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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Trafikverket har startat aktiviteter för att göra om trafikledarutbildningen. Det handlar om översyn av 
grundutbildningen för fjärrtågklarerare. Både innehåll och struktur ska ses över och detta ska bedrivas 
i två projekt.  

1. Vad ska en tågklarerare kunna efter utbildningen? (Trafikledningens del).   

2. Hur ska man lära sig detta? (Trafikverksskolans del).  

De två projekten är kopplade till varandra. Tidplanen är 2 år och arbetet började med små steg i januari 
2018. Ett problem som finns inom utbildningen för trafikledning är att det är svårt att få till lokåkning 
med lokförare för de blivande tågklarerarna. Det är svårt att få plats att åka med och det blir inte alltid 
så bra sett ur ett inlärningsperspektiv. Det här projektets idé är därför att ta fram en medåkningsövning 
med hjälp av tågsimulator. Målet med övningen är att: 

• Öka förståelsen för förarens vy 

• Visa specifika sällanhändelser 

1.2. Syfte 
Projektet syftar till att inventera FoI-frågor inom området tågsimulering och medåkning för 
tågklarerarutbildningen. Trafikverket ser Foi-behov inom området. Det här projektets idé är att ta fram 
en medåkningsövning med hjälp av tågsimulator för att undersöka effekten och flexibiliteten med ett 
nytt verktyg. En viktig nytta för Trafikverket med projektet är att ge tågklarerarna en ökad förståelse 
för förarens vy som ger förutsättningar för förbättrad kommunikation vilket kan leda till förbättringar 
både i trafikflöden och vid hantering av störningar. 

Studien syftar därför till att ta reda på hur medåkningsverktyget kan bidra till trafikverkets förväntade 
nytta med projektet att ge en ökad förståelse för förarens verklighet. För att kunna besvara det syftet är 
det viktigt att känna till varför en förståelse för lokförarens verklighet är viktig. Slutligen syftar studien 
till att utvärdera medåkningsövningen som utbildningsverktyg. 

1.3. Frågeställningar 
1. Varför är det viktigt för en tågklarerare att ha förståelse för lokförarens verklighet? 

2. Hur bidrar medåkningsverktyget till en ökad förståelse för lokförarens verklighet? 

3. Hur uppfattade informanterna nyttan av medåkningsövningen? 

1.4. Metod 
En lista med 5 specifika sällanhändelser som bör ses under en medåkningsövning har tagits fram inom 
Trafikledningen i Norrköping. Listan kompletterades med ytterligare tre scenarion från VTI som 
samtliga levererats till Trafikverket. I den här studien inkluderades, på grund av framförallt 
tidsaspekter, endast sex av dessa åtta scenarion. De sex scenariona var: 

• Blankett 21 ”kontrollera växlarna” 

• Blankett 21 ”växlarna ligger rätt” 

• Rundgångsväxling 

• Växling med lokalfrigivna växlar 
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• Spärrfärd med hjälpfordon 

• Person i närheten av spåret 

 

Dessa sex scenarion har spelats in i tågsimulatormiljö där en lokförare kör scenariona och tänker högt 
om sina upplevelser som även innefattar samtal med tågklarerare. De sex scenariona har setts av totalt 
tolv tågklarerare under grundutbildning, ensamma eller i grupper om 2-4.  

Innan man såg filmerna fick man ett papper med instruktioner till hur övningen skulle utföras. I 
instruktionerna ingick en eller ett par diskussionsfrågor tillhörande vardera scenario. 

Inom kort tid efter att man genomfört medåkningsövningen genomfördes 12 enskilda intervjuer med 
tågklarerarna. Intervjuerna syftade till att få en djupare förståelse för vilken nytta tågklarerarna kan ha 
av medåkningsövningen och en ökad förståelse för förarnas verklighet. Intervjuerna, som pågick 
mellan 40 och 75 minuter, var semistrukturerade och genomfördes med hjälp av skype.  

Tågklarerarna genomförde även en webbaserad enkätundersökning efter att man genomfört 
medåkningsövningen och åkt lokåkning i verkligheten. Enkäten innehöll påståenden om hur 
medåkningsövningen och lokåkningen bidrog till en ökad förståelse för förarens verklighet i relation 
till den kunskap man hade innan man genomfört både medåkningsövningen och lokåkning. 
Påståendena var av typen ”Medåkningsövningen/lokåkningen bidrog i mycket hög utsträckning till att 
öka min förståelse för vad lokförarna måste tänka på vid……”. Påståendena besvarades med hjälp av 
en markering på en likertskala från 0-10 där 0 motsvarade ”instämmer inte alls” och 10 ”instämmer 
helt”. Avslutningsvis besvarade tågklarerarna några frågor om medåkningsövningens upplägg och 
pedagogik. 

11 tågklarerare påbörjade de båda undersökningarna varav samtliga genomförde enkäten om 
lokåkning i sin helhet och 10 genomförde enkäten om medåkningsövningen i sin helhet. 
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2. Resultat och diskussion 

2.1. Intervjuerna med tågklarerarna 
Nedan beskrivs resultatet av de intervjuer med 12 tågklarerare som genomförts under våren 2019. 
Inledningsvis redogörs för hur tågklarerarna kategoriserade förståelsen för förarnas verklighet och om 
medåkningsövningen bidrog till förståelsen. Därefter presenteras övrig nytta som tågklarerarna lyft 
fram med övningen och slutligen den kritik som framfördes.  

2.1.1. Förståelse för förarens verklighet 
Under intervjuerna med tågklarerarna framkommer att förståelsen för förarens verklighet kan innebära 
olika saker. Informanterna lyfter fram tre kategorier av förståelse där vardera kategorien är 
betydelsefull för tågklarerarens yrkesutövning. De tre kategorierna är: 

1. Förståelse för specifika miljöer i förarens verklighet.  

2. Allmän förståelse för en förares fysiska miljö. 

3. Förståelse för förarens kunskaper och begreppsförståelse. 

2.1.1.1. Förståelse för specifika miljöer i förarens verklighet 
Den här kategorin innefattar de specifika fysiska platser som tågklarerarna övervakar i sitt arbete. Det 
handlar om linje- och platskännedom som övergripande topografisk kännedom men även mer 
detaljerad kunskap som exempelvis placering av signaler, plankorsningar samt var trafikutbyte eller 
bomfällning sker på trafikplatser.  

I intervjuerna nämns topografins betydelse för tågföringen frekvent. Den kunskapen anses vara 
avgörande för hur signalering och tågmöten ska planeras för att trafiken ska flyta effektivt. Vidare 
påtalar flera av informanterna vikten av att känna till signalers och plankorsningars placering och 
funktion som viktig kännedom för framförallt den normala, vardagliga tågföringen.  

Medåkningsövningens bidrag 

Informanterna har svårt att se hur medåkningsövningen i dess nuvarande forma kan bidra till den här 
kategorin av förståelse. Tågklarerarna lyfter istället fram lokåkningen tillsammans med en förare på de 
sträckor man ska övervaka som värdefull för att den här kunskapen. 

2.1.1.2. Allmän förståelse för förarens fysiska miljö 
Den andra kategorin av förståelse behandlar en mer allmän fysisk förarmiljö. Här avses inte en 
specifik fysisk plats utan snarare hur verkligheten kan se ut för en lokförare utifrån en viss situation till 
skillnad från tågklarerarens fysiska miljö. Informanterna benämner ofta tågklarerarens verklighet som 
digital, ett dataspel eller som raka streck på en skärm medan förarens verklighet är mer komplex och 
innehållande mer information som ska processas än vad tågklarerarens kan se (i den specifika 
situationen). I förarens verklighet tvingas man ta hänsyn till många med- och motväxlar, signaler, 
fordon och människor som befinner sig på olika avstånd och ibland är i rörelse.  

Den här kategorin av förståelse för förarens verklighet anges under intervjuerna som värdefull främst 
vid kommunikation med förarna, framförallt vid säkerhetssamtal. Många tågklarerare nämner att 
förståelsen gör att man vid särfallssituationer är noggrannare med att hålla sig till dialogslingorna och 
att inte delge mer information än vad som krävs i samtalen med lokförarna.  

Förståelsen för den allmänna fysiska miljön anses också vara viktig vid planering och prioritering av 
tågföringen. Exempelvis kan en ökad förståelse för förarens, ibland komplexa, miljö göra att 
tågklareraren låter en färd vänta med sin manöver och istället prioriterar en annan färd före.   
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Medåkningsövningens bidrag 

Tågklarerarna anger att medåkningsövningen är nyttig för att nå den här kategorin av förståelse. Dels 
anges metoden, att föraren tänker högt, som ett bra pedagogiskt verktyg för att förstå hur föraren kan 
uppfatta en situation, dels trycker man på de specifika särfallen som filmerna visar. Informanterna 
nämner filmerna som berör rundgångsväxling, växling på lokalfrigivna växlar, blankett 21 med 
tillägget ”kontrollera växlarna”, spärrfärd med hjälpfordon och person i närheten av spåret som nyttiga 
för den framtida kommunikationen med förarna.  

2.1.1.3. Förarens kunskaper, verklighets- och begreppsförståelse  
Den tredje kategorin av förståelse för lokförarens verklighet handlar om förarens kunskapsnivå samt 
begrepps- och verklighetsförståelse i relation till tågklarerarens.  

Avseende kunskapsnivån handlar det om en förståelse för att sällanhändelser inträffar just sällan vilket 
medför att förarens kunskaper ibland kan ha hamnat en bit bak i minnesbanken. Det kan även handla 
om att föraren har dålig platskännedom eller begränsad erfarenhet.  

Den här förståelsen kan påverka tågklarerarens prioritering i olika situationer. Konkret kan det handla 
om en färd ska vänta eller prioriteras framför en annan. Denna förståelsen kan även göra tågklareraren 
mer proaktiv och ringa föraren för att berätta vad som ska hända eller fråga hur föraren vill göra i syfte 
för att göra trafiken säkrare och mer effektiv.  

När det gäller förståelse för förarens verklighets- och begreppsförståelse så relaterar man den till sin 
egen som tågklarerare. Informanterna talar om att det kan finnas en risk för missförstånd om föraren 
och tågklareraren har olika uppfattning om vad som ska ske.  

Kommunikationen anges av tågklarerarna som en nyckel för att undvika missförstånd. I samtalen med 
förarna är det dels viktigt att vara tydlig, dels säkerställa att man talar om samma saker. Detta 
exemplifieras av tågklarerarna med att en ”växel i kontroll” inte förstås på samma sätt av en 
tågklarerare som för en förare. Ytterligare ett par exempel rör hur man uppfattar ett starttillstånd och 
vilka signalbilder som förväntas vid växling samt hur man riskera misstolka olika medgivande enligt 
blankett 21 på grund av olika begrepps- och verklighetsförståelse.  

Under intervjuerna uppkommer också möjligheten att underlätta för föraren via signalering i olika 
typer av situationer, exempelvis vid spärrfärd med hjälpfordon, passage av signaler med 
linjeplatsfunktion i stopp eller magasinering av växlings- och tågvägar.  

Medåkningsövningens bidrag 

Informanterna uttrycker att medåkningsövningen varit ett nyttigt verktyg för att nå den här kategorin 
av förståelse för förarens verklighet. Skillnaden i begreppsförståelse som beskrevs ovan exemplifieras 
ofta med filmerna man sett och diskuterat i medåkningsövningen. Man exemplifierar också gärna med 
förarens begränsade kunskap och platskännedom i några av filmerna för att beskriva vikten av att vara 
noggrann vid kommunikation och signalering. Filmerna som har störst betydelse är spärrfärd med 
hjälpforn, växling på lokalfrigivna växlar och kontroll av växlar efter medgivande om passage av 
signal i stopp. Här kopplas dock inte nyttan till endast specifikt de situationerna utan mer som en 
förståelse man bär med sig och har nytta av även i andra situationer som kan uppstå. 

2.1.2. Sällanhändelser 
En del av intervjuerna med tågklarerarna rörde vilken kunskap man kunde få från 
medåkningsverktyget som var svårt att nå på något annat sätt. Informanterna uttrycker en stor enighet 
om att övningen är särskilt bra när det gäller möjligheten att få uppleva olika särfall. I de fall man 
upplevde några särfall under lokåkningen upplevdes det som väldigt nyttigt. Variationen var dock stor 



 

VTI PM  9 

och många av tågklarerarna upplevde inga särfall överhuvudtaget. Därför framhöll tågklarerarna 
nyttan med medåkningsövningen för att få ta del av olika särfall ur förarens synvinkel. 

2.1.3. Övrig nytta 
Ett flertal av tågklarerarna har åkt lokåkning vid fler än ett tillfälle och då haft både bra och mindre bra 
erfarenheter avseende motpartens sociala förmåga, förberedelse och allmänna nytta. Därav framhävs 
medåkningsövningen som nyttig även ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt. Dels inträffar faktiskt 
nyttiga särfall, dels erbjuds ett pedagogiskt upplägg med förare som tänker högt och diskussionsfrågor 
som erbjuder ett tydligt syfte.  

En annan fördel som kom upp var att man endast fick ta del av förarens perspektiv utan möjlighet att 
själv vara delaktig i situationen. Det upplevdes som ett annat perspektiv än lokåkningen där föraren 
inte färgades av en tågklarerares perspektiv eller erfarenheter.  

Diskussionsfrågorna, vilka hörde till de specifika filmerna, upplevdes överlag som nyttiga och 
bidragande till en bra diskussion i de fall tågklarerarna såg filmerna i grupper om 2-4. I något fall 
ansåg man att det kunde varit andra frågor till filmerna för att få ett annat perspektiv men överlag 
ansågs frågorna relevanta och nyttiga.  

2.1.4. Kritik 
Några av tågklarerarna framhöll att det upplevdes som frustrerande att inte ha en motpart, lokförare, 
som kunde svara på frågor när de uppstod under medåkningsövningen.  

Det uppkom också funderingar om huruvida ett vi-och-dom tänkande riskerar att förstärkas via en 
övning där man endast får ta del av förinspelade filmer utan möjlighet att träffa och ställa frågor till 
föraren.  

Ett flertal tågklarerare tyckte det var synd att endast förarens röst hördes i filmerna. Man hade önskat 
att även tågklarerarens röst funnits med för att få ett helhetsperspektiv. 

Filmerna var inspelade i två olika vinklar varav den ena visade föraren, förarbordet och 
tågskyddssystemet (inklusive hastighet) medan den andre endast visade förarens vy. Några 
tågklarerare saknade möjligheten att se vilken hastighet färden framfördes när endast vyn utåt 
presenterades. 

2.2. Webbaserade enkätundersökningen  
Nedan presenteras kortfattat resultatet från den webbaserade enkäten som tågklarerarna fyllt i efter att 
man genomfört medåkningsövningen och lokåkningen. Enkätens 14 frågor avsåg mäta hur väl 
lokåkningen och medåkningsövningen uppnådde syftena att: 

• nå en ökad förståelse för lokförarnas verklighet 

• förbättra förmågan att kommunicera med förarna 

• minska risken att man skulle vara bidragande till trafikstörningar 

Resultaten från enkäten finns att läsa i sin helhet som bilaga 1 respektive 2. 

2.2.1. Tid 
Medåkningsövningen, vilket inkluderar att se filmerna och diskutera innehållet och de tillhörande 
frågorna, tog mellan 45 minuter och närmare 2 timmar. Kortast tid för de som såg filmerna ensamma 
och längre tid för de som såg filmerna och diskuterade tillsammans med andra. 

Lokåkningen i verkligheten hade i de flesta fall genomförts vid minst ett par tillfällen och upp till som 
mest 5 tillfällen för en tågklarerare. Varje lokåkning tog mellan 2 timmar och 1 dag. Merparten av 
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tågklarerarna har genomfört lokåkningen ensamma men i något fall har den genomförts tillsammans 
med ytterligare en tågklarerare. 

2.2.2. Nytta 
Medelvärdet för 13 av de 14 frågorna var högre för medåkningsövningen än för lokåkningen. Den 
största skillnaden syns i frågor som gäller särfallssituationer där medåkningsövningen ansågs vara mer 
värdefull, både vid särfall generellt likväl som i specifika särfallssituationer under växling och passage 
av signaler i stopp.  

Lokåkningen fick ett högre medelvärde än medåkningsövningen endast på en av frågorna, nämligen 
hur väl övningarna kunde förbättra förmågan att kommunicera med förarna vid informella samtal. 

Informanternas svar varierade generellt mycket där några informanter gav låga värden på samma fråga 
som andra gav höga värden. 

För det fullständiga resultatet, se bilaga 1 och 2. 
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3. Diskussion 
Projektets syfte var tvådelat där ett av syftena innebar att ta fram en medåkningsövning med hjälp av 
en tågsimulator och mäta effekten och flexibiliteten med det nya utbildningsverktyget. Det andra syftet 
var att ta reda på hur medåkningsövningen kunde bidra till en ökad förståelse för förarens verklighet. 
För att ta reda på det har både intervjuer och webbaserade enkäter genomförts med tågklarerare under 
grundutbildning. 

3.1. Effekten och flexibiliteten med övningen 

3.1.1. Kostnadseffektivitet 
Medåkningsövningen tog mellan 45 minuter och knappa två timmar att genomföra där det ansågs 
värdefullt och som en fördel att ha åtminstone en kollega att diskutera simulatorfilmerna med. För att 
kunna genomföra övningen krävs endast en dator och ett rum där tågklarerarna ostört kan koncentrera 
sig på, och diskutera, övningen. Tågklarerarna upplevde övningen som väldigt nyttig generellt och 
särskilt för hanteringen av olika särfallssituationer som kan uppstå. Medelvärdet för frågorna på den 
webbaserade enkäten visar att medåkningsövningen generellt var mer värdefull än lokåkningen för att 
få en förståelse för förarens verklighet och förbättra kommunikationen med föraren, särskilt avseende 
särfallssituationer. Effekten av medåkningsövningen får, åtminstone i relation till lokåkning, anses 
vara god.  

3.1.2. Flexibilitet 
Innehållet i filmerna är svårt att förändra men däremot kan frågorna som endast finns på den 
tillhörande instruktionsfilen enkelt bytas ut. Några tågklarerare ansåg att andra frågor till somliga av 
filmerna kunde vara mer effektiva. Frågorna på filmerna kan ändras och anpassas för den målgrupp 
och det syfte man vill uppnå.  

En ytterligare aspekt av flexibiliteten är tids- och resursperspektivet. Det är få personer som behöver 
planeras in och man är inte bunden till varken någon speciell tid eller plats, förutom ett eget rum och 
en dator. 

3.2. Förståelse för förarens verklighet 
Under intervjuerna med tågklarerarna utkristalliserades tre olika kategorier av förståelse för förarens 
verklighet med betydelse för tågklarerarens yrke: 

1. Förståelse för specifika miljöer i förarens verklighet.  

2. Allmän förståelse för en förares fysiska miljö. 

3. Förståelse för förarens kunskaper och begreppsförståelse. 

Medåkningsövningen har stor potential att bidra till de två sista kategorierna av kunskap men däremot 
inte till den första, d.v.s. linje- och platskännedom. På samma sätt ansåg tågklarerarna att 
medåkningsövningen var bra för att få ta del av förarens verklighet vid olika särfall men inte lika 
värdefull för den vardagliga tågföringen.  

Resultatet visar att medåkningsövningen är nyttig under grundutbildningen, och ska helst genomföras i 
grupp. Den bör dock kompletteras för att tågklarerarna ska få platskännedom samt möjlighet att 
samtala med förare. 
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