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Referat
Lokförarnas arbetsuppgifter har historiskt sett förändrats stegvis, oftast i
samband med att ny teknik har möjliggjort en högre grad av automatisering.
Den senaste större förändringen skedde i samband med införandet av ATC och
ATC2. Som ett led i utvecklingen av nästa generations lokförarhytter har vi
studerat lokförarnas nuvarande informationsmiljö för att bättre förstå vilka krav, i
form av möjligheter och begränsningar, en sådan informationsmiljö måste
hantera. Lokförarnas arbetsuppgift har därför studerats ur ett systemperspektiv.
Den övergripande problemformuleringen har varit hur lokföraren klarar av att
konkretisera mål samt omsätta sin domänspecifika kunskap som konsekvens av
hur informationsförsörjningen fungerar och vilken handlingsfrihet föraren har.

Genom en kombination av objektiva beteendedata (videoanalyser), subjektiva
beskrivningar (strukturerade intervjuer), samt genom en omfattande kunskaps-
och attitydmätning (enkäter) har vi kunnat identifiera de informationskanaler och
strategier som är kritiska för att föraren ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter
och nå målen om säkerhet, effektivitet och komfort.

Resultaten av analyserna visar att förarens handlingar på en konkret nivå är
knutna till interaktionen med utrustningen i förarhytten, samt med signaler och
tavlor utmed linjen. Vi kan också konstatera att det finns klara drag av planering
och framförhållning i förarens sätt att arbeta. Ett gemensamt drag verkar vara
att förarna etablerar en aktuell modell för nästa moment, samt gör bedömningar
om det aktuella läget utifrån den aktuella modellen och tillgänglig information.

Många förare svarar fel på kunskapsfrågor om ATC och relationen till
signalsystemet i övrigt. Resultaten tyder på att kunskaperna om ATC och
samfunktionerna med signalsystem och regelverk måste förbättras. Resultaten
visar även att förarna i brist på information ofta svävar i osäkerhet om vad som
händer runt omkring dem.

Via resultaten har vi kunnat härleda ett antal strategier som förarna använder för
att planera och genomföra färden med tåget. Den viktigaste av dessa är det
höga säkerhetsmedvetandet. Flertalet av de andra strategierna har sitt ursprung
i den del av förarnas operativa kunskap som omnämns som linjekännedom.
Slutsatserna från studien är att informationsmiljön måste förbättras och att ett
sådant utvecklingsarbete måste stödja förarnas naturliga sätt att arbeta.
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