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ANALYSER AV JÄRNVÄGSOLYCKOR OCH -TILLBUD 

1. BAKGRUND 
Denna rapport redovisar resultatet av de analyser av olycks- och tillbudsutredningar som 
gjorts inom ramen för det av Banverket finansierade projektet ”Trafiksäkerhet och informa-
tionsmiljö för lokförare (TRAIN)”. Totalt har utredningar av 79 järnvägsolyckor/tillbud under 
perioden 1980 - 1997 studerats, och 33 av dessa händelser har analyserats med hjälp av 
metoden CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method, Hollnagel, 1998), se 
avsnitt 4 nedan. Dessa analyser har utförts vid Institutet för Energiteknik i Halden (IFE), 
Avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet samt Institutionen för 
pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet (IPP). Materialet har också studerats, 
främst med avseende på arbetstider och arbetsmiljöaspekter, vid Institutet för Psykosocial 
Medicin (IPM) (Kecklund, Åkerstedt, Ingre & Söderström, 1999). 

2. SYFTE 
Syftet med rapporten är att identifiera information som saknas i det material som studerats 
samt att sammanställa erfarenheter från CREAM-analyserna. Ytterligare ett syfte är att lämna 
förslag till innehåll i framtida olycksrapporter, samt att skissa på en analysmodell för att 
strukturera och dra lärdomar från framtida utredningar av olyckor och tillbud. 
 
Rapporten har följande innehåll. Kapitel 3 beskriver de områden som från ett MTO-
perspektiv kan påverka olycksförloppet - t ex skiftarbete, utbildning/fortbildning, 
kommunikation, etc -   men där information ofta saknas i de olycksrapporter som har studerats 
i TRAIN. Kapitel 4 introducerar den sk CREAM-metoden som i etapp 1 använts för att 
undersöka järnvägsolyckor. Den fundamentala principen i metoden är relaterad till att 
operatörens handlingar, t ex lokförarens, är kontextberoende. Dvs operatören arbetar inte 
oberoende av det tekniska systemet eller organisationen utan dessa påverkar resultatet på olika 
sätt. I kapitel 5 beskrivs resultaten av CREAM-analysen med betoning på allmänna feltyper. 
Reliabilitet och validitet i metoden är värderade genom en liten jämförelse av sju olika 
incidenter som är analyserade av IFE/Halden, Uppsala universitet och Linköpings  universitet. 
Kapitel 6 innehåller en integrering av de feltyper och olyckstyper som identifierats i analysen. 
Avslutningsvis i kapitel 7 sammanfattas erfarenheter från analysen med fokusering på de 
problem som är associerade med vald metod och tillgängliga data.  

3. OLYCKS- OCH TILLBUDSMATERIAL 
De händelser som studerats har valts ut av TRAIN-projektets ledning i samråd med SJ Stab 
Trafiksäkerhet. Vid detta urval har fokus varit på olyckor och tillbud där tågförarsystemet 
(definierat som funktion, teknik, förare och organisation för framförande av ett enskilt tåg) 
spelat en avgörande roll för händelsens uppkomst. Det material som studerats har utgjorts av 
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SJ:s egna utredningar av händelserna, i förekommande fall kompletterade med de utredningar 
som gjorts av Järnvägsinspektionen. 

3.1 Olycksutredningar - förändringar över tid 
Det studerade olycks- och tillbudsmaterialet täcker en förhållandevis lång tidsperiod (ca 18 år). 
Under denna tid har stora tekniska och organisatoriska förändringar genomförts i det svenska 
tågtrafiksystemet. Införandet av ATC1 i 1979-1980 (och uppgraderingen till ATC2, 1993) har 
medfört att de händelser som involverat tågförarsystemet delvis ändrat karaktär. Tillkomsten 
av Banverket och Järnvägsinspektionen, samt den förändrade roll som SJ därvid fått, har också 
satt sina spår i sättet att göra utredningar. 
 
I det äldre utredningsmaterialet tycks fokus, även vid händelser med allvarliga konsekvenser, 
ofta ha varit på att beskriva vad som har hänt (händelseförlopp och konsekvenser) snarare än 
på att försöka komma fram till varför händelsen inträffat. Efter det att Banverket bildats och 
övertagit ansvaret för järnvägens infrastruktur har dock utredningarna i större utsträckning än 
tidigare inriktats mot att försöka klarlägga orsakerna till inträffade händelser och tillbud. De 
kurser för olycksutredare som hållits i Järnvägsinspektionens regi under senare delen av den 
aktuella tidsperioden synes också ha bidragit till att generellt öka kvaliteten på utredningarna. 

3.2 Brister i utredningsmaterialet - information som ofta saknas 
För att bättre kunna förstå vilka möjligheter en förare haft att korrekt bedöma och hantera en 
uppkommen kritisk situation behöver många typer av information samlas in i samband med 
utredningar av olyckor och tillbud. I detta avsnitt diskuteras några olika typer av information 
som kan ha betydelse i detta sammanhang men som helt saknas eller som endast förekommer 
sporadiskt i det utredningsmaterial som studerats inom projektet. Som redan nämnts har 
kvaliteten på utredningarna successivt förbättrats, varför bristerna är tydligast i den äldre delen 
av materialet. 

3.2.1 Arbetstider - turlistor 
Oregelbundna arbetstider medför ofta problem med störd och/eller förkortad sömn i samband 
med vissa typer av arbetspass. Otillräcklig sömn är i sin tur förknippad med trötthet, nedsatt 
prestationsförmåga och ökad sannolikhet för felhandlingar. Mycket få utredningar i det 
material som studerats innehåller dock någon information om ifall sömnighet förelegat i 
samband med olyckan/incidenten ifråga (Kecklund m fl, 1999). Detta kan till viss del bero på 
att det inte är så lätt att på något direkt sätt upptäcka om sömnighet spelat en roll vid en given 
händelse. Dels kan föraren ha svårt att minnas eventuell tidigare trötthetskänsla – när 
händelsen väl inträffat torde man ofta bli klarvaken, dels kan det ha funnits en viss ovilja att 
rapportera upplevd eller misstänkt trötthet om detta kunnat få negativa konsekvenser för den 
enskilde föraren. 
 
För att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning förarens arbetstider/turlista kan ha 
bidragit till en händelse vore det önskvärt att rutinmässigt notera när det aktuella körpasset 
börjat och slutat samt hur turlistan sett ut 2-3 dygn bakåt i tiden. I det utredningsmaterial som 
studerats i detta projekt har den förstnämnda informationen funnits i ungefär en fjärdedel av 
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utredningarna medan den sistnämnda endast återfunnits i några enstaka fall. I de fall andra 
personalkategorier med oregelbundna arbetstider också varit inblandade i en händelse bör 
motsvarande information noteras även för dessa. 

3.2.2 Eventuell inblandning i tidigare händelser 
Med tanke på olycksmaterialets ringa omfattning är sannolikheten att en och samma förare 
skulle varit inblandad i mer än en händelse tämligen liten. Det tycks dock vara mycket ovanligt 
att man i utredningarna verkligen kontrollerat ifall föraren varit inblandad i tidigare händelser 
(endast i något enstaka fall finns en översikt över tidigare incidenter). Syftet med en bättre 
uppföljning i detta avseende skulle självfallet inte vara att försöka ”räkna straffpoäng” för 
enskilda förare. Däremot skulle antagligen värdefull information kunna erhållas om särskilt 
besvärliga arbetsförhållanden, luckor i fortbildningen, konsekvenser av olika tekniska 
problem/lösningar, svårigheter/oklarheter i regelverket etc. 

3.2.3 Utbildnings-/fortbildningsstatus 
I utredningarna hänvisas ibland till förarens bristande kunskaper vad gäller aktuell teknik eller 
regelverket. När föraren senast fick den utbildning och/eller fortbildning som skulle ha 
förmedlat eller fräschat upp de aktuella kunskaperna framgår dock endast i undantagsfall. Det 
borde också vara av intresse att ta reda på huruvida föraren vid kunskapskontroll i samband 
med ut-/fortbildning klarat det aktuella momentet eller ej. Denna typ av information bör ha ett 
värde för planering och genomförande av kommande fortbildning. 
 
Kompletterande utbildning för den inblandade föraren förefaller att vara en tämligen vanlig 
åtgärd efter en olycka eller incident. Järnvägsolyckor är dessbättre sällsynta händelser, men 
denna omständighet gör det också svårt att mäta/värdera effekterna av denna typ av åtgärd. Att 
bara ge en specifik förare kompletterande utbildning torde dock endast ha mycket marginella 
effekter på säkerheten om en olycka berott på en kunskapsbrist som kan misstänkas finnas 
hos en stor del av förarkåren, t ex på grund av lång tid sedan en viss fråga senast behandlades i 
den årliga fortbildningen. 

3.2.4 Tillämpliga regler 
I några utredningar från de senaste åren finner man noggranna genomgångar av samtliga 
paragrafer i Säkerhetsordningen (SäO) som varit tillämpliga på händelsen i fråga. Dessa 
sammanställningar tenderar att vara omfattande och komplexa, och informationen finns 
dessutom som regel spridd i många olika delar av SäO (inklusive bilagor). Detta gör att man 
frestas ifrågasätta huruvida det över huvud taget är möjligt för en förare, särskilt i en situation 
där beslut måste tas under tidspress, att ha alla relevanta paragrafer aktuella för sig. 
 
Det torde knappast vara särskilt kontroversiellt att påstå att det finns behov av en 
omarbetning och förenkling av regelverket (arbete syftande till detta har också pågått under den 
senaste tioårsperioden). Att fortsätta att gå igenom tillämpliga paragrafer i SäO i samband med 
inträffade olyckor och incidenter borde kunna utgöra ett värdefullt stöd för en sådan omarbet-
ning av regelverket. 
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En genomgång av vilka delar av regelverket som har relevans för inträffade händelser utgör 
också en förutsättning för att den kontroll av förarnas utbildnings-/fortbildningsstatus som 
nämns i avsnitt 3.2.3 ovan skall kunna genomföras. 

3.2.5 Teknisk tillförlitlighet  
I de studerade utredningarna har det som regel gjorts noggranna undersökningar av huruvida de 
inblandade tekniska delsystemen fungerat som avsett vid den tidpunkt när en specifik händelse 
inträffade. Däremot är det mycket sällsynt att man tittat på hur tillförlitliga dessa system varit 
sett över en längre tidsperiod (t ex frekvensen balisfel på den aktuella sträckan under det 
senaste året). 
 
Information om den tekniska tillförlitligheten/tillgängligheten är viktig för att förstå förarens 
möjlighet att korrekt hantera uppkomna situationer. Bristande tillförlitlighet påverkar inte bara 
förarens förtroende för tekniken utan kan även leda till att säkerhetsmässigt olämpliga 
beteenden/rutiner ”lärs in”, ofta betingade av en önskan att trafiken skall flyta smidigare. Om 
en förare alltför ofta råkar ut för liknande typer av fel är det lätt hänt att dessa mer eller mindre 
reflexmässigt ”kvitteras bort”, särskilt i fall där de säkerhetsmässiga konsekvenserna av felen i 
vanliga fall är små. Detta kan dock få ödesdigra konsekvenser i andra, mera sällsynta, fall där 
felorsaken avviker från den vanliga. 

3.2.6 Information/kommunikation/ordergivning 
Förarens möjligheter att korrekt bedöma och hantera olika situationer som uppkommer under 
körningen är i hög grad beroende av tillgång på korrekt och fullständig information om vad som 
är att vänta längre fram längs spåret. Denna information finns tillgänglig i flera olika former. 
Delar av informationen är av mera varaktig karaktär (beskrivningar i linjebok, förarens egen 
linjekännedom) medan andra delar berör den aktuella tågrörelsen (information via 
signalsystemet, kommunikation med trafikledning, tågorder). 
 
Utredningsmaterialet innehåller ofta noggranna tekniska undersökningar av signalernas funktion 
vid händelsetillfället och kommunikationen med trafikledningen finns också i många fall 
dokumenterad. Enligt uppgift har man nu även börjat återge aktuell tågorder i utredningarna, 
vilket utgör en förbättring jämfört med de utredningar som studerats i projektet. 
 
Information/ordergivning till föraren har traditionellt varit av tämligen ”minimalistisk” karaktär, 
dvs informationen har begränsats till att gälla enbart den egna tågrörelsen och någon ytterligare 
information har sällan ansetts behövlig. Flera av de händelser som studerats i detta projekt 
torde dock knappast ha uppstått om föraren haft mera information om den omgivande 
trafiksituationen och därigenom lättare kunnat förutse möjligheten att en olycka eller incident 
skulle kunna inträffa. 
 
Även om det från utredningsmaterialet i många fall går att sluta sig till huruvida föraren saknat 
information som skulle kunnat ha varit betydelsefull för att undvika en given händelse, skulle 
det vara önskvärt att i varje utredning göra en mera systematisk genomgång av i vilken 
utsträckning ytterligare information till föraren skulle ha kunnat förhindra händelsen i fråga. 
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3.2.7 Möjliga barriärer ur ett MTO-perspektiv 
De åtgärder som vidtas efter en olycka eller incident kan ses som ett försök att stärka 
existerande barriärer och/eller att införa nya barriärer i syfte att förhindra att händelsen 
upprepas. Dessa åtgärder baseras oftast på en mer eller mindre klart uttalad uppfattning om 
vad som ”orsakat” händelsen i fråga. Orsaksanalysen har, som redan nämnts, i stor 
utsträckning tenderat att fokusera på föraren, dvs man har ofta nöjt sig med att försöka stärka 
de mänskliga barriärerna i tågförarsystemet. 
 
Den genomgång av ytterligare information som det skulle vara önskvärt att ta fram i samband 
med olycksutredningar som gjorts ovan syftar i stor utsträckning till att ge ett bättre underlag 
för att avgöra om även organisatoriska barriärer behöver stärkas/införas. Dessa skulle kunna ha 
formen av exempelvis förbättrade arbetstidsscheman, utökad fortbildning, överskådligare 
regelverk och/eller förändrade rutiner för information/ordergivning till föraren. 
 
I utredningsmaterialet är det mycket sällsynt att möjliga tekniska barriärer som skulle kunnat 
förhindra en given händelse diskuteras. Detta torde hänga samman med att kostnaderna för 
tekniska åtgärder (investering, drift/underhåll och eventuella störningar i trafiken) ofta är så 
stora att de förefaller helt orimliga när de sätts i relation till sannolikheten för och konsekven-
serna av en enskild händelse (detsamma torde även gälla en del organisatoriska barriärer).  
 
Trots att tekniska och organisatoriska barriärer ibland kan vara svåra att identifiera och ofta är 
kostsamma att påverka/införa får man dock inte glömma att effekterna av sådana åtgärder ofta 
är mera generella (påverkar flera typer av händelser/konsekvenser) än åtgärder riktade mot en 
enskild förare. Effekterna av tekniska/organisatoriska åtgärder är också långsiktiga och kan 
därför mycket väl visa sig vara kostnadseffektiva trots en hög initial kostnad. Det vore därför 
önskvärt att vid olycksutredningar i större utsträckning försöka identifiera även dessa typer av 
möjliga barriärer. 

4. ANALYSMETOD –CREAM 

4.1 Introduktion 
Olycksanalys och förutsägelse av fel- och riskbeteende har traditionellt tillhört två olika 
traditioner eller inriktningar. Olycksanalys har varit starkt påverkad av psykologin, speciellt 
den kognitiva psykologin, och därför varit inriktad mot att hitta de mentala felmekanismer och 
fel i informationsbehandlandet som enligt gällande teori skulle kunna förklara mänskligt 
beteende – korrekta handlingar såväl som fel. Förutsägelse av felhandlande har varit dominerat 
av ett ingenjörsmässigt tänkande och speciellt syftat till att hitta numeriska värden för 
sannolikheter för mänskliga fel. I båda fallen har mänskliga fel ansetts utgöra en kategori i sig 
själva, med referens antingen till teorier om mänskligt informationsbearbetande eller till enstaka 
och isolerade ”felsannolikheter ”. 
 
En olycksmodell är en generell beskrivning av hur en olycka kan ske. Dessa modeller har som 
utgångspunkt den generella princip om kausalitet (orsakssamband) som säger att för varje 
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observerad effekt måste finnas en motsvarande orsak. Till en början ansågs olyckor som 
förorsakade av antingen tekniska fel eller mänskliga fel. Detta synsätt blev gradvis utvidgat till 
att också omfatta effekterna av så kallade latenta systemtillstånd (eller systemfel) och den 
komplexa kontext inom vilken arbetet äger rum. I nutida olycksmodeller görs en åtskillnad 
mellan handlingar vid den ”vassa” änden (actions at the ”sharp” end) och handlingar vid den 
”slöa” änden (actions at the ”blunt” end). De första är oftast den direkta orsaken till en olycka 
medan de andra skapar förutsättningarna för de specifika konsekvenserna.  
 
Trots denna utveckling finns en nästan orubblig tendens till att använda mänskliga fel som ett 
entydigt begrepp. Erfarenheten från olycksanalys visar att detta antagande om mänskliga fel 
som en enkel orsak är en grov förenkling av verkligheten, som förbiser det faktum att en orsak 
alltid är uttryck för en rationalisering i efterhand. De vanliga modellerna för olycksanalys är 
därför fortfarande grundade i ett antagande om att det är möjligt att hitta en enkel orsak som 
kan förklara händelsen och att mänskliga fel är en nödvändig del av förklaringen.  

4.2 Teorier om ”Mänskliga fel” 
Det finns en del olika förslag till rapporterings- och klassificeringssystem för mänskliga fel, 
t.ex. Human Performance Investigation Process (HPIP) som används av USA:s Nuclear 
Regulatory Commission och Maintenance Error Decision Aid (MEDA) som används av 
flygtillverkaren Boeing vid analys av underhållsfel. I korthet kan man skilja mellan två olika 
principer för klassificering. Den första principen, som illustreras i figur 1, baserar sig på ett 
antagande om att olyckor alltid har mänskliga felhandlingar som grund. Dessa felhandlingar är 
förorsakade av ett inre beteende, så kallade interna psykologiska ”felmekanismer”, dvs. fel i 
mänskligt informationsbehandlande. Dessa felmekanismer är i sin tur påverkade av ett antal 
faktorer som har inflytande på det inre beteendet, så kallade ”Performance Shaping Factors” 
(PSF). Dessa PSF kan självklart också direkt påverka det yttre beteendet. 
 

External
error modeExtern
feltyp

Psykologisk
“fel-

mekanism”

Prestations-
påverkande

faktorer

Traditionell “Human Factors”
/ mänsklig informations-

bearbetning

 
Figur 1: Antagandet om mänskliga ”felmekanismer”. 
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Denna princip ligger med få undantag bakom de flesta rapporterings- och analyssystem. Den 
andra principen, som är illustrerad i figur 2, baserar sig på ett antagande om att olyckor orsakas 
av en komplex samverkan mellan mänskliga, teknologiska och organisatoriska faktorer.  
 

Kontext (allmännaprestationsförutsättningar)

Feltyp
(manifestation,

fenotyp)

Möjliga typer av orsaker

 
Figur 2: MTO modellen för olyckor. 

Detta är också känt som principen om MTO – Människa, Teknik, Organisation. De fel som 
kan observeras i beteendet kallas för ”error modes” eller ”phenotypes”, dvs. händelser på det 
fenomenologiska planet. Orsaken till dessa måste hittas i systemet i sin helhet och inte endast i 
mänskligt beteende. De olika feltyperna måste därför beskrivas för det samlade systemet och 
inte bara för människan i systemet. Den aktuella samverkan mellan människa, teknik och 
organisation äger rum i en situation eller en kontext. (Man kan också säga att det är denna 
samverkan i sig själv som skapar situationen eller kontexten.) Enligt denna princip, som 
härstammar från ’Cognitive Systems Engineering’ (kognitiv systemkunskap), bör man därför 
inte skilja mellan de inre psykologiska ”felmekanismerna” och yttre faktorer, utan i stället 
behandla alla faktorer som lika väsentliga. 

4.3 CREAM - Cognitive Reliability and Error Analysis Method 
CREAM är ett förslag till en modell och en klassificering som kan användas såväl till 
(kvalitativ) olycksanalys som till (kvantitativ) förutsägelse av fel. CREAM har som 
utgångspunkt ett antagande om att individen (t.ex. en tågförare, en maskinoperatör, osv.) 
försöker att upprätthålla kontrollen över vad han/hon gör, men att kontrollen i vissa situationer 
kan förloras. Vilka handlingar som faktisk utförs bestäms i högre grad av den aktuella 
situationen, dvs de yttre förhållandena, än av psykologiska felmekanismer, dvs inre 
förhållanden. Detta har som konsekvens att analysen också måste ta hänsyn till den aktuella 
kontexten, dvs analysmetoden måste vara flexibel.  
 
CREAM-metoden är beskriven i detalj i Hollnagel (1998). I sammandrag är CREAM baserad 
på följande principer: 
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• Sannolikheten för mänskliga fel eller felhandlingar beror på arbetsförhållanden/kontext. 

Felhandlingar kan därför inte analyseras som isolerade händelser, utan måste ses ihop med 
den situation där de förekommit. 

 
• Sannolikheten för att en felhandling leder till en olycka beror på systemets funktioner och 

tillstånd, t.ex. så kallade ”latenta tillstånd”.  
 
• Förutsägelse av framtida olyckor och fel måste ta sin utgångspunkt i en analys och en 

förståelse av fel som har inträffat. För att göra detta krävs en gemensam uppsättning 
begrepp och ett gemensamt tillvägagångssätt. 

4.3.1 Användning av CREAM 
Innan CREAM-metoden kan användas måste utredaren göra följande: 
 
• Beskriva den faktiska händelsen så noggrant som möjligt. Denna beskrivning måste vara 

inriktad mot de faktiska konsekvenserna av olyckan, dvs. mot vad som kan observeras 
(manifestationer). Beskrivningen måste undvika antaganden om orsaker. 

 
• Beskriva den situation där olyckan inträffade med hjälp av så kallade ”Allmänna 

prestationsförutsättningar”. Dessa utgörs av ett begränsat antal kategorier som beskriver 
dels människan eller individen (dennes psykologiska och fysiologiska tillstånd), dels det 
tekniska systemet, och dels organisationen.  

 
• Beskriva händelsen med hjälp av en tidslinje. Detta är ett enkelt sätt att framställa ett 

händelseförlopp så att t.ex. parallella aktiviteter och beroenden mellan olika aktiviteter 
tydligt framgår. 

 
När en sådan beskrivning föreligger kan den egentliga CREAM-analysen börja. Detta sker 
enligt beskrivningen i Hollnagel (1998). Till stöd för analysen har utarbetats en hypertext 
(HTML)-version av de olika kategorier som används, vilket förenklar sökningen efter de 
möjliga orsakerna till olyckan.  

4.3.2 Sökprocessen 
Den grundläggande sökprocessen är avbildad i figur 3 på nästa sida. Sökningen börjar från en 
identifierad feltyp (”error mode”), och försöker hitta möjliga orsaker eller föregångare 
(”orsaksfaktorer”) enligt ett antal olika klassificeringsgrupper. Denna process upprepas tills 
ett stoppkriterium har nåtts, och sökningen kan därmed avslutas. Detaljerna i sökprocessen 
finns beskrivna nedan. 

4.3.2.1 Dokumentation av sökprocessen 
Ett väsentligt resultat av sökprocessen är det spår som leder tillbaks mot de möjliga orsakerna, 
dvs det sätt på vilket olyckan kan förklaras. Det är därför väsentligt att det på ett effektivt sätt 
kan upptecknas medan analysen äger rum. På sikt kan detta ske med hjälp av ett passande 
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verktyg, t.ex. ett datorprogram. I det nuvarande läget tycks det bästa sättet vara att använda 
ett enkelt kalkylblad (t ex i Excel eller något annat ”spreadsheet”-program). I Tabell 1 visas ett 
exempel som är gjort i Excel. 
 
 

Feltyp:

Startpunkt
för analysen

CREAM

group
s

CREAM
kategori

Specifik
konsekvens
eller effekt

Specifik
orsaks-
faktor

Orsak-effekt
samband

Allmän or-
saksfaktor

Allmän
orsaksfaktor

Ingen or-
saksfaktor

Till nästa
steg i
analysen

Från föregående
steg i analysen

Allmän
konsekvens

Allmän
konsekvens

 
Figur 3: Grundläggande sökprocess enligt CREAM. 

Tabell 1: Föreslaget format för dokumentation av analysens resultat. 

Id nr:  Beteckning:     
Analyserad 
av: 

 Datum:     

Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
       
       
       
       
 
I kalkylbladet kan man använda indrag för att visa den aktuella nivån i analysen. Till att börja 
med anges den identifierade feltypen i kolumn 1. Orsaken på nivå 1, dvs. den första orsaks-
faktor som framkommer genom användning av klassificeringssystemet i CREAM, anges på 
den följande raden i kolumnen ”Nivå 1”. De följande orsaksfaktorerna anges i de därpå följande 
raderna och kolumnerna. Genom att läsa raderna uppifrån och nedåt erhålls en beskrivning av 
följden av orsaker enligt den företagna analysen. På motsvarande sätt anger positionen i 
kolumnerna vilket nivå av analysen som har nåtts. När det är nödvändigt att gå tillbaks i 
analysen för att undersöka en möjlig alternativ förklaring eller ett alternativt spår, visas detta 
enkelt genom att börja i den kolumn som motsvarar den nivå på vilken orsaken finns. Detta 
illustreras i exemplet i avsnitt 4.3.3 nedan. 
 
Den generella versionen av kalkylbladet har sex nivåer (Tabell 1), vilket måste anses vara ett 
rimligt maximum. Antalet nivåer kan emellertid på ett enkelt sätt ökas eller minskas. När en 
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analys har slutförts kan kalkylbladet användas som utgångspunkt för en grafisk framställning, 
antingen genom att dra linjer direkt i kalkylbladet eller genom att konstruera t ex ett 
träddiagram.  

4.3.3 Stegvis illustration av sökprocessen 
I resten av detta kapitel beskrivs sökprocessen med hjälp av ett specifikt exempel, nämligen 
tågolyckan i Lammhult, 24 juni 1985. Syftet med exemplet är primärt att visa hur en analys 
kan genomföras. De val av orsaker som presenteras här skall därför inte uppfattas som ett 
formellt korrekt resultat av analysen. 

4.3.3.1 Beskriv allmänna prestationsförutsättningar 
Som en förberedelse inför analysen måste de faktiska förhållandena då olyckan ägde rum 
beskrivas. Detta kan göras på ett lämpligt sätt med hjälp av ett antal ”allmänna 
prestationsförutsättningar” (APF), som är utvalda för att beskriva alla väsentliga aspekter av 
situationen. Dessa APF är självklart inte det enda sätt på vilket situationen kan beskrivas, men 
fördelen med att använda dem - eller någon annan väl definierad klassificering - är att 
beskrivningen sker med samma terminologi för olika olyckor. Detta kan vara mycket värdefullt 
när olika analyser måste jämföras. Kunskap om de faktiska förhållanden är också av betydelse 
under analysen, t.ex. för att bättre kunna välja den orsaksfaktor som är mest sannolik vid en 
given konsekvens. 
 
Tabell 2 återger den definition av de olika allmänna prestationsförutsättningar som används av 
CREAM, jmf Hollnagel, 1998. 
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Tabell 2: Allmänna prestationsförutsättningar. 

APF namn Beskriv ning och niv åer 
 Organisation 
 

Roll- och ansvarsfördelning inom arbetslaget, stödfunktioner, 
kommunikations- system, säkerhetsorganisation (”Safety Management”), 
instruktioner och riktl injer för externt inriktade aktiviteter, andra 
organisationers roll, etc. 

 Mycket effektiv / Effektiv / Ineffektiv / Bristfällig 
Arbetsför- 
hållanden 

Fysiska arbetsförhållanden såsom belysning, reflektioner från bildskärmar, 
l jud från larmsignaler, avbrott i arbetsuppgiften, etc. 

 Fördelaktiga / Normala / Ogynnsamma 
Gränssnitt och 
stödsystem 

Gränssnittet Människa-Maskin (MMI) i allmänhet, inklusive information som 
visas på kontrollpaneler, datoriserade arbetsstationer och speciellt utformade 
beslutsstödssystem. 

 Stödjande / Adekvat / Godtagbart / Otillräckligt 
Procedurer och 
planer 

Procedurer och planer, inklusive arbetsbeskrivningar och nödprocedurer, ofta 
använda tumregler, rutiner, etc. 

 Adekvata / Godtagbara / Otillräckliga 
Antal samtidiga 
mål 

Antalet uppgifter en person måste utföra eller ägna uppmärksamhet åt 
samtidigt (utvärdera effekterna av egna handlingar, ta in ny information, 
bedöma uppfyllelsen av flera olika mål etc.). 

 Understiger kapaciteten / Motsvarar kapaciteten / Överstiger kapaciteten 
Tillgänglig tid Den tid som finns ti l lgänglig för att utföra en uppgift. Hur väl utförandet av 

uppgiften är synkroniserat med dynamiken i processen. 
 Tillräcklig / Tillfälligt otillräcklig / Kontinuerligt otillräcklig 
Tid på dagen 
(dygnsrytm) 

Tiden på dagen (eller natten) anger klockslaget när uppgiften utförs. Vidare 
anges om personens dygnsrytm är anpassad ti l l  den aktuella tiden. Ett typiskt 
exempel är effekterna av skiftarbete. Det är ett välkänt faktum att tiden på 
dagen påverkar arbetets kvalitet och att prestationen blir mindre effektiv om 
dygnsrytmen rubbas.  

 Dagtid (normal dygnsrytm) / Natt (dygnsrytmen rubbad) 
Utbildning och 
erfarenhet 

Nivån och kvaliteten på den utbildning/träning som operatörerna får vid 
införandet av ny teknik, repetition av gamla kunskaper och färdigheter, etc. 
Här ingår även hur lång erfarenhet de har av arbetet. 

 Tillräcklig, stor erfarenhet / Tillräcklig, begränsad erfarenhet / Otillräcklig 
Samarbete Kvaliteten på samarbetet mellan arbetskamrater, inklusive 

överensstämmelsen mellan den formella och informella 
arbetsorganisationen, graden av ti l l i t och det allmänna sociala klimatet på 
arbetsplatsen.  

 Mycket effektivt / Effektivt / Ineffektivt / Bristfälligt 

 
I det exempel som används här skulle den konkreta beskrivningen av APF kunna se ut som i 
Tabell 3.  
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Tabell 3: APF för olyckan i Lammhult. 

APF namn Bedömning 
Organisation Organisationen fungerade effektivt vid tidpunkten för olyckan. 

 Mycket effektiv / Effektiv / Ineffektiv / Bristfäll ig 
Arbetsförhållanden Det förekom inga uppenbara avvikelser från normala 

arbetsförhållanden. Det var åskväder i området vid tidpunkten för 
olyckan. 

 Fördelaktiga / Normala / Ogynnsamma 
Gränssnitt och 
stödsystem 

Enligt utredningen fungerade gränssnittet korrekt. Detta gäller såväl 
ATC som signalsystemet.  

 Stödjande / Adekvat / Godtagbart / Otil lräckligt 
Procedurer och 
planer 

Adekvata procedurer tycks finnas för den erforderliga manövern. 

 Adekvata / Godtagbara / Otil lräckliga 
Antal samtidiga mål Det finns flera indikationer på att föraren inte var fullt kapabel att sköta 

sitt arbete vid den aktuella tidpunkten, även om antalet samtidiga mål 
i sig inte borde ha varit för stort.  

 Understiger kapacitet / Motsvarar kapacitet / Överstiger kapacitet 
Tillgänglig tid Tåget anlände för tidigt och måste vänta några minuter. Det fanns 

därför gott om tid att utföra manövern. 
 Tillräcklig / Til lfäll igt oti l lräcklig / Kontinuerligt oti l lräcklig 

Tid på dagen 
(dygnsrytm) 

Olyckan inträffade tidigt på eftermiddagen. Föraren hade arbetat 
kvällsskift dagen innan (skiftet slutade 00:24).  

 Dagtid (normal dygnsrytm) / Natt (dygnsrytmen rubbad) 
Utbildning och 
erfarenhet 

Utredningen innehåller inga uppgifter av detta, men det kan antas att 
föraren var väl utbildad och erfaren.  

 Tillräcklig, stor erfarenhet / Til lräcklig, begränsad erfarenhet / 
Otil lräcklig 

Samarbete Ej ti l lämpbart i detta fall. 
 Mycket effektivt / Effektivt / Ineffektivt / Bristfäll igt 

 
Som framgår av Tabell 3, var arbetsbetingelserna generellt acceptabla. Det är därför osannolikt 
att orsaken till olyckan kan hittas i specifika avvikelser från normala arbetsbetingelser.  
 
Om så önskas, kan beskrivningen av APF för det specifika fallet också göras i fri text, t ex på 
följande sätt: 
 
Gränssnitt och stödsystem: Adekvat   

Enligt olycksutredningen fungerade gränssnittet utan anmärkning. Detta gäller för såväl 
ATC som det yttre signalsystemet.  

 
Beskrivningen av APF måste självklart vara så fullständig som möjlig. 

4.3.3.2 Fastställande av feltyp (”Error Mode”) 
Efter att APF har beskrivits, är det första egentliga steget i CREAM-analysen att fastställa den 
specifika feltypen. I olyckan vid Lammhult kom tåget till stationsområdet ca 3 minuter för 
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tidligt och togs därför in på en sidotågväg (spår 3) för att ha tidtabellsenligt uppehåll för 
förbigång av annat tåg. Till spår 3 ges i försignalen besked ”vänta 40” (40 km/h) och i 
infartssignalen ”kör 40” (40 km/h). Det framgår av lokets registreringsutrustning att 
hastigheten förbi infartssignalen har varit 96-98 km/h och oförändrad när loket gick in i växeln 
där tågets bakre del urspårade. 
 
Enligt CREAM är de möjliga feltyperna: ”Tidpunkt / varaktighet”, ”Ordningsföljd”, ”Kraft ”, 
”Avstånd ”, ”Hastighet ”, ”Riktning”, och ”Fel objekt”. I detta fall är det enkelt att fastställa 
att feltypen var ”Hastighet: För hög”. Detta beslut införs på kalkylbladet (Tabell 4). 

Tabell 4: Lammhultolyckan: feltyp (”error mode”). 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad 
av: 

E Ho Datum: 04-Aug-98    

Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För hög      
 
I vissa fall kan två eller flera feltyper vara möjliga. I dessa fall måste alla feltyper införas i 
kalkylbladet på rader under varandra, med tillräcklig plats mellan raderna till att redovisa 
detaljerna i analysen. 

4.3.3.3 Fastställande av möjliga orsaksfaktorer 
När feltypen bestämts, är nästa steg att finna en orsaksfaktor som kan ha bidragit till 
händelsen. Enligt klassificeringssystemet kan följande orsaksfaktorer vara möjliga vid feltypen 
Hastighet: 
 
• Kommunikation:: Kommunikationsfel  
• Person, tillfällig:: Distraktion 
• Utrustning:: Utrustningsfel 
• Tolkning:: Felaktig diagnos 
• Planering:: Felaktig plan 
• Procedurer:: Olämplig procedur 
• Observation:: Utebliven observation  
• Person, tillfällig:: Ojämn prestation 
 
I denna lista anger uttryck med fetstil namnet på en möjlig orsaksfaktor, medan det uttryck 
som föregår detta anger namnet på den grupp i klassificeringen som orsaksfaktorn tillhör. Till 
exempel är ”distraktion” en specifik orsaksfaktor i gruppen ”tillfälliga personrelaterade 
faktorer”. Med utgångspunkt i beskrivningen av olyckan kan man se att det finns fyra möjliga 
orsaksfaktorer, vilket visas i Tabell 5. Därmed är dock inte sagt att de har samma sannolikhet. 
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Tabell 5: Lammhultolyckan: Huvudsakliga orsaksfaktorer. 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av:E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För hög      
 Observation:: Utebliven observation    
     
 Planering:: Felaktig plan    
     
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
     
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
 
Av praktiska skäl bör en eller flera rader lämnas tomma efter varje orsaksfaktor för att ge plats 
för ytterligare detaljer i analysen. Detta är särskilt viktigt om analysen utförs med papper och 
penna. 

4.3.3.4 Fortsättning utöver nivå 1 
Analys av ”Utebliven observation” 
Den fortsatta analysen måste se närmare på var och en av de fyra orsaksfaktorer som hittades i 
det första steget. För ”utebliven observation ” kan följande möjliga orsaksfaktorer identifieras: 
 
• Utrustning:: Utrustningsfel 
• Tolkning:: Felaktig diagnos 
• Planering:: Felaktig plan 
• Person, permanent:: Funktionsnedsättning 
• Person, tillfällig:: Ouppmärksamhet 
 
Av dessa bedöms kanske ”Utrustningsfel” vara det mest sannolika givet de aktuella APF, 
motsvarande ett fel i tågets ATC, t ex utebliven signal. (Detta trots att den tekniska 
undersökningen inte kunde hitta något fel på ATC-utrustningen.) Detta resultat förs in i 
kalkylbladet på det sätt som visas i Tabell 6: 
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Tabell 6: Lammhultolyckan: Analys av ”Utebliven observation”. 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av: E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För 
hög 

      

 Observation:: Utebliven observation    
  Utrustning: Utrustningsfel   
      
 Planering:: Felaktig plan     
      
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
     
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
       
 
 
En fortsättning av analysen från ”utrustning” leder till två generella orsaksfaktorer 
”utrustningsfel ” och ”mjukvarufel”. ”Utrustningsfel” har ”bristfälligt underhåll” som generell 
orsaksfaktor samt ett antal specifika orsaksfaktorer. Bland de senare finns ”avbrott i strömför-
sörjning” och ”yttre händelse”. Eftersom dessa är specifika orsaksfaktorer medför det att 
analysen stannar där för detta spår (jfr Figur 3). Resultat visas i Tabell 7: 

Tabell 7: Lammhultolyckan: Fortsatt analys av ”utebliven observation”. 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av: E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För 
hög 

      

 Observation:: Utebliven observation    
  Utrustning: Utrustningsfel   
   <Strömavbrott>   
   <Yttre händelse>   
 Planering:: Felaktig plan     
      
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
     
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
 
Analys av ”Felaktig plan” 
Nästa möjlighet som måste undersökas är ”felaktig plan”, dvs. att förarens sätt att köra in i 
växeln var fel. I detta fall anger CREAM följande möjliga orsaksfaktorer: 
 
• Person, tillfällig:: Distraktion 
• Person, tillfällig:: Glömska 
• Tolkning:: Felaktigt resonemang 
• Arbetsförhållanden:: För stora krav 



 16

• Utbildning:: Otillräcklig kunskap 
 
Enligt de gällande APF kan ”distraktion” anses vara den mest sannolika orsaksfaktorn. Detta 
ger det resultat som visas i Tabell 8: 
 

Tabell 8: Lammhultolyckan: Analys av ”felaktig plan ”. 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av: E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För 
hög 

      

 Observation:: Utebliven observation    
  Utrustning: Utrustningsfel   
   <Strömavbrott>   
   <Yttre händelse>   
 Planering:: Felaktig plan     
  Person, ti l l f:: Distraktion    
      
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
     
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
 
Analysen leder på detta sätt till kategorin ”person, tillfällig”, dvs orsaker som grundar sig i 
tillfälliga avvikelser i individens beteende. Denna kategori innehåller ett antal olika 
orsaksfaktorer, såsom: glömska, rädsla, trötthet, ojämn prestation, ouppmärksamhet, 
fysiologisk stress och psykologisk stress. Av dessa måste ”ouppmärksamhet” anses vara ännu 
mera sannolik än ”distraktion”. Detta visar hur en ”baklänges” sökning (där man går igenom 
samtliga orsaksfaktorer inom en given kategori) kan generera flera möjliga orsaksfaktorer 
förutom den som ursprungligen ledde fram till kategorin i fråga. I kalkylbladet markeras detta 
genom att skriva de alternativa orsaksfaktorerna på samma nivå, dvs i samma kolumn, på det 
sätt som visas i Tabell 9: 
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Tabell 9: Lammhultolyckan: Fortsatt analys av ”felaktig plan”. 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av: E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För 
hög 

      

 Observation:: Utebliven observation    
  Utrustning: Utrustningsfel   
   <Strömavbrott>   
   <Yttre händelse>   
 Planering:: Felaktig plan     
  Person, ti l l f:: Distraktion    
  Person, ti l l f:: Ouppmärks    
     
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
     
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
 
Orsaksfaktorn ”ouppmärksamhet ” kan antingen länkas ihop bakåt med ”ogynnsamma 
situationsfaktorer” eller leda till den specifika orsaksfaktorn ”tillfälligt nedsatt förmåga ”. I det 
aktuella fallet måste den andra möjligheten anses vara den mest sannolika, vilket betyder att 
analysen av ”felaktig plan” ger det resultat som Tabell 10 visar: 

Tabell 10: Lammhultolyckan: Analys av ”felaktig plan” (fullständig). 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av: E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För 
hög 

      

 Observation:: Utebliven observation    
  Utrustning: Utrustningsfel   
   <Strömavbrott>   
   <Yttre händelse>   
 Planering:: Felaktig plan     
  Person, ti l l f:: Distraktion    
  Person, ti l l f:: Ouppmärks    
   <Tillfäll igt nedsatt förmåga >  
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
     
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
 
Analys av ”Felaktigt resonemang” och ”Ojämn prestation” 
Analysen av ”felaktigt resonemang” och ”ojämn prestation” kan genomföras på samma sätt 
som beskrivits ovan. Som visas nedan kan ”felaktigt resonemang” ersättas med en annan 
orsaksfaktor från samma grupp, nämligen ”beslutsfel”. Detta leder i sin tur till ”distraktion”, 
som emellertid redan har uppträtt tidigare. Det är därför onödigt att upprepa den fortsatta 
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analysen av denna orsaksfaktor. Istället kan man hänvisa till det tidigare uppträdandet av 
orsaksfaktorn.  
 
Analysen av ”ojämn prestation” är i detta fall mycket enkel, eftersom den specifika 
orsaksfaktorn ”sjukdom” är den mest sannolika orsaken. I sin helhet ser analysen därför ut på 
det sätt som visas i Tabell 11: 

Tabell 11: Lammhultolyckan: Komplett analys. 

Id nr:  Beteckning: Lammhult    
Analyserad av: E Ho Datum: 04-Aug-98    
Feltyp Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 
Hastighet: För 
hög 

      

 Observation:: Utebliven observation    
  Utrustning: Utrustningsfel   
   <Strömavbrott>   
   <Yttre händelse>   
 Planering:: Felaktig plan     
  Person, ti l l f:: Distraktion    
  Person, ti l l f:: Ouppmärks    
   <Tillfäll igt nedsatt förmåga >  
 Tolkning:: Felaktigt resonemang    
 Tolkning:: Beslutsfel    
  Person, ti l l f:: Distraktion    
 Person, ti l l fäll ig:: Ojämn prestation    
  <Sjukdom>     
 

4.3.3.5 Grafisk presentation av analysens resultat 
Som dokumentation av analysen kan man antingen använda kalkylbladet direkt eller göra om 
det till ett diagram. Indragningarna motsvarar olika nivåer av analysen (kolumner) och kan 
därför enkelt användas som bas för att rita ett diagram, t ex ett orsak-effekt träd som visas i 
Figur 4. Likheten mellan Tabell 11 och Figur 4 är tydlig.  
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Figur 4: Grafisk representation av ”Lammhult” analysen. 

På basis av den föreliggande informationen tycks spåret via ”utrustningsfel” inte vara särskilt 
sannolikt. De tre andra möjliga förklaringarna pekar alla mot någon form av ”tillfälligt nedsatt 
förmåga” som en grundläggande orsak. CREAM-analysen kan inte i sig själva ge ytterligare 
detaljer, men pekar dock mot ett område där mera detaljerade hypoteser om orsaken till 
tågförarens ovanliga beteende måste utvecklas. Syftet med denna presentation har dock varit 
att visa hur en analys kan gå till, snarare än att nå fram till den slutgiltiga förklaringen av denna 
specifika händelse.  

5. RESULTAT 

5.1 Feltyper 
Lokförarens arbetsuppgifter styrs i hög grad av ”systemet” i form av fasta signaler, ATC- 
övervakning, procedurer och meddelande från trafikledningen. Detta gäller allt från färd- och 
tidsplanering till det aktiva framförande av fordonet. Detta får naturligtvis konsekvenser för 
graden av uppmärksamhet, upplevd kontroll, upplevd risk och arbetstillfredsställelse. 
Huvuduppgiften som lokförarna har är först och främst att reglera hastigheten och göra 
nedbromsningar före stationer och signaler. Att köra tåg innebär en bedömning av fart, massa 
och avstånd.  
 
Det är alltid svårt att ge exakta svar på vad som är orsaken till en olycka. Analysen av 
olyckorna med CREAM har skett i två steg: först har olycksutredningarna lästs igenom och 
därefter har beskrivningen av händelseförloppet transformerats så att den motsvarar kategori-
erna i CREAM. De olyckor och incidenter som denna studie omfattar, kan alla relateras till 
begrepp som har med fart, avstånd och planering att göra. Detta återspeglas i de fyra olika 
”feltyper” som återfunnits i olycksmaterialet, se figur 5, (observera att mer än en feltyp kan 
förekomma för en och samma händelse).  
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Figur 5: Förekomst av olika feltyper i det analyserade materialet. 
 
Den vanligaste feltypen var ”avstånd” som förekom vid 12 händelser, tätt följd av 
”tidpunkt/varaktighet” och ”hastighet” med 11 händelser vardera. Den minsta gruppen var 
olyckor och incidenter relaterade till ”ordningsföljd” med fyra händelser. Nedan beskrivs de 
olika feltyperna något utförligare. 

5.1.1 Tidpunkt/varaktighet 
Vid dessa tillfällen påbörjades en rörelse för tidigt, t ex innan signalen visade kör eller innan alla 
förutsättningar var uppfyllda. Rörelsen kan också ha påbörjats för sent eller inte alls gjorts 
inom det relevanta tidsintervallet. En annan typ av fel i denna kategori är när en rörelse har 
fortsatts efter det att den skulle varit slutförd, t ex urspåring. Orsaken till dessa fel kan vara 
många. Missförstånd, kommunikationsproblem eller för sen upptäckt av en signal till exempel. 
Missförstånd och glömska kan också bero på att kommunikation och interaktion under 
körningen genomförts på olika sätt vid utnyttjande av olika former av information. Föraren 
måste köra tåget med hjälp av kontrollpanelen och ATC, observera förändringar, signaler och 
tavlor i omgivningen, läsa tågorder och linjebok samt ha extern och intern kommunikation. Med 
andra ord måste föraren förlita sig på olika informationskällor. I en sådan situation är man 
mycket beroende av att saker görs vid rätt tidpunkt.  

5.1.2 Ordningsföljd 
Fel inom denna kategori är besläktade med sådana som tillhör föregående kategori. Exempel på 
denna typ av fel är när sekvenser inte genomförts korrekt, särskilt när det sista ledet i en 
sekvens utelämnats, men även händelser där flera led har uteblivit hör till denna kategori. Inte 
bara uteblivna led kan medföra fel, utan felsituationer kan också uppstå när samma handling 
genomförs flera gånger. Andra incidenter beror på att handlingar utförts i fel ordningsföljd i 
förhållande till den rådande situationen. 
 
Beskrivning av bestämda sträckor ges bl a genom tågorder. Tågorder kan ges i olika former och 
är ett skriftligt meddelande om de order som gäller ett visst tåg under en begränsad tidsperiod. 
Tågordern kan vara enda källan till information om tillfälliga förändringar på en sträcka. 
Tågordern blir ofta vanemässigt genomläst. Förarna vet att det som regel står samma typ av 
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information i tågorderna och läser dem gärna på väg ut till loket. Det kan vara stor fara för att 
avvikelser förbises. Viktig eller ny information i tågordern framhävs inte på något särskilt sätt. 
Mycket av informationen som föraren använder sig av för sin körning är inte alls presenterad i 
tågordern. Hit hör linjekännedom, kännedom om lokets egenskaper, kännedom om 
bromsegenskaper under olika väderförhållanden mm. Förändringar jämfört med det normala 
framförandet kan medföra olyckor och incidenter inom ”ordningsföljd”-kategorin. 

5.1.3 Hastighet 
Fart är ofta en medverkande faktor vid olyckorna och då gärna i sammanhang med förseningar 
eller förarens körstil. Vid väldigt många olyckstillfällen har farten varit för hög på grund av att 
man har försökt att inhämta förlorad tid. 
 
Det typiska vid olyckor eller incidenter är att tåget är för tidligt eller för sent i förhållande till 
tidtabellen. Där är därför ofta något onormalt vid början av resan, inte nödvändigtvis något 
allvarligt, men små avvikelser som är annorlunda. Dessa avvikelser kan också vara ATC-
arbetsområden på sträckan, som medför att signaleringen inte blir som förväntat. Förarna kör 
tåget som om allt vore som vanligt, trots skriftligt meddelande om förändringar på sträckan 
(dygnorder / veckoorder) innan resan. 

5.1.4 Avstånd 
Fel i denna kategori är av två typer, tåget har gått antingen för långt eller för kort i förhållande 
till den avsedda stoppunkten. Typisk utgångspunkt för sådana händelser har också visat sig 
vara förseningar. Förseningen är i sig själv inte orsaken, men vi ser i olycksrapporterna att 
förseningen har varit medverkande. Vid andra olyckor har faktorer som banarbete, starkt 
solsken och missade signaler påverkat utfallet. Vid många olyckor har föraren missat en eller 
flera signaler, antingen därför att han inte sett dem (därför att han inte förväntar sig att signalen 
skall visa något annat än den vanligtvis brukar göra) eller därför att det har varit avvikelser 
mellan ATC-information och signaler. Vid alla tillfällen har det varit problem med att avpassa 
fart i förhållande till avstånd.  

5.1.5 Samband mellan feltyper 
Det finns en relation mellan de olika feltyperna. När farten är för hög kan detta ge 
konsekvenser för möjligheten att beräkna/anpassa avstånd och tidpunkt. Avstånd och tidpunkt 
kan i sin tur inverka på kategorin ordningsföljd så att en handling kommer för sent eller för 
tidigt i en sekvens. De fyra kategorierna hänger således ihop. Det kan därför vara något 
godtyckligt vilken feltyp som väljs, det beror på vilket perspektiv man lägger i analysen. 

5.2 Gemensamma analyser av 7 olyckor 
Inom TRAIN projektet har en kvalitativ analys genomförts av ett 30-tal olycksrapporter med 
hjälp av CREAM-metoden (Hollnagel, 1998). Av dessa 30 olyckor har sju slumpmässigt 
utvalda olyckor oberoende analyserats av Institutet för Energiteknik i Halden, Institutionen för 
pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet, och Avdelningen för människa-
datorinteraktion vid Uppsala universitet. Samtliga incidenter som analyserats har klassificerats 
som tillhörande något av följande feltyper: Tidpunkt/varaktighet, Hastighet eller Avstånd. Det 
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betyder i klartext att vid incidenterna har tåg framförts för fort, inte bromsats i tid, och/eller 
körts för långt fram. Klassificeringen blir något godtycklig då dessa tre feltyper ofta inte är 
oberoende av varandra när man tillämpar metoden på järnvägshändelser. Ta till exempel ett tåg 
som har kört på en stoppbock och spårat ur. Ska orsaken bedömas som Hastighet/för hög, 
Avstånd/för långt  (dvs. att föraren kört för långt), Hastighet/för låg (föraren var för långsam 
vid ansättning av broms), eller Tidpunkt/för sen (dvs. att föraren underlät att bromsa i tid)? 
Valet av feltyp är avgörande för möjligheten att välja underliggande orsaker. Även om den 
fortsatta CREAM-analysen ger indikationer på bidragande orsaker till händelserna, säger 
feltypen i sig inget om varför en specifik händelse inträffat.  
 
Det vore önskvärt att CREAM-metoden skulle styra analysen så att resultatet blir entydigt 
och oberoende av experten som utför analysen. Som framgår av tabell 12 på nästa sida kan man 
knappast hävda att så är fallet. I de analyser som genomförts individuellt av alla ser man dock 
ofta att likvärdiga olycksorsaker har valts om än på lite olika nivåer i analysen. En av de få 
incidenter som har en mer omfattande utredningsrapport är Älvsjö-Årstabron 960129.  När 
man inspekterar analysresultatet från CREAM finner man att två av tre individer har valt 
feltypen Avstånd/för långt. De bakomliggande olycksorsaker som har valts härnäst varierar, 
samstämmighet råder dock om Utebliven observation, Kommunikationsfel och Olämplig 
procedur. På den lägsta nivån i respektive analys finner man att bristande underhåll, 
vegetation, placering respektive organisation/procedurer ligger till grund för olyckan. Val av 
orsaker på vägen dit och direkt formulering av dessa är dock varierande.  
Ett allmänt intryck vid genomförandet av analyserna har också varit att de orsaker som ingått i 
analysschemat är i ganska hög grad ”personinriktade” och att det därför i en del fall har varit 
svårt att fånga omgivnings-, teknik- och organisationsrelaterade orsaker till händelserna. Det 
betyder att man i vissa fall har kunnat välja olika feltyper beroende på om man utgår från t ex 
en lokförare eller hela systemet med andra delaktiga som t ex tågklarerare, förare av 
arbetsfordon, ansvariga för anläggning/procedurer/utbildning osv. 

 

Tabell 12. Översikt av de sju olyckor som oberoende analyserats av tre individer. I kolumnen 
”Feltyp” finns alla feltyper som valts av någon individ. I kolumn ”Orsaksnivå 1  >  2” finns de 

orsaker på nivå 1 som valts av två eller flera personer och i förekommande fall även orsaker på 
nivå 2. Fet stil = tre indiv ider har v alt alternativ et, kursiv = två individer, normal = en individ. 

Observera att man vid en analys kan välja en eller flera feltyper, varvid man sedan kan gå vidare 
i analysen från var och en av dessa.  

 
Datum Incident Feltyp Orsaksnivå 1  >  2 
800818 Katrineholm kollision Hastighet/för hög 

Tidpunkt/varaktighet 
Ordningsföljd/utelämn 
Avstånd/för långt 

Utebliven observation  > 
ouppmärksamhet 

850206 Handen urspårning Avstånd/för långt 
Ordningsföljd 

Utebliven/försenad 
observation 
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Tidpunkt/varaktighet 
Hastighet/för hög 

850624 Lammhult urspårning Hastighet/för hög 
Ordningsföljd 

Felaktig plan 

930313 Kärreberga kollision Tidpunkt/för tidig 
Ordningsföljd/utelämn 
Avstånd/för långt 
Fel objekt 

Kommunikation/saknad 
information 
Utebliven/felaktig observation 

940217 Svappavaara-Aptas 
sammanstötning 

Hastighet/för hög 
Tidpunkt/för tidig 
Ordningsföljd/fel åtgärd 

Planering: felaktig plan 
 

941031 Stockholm C passerar signal i 
stopp 

Tidpunkt/varaktighet 
Avstånd/för långt 
Fel objekt 

Utebliven observation  
..> trötthet 

          > ouppmärksamhet 
Ouppmärksamhet > missad 
signal 

960129 Älvsjö-Årstabron tillbud till 
kollision 

Avstånd/för långt 
Tidpunkt/för sen 
 

Utebliven observation 
Felaktig procedur 
Kommunikation 

 

5.3 Felorsaker, (analysdjup) 
I det tidigare avsnittet om metoden CREAM (se kapitel 4) framhålls att analysen börjar vid 
den mest relevanta kategorin och att analysens riktning och steg bestäms av situationen och 
inte av antalet befintliga kategorier i klassificeringsmetoden. I de utförda analyserna finner man 
att valet av orsak divergerar starkt mellan de olika personer som utfört analysen redan på den 
första nivån efter inledande val av feltyp. Det är därför inte meningsfullt att göra jämförelser 
mellan analyserna på djupet. Det går också att urskilja en varierande benägenhet att gå djupare 
i analysen. Av de totalt 19 olycksrapporter som varje person analyserat individuellt har en 
individ stoppat analysen på den första nivån i tre fall och inte gått så djupt som till nivå fyra i 
något fall. De två övriga individerna har inte stoppat på nivå ett i något fall utan gått vidare till 
nivå fyra i sex respektive sju fall. I figur 6 visas analysdjupet för de sju olycksrapporter som 
analyserats av alla tre individerna och här avspeglas skillnaderna i benägenhet att gå på djupet 
vid analysen.  
 
Det bristfälliga överensstämmelsen mellan innehållet i olycksrapporterna och de olika 
feltyperna/orsaksfaktorerna i CREAM är en trolig orsak till skillnaden mellan de olika 
analyserna. Ibland antyds det i incidentrapporterna att personliga förhållanden har kunnat 
medverka till en olycka. I vissa fall finns också bilagor rörande personliga förhållanden som 
TRAIN-projektet har valt att inte ta fram, alternativt har det nämnts att omständigheterna inte 
varit tillfredsställande men att man av hänsyn till inblandade personer inte beskrivit dem 
närmare. När rak information saknas är det svårt att inte läsa mellan raderna och tolka 
förhållanden som endast antyds i utredningsmaterialet. 
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Figur 6: Benägenhet att gå djupare i CREAM-analysen per incident. Diagrammet visar 
individuella skil lnader i tendens att gå djupare i CREAM-analysen. 

5.4 Erfarenheter från CREAM-analyserna 
Vissa av tågförarsystemets egenskaper gör att förarens arbetssituation skiljer sig från andra 
typer av operatörsarbeten (exempelvis kontrollrumsarbete). En sådan egenskap är att 
tågförarsystemet i vissa avseenden utgör ett ”öppet” system som är utsatt för inverkan från 
yttre omständigheter vilka ibland kan vara svåra att förutse. En annan skillnad består i att 
systemet inte är stationärt utan rörligt, vilket gör att observationer och handlingar blir i hög 
grad tidskritiska. Under arbetet med analyserna har båda dessa egenskaper hos tågförarsyste-
met visat sig svåra att helt fånga med CREAM. 
 
Beträffande ”feltyper” har i de analyser som genomförts inom projektet endast ett mindre 
antal av de möjliga feltyper som CREAM innehåller kommit till användning (i första hand 
avstånd, hastighet, och tidpunkt/varaktighet). Valet mellan dessa feltyper har heller inte alltid 
varit oproblematiskt, eftersom de olika felen inte är oberoende av varandra (för hög hastighet 
leder exempelvis ofta till ”avståndsfel”). Det har också varit svårt att vara konsekvent ifråga 
om huruvida en viss feltyp avser förarens eller hela systemets beteende. En möjlig lösning av 
dessa problem skulle kunna vara att komplettera (eller rentav ersätta) feltyperna i CREAM 
med den klassifikation av järnvägshändelser som används av bl a Järnvägsinspektionen. Detta 
skulle troligen också göra det lättare att identifiera och förstå de olika händelserna när man 
tittar på resultatet av analyserna, något som i de genomförda analyserna visat sig svårt. 
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Ytterligare ett problem som noterats vid användningen av CREAM är att två omständigheter 
kan utgöra bakomliggande orsaker till varandra. Detta innebär att man vid analysen riskerar att 
hamna i ett cirkelresonemang eller en ”oändlig loop” där det är svårt att avgöra vad som är 
hönan och vad som är ägget. 
 
Ur psykologisk synvinkel kan man också ha vissa invändningar mot den ”modell av 
människan” som är underförstådd i CREAM. Detta gäller t ex det sätt på vilket uppdelningen 
av personrelaterade faktorer i ”permanenta” och ”temporära” faktorer gjorts. Vid en del 
analyser har det också hänt att en trolig olycksorsak som identifierats i utredningsmaterialet 
varit svår att komma fram till med hjälp av CREAM – orsaken kan visserligen ha funnits på 
lägsta nivå i analysverktyget, men det har inte gått att hitta någon uppenbar väg dit utan man 
har tvingats att så att säga ”arbeta baklänges” för att åstadkomma en någorlunda plausibel 
orsakskedja. 
 
Vid genomgången av utredningsmaterialet har det visat sig att omständigheter som på ett eller 
annat sätt avviker från ”normalfallet” förelegat i samband med en majoritet av de händelser som 
studerats. I vissa fall kan orsaken till en händelse spåras till att föraren har agerat ”av gammal 
vana”, dvs tagit otillräcklig hänsyn till de avvikande omständigheterna eller handlat som om de 
inte existerat. Detta har också visat sig svårt att fånga på ett adekvat sätt med hjälp av 
CREAM. 

5.4.1 Databrister 
Det utredningsmaterial som studerats i projektet har av naturliga skäl inte varit anpassat för att 
analyseras med hjälp av CREAM. Detta har inneburit avsevärda svårigheter i analysarbetet, 
eftersom ett omfattande tolkningsarbete krävts för att ”översätta” händelsebeskrivningarna till 
de orsakskategorier som används i analysverktyget. Analysunderlaget har delvis varit vinklat 
mot aspekter som inte direkt berörs i CREAM (skuldfrågan, olyckskostnader och vidtagna 
åtgärder), samtidigt som det varit svårt att avgöra i vilken utsträckning de orsakskategorier som 
förkommer verkligen beaktats i utredningsarbetet. 
 
Analyserna har i samtliga fall utförts av en ensam analytiker. Det är möjligt att kvaliteten på 
analyserna skulle kunnat ökas något om de istället utförts i grupp och med tillgång till relevant 
järnvägsexpertis. Det är dock tveksamt om detta i någon större utsträckning skulle ha kunnat 
kompensera för den bristande överensstämmelsen mellan utredningarnas händelsebeskrivningar 
och de orsakskategorier som förekommer i CREAM. För att åstadkomma en sådan 
överensstämmelse torde krävas att CREAM (möjligen med vissa tillägg/modifieringar för att 
öka metodens tillämpbarhet i järnvägssammanhang) läggs till grund för en ”handbok i 
utredningsmetodik” där de olika orsakskategorierna definieras/beskrivs och närmast får 
karaktären av en checklista för utredningsarbetet. 

5.4.2 Särskiljande av olika aktörer mm 
I många av de händelser som studerats har en eller flera aktörer förutom föraren varit 
inblandade. Det rör sig i de flesta fall om trafikledningspersonal och/eller personal involverad i 
A-arbeten eller liknande. Analysmetoden CREAM innehåller i sin nuvarande utformning inte 
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något sätt att särskilja olika aktörer med avseende på deras bidrag till händelseförloppet. Detta 
gör att det i många fall blir svårt att utläsa från analysresultatet vad som egentligen hänt och att 
få en uppfattning om vilka åtgärder som skulle kunna förhindra att händelsen upprepas. 
Samma sak gäller även t ex kategorin utrustningsfel där det inte framgår vilken typ av 
utrustning det är frågan om eller vari felet består. Det finns således ett behov av att förtydliga 
vissa av de orsakskategorier som används i CREAM så att det klart framgår vilken del av 
tågförar-/tågtrafiksystemet som avses. 

6. INTEGRERING AV FELTYPER OCH FELHÄNDELSER 
Som diskuterats i detalj i föregående kapitel är det en brist hos CREAM att de ”feltyper” som 
är beskrivna i metoden kan vara svåra att tillämpa. Detta är inte endast ett problem vid analys 
av järnvägsolyckor, utan innebär sannolikt också problem för andra tillämpningsområden. 
 
Orsaken till detta problem är att “feltyper” i CREAM är definierade med tanke på hur en 
individ agerar i ett tekniskt system. Feltyperna beskriver de olika sätt på vilka en handling kan 
göras på fel sätt, dvs i relation till vanliga dimensioner som tid, rum, styrka, objekt och 
sekvens. Denna beskrivning av möjliga feltyper har med avsikt gjorts oberoende av det 
tekniska system i vilket handlingen äger rum. Konsekvensen av den felaktiga handlingen kan 
emellertid inte vara oberoende av i vilket system den sker, och då olycksanalysen av naturliga 
skäl måste börja med faktiska konsekvenser, uppstår problemet med att hitta rätt “feltyp”. 
 
För att lösa detta problem är det nödvändigt att redovisa hur konsekvenser kan relateras till 
“feltyper”. Tag t ex ett tåg som har kört på en stoppbock. Detta är den händelse som är 
grunden till att en rapportering har företagits, dvs den utgör det faktum ifrån vilket analysen 
börjar. Som föreslagit i IFEs rapport om barriäranalys kan man skilja mellan en ”mänsklig 
feltyp” och en ”feltyp på systemnivå”, som visas i Tabell 13. I fallet där ett tåg har kört på en 
stoppbock, är den korrekta ”feltypen på systemnivå” uppenbarligen ”avstånd”, och mera 
specifikt ”avstånd: för långt”, eftersom tåget faktiskt körde på stoppbocken.  
 
Om man utgår från den objektiva händelsen, dvs påkörningen av stoppbocken, löser sig alltså 
problemet med vilken ”feltyp på systemnivå” som skall användas. En påkörning av ett icke 
rörligt föremål kan inte med någon grad av rimlighet beskrivas som ”hastighet: för hög” eller 
”tidpunkt: för sen”.  
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Tabell 13: Mänskliga feltyper och feltyper på systemnivå. 
 

 Mänsklig feltyp Feltyp på systemniv å 
Tidpunkt Handling utförs för tidigt eller för sent. Position/läge nås för tidigt eller för 

sent. 
Utrustning fungerar ej som avsett. 

Varaktighet Handling utförs för kort eller lång tid. Funktion/systemtil lstånd varar för kort 
eller lång tid.  

Avstånd Objekt/reglage förs för kort eller för 
lång sträcka. 

System eller objekt transporterat för 
kort eller för lång sträcka. 

Hastighet Handling utförs för långsamt eller för 
fort. 

Systemet rör sig för långsamt eller för 
fort. 
Utrustning fungerar ej som avsett. 

Riktning Handling utförs i fel riktning. System eller objekt (massa) rör sig i 
fel riktning. 

Kraft/tryck Handling utförs med för stor eller för 
l iten kraft. 

Systemet utövar för stor eller för l iten 
kraft. 
Utrustning fungerar ej som avsett. 

  System eller komponent har för 
stor/l iten kraft eller för högt/lågt tryck.  

Objekt Handling utförs med fel objekt. Funktion riktad mot fel objekt 
Ordningsföljd Två eller flera handlingar utförs i fel 

ordning. 
Två eller flera funktioner utförs i fel 
ordning. 

Kvantitet och 
volym 

Ingen. System/objekt innehåller för 
l itet/mycket eller är för lätt/tungt. 

 
♦ Om man betraktar hastigheten är det ju inte säkert att hastigheten i sig själv är för hög, 

dvs att tåget kan ha hög eller låg fart när det kör på stoppbocken. (Logiskt kan man 
självklart argumentera att hastigheten borde ha varit 0 km/t, men det torde inte vara något 
speciellt användbart kriterium.) Däremot kan passage av en signal eller en växel ske med 
för hög fart – eller möjligen med för låg fart. Om en sådan passage inte leder till en 
urspårning, är ”hastighet: för hög” den korrekta kategorin (”feltyp på systemnivå”). Om 
passagen leder till en urspårning, är det åter ”avstånd” eller ”riktning” som är den 
korrekta feltypen, medan ”hastighet: för hög” är den omedelbara orsaken. 

♦ Om man betraktar tiden, kan man ju inte säga att tåget skulle ha varit vid stoppbocken 
på en bestämd tid – utom i den meningen att tåget aldrig skulle ha varit nära 
stoppbocken. Om ett tåg kommer till en station vid fel tid, kan man använda ”tidpunkt” 
som en ”feltyp på systemnivå”, och från denna söka efter orsaken. Vid en påkörning är 
det dock klart att ”avstånd” är en feltyp på systemnivå, för vilken fel i ”tidpunkt” 
möjligen kan ha varit en orsak.  

Konsekvensen av dessa överväganden är att problemet vid användning av ”feltyper” kan lösas 
genom att skilja mellan ”feltyper på systemnivå” och ”mänskliga feltyper”. Vidare bör man 
sträva efter att beskriva ”feltyper på systemnivå” med den terminologi som används inom 
järnvägsområdet.  
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Som utgångspunkt kan man använda de termer som finns i Järnvägsinspektionens olycksrap-
portering. Dessa är:  
 
1. Kollision (mellan spårfordon). 

2. Påkörning (anordning/föremål). 

3. Urspårning.  

4. Plankorsningsolycka. 

5. Brand. 

6. Personolycka (obehörigt spårbeträdande, självmord, olycka i vagn, olycka vid av-/påstig-
ning, elolycka, annat). 

7. Arbetsolycka (på/i fordon, elolycka, i spårområde, annat). 

8. Övrig olycka. 

Av dessa kategorier är 1) och 2) av typ kollision, och skillnaden mellan dem är vad som 
påkörs. Kategori 4) är också typiskt en kollision, medan 6) och 7) är olyckor där det inte 
nödvändigtvis händer något med tåget eller loket, dvs att tåget som sådant förblir oskadat. 
Dessa kan därför kallas för indirekta olyckor. Med andra ord så är ”felet” i dessa fall typiskt 
gjort av någon annan person och inte av tågpersonalen. Kategori 3) är av typ urspårning, 
medan kategori 5) antingen är en följdolycka, t ex en brand efter en kollision, eller en möjlig 
olycka i sig själv.  

Om man försöker att ”översätta” mellan Järnvägsinspektionens kategorier och ”feltyper på 
systemnivå ” i CREAM, kan resultat bli på det sätt som visas i Tabell 14. 

Tabell 14: Jämförelse av kategorier för olycksbeskrivning. 
 

Järnv ägsinspektionens kategorier Typ av  olycka ”Feltyp på systemniv å ” 
Kollision (mellan spårfordon) Kollision Avstånd: för långt 
Påkörning (anordning/föremål) Kollision Avstånd: för långt 
Urspårning  Urspårning Riktning: fel riktning 

Avstånd: för långt 
Plankorsningsolycka Kollision Avstånd: för långt 

Tidpunkt 
Brand Följdolycka eller orsak Ej ti l lämpligt 
Personolycka (obehörigt spårbeträdande, 
självmord, olycka i vagn, olycka vid av-
/påstigning, elolycka, annat) 

Indirekt olycka Avstånd 
Tidpunkt 
Hastighet 

Arbetsolycka (på/i fordon, elolycka, i 
spårområde, annat) 

Indirekt olycka Avstånd 
Tidpunkt 
Hastighet 

Övrig olycka Övrig olycka Ej ti l lämpligt 
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I de flesta fall är tolkningen relativt enkel. I fallet urspårning kan ”feltyp på systemnivå” 
antingen vara fel riktning eller för långt avstånd. Det första är fallet om tåget kör av spåret i 
sidled, medan det andra är fallet om tåget kör längre än spåret (t ex förbi en stoppbock). I fallet 
plankorsningsolycka kan tåget antingen ha kört för långt, dvs inte stannat före korsningen, eller 
också ha kommit till korsningen på fel tidpunkt, antingen för tidigt eller för sent. I fallen 
person och arbetsolycka är många ”feltyper på systemnivå” möjliga, beroende på detaljerna i 
olyckan.  

Denna ”översättning” är självklart inte komplett, men visar enligt vilka principer det är möjligt 
att anpassa en analysmetod som CREAM till en konkret domän. En fullständig anpassning 
måste också omfatta en revision av de andra delarna av CREAM, dvs kategorier för 
orsaksfaktorer och konsekvenser. Detta skulle sannolikt leda fram till ett antal kategorier som 
är en delmängd av de generella kategorierna i CREAM, och därmed också till en förenklad 
analysmetod. I denna process är det dock väsentligt att systematiken i analysmetoden 
behålles. 

7. SLUTSATSER 
Mot bakgrund av de erfarenheter från analys av olycksrapporter som beskrivits i denna 
rapport kan ett antal slutsatser dras. Dessa slutsatser avser dels sättet på vilket en 
olycksanalys bör utföras, dels specifika rekommendationer för användningen av en metod som 
CREAM inom järnvägsområdet. 

7.1 Analys och datainsamling hör ihop 
Analysen av de tillgängliga olycksrapporterna har tydligt demonstrerat att det ofta saknas 
upplysningar och att detta påverkar analysens säkerhet och därmed också resultatets kvalitet. 
Det är en väsentlig utgångspunkt att erkänna att all datainsamling är subjektiv i den meningen 
att den avspeglar de kategorier och begrepp som har använts tidigare. Det finns inga riktigt 
objektiva data och ingen objektivt korrekt beskrivning av olyckan. (Detta är mycket väl 
dokumenterat inom vittnespsykologin.) Speciellt har de utförda analyserna demonstrerat 
skillnader i olycksrapporternas innehåll genom åren. Denna skillnad avspeglar den naturliga 
utvecklingen inom olycksanalys och hur nya synpunkter och erfarenheter har påverkat 
förståelsen av olyckor. 
 
Detta betyder att man inte med fog kan förvänta sig att en ny analysmetod direkt kan 
användas på existerande data – åtminstone inte utan svårigheter. När man planerar det framtida 
arbetet med olycksanalyser måste man därför beakta att även rutinerna för rapportering och 
datainsamling måste avspegla principerna i analysmetoden. Detta gäller oavsett vilken metod 
som används. Man bör därför ägna tillräcklig uppmärksamhet åt beskrivningen av 
olycksrapporteringen och de kategorier som används. Därigenom reduceras de problem som 
oundvikligen uppstår när analysmetoden ändras, t.ex. därför att samhället ställer nya krav på 
analysens innehåll/resultat. 
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7.2 Analysens grundförutsättningar 
Erfarenheten från många olika områden visar att en tidslinje kan vara ett lämpligt underlag för 
att genomföra an analys. En tidslinje kan användas till att beskriva vad som har hänt, möjligen 
med användning av parallella tidslinjer – om t.ex. flera aktörer är involverade. Genom att 
producera en tidslinjebeskrivning kan man också enklare se vilka händelser – eller uteblivna 
händelser – som skall analyseras närmare. En sådan analys kan sedan genomföras med den 
metod som valts, vilket i detta fall var CREAM. 
 
Från början var CREAM tänkt att användas enbart på sluthändelsen, för att från denna gå 
bakåt i tiden och identifiera de orsaker som tillsammans utgör en förklaring av olyckan. 
Erfarenheterna från användandet av metoden har dock visat att det är lämpligare att använda 
CREAM till att analysera alla de händelser som via tidslinjebeskrivningen påkallar 
uppmärksamhet. Denna erfarenhet har också gjorts vid användning av CREAM inom andra 
områden, t.ex. olyckor på fartyg. 

7.3 Analysen kan inte göras automatiskt 
En mycket väsentlig kvalitetsaspekt när det gäller en olycksanalys är att den är tillförlitlig och 
konsistent. I princip bör en upprepad analys av samma olycka, men gjord av en annan person, 
komma till samma resultat. Detta krav kan uppfyllas om analysen görs automatiskt, dvs. om 
man har en metod eller procedur som kan utföras t.ex. av ett datorprogram. I praktiken är detta 
dock inte möjligt på grund av att en analys alltid innebär en tolkning (se nedan). En annan 
orsak är att upplysningarna aldrig är kompletta, som beskrivits tidigare. 
 
Även om en analys inte kan göras automatiskt är en väl beskriven och utförlig analysmetod till 
stor nytta. En sådan metod fungerar först och främst som en checklista, dvs. som ett skydd 
mot att personen som analyserar glömmer eller utelämnar vissa steg eller möjliga förklaringar. 
Det är ett väl dokumenterat faktum att människan är styrd av förutfattade meningar och 
hypoteser, och att ett sökande efter information oftast har till syfte att hitta det som stödjer 
hypotesen, i stället för det som kan förkasta den. Vid en olycksanalys kan detta ha mycket 
allvarliga konsekvenser. En systematisk metod som CREAM har sitt värde i att säkra att 
analysen genomförs på samma sätt varje gång, och att alla orsaker som enligt erfarenhet bör 
undersökas faktiskt blir undersökta.  

7.4 Krav på dem som utför analysen 
På grund av att analysen inte kan göras automatiskt måste vissa krav ställas på den eller de 
personer som utför analysen. Det rekommenderas starkt att analysen alltid utförs av ett team, 
som omfattar expertis inom domänen (tåg och järnväg), inom olycksanalys samt MTO-
kunnande. Detta, att analysen utföres av ett team, är kanske den bästa försäkringen mot att 
individuella fördomar och förutfattade meningar får inflytande på resultatet. Den diskussion 
som kan genomföras i ett team betyder också att oklarheter och tolkningar tydligt kommer 
fram, och att det bästa möjliga beslutet kan fattas. 
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Med tanke på utbildning i olycksanalys bör en sådan ta sikte på att sammanställa team som 
har den nödvändiga kunskapen, snarare än att utbilda specialister som ensamma kan klara hela 
analysen. Även om det senare vore möjligt i enstaka fall är det inte generellt önskvärt. 

7.5 En analys är alltid en tolkning 
Avslutningsvis måste det understrykas att en analys alltid är en tolkning. Detta följer av att 
olycksbeskrivningen alltid är ofullständig och ”subjektiv”. Det följer också av att analys-
metoden inte kan automatiseras utan kräver att innehållet i metoden kompletteras av den 
erfarenhet som analysteamet har.  
 
Konsekvensen av detta är att resultatet av analysen alltid representerar en viss tolkning av 
olyckan och olycksrapporten. (Om exemplifiering av detta krävs, är det tillräckligt att hänvisa 
till utredningen av Estoniaolyckan.) Detta är i sig själv ingen svaghet, så länge som analysen är 
genomförd på ett hederligt sätt. Det betyder snarare att en redovisning av analysen inte endast 
skall ge det slutliga resultatet, dvs. en funnen och accepterad orsak, utan också de antaganden 
som har gjorts vid genomförandet av analysen. Dessa antaganden kan vara till nytta dels när 
själva analysmetoden skall utvärderas, dels när en revision av olycksrapporteringen skall 
genomföras. 

7.6 Avslutningsvis 
Denna rapport presenterar en undersökning av järnvägsolyckor med användande av den sk 
CREAM-metoden. Två huvudkonklusioner kan sammanfattas från materialet: 1) Innehållet i 
olycksrapporterna har varierat avsevärt vilket försvårat systematiska jämförelser mellan olika 
händelser, och 2) CREAM-metoden visade sig vara mycket svårare att använda än förväntat. 
Olyckligtvis har denna kombination påverkat möjligheten att få fram klara slutsatser om 
involverade feltyper i denna typ av olyckor.  
 
Det står klart att det har förekommit en gradvis förbättring vad gäller kvalitet på 
olycksrapportering från tidigt ’80-tal fram till idag, emellertid för att kunna genomföra 
statistiska analyser är det önskvärt med en mera systematisk dokumentation och rapportering. 
Det finns ett antal systematiska metoder förutom CREAM (se ovan) där synergin mellan 
datainsamling och dataanalys är beskrivit i detalj. Det uppmuntras till implementering av ett 
sådant systematiskt tillvägagångssätt för olycksrapportering och analys. Det skulle förbättra 
både reliabilitet och validitet av framtida konklusioner.  
 
Vad gäller metoden CREAM, så påvisade den svagheter i olycksbeskrivningarna. Samtidigt var 
metoden i sig svår att förstå och att använda på ett enhetligt sätt. De olika uppnådda resultaten 
i den jämförande studien av sju olika olyckor, genomförd av de tre forskningsinstituten, 
ifrågasätter metodens reliabilitet. Resultaten kan ha blivit annorlunda om en annan metod hade 
utnyttjats.  
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Bilaga 1: 

Urspåring med tåg 41718 i Lammhult 85-06-24 

Företagen utredning har visat följande: 
 
1.      Tåget framfördes av lokförare NN. 
 

Tåget, som var ca 3 min före tidtabell, togs in på sidotågväg (spår 3) för att ha tdt-enligt 
uppehåll för förbigång av tåg 46. Till spår 3 ges i försignalen besked ”vänta 40” (40 
km/h) enligt säo # 3 och i infartssignalen 'kör 40” (40 km/h) enligt samma paragraf . 
Den signaltekniska undersökningen har inte funnit några felaktigheter på 
signalsäkerhetsanläggningen, varför korrekt hastighetssignalering dvs 40 km/h har givits 
till tåget. 
 
Av datalistan från lokets registreringsutrustning (registreringsutskriften), som även 
överförts till grafisk framställning vad gäller hastighet och avstånd för tiden närmast före 
urspåringen framgår följande. Hastigheten förbi infartssignalen (km 405.870) har varit 
96-98 km/h och oförändrad när loket gick in i växeln (km 405.520) - till sidotågväg (spår 
3) - i vilken växel tågets bakre del urspårade. 
 
Vid polisens förhör i Lammhult 85-06-25 kl 03.40 har lokförare NN tillstått att han ”fått 
signal att han skulle föra in tåget på sidotågvägsspår, varvid tåget då troligen hade för hög 
hastighet etc”. Senare förnekar NN (85-07-23) uppgiften vad gäller ”signal för ingång på 
sidotågväg” och säger sig ha sagt ”hade gått in på sidotågväg, varvid tåget troligtvis hade 
för hög hastighet”. 
 
Det är dock fastställt att rätt hastighetssignalering - 40 km/h - givits och denna 
överskridits med 56-58 km/h och varit orsak till urspåringen. Några fel på spåret eller 
vagnarna, som skulle ha bidragit till urspåringen har ej konstaterats. 
 

2. Tågets sth var 90 km/h, då vagnar med denna sth framfördes i tåget. Lokförare NN hade 
besked om detta på bl ”Uppgift till förare”. 

 
Tåget har under större delen av registrerad tid (95 min 48 sek) på sträckan Hässleholm-
Lammhult framförts med en hastighet över 90 km/h. Med beaktande av endast hastighet 
> 95 km/h och tidsintervaller > 10 min har nedanstående hastighetsöverskridande 
fastställts. 
 

Referenstid Antal min Sth/h 
2.14.41   
2.26.42 12 98-99 
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2.28.03   
2.41.44 13 96-102 
2.52.52   
3.08.19 15 98-99 

 
Även på sträckan Helsingborg-Göteborg-Hässleholm kan sth 90 km/h ha överskridits, då 
lokföraren NN felaktigt haft för sig att tågets sth var 100 km/h - ”därför att tåget brukade 
ha 100 km/h som sth”, vilket han sagt vid samtal i Helsingborg 85-07-18. 
 
Hastighetsöverskridandet har inneburit risk för tågurspårning även före Lammhult. I 
tåget framfördes även tankvagn med s k farligt gods, FN 1010 (butadien), vilket lokförare 
NN fått besked om på bl a ”Uppgift till föraren”. Denna vagn spårade ur i Lammhult 
dock utan att läckage uppstod. 
 

3. Följande faktorer talar för att lokets ATC-utrustning ej varit inkopplad - i vart fall ej på 
registrerad tid och sträcka (ungefär) från Hässleholm till Lammhult - trots att lokförare 
NN hävdar motsatsen. 

 
3.1 Senare provkördes registreringsenheten och ATC-anläggningen i det aktuella loket 

(Ra 1089) i simulatoranläggningen i Hagalund 85-06-26 och fungerade utan 
anmärkning.  

 
3.2 Lokförare NN har vid samtal meddelat ”att inga störningar eller något onormalt 

inträffat med ATC:n under färden Helsingborg-Göteborg-Lammhult (dvs ej något 
ATC/balisfel, ej heller hade ATC ingripit vid något tillfälle). 

 
3.3 Enligt den signaltekniska utredningen, som även innefattade baliserna vid försignalen 

och infartssignalen till Lammhult, har dessa fungerat utan anmärkning och sänt rätt 
signalinformation till loket.  

 
3.4 När ATC ej är inkopplad registreras följande uppgifter  

1) tumhjulsdata 
2) tid (referenstid) 
3) hastighet 
4) broms (T) 
5) nödbromsventil har bromsat (N) 
 

      Med ATC inkopplad erhållas dessutom följande information: 
1) bromstryckssänkning (kpa) 
2) vägmeter för balisinformation 
3) förarpanelinformation (från ATC-baliserna) om tillåten hastighet 
4) inbromsning styrd från ATC-systemet (S)  
5) balisinformation (de 18 sista balisparen) 
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Registreringsutskriften från loket på olyckståget saknar helt de uppgifter enligt ovan, 
som registreras med ATC inkopplad. 
 
3.5 För att belysa hur registreringsutskriften med ATC inkopplad ser ut kan jämförelse 

göras med registreringsremsan från provkörning med samma lok (RC 1089) tåg 
(41718) sträcka (Helsingborg-Lammhult) och som gjordes en månad senare (85-07-
24). 

 
Tågväg lades till samma spår i Lammhult som olycksdagen. 
 
Föraren fick order att ej ”agera” (ej bromsa), försignalen visade ”vänta 40”, ATC-
systemet ingrep och bromsade ner tåget till föreskriven hastighet (40 km/h) och 
stoppade slutligen tåget inne på stationen. 
 
Förutom jämförelsematerial vad gäller registreringsremsorna visade provet att ATC-
systemet fungerade adekvat för situationen i Lammhult. 
 
I provet ingick även delmomentet att koppla bort ATC på delsträckan Hässleholm-
Lammhult och låta föraren släppa säkerhetspedalen för att utlösa nödbroms. Nödbroms 
erhölls korrekt efter ca 10 sek och indikeringen på registreringsremsan är identisk med 
den som återfinns på remsan från olyckståget, dels ca 10 sek efter det att loket passerat 
växeln i Lammhult då lokförare NN troligen ”tappat” säkerhetspedalen dels tre gånger 
dessförinnan p g a sla1 säkerhetspedal/utebliven kvittering. En av dessa nödbromsningar 
före Lammhult ledde till stopp (referenstid 1.36.17,5) Dessutom har olyckståget stoppat 
ytterligare en gång p g a bromsning av föraren (referenstid 1.56.48,5). Det tycks 
egendomligt att lokförare NN förnekar dessa två stopp på linjen Hässleholm-Lammhult, 
som ej har samband med urspårningen. Han säger sig ej ha stannat mellan Klippan och 
Lammhult. 
 
3.6 Av registreringsremsan från Ra 1089 framgår även att visa tumhjulsdata, som ATC 

varit inställd på, ej överensstämmer med de som skulle gällt för tåget - bortsett från 
sth 100 km/h, som lokförare NN felaktigt trott vara tågets sth.  

 
Med bl ”Uppgift från förare” som underlag skulle följande värden ha varit inställda. 
 

 Rätta tumhjulsvärden Inställda värden 

Sth 90 km/h 09 10 

Tåglängd 489 m 

Bromsgrupp R/P 

Bromstal 92 

5 \\ 431 - 

09 \\ 540 m 

071 

6 \\ 541 - 

11 \\ 650 m 

071 
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Inställda värden för tåglängd/bromsgrupp gäller tåglängden 541-650 m istället för 431-
540 m. Tågets längd var 489 m. 
 
3.7 Ett förhållande som särskilt minskar tilltron till lokförare NNs uppgift att ATC varit 

inkopplad är följande. 
 
Med strömställaren för ATC och tre strömställare för kraftenheten (till ATC) tillslagna 
sjunker batterispänningen under 40 volt efter max 1 timme, vilket är gränsen för att 
kunna starta hjälpkompressorn. Trots detta kunde hjälpkompressorn startas efter ca 2 
tim 20 min. 
 
3.8 Utredningen har även påvisat följande försummelser:  
 
Linjebok och veckoorder har ej medförts (SJF 010, § 22:1). 
 
RC-lokets främre strömavtagare har använts trots att SJF 333, art 3.2 anger att bakre 
skall användas. 
 

4.  Fackets representanter för SF avd 1303, klubb Helsingborg, har för RPK representanter 
och för CLO Helsingborg uttalat att de ha full tilltro till ATC-systemet. 
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