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FÖRORD

Detta programarbete har gjorts av VTI på uppdrag av TFB. Avsikten har

varit att skriva ett forskningsprogram kring "lokförares informationsin-

hämtning och beslut" som ska kunna ingå som ett avsnitt i en reviderad

version av TFBs forskningsprogram "Förares informationsinhämtning och

beslut".
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INTRODUKTION

Lokföraruppgiften liknar i stora drag andra föraruppgifter, Den

modell som tidigare presenterats (sid.SM lkan därför i allt

väsentligt överföras till att gälla lokföraren och dennes

uppgift._Uppenbara skillnader finns dock när det gäller vissa

egenskaper hos fordonet (ex vis vikt, styrsystem, kraft-

överföring, reglage, siktmöjligheter, acceleration, retardation

etc.), föraren (ex vis kunskaper, utbildningsnivå, "mentala

modeller" etc.) och trafikmiljön Di vis spårbundenheten,

signalsystemet, tidsberoendet etc.). Trots stora likheter mellan

olika föraruppgifter är det de skillnader, som påverkar förarens

informationsinhämtning och beslut, som utgör motivet för att

studera lokförare som en särskild förarkategori. Med lokförare

avses i det följande förare av tåg, medan beskrivningen endast i

begränsad utsträckning gäller för förare av spårvagnar. De

senare är, i detta perspektiv, närmast att betrakta som ett

mellanting mellan lokförare och bilförare.

SKILLNADER I LOKFÖRAR- OCH BILFÖRARUPPGIFTEN.

Informationsinhämtning och beslut är centrala problemområden vid

en beskrivning eur föraruppgifter. Dessaproblemområden är

tillika mycket vittomfattande. Den problembeskrivning som här

ges, utger sig därför inte för att på något vis vara täckande,

utan är en beskrivning av några centrala frågeställningar.

Systemtröghet.

En betydelsefull egenskap hos systemet "förare-fordon-miljö" är

att det är trögt. Detta är självfallet speciellt utmärkande när

fordonet är ett tåg. Den effekt trögheten har på en förare, är

att denne måste köra med god framförhållning. En bilförare

behöver i tid räknat, 5 - 15 sekunders framförhållning, medan en

lokförare oftast behöver minuter. Anledningen till att en

lokförare behöver ha en framförhållning räknat i minuter, är

självfallet att det tar minuter för ett tåg att stanna när det

framförs i "normal" fart. Ytterligare en anledning är behovet

att förbereda en eventuell acceleration i god tid. En bilförare



kan i stort sett på egen hand klara av att hålla nödvändig

beredskapstid. Det sker genom att bilföraren predicerar vad som

kommer att inträffa och baserar sina åtgärder på denna

prediktion. En lokförare har däremot små möjligheter att på egen

hand sköta denna prediktionsuppgift. Det tidsomfång som måste

överblickas är för stort, samtidigt som väsentlig information

saknas inom ramen för vad som direkt är överblickbart.

Inf rm i n n

Eftersom lokförarna inte själva har möjlighet att ha kontroll

över t ex vilka hinder, som kan finnas på spåret inom

stoppsträckan, och därför saknar relevant bedömningsgrund för

lämplig hastighet, så har de ett antal väldefinierade signaler

till sitt förfogande. Detta förhållande gör lokföraruppgiften

synbart enklare än bilföraruppgiften. Lokföraren behöver endast

övervaka ett fåtal signaler, medan bilföraren har en stor mängd

tänkbart relevanta informationskällorsom måste övervakas, varav

de flesta är beroende av siktförhållanden. Men enklare behöver

inte nödvändigtvis betyda säkrare. Erfarenheten visar att

tillförlitligheten i tolkningen av enkla artificiella signaler

ofta kan vara sämre än tolkningen av komplexa naturliga

informationskällor. Det tros bl a bero på att sådan komplex,

naturlig information innehåller en stor del redundans, vilket

man vet ökar tillförlitligheten i tolkningen.

Kgntrgllmöjligheter.

Bilföraruppgiften är i. jämförelse med lokföraruppgiften

"betydligt mer självreglerad. Lokföraren styrs i hög grad av

"systemet" i form av fasta signaler och meddelande från

trafikledning. Detta gäller allt från färd- och tidsplanering

till det aktiva framförandet av fordonet. Detta får naturligtvis

konsekvenser för graden av uppmärksamhet, upplevd kontroll,

upplevd risk, arbetstillfredsställelse etc. Även på åtgärdssidan

är lokförarens uppgift mer begränsad än bilförarens. En

lokförares huvudsakliga arbetsuppgift är att reglera hastig-

heten.



v rvknin m

Lokförarnas problem med informationsinhämtning och beslut har

uppmärksammats och resulterat i införandet av olika automatiska

övervakningssystem (t ex det Svenska ATC), som övervakar

signaler och lokförarens beteende cxü1 som övertar kontrollen

över tåget i (kn: fall lokföraren missar eller ignorerar en

signal. Det finns inga motsvarande, aktiva säkerhetssystem i

bilföraruppgiften. (Det kan dock påpekas att en av

målsättningarna inom det pågående s k Prometheus-projektet är

att utveckla sådana system).

Säkerhetssystem.

Lokföraruppgiften är dock inte den enda kontrolluppgift där man

har aktiva säkerhetssystem, som övertar människans roll vid

felhandlingar. Denna .typ av system är vanliga inom

processindustrin, och där framför allt inom kärnkrafts-

anläggningar. Man vet ganska väl från just kärnkraftsindustrin,

vilka effekter sådana system har på mänskligt beteende och på

säkerheten. Det från säkerhetssynpunkt största problemet har att

göra med systemets bristande "intelligens". De konstrueras så

att de aldrig skall missa en kritisk situation. Det får till

följd att de ibland kommer att reagera och överta kontrollen

när det inte behövs. Effekten av detta blir att operatören

kommer att vilja överta systemkontrollen för att undvika onödiga

driftsstillestånd. Det leder' till ett helt nytt ;problem,

nämligen hur operatören ska veta när säkerhetssystemet bör

överridas. (Det kan påpekas att både vid cdyckan vid TMI i

Harrisburg och i Tjernobyl, så sattes säkerhetssystemen

medvetet, om än i god tro, ur funktion av operatörerna). En

amerikansk utvärdering av TMI-olyckan visar att om operatörerna

låtit bli att agera istället för att "bekämpa" den uppkomna

situationen, så hade anläggningen med all sannolikhet bara

stängts av och det aldrig blivit några skador på reaktorn).

Samma problem uppstår för en lokförare. Det kommer att uppstå

situationer då han/hon kommer att vilja överrida

säkerhetssystemet. Problemet blir att avgöra när och på vilka

villkor detta ska få göras.



Fççgbêçk.

I många avseenden är lokförarnas återkoppling på sitt beteende

att jämföra. med. bilförarnas, men för 'vissa beteenden är

återkopplingen mycket fördröjd. Detta har rimligtvis

konsekvenser för dels inlärningstid för vissa beteendemönster

och dels faktisk säkerhet, men också för upplevd risk i relation

till utförda beteenden. I och med. en ökad satsning' på

snabbgående: tåg, så ikommer sannolikt behovet, aV' snabbare

återkoppling på lokförarnas beteenden att öka. Ett snabbgående

tåg hinner ju mycket längre än ett långsamt tåg under samma

tidsrymd och stoppsträckorna blir sannolikt längre.

En väsentlig skillnad mellan bilförar- och lokföraruppgiften är

att den senare är mer beroende av symbolisk information, trots

att bilföraren genom vägmärken o dyl normalt utsätts för

kvantitativt större mängder symbolisk information. Bilföraren

kan med hjälp av sin erfarenhet och redundans i den direkt

iakttagbara miljön ofta framföra sitt fordon på betryggande sätt

utan all denna symboliska information, medan lokföraren skulle

möta stora svårigheter om den symboliska informationen

reducerades eller saknades helt. Omvänt skulle bilföraren möta

närmast oöverstigliga hinder om föraruppgiften bestod i att

framföra fordonet till övervägande del utifrån symbolisk

information. Från säkerhetssynpunkt är detta en viktig skillnad

mellan bilförar- och lokföraruppgiften.

B 1 ! in:

Lokförarens uppgift skiljer sig vidare från bilförarens genom

att lokföraren inte alltid är ensam i sitt beslutsfattande. De

har i regel möjlighet att via radio eller telefon kontakta

driftledningen för besked, samtidigt som trafiken dirigeras

centralt. Detta förhållande förenklar självfallet lokförarens

situation, men kan under vissa omständigheter försämra

säkerheten, då oklarheter lätt uppstår 'vid denna. typ av

kommunikation. Parallellt med detta personliga beslutsstöd har

som ovan sagts graden av automatiserade beslutsstöd ett stort

försprång på järnvägssidan.



Skilda effekter av samverkande faktorer

Man kan inte automatiskt förutsätta att det är möjligt att

generalisera resultat från bilförarstudier till lokförarmiljön,

även om samma variabler är föremål för studier. Sannolikt

skiljer sig lokföraruppgiften från bilföraruppgiften. med

avseende på de s k interaktionseffekter, som blir resultatet av

förändringar i ex vis fordons- miljö- förarkaraktäristika. D v 3

en identisk manipulation av två eller flera variabler samtidigt

kan ge helt skilda effekter inom väg- och järnvägstrafiken,

eftersom föraruppgifterna skiljer sig åt från början. Samtidigt

kan föraruppgiften i sig påverkas olika för tåg- respektive

biltrafik beroende på vilka variabler som förändras. En från

säkerhetssynpunkt betydelsefull hypotetisk skillnad mellan

lokförar- och bilföraruppgiften gäller gradenav upplevd risk.

Riskupplevelsen kan påverka den faktiska risken, såtillvida att

föraren anpassar sitt beteende helt och hållet till denna

upplevelse, som inte nödvändigtvis behöver ha någon täckning i

verkligheten. Risken med att införa helautomatiska system är att

den upplevda risken minimeras så mycket, att föraren därigenom

ignorerar värdefull information. Ytterligare ett problem som kan

vara förknippat med höggradig automatisering är att upplevelse

av ansvar minskar drastiskt och att orsaksförklaringar till

(attribution av) misstag, olyckor etc. externaliseras, d v 8 man

förlägger orsakerna till brister i miljön och/eller fordonet

istället för att finna orsakerna i sitt eget beteende.

Utbildningsnivå.

Stora utbildningsmässiga olikheter föreligger mellan lok- och

bilförare i allmänhet. I och med övergången till modernare tåg,

där den nya informationsteknologin tas i bruk, så kommer

sannolikt utbildningsbehovet dels ann: öka men framför allt

förändras till sitt innehåll. Detta ställer naturligtvis krav på

FOU-insatser inom utbildningsområdet. I de senaste årens debatt

kring järnvägarnas framtid har ökade krav på nya rutiner och

bättre tidspassning framförts. :t början eur 90-talet kommer

väsentligt snabbare person- och godståg att introduceras.

Sammantaget ställer detta i sin tur krav på en förbättrad

banstandard, snabbare godshantering och rangering. En förväntad

ökad kundanpassning kan t ex innebära att lokförarna får helt



andra uppgifter än att enbart framföra ett tåg från en station

till en annan på en förutbestämd tid. Detta kan isynnerhet gälla

motorvagnsförare, men också :L viss mån övriga lokförare.

Beroende på (nn satsningen på eni höggradig automatisering av

lokföraruppgiften. fortsätter' eller <xn en. satsning ;åt mer

beslutsstödjande information txtLL aktiva lokförare görs, så

kommer kraven på förarna att se radikalt olika ut, liksom

lokföraruppgiften i sig.

FÖRSLAG TILL FORSKNINGSOMRÅDEN.

Mot bakgrund av ovanstående karaktäristik av lokföraruppgiften

föreslås följande forskningsområden:

351.8tudier av övergripande frågeställningar kring lokförares

informationsinhämtning och beslut.

Dessa studier kommer att ligga till grund för de studier, som

presenteras under punkt 3.2.

3.1.1. Uppgiftsanalys och modellutveçkling.

En från forskningssynpunkt angelägen uppgift är att studera

samspelet mellan de variabler som bestämmer lokföraruppgifter.

Om ambibitionen är att gå utanför en beskrivande nivå och även

förklara och i slutändan förutsäga lokförarbeteenden, så nöd-

vändiggör detta experimentella designer. I detta sammanhang

torde det vara betydelsefullt att även på ett mer systematiskt

sätt försöka rangordna variabler efter betydelse för lokförar-

uppgiften. Alla skillnader mellan olika förare, vilka vid en

ytlig betraktelse kan tyckas stora, behöver inte nödvändigtvis

innebära skillnader i exempelvis prestation. Ett rimligt krav

med denna utgångspunkt borde vara att ta fram en mer specifik

uppgiftsanalys via litteraturstudium, intervjuer, fältobserva-

tioner, experimentell forskning etc. En uppgiftsanalys av detta

slag bör rimligtvis, förutom alla deluppgifter som har med

framförandet av fordonet att göra, även inbegripa övriga

åliggande som lokförarna har. En viktig bit i detta arbete kan

med. fördel studeras i en1 loksimulatoru Att 'utveckla. en

förarmodell för tågtrafik utgör både en teoretisk och praktisk

utmaning av stort format, även om det torde vara betydligt



lättare än att utforma en motsvarande modell för vägtrafik, med

ledning av vad som hitintills framförts. En forskningsuppgift av

detta slag är m a 0 ett mer långsiktigt arbete, som bör fortgå

kontinuerligt och parallellt med den övriga forskningen.

3.1.2._BiilgatlabLseari

En viktig del av uppgiftsanalysen är systematiska riskanalyser.

Kritiska moment bör studeras vad gäller förarens beteende både

vid normal och onormal drift. Riskanalyser bör också företas

inom områden, som kan tänkas få direkta konsekvenser för

åtgärder på förarsidan, ex vis installation av ny

informationsteknik. Således kan det vara relevant att studera

kritiska moment i ett fordonsperspektiv, kritiska moment vad

gäller banans beskaffenhet, framkomlighet etc. Riskanalyser kan

även. genomföras i. anslutning thJ. tågmöte cxü1 korsande

vägtrafik, samt vid viltpassage. Ovanstående analyser är ju

främst avsedda för att öka trafiksäkerheten, men också för att

höja förarnas beredskap och framförhållning. En ytterligare

viktig del är att passagerarnas bekvämlighet på detta sätt kan

förbättras. Även kritiska moment både i passagerar- och

godstransporthänseende bör studeras (ex vis vid lastning -

lossning, vilket kan vara relevant för motorvagnsförare). Dessa

studier kan också inbegripa tidtabellplanering och

rationaliseringsanalyser.

3.1.3. Incidentrapportering.

Inom vägtrafiksäkerhetsområdet är avsaknaden av en tillförlitlig

incidentstatistik en uppbenbar brist. Inom järnvägstrafiken är

denna rapportering' också. bristfällig .men rimligtvis lbör

uppgiften att få till stånd välfungerande incident-

rapporteringssystem på järnvägssidan vara oerhört mycket lättare

p 9 a att trafiken är spårbunden, tidtabellreglerad, omfattar

färre fordon och förare, och redan omfattas av automatiska

styrsystem, samt oftast dirigeras centralt. Att exempelvis

centralt registrera värdet på vissa kritiska parametrar de

tillfällen ATC-systemet övertar kontrollen torde vara en

tämligen enkel programmeringsteknisk fråga. Incidentrapporte-

ringen avser i första hand uppgifter som direkt berör förarnas

informationsinhämtning och beslut. Att öka säkerhetsmedvetandet



bland all övrig personal inom SJ borde rimligtvis innebära en

rapporteringsskyldighet även av mindre incidenter. Detta kräver

utformandet av rutinmässiga uppgiftsformulär. Det kan tyckas som

om en sådan uppgift inte i första hand är en forskningsuppgift,

men genom att överlåta denna uppgift till en forskare, så kommer

förhoppningsvis den stora datamängden att utsättas för ingående

analyser och resultaten att kunna utnyttjas även för

vetenskapliga ändamål och få en mer omfattande användning.

Förhoppningsvis ligger då också ett teoriunderlag bakom de

eventuella slutsatser, som dras zur de genomförda analyserna.

Sannolikt kommer denna rapporteringsskyldighet i sig att höja

säkerhetsmedvetandet och indirekt bidra till en tillförlitligare

miljö för lokförarna och övrig personal, samt inte minst för

passagerarna.

3.2. Studier av lokförares informationsinhämtning och

beslut.

23L2.1.Förar§n§ representation. QV' systemets struktur och

funktion,

En viktig punkt vid studier av automatiska kontroll- eller

hjälpsystem är förarens representation av systemets funktion och

struktur. Denna punkt är nära relaterad till punkt 3.1., men väl

värd en separat studie, eftersom vi vet att varseblivning,

handlingsberedskap, beteende etc. i Zhög grad styrs av

operatörens representation av de aktiva, påverkande systemen.

Detta har tillika ämnesspecifika pedagogiska konsekvenser. Vilka

saker i lokförarutbildningen bör poängteras och vilka kan det

fästas mindre vikt vid? Det kan antas att den mentala

representationen är mycket viktig för lokförare, som i hög grad

förlitar sig på symbolisk information, och i mindre grad på

yttre styrd information, d v 5 information från den närmaste

omgivningen som man omedelbart reagerar på. Förarens

representation av systemet kommer att bestämma en stor del av

dennes förhållningssätt gentemot detta. Ett system 'vars

uppbyggnad är "sluten" kommer lätt att misstros, ett system vars

uppbyggnad är "öppen" är däremot lättare att lura och sätta ur

spel. Relationen mellan strukturen och funktionen hos

automatiska system och deras användare är ofta mycket delikat



och. kräver därför extra. uppmärksamhet. Härvidlag' kan den

informationsteknologiska grundforskningen vara 'tillämpbar,

liksom forskningen kring skilda människa-maskin system.

Ytterligare en aspekt i detta sammanhang att beakta är graden av

upplevd kontroll över systemet och hur denna påverkar

arbetstillfredställelse. Sannolikheten för misstag och

handlingsförlamning ökar med ökad grad av upplevd okontroller-

barhet i ett givet system.

3.2.2. Tillförlitlighetsstgdier,

a) Ett första angeläget delområde att studera vore lokförares

tillförlitlighet under normaldrift. Även om begreppet

normaldrift sannolikt är godtyckligt, så borde lokförarna själva

kunna bidra med information om de krav som genomsnittligt ställs

under ett "normalt arbetsskift".

b) Ett annat delområde vore att under mer kontrollerade

laboratorieförhållanden studera lokförares informationsinhämt-

ning i mer generella termer med användandet av befintliga

informationssystem. Resultaten eur dessa försök kunde sedan

användas för mer angelägna forskningsuppgifter, att ta fram

förbättrade informationssystem för lokförare.

c) Ett tredje delområde berör lokförarestillförlitlighet under

onormal .arbetsbelastning. Människors förmåga att inhämta

information och fatta beslut är i hög grad beroende av hur

stressande arbetssituationen är. Stress kommer inte bara när man

har för mycket att göra; det kommer även när man har för lite.

Lokföraruppgiften är dessutom till stor del en s k övervaknings-

uppgift. Erfarenheter visar att det kan vara svårt att

upprätthålla en hög prestationsnivå mer än några timmar vid rena

övervakningsuppgifter.

Ytterligare en faktor som torde påverka lokförarens

arbetssituation är att denne sällan kan kontrollera vissa yttre

omständigheter som påverkar arbetet, som t ex förseningar och

signalfel. Vilka funktionsnedsättningar hos lokföraren kan

hänföras till effekter av okontrollerbara händelser?
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d) Skiftarbete påverkar prestationen. Avgörande här är skifts-

systemets utformning. Hög prestation förutsätter att en

någorlunda "normal dygnsrytm" kan upprätthållas och att arbete

utförs under den "vakna" delen av dygnet. Under -vissa

arbetsscheman kan dygnsrytmen eller mer precist ett flertal s k

cirkadiska rytmer störas i sådan utsträckning att resultatet

blir en allmän prestationsnedsättning. Även en långvarig monoton

arbetsbelastning antas leda till nmmivationella brister och

utmattningseffekter, vilka kan uppträda vid ofta återkommande

övertidsarbete.

3.2.3.Avvägningen mellan manuell- Qçh automatisk kontroll av

Lägsta..

Som antytts ovan är detta en av de centrala frågeställningarna

både vad gäller säkerhet och drifttillgänglighet. Aspekter som

bör belysas är bl a;

- vilka uppgifter som bör hanteras manuellt respektive auto-

matiskt,

- under vilka omständigheter den automatiska kontrollen ska få

överridas.

- huruvida arbetsprestation och arbetstillfredställelse påverkas

av intervall mellan manuell- automatisk drift; och hur bör

dessa intervall se ut över stäckor och/eller tid.

- övergången från en långvarig automatisk drift till manuell

drift.

Ett genomgående perspektiv i detta arbete måste vara att alltid

väga säkerhet run: drifttillgänglighet. .Anledningen än: att

säkerhet och smidig drift ofta står i ett motssatsförhållande.

Om arbetet endast syftar till att maximera säkerhetsaspekten,

kommer slutresultatet att få begränsad användbarhet.

3 . 2 . 4 . Erinçiper för utformning av informationspresentations-

system,

Frågan är intimt kopplad till punkt (3.2.3.) ovan, eftersom en

bättre informationspresentation ger bättre informations-

inhämtning, vilket i sin tur leder till säkrare drift, färre
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incidenter och olyckor. Detta möjliggör ett ökat ansvarstagande

från förarens sida med ökad arbetstrivsel som följd. Problem som

behöver belysas kan röra frågor om;

- auditiv kontra visuell eller taktil presentation.

- analog kontra digital presentation.

- alfanumerisk kontra grafisk presentation.

- svart/vit kontra färgpresentation.

- feldiagnosticeringssystem (expertsystem).

- hur dialogen mellan förare och systemet bör utformas. Härvid

bör stor vikt läggas vid samspelet mellan lokförare och

driftsledning, vilket förväntas få ökad betydelse i och med

införandet av snabbare tåg.

- utformning av radiokommunikationer (t ex analogt med flyget)

för att öka entydigheten, etc, etc.

I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas åt vad som

skall presenteras med hjälp av ny informationsteknologi.

Speciellt intresse bör läggas vid frågan om automatiska

kontrollsystem delvis kan ersättas med intelligentare

informationssystem. Detta skulle från säkerhetssynpunkt kunna

vara eu] fördel. Ett intelligent informationssystem skulle,

förutom att presentera informationen för föraren på ett entydigt

sätt, även kunna verifiera och motivera informationen. Rätt

uppbyggt, skulle ett sådant system delvis kunna ersätta de nu

befintliga automatiska kontrollsystemen. Fördelen skulle vara

att ett gott beslutsunderlag kombinerat med förarens vetskap om

att kontrollen av tåget alltid åligger honom, skulle kunna leda

till både större säkerhet och bättre drift i termer av ekonomi,

komfort, tidsanpassning och underhåll. Forskningen borde i

större utsträckning än tidigare vara inriktad på integrerade

informationssystem, där exempelvis driftsledning, lokförare och

övrig resande personal får mer likartad information.

3.2.5. B 1 r in r vi n rm l rif "rnin

Vid driftstörningar uppstår ofta situationer som ej kan hanteras

utifrån normala rutiner. I sådana situationer uppstår lätt

misstag och missförstånd. Speciellt bör här belysas

ansvarsfrågor vid driftstörningar. Erfarenheten visar att om
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hanteringen av en driftstörning förutsätter kommunikation mellan

flera parter, så ökar risken för misstag. Om, å andra sidan,

ansvaret helt åligger en part, är det mycket viktigt att denna

har ett fullgott beslutsunderlag till sitt förfogande. I detta

sammanhang kan.rmn1 inte studera lokförarnas beslut isolerade

från övriga beslutsfattare inom systemet.

3.3. Tillämpningsområden för resultat från studier

genomförda under punkt 3.1 och 3.2.

'3.3.1. Informationserggngmi.

Lokförarmiljöerna har naturligtvis genomgått stora förändringar

under de senaste decennierna, men fortfarande finns ett stort

forskningsbehOV' kring 'buller- ventilations- ljus- sikt-

orienterings- och.'vibrationsproblem, instrumentering' etc.

Vidgade kunskaper cxn dessa klassiskt ergonomiska frågor är

betydelsefulla, eftersom dessa faktorer naturligtvis påverkar

lokförarnas förmåga att inhämta information och fatta beslut.

Därigenom kommer man osökt in på vilken typ av information som

tas emot, men också borde tas emot, samt hur de tekniska system

som underlättar informationsinhämtningen och beslutsfattandet

bör utformas. En tvärvetenskaplig ansats borde vara självklar

inom detta område. Önskvärt vore att fler experimentellt

orienterade forskare engagerades i detta arbete för att till

rimliga kostnader kunna ta fram optimala förarmiljöer.

3.3.2. il n'n

Kraven på tütüldning eller fortbildning för lokförare kan

uppställas från flera olika perspektiv och införas centralt

eller komma från lokförarnas sida. Eftersom morgondagens

tågtrafik kommer att ställa nya krav på förarna och de

personer, som dessa närmast har att samarbeta med, så kommer SJ

att ställas inför ett kvalitativt nytt utbildningsbehov. Oavsett

varifrån dessa krav kommer, kan det tyckas självklart, att

morgondagens utbildning bör baseras på aktuella landvinningar

vid forskningsfronten inom flera discipliner. Ett samlat grepp

om dagens utbildningsbehov för lokförare saknas, mycket mindre

för det kommande utbildningsbehovet. Det är ytterst sannolikt

att de behov som lokförarna upplever som mest angelägna inte
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stämmer överens med ledningens behov, teknikernas behov etc.

Inom dessa grupper finns sannolikt också skilda prioriteringar

beroende på yrkesidentifikation etc. Att belägga dessa

skillnader, men även likheter i uppfattningar, är naturligtvis

värdefullt ur utbildnings- planeringssynvinkel, men också ur

organisationssynvinkel. Att fånga le lokförarnas synpunkter

borde också kunna leda fram till en ökad arbetstillfreds-

ställelse och bidra till att befrämja "yrkeskvalitén".

En vetenskaplig utvärdering av lokförarutbildningen kan och bör

göras av flera skäl. Ett uppenbart syfte med detta är att

revidera utbildningsplaner för att möta morgondagens krav. Ett

annat syfte är att fånga upp ämnesmässiga brister och tips från

yrkesverksamma lokförare, vilket är betydelsefullt isynnerhet i

avsaknad av specifika uppgiftsanalyser. Ytterligare ett syfte

kan vara att förbättra pedagogiken. En utvärdering' av

lokförarutbildningen borde inte minst från säkerhetssynpunkt

vara mycket angelägen. Trots att man f n inom SJ har få

allvarliga olyckor, som kan tillskrivas brister i lokförarnas

beteenden, så inträffar trots allt incidenter, som under mindre

lyckosamma förhållanden kunnat utvecklas till allvarliga

olyckor. Orsakerna till dessa incidenter kan vara svåra att

finna i efterhand, eftersom ett händelseförlopp kan vara svårt

att rekonstruera och kunskapsluckorna blir för stora. Det bör

också noteras att det inte är en experimentell design man

arbetar med i sådana sammanhang, vilket försvårar möjligheterna

att uttala sig om hur det skulle ha gått om man gjort eller

undlåtit att göra si eller så. Dessutom kan orsakerna döljas p 9

a att samverkan mellan systemets olika komponenter är okänd även

för fackmännen.

Ytterligare en dimension värd att beakta i sammanhanget är SJ's

möjligheter att möta nya krav från avnämare med hjälp av

utvärderingsinstrument, som talar om vilka brister, men också

vilka förtjänster, som ligger i den interna utbildningen av

lokförare. Vi avser med utvärdering i det senare fallet närmast

en pedagogisk utvärdering.
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liiw

Lokföraryrket kommer att ytterligare professionaliseras. Därmed

ökar sannolikt också yrkets status på arbetsmarknaden. Önskvärt

är att de erfarenheter, som 'gjorts inom bl a flygets

pilotrekrytering utnyttjas för en anpassning till de krav som

lokföraryrket ställer. Det pågår också en intensiv beteendeve-

tenskaplig forskning inom andra relevanta områden, där

specialistrekrytering förekommer, t: ex inom processindustrin.

Denna forskning' borde också i förening' med mer precisa

uppgiftsanalyser kunna ge ett värdefullt bidrag till

rekryteringen av lokförare med en optimal utvecklingspotential.

Utifrån den forskning som förhoppningsvis kommer till stånd kan

sedan ett urvalsinstrument färdigställas. En urvalsrekrytering

kommer i sig, liksom övergången till en modernare teknologi,

sannolikt att bidra till att ytterligare höja lokföraryrkets

status.




