tillsynsmyndigheters föreskrifter kan detaljutformningen av olika funktioner 
uppvisa vissa variationer mellan olika trafikutövare. De två typerna av 
förutsättningar behandlas i kapitel 3 respektive 4 av denna rapport. 
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3 Organisatoriska förutsättningar: Samhällsnivå 
 
En sammanställning av tågförarsystemets organisatoriska förutsättningar på 
samhällsnivå visas i Figur 2. Sammanställningen är i huvudsak organiserad 
utifrån ett antal myndigheter vars verksamhet i större eller mindre utsträckning 
berör tågförarsystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tågförarsystemets organisatoriska förutsättningar på samhällsnivå 
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Banverket bildades 1988 och är den myndighet som har ett helhetsansvar, 
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ny- och ombyggnad av statens spåranläggningar ingår i Banverkets uppgifter, 
liksom ansvar för säkerhetsfrågor för all spårtrafik. Därmed utgör Banverkets 
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verksamhet en synnerligen viktig organisatorisk förutsättning för tågförar-
systemet vad beträffar såväl transportkvalitet som trafiksäkerhet.  
 
Tågtrafikledningen ingår sedan 1996 i Banverkets organisation. Till dess 
uppgifter hör att fastställa tidtabeller, att genom tågledning och tågklarering 
leda trafiken, att ge ut föreskrifter samt ansvara för säkerheten inom sitt 
ansvarsområde och att svara för uppföljning och redovisning av tågtrafikens 
punktlighet. Förutom att den utgör en del av tågförarsystemets organisatoriska 
förutsättningar ingår kommunikation med tågtrafikledningen även som en 
viktig del av förarens informationsmiljö. 
 
Banverket/Tågtrafikledningen tar även fram skriftlig information som utgör en 
del av förarens informationsmiljö (linjebok, körorder, tidtabeller). Arbete pågår 
med att förbättra och göra linjeboksinformationen mera lättillgänglig genom att 
överföra den till ett grafiskt format. Förutom att öka överskådligheten kommer 
ett grafiskt format även att göra det lättare att åskådliggöra nyheter/föränd-
ringar jämfört med det tidigare systemet med frekventa ändringstryck som ofta 
omfattade stora textmängder. Banverket deltar också i europeiska samarbets-
projekt med syfte att standardisera och förbättra informationspresentationen 
till föraren (t ex ERTMS och ETCS). Inom några år kan detta leda till att det 
blir möjligt att presentera delar av linjeboksinformationen on-line för föraren 
under körning. 
 
Inom Banverket sker också en omfattande statistikproduktion som, även om 
den inte vänder sig direkt till förarna, gör det möjligt att övervaka, analysera 
och hantera tågförarsystemets säkerhet och effektivitet. 
 
I Banverkets uppgifter ingår att lämna ekonomiskt och administrativt stöd till 
tillämpad samhällsmotiverad forskning och utveckling inom järnvägsområdet. 
Banverket skall också se till att forskningsresultaten dokumenteras, utvärde-
ras och sprids. En del av de FoU-insatser som Banverket stöder har i likhet 
med TRAIN-projektet direkt bäring på tågförarsystemet. Den totala anslags-
volymen till FoU var 1998 ca 55 Mkr, varav ungefär två tredjedelar gick till 
utförare utanför Banverket. 
 
Banverket utfärdar styrande dokument inom sitt ansvarsområde. Till de allra 
viktigaste sett ur tågförarsystemets synvinkel hör trafiksäkerhetsinstruktionen, 
hittills kallad säkerhetsordning (Säo – BVF 900/SJF 010). De flesta 
trafikutövarna tillämpar idag BVF 900/ SJF010 vilket innebär att de ofta har ett 
onödigt omfattande regelverk med instruktioner som ibland inte alltid är helt 
relevanta för den egna verksamheten. Även om Säo har genomgått föränd-
ringar och modernisering på senare tid har den ändå karaktären av att ha 
byggts på i många olika steg vilket bland annat innebär att den innehåller ett 
otillfredsställande stort antal undantag.  
 



 

 

8

I syfte a tt åstadkomma ett modernt och mera flexibelt regelverk för trafiksäker-
heten har Banverket startat det så kallade TRI-projektet. I samband med 
projektet görs en harmonisering av regelverket med övriga nordiska länder 
och viss avstämning sker även mot övriga europeiska järnvägar. Banverkets 
TRI är inte tänkt att detaljreglera verksamheten utan skall bara innehålla de 
nödvändiga funktionella kraven och regler som är gemensamma oberoende 
av trafikutövare (t ex betydelsen av signalbilder). Detaljerade tillämpningsföre-
skrifter (t ex för hur ansvarsfördelningen ombord på ett tåg ska se ut) 
förutsätts att den enskilde trafikutövaren själv utformar. De gemensamma 
reglerna blir bindande genom att trafikutövarna i trafikeringsavtal förbinder sig 
att följa dem. De nya trafiksäkerhetsföreskrifterna planeras att tas i bruk från 
tidtabellsskiftet år 2003. Då ska också alla som använder reglerna i sitt arbete 
ha hunnit utbildas. 
 
 
3.2 Järnvägsinspektionen 
 
Järnvägsinspektionen ingår organisatoriskt i Banverket men har i säkerhets-
frågor en helt självständig och oberoende ställning gentemot såväl banhållare 
som trafikutövare. Järnvägsinspektionen ansvarar för och beslutar om bland 
annat säkerhetsnormer för järnväg, tillsyn över att fastställda normer följs, 
undersökning av olyckor och andra händelser i trafiken, tillstånd enligt 
järnvägssäkerhetslagen (SFS 1990:1157) att driva spåranläggning, spårtrafik 
eller särskild trafikledningsverksamet samt godkännande av fordon, spåran-
läggningar och utbildningsplaner. 
 
Regelarbete bedrivs inom många olika delområden av stor betydelse för 
tågförarsystemet både när det gäller tekniska aspekter (fordon m m) och 
utbildnings- och hälsokrav för förarpersonalen. Järnvägsinspektionen utfärdar 
också föreskrifter till ledning för trafikutövarnas egna detaljerade säkerhets-
bestämmelser och internkontroll (t ex BV – FS 2000:2, Järnvägsinspektionens 
föreskrifter om säkerhetsordning). 
 
Att gällande regler följs kontrolleras genom tillsynsverksamhet. Denna kan 
omfatta olika aspekter av verksamheten som t ex underhåll, växlingsarbete 
och internkontroll. På senare tid har man mer och mer övergått till reviderande 
tillsynsformer. Tanken är att varje verksamhetsutövare skall revideras vart 
fjärde år. Mellan revisionerna görs uppföljningar av eventuella påpekade 
brister. 
 
Spåranläggning, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet får drivas 
endast av den som har tillstånd till verksamheten (för närvarande undantaget 
Banverket och SJ, fr o m. den 1/1 2001 måste även SJ efter genomförd 
bolagisering ha tillstånd). Genom sin prövning av tillståndsärenden 
kontrollerar Järnvägsinspektionen att den som söker tillstånd har den 
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kompetens och den organisation som krävs för att kunna bedriva 
verksamheten med tillfredsställande säkerhet. 
 
Alla olyckor med personskador eller egendomsskador överstigande en miljon 
kronor, liksom tillbud till sådana olyckor, skall enligt lag rapporteras till 
Järnvägsinspektionen. Järnvägsinspektionen kan själv ansvara för utred-
ningar av sådana händelser eller överlåta utredningsarbetet till verksamhets-
utövaren. I genomsnitt genomför Järnvägsinspektionen tre utredningar per år. 
 
 
3.3 Övriga organisatoriska förutsättningar 
 
Medan Banverket och Järnvägsinspektionen är specifikt inriktade på järnvägs-
frågor finns också en lång rad myndigheter där frågor som på ett eller annat 
sätt berör tågförarsystemet oftast bara utgör en mindre del av myndighetens 
verksamhet. Utan anspråk på fullständighet ges här exempel på några av 
dessa myndigheter. 
 
Statens Haverikommission utreder allvarligare järnvägsolyckor och –tillbud 
med stöd av bland annat Järnvägsinspektionens experter. 
 
Yrkesinspektionen kontrollerar att arbetsplatser är så säkra som de skall 
vara enligt arbetsmiljölagen. Yrkesinspektionen ser bland annat till att arbets-
tidslagarna följs och främjar skyddsverksamheten på arbetsplatser. Yrkes-
inspektionen verkar för en bra arbetsmiljö genom inspektioner, information 
och arbetsskadeutredningar. Arbetarskyddsstyrelsen har den centrala till-
synen över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och meddelar föreskrifter 
och allmänna råd. Tillsammans bildar Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesin-
spektionen Arbetarskyddsverket. 
 
Räddningsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat 
räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt räddnings-
tjänstlagen samt landtransporter (däribland järnvägstransport) av farligt gods. 
 
Elsäkerhetsverket arbetar för att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån 
i Sverige. Verkets uppgift är att förebygga skador orsakade av el på personer 
och egendom. Detta sker genom bl a information, utredningar och tillsyn. 
Banverket rapporterar inträffade elolycksfall till Elsäkerhetsverket. 
 
Polisen har befogenhet att utföra kontroller av t ex förares nykterhet och av 
att bestämmelser för lastsäkring åtlyds även i järnvägssammanhang. Sådana 
kontroller förekommer dock sparsamt. Däremot görs regelmässigt polisutred-
ningar av vissa typer av olyckor (plankorsningsolyckor, personpåkörningar). 
 
Förutom dessa olika myndigheter utgör även de Trafikhuvudmän (kommuner 
och landsting) som upphandlar tågtrafik en mycket viktig del av tågförar-
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systemets organisatoriska förutsättningar. För att det skall vara möjligt att 
vidmakthålla en långsiktigt utvecklingsbar och säker trafik måste kravspeci-
fikationerna vid upphandling vara sådana att det inte går att sänka anbuden 
genom besparingar som äventyrar tågförarsystemets säkerhet och funktiona-
litet. 
 
 
3.4 Resultat från förarenkäten 
 
I detta avsnitt redovisas förarnas uppfattning om några viktiga aspekter av 
tågförarsystemets organisatoriska förutsättningar på samhällsnivå.  
 
De förare som ansåg att spårunderhållet sköttes bra var något fler (38%) än 
de som var missnöjda (31%), medan det motsatta gällde för underhåll och 
reparationer av yttre signaler och ej fordonsburen ATC-utrustning (49 
respektive 47% ansåg att underhållet sköttes ganska eller mycket dåligt).  
 
Knappt 80% av förarna tyckte att trafikledningspersonalen hade ett bra säker-
hetsmedvetande, medan ca 10% ansåg att så inte var fallet. Knappt 30% 
tyckte att banarbetare hade ett bra säkerhetsmedvetande, drygt 40% tyckte 
det var dåligt. En betydande andel av förarna (ca 70%) ansåg sig inte ha 
någon uppfattning om säkerhetsmedvetandet hos chefer på olika nivåer inom 
Banverket. Drygt 20% ansåg att BV-chefer (både lägre och högre) hade 
ganska eller mycket dåligt säkerhetsmedvetande. Sämst säkerhetsmedvetan-
de ansåg man att entreprenörer som utförde arbeten i eller vid spåret hade. 
Ungefär 70% av förarna ansåg att denna grupp hade dåligt eller mycket dåligt 
säkerhetsmedvetande. 
 
En majoritet av förarna (69%) ansåg att det fanns oklarheter i ansvarsfördel-
ningen mellan SJ och Banverket beträffande trafiksäkerheten.  
 
Många förare (65-70%) ansåg att det nuvarande regelverket innehöll mycket 
onödigt, var skrivet på ett nästan obegripligt språk och var i behov av 
omarbetning. Knappt 20% tyckte att regelverket var lätt att hitta i och att det 
utvecklades till det bättre. 
 
Nästan alla förare (ca 98%) ansåg att information från tidtabell, yttre signaler 
och ATC var viktig/nödvändig för att kunna göra ett bra jobb. Därnäst följde 
körorder och muntlig information från trafikledningen (ca 94% för båda) samt 
linjeboken (83%). Nästan alla (97-99%) ansåg också att tidtabell, yttre  
signaler och ATC gav tillförlitlig information. Sedan följde linjebok (93%), 
körorder (91%) och muntlig information från trafikledningen (88%). Tidtabellen 
var den informationskälla som de flesta (97%) ansåg gav tillräcklig och 
fullständig information. Därefter kom linjebok (92%), yttre signaler (91%), ATC 
(88%), körorder (87%) och muntlig information från trafikledningen (73%). 
Mindre än 5% av förarna tyckte att tidtabeller, yttre signaler och trafikledning 
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gav dem information som var onödig. Motsvarande andel för ATC var 10%, för 
linjeboken ca 25% och för körorder ca 40%. 
 
Drygt 10% av förarna ansåg att det förekom problem med samtalsdisciplinen 
bland trafikledningspersonal och nästan lika många att det gjorde det bland 
förarna själva. En knapp fjärdedel tyckte att samtalsdisciplinen var dålig bland 
banverkspersonal som arbetade i spåret. 
 
Eftersom bytet av trafikutövare för pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet 
var känt när enkäten distribuerades medtogs även en fråga om vilka konsek-
venser detta kunde förväntas få för förarna. Det var inte många som trodde att 
det skulle medföra några förbättringar. Mellan ca 85-90% trodde att 
arbetstider, anställningsvillkor och löner/förmåner skulle komma att försämras. 
Ungefär hälften trodde också att arbetsmiljön skulle bli sämre och nästan en 
tredjedel befarade att trafiksäkerheten kunde komma att försämras. 
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4 Organisatoriska förutsättningar: Trafikutövar-

nivå 
 
En sammanställning av tågförarsystemets organisatoriska förutsättningar på 
trafikutövarnivå visas i Figur 3. Beskrivningen avser förhållandena under 1999 
och tidigare när SJ var den helt dominerande trafikutövaren i landet. Under år 
2000 har flera trafikutövare med betydande andelar av marknaden för 
persontrafik tillkommit, såsom Citypendeln, Tågkompaniet och Arlanda 
Express. Förändringstakten i branschen har också varit hög. Denna 
beskrivning, som i flera fall använder exempel från SJ:s organisation 1999, 
kan därför inte sägas avspegla förhållandena hos samtliga trafikutövare i 
dagsläget. Man kan förmoda att mindre trafikutövare inte har samma resurser 
som en stor organisation och att de organisatoriska förutsättningarna därför i 
vissa avseenden kan skilja sig från beskrivningen nedan.  
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under konstruktionsfas och under driftfas. Trafikutövaren eller tillverkaren 
ansvarar för att fordon erhåller godkännande från Järnvägsinspektionen och 
Banverket att användas på statens spåranläggning före trafikstart. För att ge 
godkännande kräver Järnvägsinspektionen att tillverkaren/leverantören kan 
visa att man tar ett produktansvar. Inom SJ tillämpas dessutom en 
företagsintern godkännandeprocess som utförs av den divisionsövergripande 
trafiksäkerhetsstaben, som också är kontaktyta mot Banverket och 
Järnvägsinspektionen i godkännandeärenden. Detta gäller både nya och 
väsentligt ombyggda fordon. 
 
 
4.2 Fordonsunderhåll 
 
Livslängderna för järnvägsfordon är mycket långa, vanligtvis uppemot 40 år. 
Detta i kombination med ett högt utnyttjande per dygn ställer särskilda krav på 
underhåll och reparationer. Underhåll måste ske med bestämda intervall, som 
uttrycks i tid eller i löplängd. Järnvägsinspektionen ställer krav på och utövar 
tillsyn över att underhållet utförs på föreskrivet sätt. Järnvägsföretag med 
större verksamhet har ofta datasystem som följer fordonet i dess omlopp och 
larmar när underhållsgränsen närmar sig. Genom ett system med 
omloppsplaner eller uppdragskedjor kan fordonet nyttjas optimalt, då 
underhåll är mycket kostnadskrävande och förkortade intervaller följaktligen 
blir mycket dyrt i ett längre perspektiv. Inom SJ ansvarar SJ Teknik för att 
underhållsintervall fastställs och att underhållsinstruktioner framtas för varje 
fordonstyp. Därefter ansvarar respektive division för att fordonen styrs till 
besiktning och underhåll i tid.  
 
 
4.3 Fortbildning 
 
För att säkerställa kunskapsnivån på förarpersonalen genomförs årligen 
periodisk fortbildning, vanligen omfattande två till tre dagars längd. Innehållet, 
förutom allmän repetition, bestäms utifrån de förändringar som skett i 
regelverk och de tendenser man uppfattat genom t ex olycks- och incident-
rapportering. Genomgången omfattar samtliga trafiksäkerhetsrelaterade 
ämnen som t ex säkerhetsordning, bromsföreskrifter och teknisk vagnstjänst. 
Även tidsdispositionen mellan de olika ämnena kan variera från år till år. I 
fortbildningen ingår också som obligatorisk del ett kunskapstest, där godkänt 
resultat är krav för fortsatt behörighet i trafiksäkerhetstjänst. Vid underkänt 
provresultat finns rutiner för repetition och omprov. Lärare vid fortbildning är 
lokala föreskriftsinstruktörer som själva regelbundet tjänstgör som förare. 
Varje år, inför fortbildningssäsongen, genomgår alla fortbildare speciella 
fortbildarträffar där årets material presenteras och där de själva genomgår 
kunskapstest. Inom ämnesområdena farligt gods och elsäkerhet genomförs 
fortbildning med periodiciteten två respektive tre år. 
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4.4 Företagshälsovård 
 
Förarna omfattas av hälsofordringar på samma sätt som övrig personal i 
trafiksäkerhetstjänst. Järnvägsinspektionen är den myndighet som svarar för 
föreskrifter och tillsyn. Förare ska före anställning och sedan med olika 
intervall genomgå hälsoundersökningar. Upp till 45 års ålder genomförs dessa 
undersökningar vart femte år och sedan successivt oftare ju äldre man blir. 
Om förändringar i hälsoläget inträffar vid andra tidpunkter görs 
kompletterande läkarundersökningar. Exempelvis görs bedömning av läkare 
efter olyckshändelser såsom påkörningar, innan föraren återgår i 
säkerhetstjänst. 
 
Företagshälsovården kan tillgodoses genom egna företagsläkare som 
ansvarar för de periodiska hälsoundersökningarna och övriga bedömningar av 
hälsoläget i relation till kraven för trafiksäkerhetstjänst och/eller genom avtal 
med extern utförare om företagshälsovård för alla anställda. Till företags-
hälsovården vänder man sig också med övriga problem som kan ha samband 
med faktorer i arbetsmiljön. Dessa problem kan vara av teknisk, psykosocial, 
medicinsk eller ergonomisk natur. 
 
 
4.5 Information/ordergivning 
 
Intern information vilket också inbegriper viss s k ordergivning ges ofta ut i 
form av ”meddelanden”. Dessa benämns utifrån vilken organisatorisk nivå 
som är utgivare och styr även vilka som omfattas av meddelandet. 
Exempelvis förekommer inom SJ Resor tre huvudnivåer: 
• SJM; Statens Järnvägars Meddelande: ges ut på företagsnivå, omfattar 

samtlig SJ personal inom aktuellt ämnesområde. Ämnesområdena 
regleras genom indelning i klasser som styr distributionen. SJM numreras 
årsvis inom respektive klass och giltighetstiden, längst ett år, anges i 
dokumenthuvudet.  

• AOM; Affärsområdesmeddelanden: ges ut på affärsområdesnivå och 
omfattar den personal som finns på affärsområdet. SJ Resor består idag 
av affärsområdena: Egentrafik, Avtalstrafik och Försäljning. AOM kan 
liksom SJM uppdelas i klasser och gäller maximalt ett år.  

• IM; In terna meddelanden: nivåer under affärsområde, t ex enskild affär, 
publicerar sina meddelanden som IM. Dessa gäller bara för den personal 
som tillhör enheten.  

 
Samtliga meddelanden ges ut elektroniskt via intranet och vissa, bl a trafik-
säkerhetsrelaterade, även i pappersform. Särskilt viktiga meddelanden 
tilldelas personligt. Information som berör trafiksäkerhet benämns ”order-
givning”. Den omfattas av särskilda bestämmelser, rörande distribution, 
delgivning, kvittering, numrering m m, för att säkerställa att den i tid når berörd 
trafiksäkerhetspersonal. Exempel på sådan kan vara besked om flyttade 
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signaler, omläggning av spår, ändrade stopplatser vid plattform, nya eller 
ändrade tidtabeller och linjeböcker. Sådana meddelanden delges via 
ordertavla enligt bestämmelser i SJF 010 §§ 11 och 22. 
 
En särskild typ av ordergivning, s k körorder, erhåller föraren från tågtrafik-
ledningen vid arbetsskiftets början via dataterminal och skrivare. Körordern 
innehåller uppgifter om de tillfälliga förhållanden som råder den aktuella 
dagen för det tåg föraren skall framföra, exempelvis tillfälliga hastighets-
nedsättningar, extra uppehåll, andra ändringar i tidtabellen eller annat av 
betydelse för körningen. Vid oplanerade, akuta ordergivningsbehov kan order, 
rörande allmänna ämnen och trafiksäkerhet, ges manuellt till föraren, s k del-
givningsorder. Dessa ges på fastställda ”S-blanketter”. Dessa är numrerade: 
S1-S16, beroende på användningsområde. S16-blanketten är en samlings-
blankett som kan ersätta vissa övriga när ordergivning måste ske där 
tågklarerare inte kan förmedla ordinarie S-blankett. Denna är föraren skyldig 
att medföra i tjänst. 
 
 
4.6 Företagsinterna föreskrifter 
 
Exempelvis för förare hos SJ regleras arbetets innehåll och hur det praktiskt 
och teoretiskt skall utföras till stor del i form av interna föreskrifter. Dessa blir 
ofta en blandning av ren föreskrift och arbetsbeskrivning. Systemet omfattar 
samtliga ämnesområden som t ex trafiksäkerhet, ekonomi och 
personalärenden. SJ:s säkerhetsordning SÄO, är i gemensamma delar 
överensstämmande med BVF 900.3, båda enklast förklarade som 
trafikreglerna för järnväg. Inom andra områden, t ex elsäkerhet, används 
Banverkets föreskrifter internt av SJ. De föreskrifter som anses vitala för 
arbetets utförande tilldelas personalen personligen, medan övriga finns att 
tillgå hos arbetsledningen. 
 
I likhet med företagsintern information indelas föreskrifterna inom SJ Resor i 
tre huvudnivåer; SJF, AOF och IF, vilka ges ut på företagsnivå, affärsom-
rådesnivå och affärs-/lokal nivå. Föreskrifter rörande trafiksäkerhetsarbetet 
omfattas, likt meddelanden, av särskilda bestämmelser rörande distribution, 
kvittering, numrering m m. 
 
 
4.7 Fordonsledning 
 
Att fordon erhåller service och underhåll inom de perioder som bestämts för 
den aktuella fordonstypen är av avgörande betydelse för trafiksäkerheten. För 
att säkerställa detta har t ex SJ bemannad fordonsledning dygnet runt, vars 
uppgift är att planera fordonen i optimala omlopp, samt styra dem till 
underhållsverkstad i tid. Enheten har även till uppgift att styra om fordon i 
störningsbekämpande syfte. Till hjälp finns datorsystem som larmar om fordon 
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närmar sig kritiskt värde. En ytterligare uppgift är att fungera som s k fordons-
teknisk rådgivning; ge råd till föraren vid akut felsökning, men även att 
bedöma situationen och enligt styrande företagsinterna regler kunna bevilja 
förare att fortsätta med skadat fordon, t ex utan fungerande ATC-utrustning. 
 
 
4.8 Rapporteringsrutiner 
 
För föraren finns olika rapporteringsvägar för ärenden av trafiksäkerhets- och 
kvalitetskaraktär, beroende på sakinnehåll, problemägare, tidsfaktor och 
händelsens vikt. Rapportering kan ske på åtminstone följande fyra sätt: 
• Rapportering via telefon direkt till tågtrafikledningen. Används vid 

omedelbart rapporteringsbehov; infrastrukturrelaterade fel och iakttagelser, 
obehöriga inom spårområde, oplanerade stopp p g a fordonsfel o d.  

• Anmälan via telefon till fordonsteknisk rådgivare vid fel på fordon. Föraren 
kan denna väg få support vid felsökning. Kan felet inte avhjälpas på plats, 
ombesörjer fordonsledningen att fordonet byts ut vid lämpligt tillfälle. I 
vissa fall behövs tillstånd för fortsatt färd, t ex vid felaktig ATC. 

• Blankett ”rapport från förare” till lokal arbetsledning. Föraren har skyldighet 
att rapportera händelser och iakttagelser av betydelse för tjänsten. 
Styrande dokument inom SJ är SJF 333, ”handhavande av dragfordon”. 
Rapporten inlämnas till lokal arbetsledning som registrerar den innan 
rapporten vidarebefordras till berörd instans/avdelning, inom eller utom 
företaget. Förarrapporter ska besvaras, undantaget rena rutinrapporter, 
men ofta uteblir svaret eller dröjer lång tid. Det är därför vanligt att föraren, 
av sin arbetsledning, får ett skriftligt kvitto på inlämnad rapport, i avvaktan 
på svar. 

• Skadeanmälningsblock för fordon. Skador och brister som uppkommer 
under tjänsten skrivs in i skadeblock som läses av reparatör då fordonet 
går in för service eller underhåll. Allvarligare fel måste dessutom anmälas 
till fordonsledning. Dock frångår man nu successivt systemet med 
skadeblock och istället rapporteras alla fel via telefon till fordonsledare 
som inmatar felen i datasystem som underhålls- och reparationsorganisa-
tionen har tillgång till. 

 
 
4.9 Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljölagen styr organisationen inom arbetsmiljöområdet och bygger på 
att alla parter samverkar för att nå en god arbetsmiljö. Inom företaget 
samverkar arbetsgivare och skyddsombud i skyddskommitté, om denna inte 
ersatts av samverkansavtal som omfattar arbetsmiljöområdet. När flera 
företag verkar på samma arbetsplats finns ett samordningsansvar, som åvilar 
den som anses råda över arbetsplatsen. På statens spåranläggning faller 
detta ansvar på Banverket och omfattar bl a samordning och informations-
spridning. Den som ansvarar för området, genom egen verksamhet eller via 



 

 

17

samordningsansvar, kallar till regelbundna skyddsronder inom varje skydds-
område. Dessa kan vara fordon, lokaler, bangårdar etc. Banverket kallar även 
till linjeinspektioner där linjenätet granskas ur arbetsmiljö- och säkerhets-
synpunkt.  
 
Inom SJ har ett EGS-avtal (Effektivitet Genom Samverkan) ersatt många 
aktiviteter och förhandlingar inom MBL (Medbestämmandelagen) och även 
inlemmat arbetsmiljöarbetet. Den traditionella skyddskommittén ersätts av att 
samverkansgruppens möten minst fyra gånger per år antar formen av skydds-
kommitté. Vid dessa möten utarbetas, bevakas och revideras den handlings-
plan för arbetsmiljön som skall finnas vid samtliga SJ arbetsställen. 
Övergripande planer upprättas centralt av varje sektors arbetsmiljöutskott och 
i SJ:s centrala samverkansgrupp. I speciella frågor, som t ex magnetfält, kan 
det finnas ett centralt partssammansatt forum.  
 
 
4.10 Skyddsombudsorganisation  
 
Skyddsombudsverksamheten organiseras i enlighet med riktlinjerna i 
Arbetsmiljölagen. Arbetstagarna väljer ett eller flera skyddsombud beroende 
på antalet anställda, arbetsställets storlek, verksamheten etc. Finns flera 
skyddsombud väljes ett som samordnar verksamheten, huvudskyddsom-
budet. Verksamheten delas sedan upp i olika skyddsområden som vart och 
ett tilldelas ett ordinarie skyddsombud och en ersättare. I vissa fall tillämpas 
inte skyddsområden utan alla skyddsombuden verkar över hela arbetsstället. 
Detta kan vara en praktisk lösning i en lokförarorganisation där skiftgång 
tillämpas och arbetstagarna rör sig över stora geografiska områden. I många 
fall involveras omhändertagande vid olycka eller tillbud i skyddsombuds-
erksamheten, vilket upplevs som positivt av de som drabbas av svåra 
upplevelser i tjänsten. I annat fall sköter arbetsgivaren detta inom egen 
organisation. Skyddsombud och arbetsgivare samverkar i skyddskommitté för 
att nå en god arbetsmiljö. Ofta tecknas samverkansavtal mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. I dessa avtal kan skyddsarbetet involveras och 
samverkansgruppen ersätter då den traditionella skyddskommittén.  
 
 
4.11 Säkerhetsorganisation/ -kultur 
 
Trafiksäkerhetsansvaret enligt Järnvägssäkerhetslagen, förutom det konstruk-
tionstekniska fordonssansvaret, åvilar primärt högsta chefen; VD, GD eller 
motsvarande. Detta ansvar kan sedan delegeras nedåt i företagets hierarki, 
vilket ofta sker i större företag. Inom SJ är ansvaret delegerat till linjechef eller 
motsvarande funktionsansvarig som fungerar som lokal arbetsgivare. 
Ansvaret för arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten delegeras ofta 
till handläggarnivå. Dessutom kan det finnas en divisionsövergripande trafik-



 

 

18

säkerhetsstab (ofta ledd av en särskild trafiksäkerhetschef) för revision av och 
stöd till organisationen samt för handläggning av övergripande frågor. 
Inom järnvägssektorn finns bland förarpersonalen traditionellt ett starkt trafik-
säkerhetsmedvetande. För att man skall kunna tala om en god säkerhets-
kultur krävs dock även att organisationen i sin helhet intar ett lärande förhåll-
ningssätt och inför väl fungerande rapporterings- och uppföljningssystem för 
fel, olyckor och incidenter. En av de viktigaste indikatorerna på en god 
säkerhetskultur är att kommunikation och samarbete mellan ledning och 
personal kännetecknas av en hög grad av förtroende. Det är viktigt att 
ledningens handlande och beslut sänder rätt signaler om säkerhetens 
betydelse till underställd personal (se t ex Lindberg & Morén, 1991). 
Förarpersonalen ser med oro på dagens utveckling, med förlängda 
underhållsintervaller, tåg som rullar länge med kända fel, infrastrukturbrister 
som inte åtgärdas omedelbart o s v.  
 
 
4.12 Turlisteplanering 
 
Turlistor för förarpersonal produceras i avsikt att åstadkomma ett effektivt 
personalutnyttjande. Turlistesystemet underlättar framför allt långtidsplane-
ringen samt möjliggör att förarna inplaceras på ett rullande schema där 
fridagar och tjänstgöringsturer återkommer i samma ordning med en bestämd 
periodicitet. En viss vikariehållning är dock nödvändig för att kunna ersätta 
ordinarie personal vid semestrar, sjukdom, utbildning m m. 
 
Järnvägssektorns utveckling med upphandling av trafik i konkurrens har 
inneburit att strävandena att optimera personalanvändningen ytterligare ökat. 
För förarna innebär detta längre turer och att mindre hänsyn till arbetstidens 
förläggning kan tas. Styrande i detta arbete är de arbetstidsregler som finns. 
Bestämmelserna är förhållandevis detaljerade, i avsikt att hålla en miniminivå 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessa reglerar t ex även viloperioders längd på 
hemma- och bortastation samt veckoarbetstiden som en funktion av arbets-
tidens genomsnittliga förläggning under dygnet. 
 
Inom SJ finns dessa regler i SJF 200.6; personalhandboken, vilken kan sägas 
vara SJ:s och de fackliga huvudorganisationernas avtal om tillämpningen av 
lagstiftningen på ett flertal områden. Turlisteförslag förhandlas på lokal nivå 
och i vissa fall deltar fackliga representanter direkt i turlistearbetet. Inom SJ 
sker detta arbete inom ramarna för det samverkansavtal som träffats och 
ersätter då i normalfallet de direkta förhandlingar som Medbestämmande-
lagen (MBL) föreskriver.  
 
 
4.13 Arbetsledning 
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Inom t ex SJ är förarpersonalen placerad i linjeorganisationen, vilket innebär 
för föraren att den lokale chefen med sin arbetsledningsorganisation alltid är 
kontaktytan mot företaget. Operativ arbetsledning finns dygnet runt, för att 
kunna hantera personalledningsfrågor vid trafikstörning, sjukdom eller annat 
behov. Hur detta tillgodoses beslutar den lokale arbetsgivaren. Organisatio-
nen kan variera på olika orter beroende på typ av tjänst och andra 
förhållanden. Inom SJ Resor är det vanligt att arbetsledningen är gemensam 
för tågmästare och förare. Inom SJ Gods förekommer samma för förare och 
bangårdspersonal. Dagtid finns ofta ordinarie arbetsledare, medan man på 
icke kontorstid ofta träffat avtal med transportledning om arbetsledning av den 
egna personalen. 
 
4.14 Resultat från förarenkäten 
 
I den del av förarenkäten som berörde organisatoriska förutsättningar på 
verksamhetsutövarnivå framkom att många förare ville ha mera fortbildning. 
Det enda moment som ansågs förekomma i lagom omfattning var 
kunskapskontroll. Ca 40 – 60% av förarna tyckte att ATC, järnvägsteknik, 
säkerhetsbestämmelser och praktik förekom i något för liten eller alldeles för 
liten omfattning. För fordon var motsvarande siffra drygt 75% av förarna. 
Beträffande innehållet i de olika momenten var ca 35 – 45% missnöjda med 
fortbildningen avseende fordon, ATC och övrig järnvägsteknik. Den andel av 
förarna som tyckte att dessa moment var ganska bra var 24, 33 respektive 
13% (nästan ingen gav betyget ”mycket bra”). De moment som fick de bästa 
betygen var säkerhetsbestämmelser och kunskapskontroll (drygt hälften av 
förarna ansåg att dessa moment var bra). 
 
Nästan 80% av förarna tyckte att fordonsunderhållet och reparationerna av 
pendeltågen sköttes mycket dåligt. Motsvarande siffra för X2 var 15% och för 
RC 5%. De som tyckte att underhållet sköttes bra utgjorde 2% för pendel-
tågen, 7% för X2 och 45% för RC. De förare som var missnöjda med 
underhållet av ATC-utrustning i fordon var något fler (38%) än de som var 
nöjda (35%). En majoritet (57%) av förarna ansåg att underhåll och repara-
tioner av kommunikationsutrustning sköttes dåligt eller mycket dåligt. 
 
Nästan alla tillfrågade (98%) ansåg att förarnas eget säkerhetsmedvetande 
var bra eller mycket bra. Ca 45% ansåg att även ombordpersonalens säker-
hetsmedvetande var bra medan 17% tyckte motsatsen. Av de förare som 
hade en uppfattning om säkerhetsmedvetandet hos chefer inom det egna 
företaget (ca 60% av förarna) var de flesta kritiska. Knappt 40% av förarna 
ansåg att lägre chefer hade brister i säkerhetsmedvetandet och motsvarande 
siffra för mellan- och högre chefer var ca 50%. Drygt 20% ansåg att de lägre 
chefernas säkerhetsmedvetande var bra medan bara 8% gav positiva 
bedömningar för mellan- och högre chefer. 
 
Rapporteringssystemet för fel, tillbud och olyckor tycktes inte fungera särskilt 
bra. En stor majoritet av förarna (ca 80-90%) instämde med påståenden som 
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att man skulle vilja veta mera om vad som händer med rapporten sedan man 
lämnat den, att rapporter sällan leder till någon åtgärd, att man aldrig får veta 
om rapporten leder till att något blir gjort och att man tvingas påtala fel 
upprepade gånger. Mer än hälften (ca 60%) menade att det var lätt att 
glömma bort att rapportera. En betydande andel av förarna (ca 40%) ansåg 
att man blev betraktad som besvärlig när man rapporterade och att 
rapportering kändes som att ”ange sig själv”. Nästan lika många (34%) ansåg 
att det var svårt att avgöra vad som skulle rapporteras. Knappt en fjärdedel 
(23%) instämde med påståendet att rapporteringssystemet fungerar bra. 
 
En majoritet av förarna (ca 70%) ansåg att det fanns oklarheter i ansvars-
fördelningen beträffande trafiksäkerheten mellan olika delar av den egna 
organisationen. När det gällde förarens eget ansvar var det dock bara ca 15% 
som ansåg att det fanns oklarheter.  
 
Övrig skriftlig information (förutom tidtabell, körorder och linjebok) ansågs av 
ca 60% av förarna vara viktig/nödvändig för att kunna göra ett bra jobb, 
tillförlitlig och tillräcklig/fullständig. Endast ca 20% ansåg att detsamma gällde 
för muntlig information från chefer. Muntlig information från chefer ansågs 
vara onödig i ganska eller mycket hög grad av 27% av förarna. Motsvarande 
siffra för övrig skriftlig information var 43%. 
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5 Utbildning 
 
Förarutbildning har sedan slutet av 1970-talet bedrivits vid SJ Skolan i Mjölby, 
till viss del i samverkan med Banskolan i Ängelholm. Skolan har totalt ca 20 
lärare och lånar vid behov in ytterligare personal från bl a olika trafikutövare. 
Efter stora utbildningsomgångar under 1970-talet och i samband med införan-
det av ATC (dvs när stora delar av den idag verksamma förarkåren fick sin 
grundläggande utbildning) har den förarinriktade verksamheten (man utbildar 
även andra yrkeskategorier) till stor del bestått i framtagande av fortbildnings-
material, utbildning av fortbildare samt vissa speciellt riktade förarutbildnings-
insatser. Bland de senare kan t ex nämnas utbildning av norska och danska 
förare i svenska säkerhetsbestämmelser i samband med gränsöverskridande 
trafik samt utbildning av ett antal förare för Arlanda Express. Under år 2000 
har utbildning av nya förare för Citypendeln genomförts. 
 
I Mjölby finns en loksimulator med rörelsesystem som används i förarutbild-
ningen. Modelljärnväg används i vissa fall för fördjupning och effektivisering 
av inlärningen. På senare tid har även användningen av IT i undervisningen 
ökat, bl a har man tagit fram ett interaktivt datorprogram för att lära eleverna 
hur man gör s k bromstalsberäkningar. 
 
 
5.1 Tidigare förarutbildning 
 
De föraraspiranter som tidigare utbildats har varit anställda hos en trafikut-
övare och har antagits till utbildningen efter intervju/lämplighetsbedömning 
(enligt företagsinterna kriterier) samt en uppsättning psykologiska urvalstest. 
Exempel på förmågor/egenskaper som testats är bl a analytisk förmåga, 
simultankapacitet, uppmärksamhet, vigilans och stresstålighet. Kunskapsprov 
och lämplighetsbedömningar har också skett fortlöpande under utbildningen. 
Den totala utbildningstiden har varierat men ligger enligt den senaste 
utbildningsplanen på ca 7-9 månader. 
 
Utbildningens innehåll och omfattning finns reglerade i SJF 015 (Utbildning 
och behörighet i trafiksäkerhetstjänst) och särskild funktionsutbildningsplan 
(SJF 015.2). För olika delmoment finns även ett antal mera detaljerade kurs- 
och praktikplaner. 
 
Den senaste utbildningsplanen för ”Utbildning till Förare av tåg” (som 
användes vid utbildningen av förare för Arlanda Express) omfattar bl a 18 
dagar grundläggande trafikutbildning (säkerhetsföreskrifter, vagnteknik, 
arbetsmiljö, radio m m) som efter praktik ger behörighet i funktion som 
växlingsledare. Vidare ingår minst 10 dagar bangårdspraktik (t ex broms-
funktioner och bromsprov, uppställning, märkning och vagnssyning samt 
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växlingsarbete). Tågutbildning/Tågintroduktion sker i två steg om vardera 5 
dagar och omfattar bl a elteknik, fordonsteknik, åtgärder före, under och efter 
tåg- och växlingstjänst samt besök vid trafiklednings- och eldriftcentral. 
Körpraktik (10 dagar), Typutbildning (11-22 dagar beroende på fordonstyp) 
och Praktik/Tågtjänst (40-70 dagar) genomförs under överinseende av en 
instruktionsförare vars bedömning ingår som underlag vid examination. På 
flera av momenten ingår även kunskapsprov som underlag för examinationen. 
 
 
5.2 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 
 
Hösten 1999 startade i Mjölby en ny förarutbildning ”Tågförare 60 poäng” (ett 
och ett halvt års studier). Utbildningens innehåll och kurssammansättning har 
utarbetats i nära samarbete med olika branschföretag och Linköpings univer-
sitet. Tanken med denna utbildning, som således är betydligt längre än den 
tidigare förarutbildningen, är att den förutom god förarkompetens även skall 
ge en ökad flexibilitet samt en helhetssyn på förarens roll i företaget. Det är 
också meningen att utbildningen skall utgöra en bra grund för framtida intern-
utbildning inom det egna företaget. Omkring en tredjedel av utbildningstiden 
är förlagd till företag. För närvarande medverkar sju olika branschföretag: SJ 
Resor, SJ Cargo, Arlanda Express, BK Tåg AB, BSM Järnväg AB, Malmtrafik 
AB och TGOJ. 
 
Moment som tillkommit jämfört med den tidigare förarutbildningen är t ex 
Matematik och logistik (5 poäng), Kvalitetsteknik (2 poäng), Branschspråk 
engelska (2 poäng), Industriell ekonomi (3 poäng) och Transportsystem i 
Europa (1 poäng). 
 
Utbildningen vänder sig till studenter med treårigt studie- eller yrkesförbered-
ande gymnasium (eller motsvarande kunskaper) och tar emot 30 sökande per 
år. Inför antagningen sker urvalstester på liknande sätt som tidigare. Utbild-
ningen berättigar till studiebidrag och studielån på samma sätt som andra 
eftergymnasiala utbildningar. 
 
 
5.3 Framtida förarutbildning 
 
På uppdrag av Banverket har en utredning av utbildningsverksamhet inom 
järnvägssektorn nyligen genomförts av Kommunutveckling AB (Anderson, 
2000). I utredningen föreslås att en ny järnvägsskola bildas av Banskolan och 
delar av SJ-skolan med placering i Ängelholm och med Banverket som 
huvudman. Den nya järnvägsskolan föreslås formellt starta sin verksamhet 
den 1 januari 2001. Utbildningen föreslås bli ettårig varvid teori och praktik vid 
järnvägsskolan varvas med arbetsplatsförlagd praktik/yrkesträning. Antagning 
föreslås ske varje termin (48 deltagare åt gången), vilket skulle ge en årlig 
utbildningskapacitet på 96 nya förare. Detta antas motsvara det årliga behovet 
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under det närmaste decenniet (det finns dock andra bedömningar som 
antyder att det skulle behövas en betydligt högre utbildningstakt under de 
närmaste åren). På sikt föreslås järnvägsskolan genom bland annat 
samarbete med universitet/högskola sträva efter egen högskolestatus och 
föreslås då byta namn till Järnvägshögskolan. 
 
I en bilaga till utredningen anmäler SJ en avvikande uppfattning beträffande 
vissa av utredningens förslag. Framför allt kan man inte tänka sig att lämna en 
avsiktsförklaring som låser SJ vid en enda leverantör av utbildning (Järnvägs-
skolan). 
 
 
5.4 Resultat från förarenkäten 
 
Enligt svaren i förarenkäten verkade förarna vara ganska nöjda med sin 
grundutbildning. När det gäller omfattningen av de olika moment som 
frågades efter i enkäten ansåg dock ca 30-40% av förarna att omfattningen 
kunde ha varit större för fordon, ATC, övrig teknik och säkerhetsbestäm-
melser. För praktik och kunskapskontroll var motsvarande andel ca 20 
respektive 10%. Beträffande innehållet i de olika momenten ansåg mellan ca 
55-70% av förarna att detta varit bra för de flesta momenten. De moment som 
fick de lägsta betygen och som flest förare (knappt en fjärdedel) tyckte varit 
ganska dåliga var övrig järnvägsteknik och ATC. Det skall dock återigen 
framhållas att de förare som deltagit i TRAIN-projektet oftast hade lång yrkes-
erfarenhet och att deras grundutbildning därför i många fall låg 15-20 år eller 
ännu längre bakåt i tiden. Detta kan ha inneburit dels svårigheter att minnas 
närmare detaljer kring grundutbildningen, dels att pedagogik och till viss del 
även innehåll i utbildningen kan ha hunnit ändras. 
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6 Diskussion 
 
Det är inte möjligt att här i detalj diskutera alla de organisatoriska förutsätt-
ningar för tågförarsystemet som beskrivits i rapporten. Istället har vi valt att ta  
upp ett mindre antal frågor på en något mera övergripande nivå till diskussion. 
 
 
6.1 Organisatoriska förutsättningar på samhällsnivå 
 
Många funktioner och myndigheter på samhällsnivån har betydelse för säker-
hetsarbetet inom järnvägssektorn. Det är viktigt att det finns en god 
kommunikation och samverkan mellan de olika aktörer vars arbete och 
aktiviteter har betydelse för tågförarsystemet. Gränsdragningsfrågor mellan 
olika aktörers ansvarsområden kan också behöva ägnas större uppmärksam-
het. 
 
Att enkätresultaten visar att man är kritisk till det nuvarande regelverket är 
knappast någon nyhet. Att regelverket behöver omarbetas har varit känt 
sedan decennier, vilket medför att förväntningarna på det tidigare beskrivna 
projektet för att ta fram en ny trafiksäkerhetsinstruktion (TRI-projektet) är högt 
ställda. För att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt i detta arbete är det 
viktigt att ta tillvara kunskaper och erfarenheter från regelarbete inom andra 
samhällsektorer där säkerhetsfrågor intar en framskjuten plats. Det är också 
viktigt att bevaka och försöka förutse den tekniska och organisatoriska 
utveckling som kan komma till följd av EU-medlemskapet (gemensamt förar-
gränssnitt, direktiv syftande till ökad interoperabilitet, etc). 
 
Man måste också konstatera att många funktioner hos trafikutövaren har en 
direkt eller indirekt påverkan på trafiksäkerheten. Valet av trafikutövare vid 
upphandling av trafik behöver därför omgärdas av tydliga regler för att 
säkerställa att dessa funktioner också finns hos nya trafikutövare. En 
försvagning av de organisatoriska förutsättningarna för tågförarsystemet får 
inte kunna användas som ett konkurrensmedel. Den oro inför bytet av 
trafikutövare som förarna i TRAIN-projektet gett uttryck för i sina enkätsvar 
förtjänar definitivt att tas på allvar. 
 
 
6.2 Organisatoriska förutsättningar på trafikutövarnivå 
 
Järnvägssektorn har traditionellt ansetts kännetecknas av en mycket god 
säkerhetskultur (se t ex Cooper, 1998; Hofman m fl, 1995, Cox & Flin, 1998) 
för en diskussion av detta begrepp). Med tillkomsten av nya aktörer bland 
trafikutövarna, och med delvis förändrade roller för gamla aktörer, kan det 
dock vara på sin plats att titta litet närmare på några aspekter av vad som 
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brukar menas med en god säkerhetskultur. Detta görs här i ljuset av förarnas 
svar på den enkät som användes i TRAIN-projektet, vilka redovisats i tidigare 
kapitel av rapporten. 
 
En av de viktigaste indikatorerna på en god säkerhetskultur anses vara att 
kommunikation och samarbete mellan företagsledning/chefer och den övriga 
personalen präglas av stort ömsesidigt förtroende. Chefernas attityd till 
säkerhet och deras förmåga att kommunicera säkerhet som en viktig 
beståndsdel i arbetet till övriga medarbetare i organisationen anses också 
vara av central betydelse. 
 
Tyvärr visar resultaten från förarenkäten att dessa tecken på god säkerhets-
kultur inte tycks ha förelegat i någon högre grad när enkätstudien genom-
fördes. Endast mellan var femte och var tionde förare ansåg sig ha förtroende 
för chefernas säkerhetsmedvetande. Att ca 40 % av förarna inte hade någon 
uppfattning om säkerhetsmedvetandet hos de egna cheferna är inte heller 
något gott tecken. Det är också anmärkningsvärt att muntlig information från 
cheferna inte ansågs som särskilt viktig för arbetet. 
 
Ytterligare en viktig egenskap hos organisationer med en hög säkerhetsnivå 
är att de har utvecklat effektiva rapporterings- och uppföljningssystem för att 
identifiera och åtgärda avvikelser, fel och kvalitetsproblem. Sådana organisa-
tioner brukar därför ibland karakteriseras som ”lärande organisationer”. 
 
Även i detta avseende är resultaten från förarenkäten tämligen nedslående 
såtillvida att knappt en fjärdedel av förarna ansåg att rapporteringssystemet 
fungerade tillfredsställande. De största bristerna, som förarna upplevde det, 
tycks föreligga när det gäller återkopplingen till den som rapporterat samt 
felavhjälpningen. Det är också mycket allvarligt att så många som 40 % ansåg 
att de blev betraktade som besvärliga när de rapporterade, eftersom en sådan 
negativ attityd till den som rapporterar fel och brister utgör ett mycket effektivt 
hinder för organisatoriskt lärande. Ett rapporteringssystem som inte fungerar 
bra, samtidigt som förarna upplever mycket stora brister i fordonsunderhållet 
(särskilt för pendeltågen), kan i förlängningen ha negativa konsekvenser för 
säkerheten. 
 
 
6.3 Utbildning 
 
Som torde ha framgått av kapitel 5 i denna rapport är det svårt att i dagsläget 
säga något säkert om hur den framtida förarutbildningen kommer att se ut 
eller vara organiserad/lokaliserad. Det ingår heller inte i TRAIN-projektets 
mandat att försöka utvärdera de olika lösningar/förslag som nu är aktuella. 
Det står dock klart att det kommer att finnas ett stort behov av att utbilda nya 
förare under den närmaste tioårsperioden (och kanske ett ännu större behov 
under en period därefter). Jämfört med dagsläget måste därför utbildnings-
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volymen öka avsevärt inom den närmaste framtiden. För att garantera att högt 
ställda krav på utbildningskvalitet kan tillgodoses förefaller det önskvärt att 
befintlig utbildningskompetens och befintliga utbildningsresurser tillvaratas så 
långt som möjligt, oavsett hur dessa är organiserade/lokaliserade idag. 
Dessutom behöver resurserna sannolikt förstärkas för att man aktivt skall 
kunna verka för att framtidens järnvägsutbildningar ständigt ligger på framkant 
i utvecklingen. 
 
 
6.4 Avslutande kommentar 
 
Syftet med denna rapport har varit att beskriva de organisatoriska förutsätt-
ningarna för tågförarsystemet men inte att utvärdera dessa. Detta innebär 
exempelvis att frågan om i vilken utsträckning förutsättningarna är nödvändiga 
och tillräckliga för att man ska kunna upprätthålla en god kontroll över 
säkerhets- och kvalitetsfrågor inte har belysts i rapporten. Någon analys har 
inte heller gjorts av hur olika regel- och sanktionssystem faktiskt tillämpas. 
Erfarenheter från säkerhets- och kvalitetsarbete visar att detta är mycket 
viktiga frågeställningar. De har dock legat utanför TRAIN-projektets uppdrag. 
För att få en mera fullständig bild av säkerhets- och kvalitetsarbetet inom 
järnvägsområdet behöver dessa frågor belysas, inte minst med tanke på den 
höga förändringstakten och de nya krav som därmed ställs på olika aktörer. 
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