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Sammanfattning 

Flygledare övervakar alla flygplan som färdas världen över genom att se till att 
flygplanen håller separationsgränserna. Flygledarna jobbar i pass på cirka en timme och 

byts sedan av, en så kallad positionsöverlämning. Det är viktigt att den som tar över 
positionen får all information den behöver för att kunna fortsätta leda flygplanen på 

ett säkert sätt och eventuellt vidta åtgärder för att säkerställa en välordnad flygtrafik. 
Incidentrapporter visar att ett oproportionerligt stort antal incidenter sker 5- 15 
minuter efter en positionsöverlämning. På grund av detta vill LFV undersöka hur 

positionsöverlämningarna går till för att senare kvalitetssäkra dem. Syftet med denna 
rapport har varit att beskriva positionsöverlämningar på ATCC Stockholm. Resultatet 
visar att flygledarna till stor del använder sig av en memorerad checklista som inte 

skiljer sig mycket från den fysiska de har framför sig och följer därmed ett generellt 
mönster. Det visar även att det svåra kan vara att upprätthålla uppmärksamheten 

under alla överlämningarna. Resultaten ger LFV en utgångspunkt till att börja med 
kvalitetssäkringen. Ur ett akademiskt perspektiv visar resultaten en tillämpning på hur 
de teorier som används i studien kan appliceras i kontexten positionsöverlämningar 

mellan flygledare. 
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1 Inledning 
De flesta av oss har någon gång flugit i vårt liv. Vi känner oss (relativt) säkra uppe i luften och 

många anser detta vara ett bekvämt sätt att resa på, det går snabbt och vi kommer en lång sträcka 
som med andra färdmedel skulle ta mycket längre tid, exempelvis med bilen på en motorväg. Vad 
vi däremot inte tänker på är att vi färdas på en sorts motorvägar i luften och att det sitter 

människor och kontrollerar vår väg. Dessa människor har kontroll över hela världens luftrum och 
ser till att alla flygplan som befinner sig i luften håller rätt höjd, avstånd och fart i förhållande till 

varandra. Detta är ett arbete som kräver att de har kontakt med piloterna i flygplanen, flygplatser, 
andra länder och även kontakt mellan olika delar av Sverige, för att ingen olycka ska inträffa. Så 
när vi lutar oss bekvämt tillbaka i vår flygstol och kanske tittar på en film är det många flygledare 

som hela tiden arbetar med att vi ska komma fram säkert och i tid. Det är de som gör att hela 
systemet fungerar så vi kan känna oss lugna uppe i luften. 

Då flygledarnas jobb stundtals är krävande arbetar de inte längre än högst en och en halv timme i 
taget och byts sedan av. Detta byte är en så kallad positionsöverlämning, där en kritisk del är att 

den flygledare som tar över får all nödvändig information så att den ska kunna fortsätta behålla 
kontrollen över det område som just den positionen har hand om. Incidentrapporter har dock 
visat att ett oproportionerligt antal incidenter inträffar inom 5- 15 minuter av en 

positionsöverlämning (Voller, Glasgow, Heath, Kennedy, & Mason, 2005). En incident inom 
flygledning kan vara ett separationsunderskridande, det vill säga att flygplanen kommer för nära 
varandra i luften, men det kan även vara en sen upptäckt av en konflikt, som innebär att två eller 

flera flygplans färdväg beräknas beröra varandra eller att färdvägarna faktiskt berör varandra. Vad 
detta beror på är svårt att säga, men ett steg i att förstå det är att undersöka hur 

positionsöverlämningar går till och inte bara hur de borde gå till enligt manualen. En svårighet är 
att få flygledaren att känna att varje överlämning är lika viktigt som de föregående och att känna 
sig lika motiverad inför varje, oavsett om det är den första på dagen eller den sista, då det sker 

runt 100 positionsöverlämningar per dag.  

1.1 Syfte 

Med bakgrund av det ovan samt att det under 2009 inträffade 4 incidenter i Sveriges luftrum där 

positionsöverlämningarna identifierades som en bidragande faktor vill LFV1 nu göra en 
kvalitetssäkring av positionsöverlämningarna. Det finns i dagsläget checklistor för flygledarna2 att 

följa i överlämnandet av position, och uppdragsgivaren, LFV, vill se hur dessa används eller om 
andra sätt nyttjas och i sådana fall vilka och hur. Denna studie ska sedan användas som underlag i 
ett fortsatt övergripande arbete med en kvalitetssäkring av positionsöverlämningar. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur positionsöverlämningar mellan flygledare ATCC 
(Air Traffic Control Centre) Stockholm genomförs, och om det finns något som kan förbättras i 

denna situation.  

1.2 Avgränsningar  

Den begränsade tiden för detta projekt gjorde att observationerna genomfördes inom ett 
behörighetsområde (ett visst område av Sverige) på två positionsplatser för att skapa en förståelse 

                                                      
1 Före detta Luftfartsverket 
2 Termen flygledare syftar i rapporten till flygledare på ATCC Stockholm, i teoridelen är det till yrkesgruppen flygledare. 
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för dessa. Resultaten speglar den observerade miljön och kan därmed inte antas vara en generell 

beskrivning av positionsöverlämningar för flygledare i hela Sverige.     
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2 Bakgrund  
Nedan följer en beskrivning av kontexten, där studien genomförts, vilket är ATCC Stockholm. 
Efter det följer en beskrivning av vad en flygledare gör och vikten av positionsöverlämningar. En 
teoretisk bakgrund följer sedan med tillämpningar på vissa delar. Teoridelen innehåller de 

teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen. De teorier som använts är common ground, 
artefakter och deras roll i ATCC, distribuerad kognition och hur detta tidigare appliceras inom 

flygledardomänen samt resilience. 

2.1 Beskrivning av kontexten 

Denna del är för att läsaren ska kunna sätta sig in i kontexten och förstå den studerade miljön 

samt för att beskriva vad en flygledare gör och betydelsen av positionsöverlämningar. 

2.1.1 ATCC Stockholm 

Sveriges luftrum kontrolleras av två kontrollcentraler, ATCC (Air Traffic Control Centre) Malmö 
och ATCC Stockholm. Inom dessa kontrollcentraler delas luftrummet upp ytterligare för att 

kontrolleras i många mindre delar, så kallade sektorer. På ATCC Stockholm finns det 13 sektorer 
som är indelade i fyra olika delar så kallade behörighetsgrupper. En av dessa är ett TMC 

(Terminal Control Centre) som sköter trafiken via radar till och från Arlanda, Bromma och 
Uppsala, i stort sett området kring Uppland. De andra tre delarna kallas för ACC (Area Control 
Centre) som har hand om trafiken från Kalmar, snett upp till Karlstad och norrut. De leder 

trafiken från Finland, Ryssland och Asienländerna ner mot Väst- och Centraleuropa och vice 
versa. Alla observerade flygledare arbetar inom en av dessa behörighetsgrupper. 

En position är platsen som har hand om en sektor, det är där flygledaren fysiskt befinner sig. 
Sektorerna varierar i storlek och de kan slås samman eller delas upp beroende på mängden trafik. 
På ATCC Stockholm har nästan alla positioner plats för två flygledare och då vissa sektorer kan 

delas upp ytterligare kan det som mest vara 27 flygledare som arbetar samtidigt. Detta är dock 
ovanligt, när det är som mest trafik brukar 22 flygledare arbeta. Varje dygn är det 70 flygledare 

som jobbar uppdelade på dag-, kväll- och nattpass och på hela ATCC Stockholm arbetar cirka 
230 personer uppdelade på flygledare, nätövervakare och administrativ personal. ATCC 
Stockholm är bemannad dygnet runt, året om. 

2.1.2 Flygledare 

Flygledarna arbetar hela tiden mot att säkerställa en välordnad flygtrafik och deras främsta 
uppgift är att förhindra kollisioner och incidenter inträffar i luften genom att leda flygplanen 
genom luftrummet och på flygplatserna. De gör detta genom att hålla flygplanen åtskilda i höjd- 

och sidled, så att de inte kommer för nära varandra och ser även till att flygplanen håller avstånd 
på flygplatserna. De ger piloterna instruktioner om hur de ska flyga, ger dem olika sorters 
tillstånd, håller kontakt med piloterna och övervakar flygplanens läge i luftrummet. På ATCC 

Stockholm arbetar flygledarna i pass på upp till en och en halv timme och har sedan rast i ungefär 
en halvtimme. Detta för att de måste vara uppmärksamma och koncentrerade under hela passet. 

De jobbar i skift och hur många som är på varje skift beror på trafikintensiteten.  

Vid de flesta sektorer (på ATCC Stockholm) finns plats för två flygledare, en planning controller 

och en executive controller. Det är inte alltid båda dessa finns på plats, då detta beror på trafiken 
och om situationen inte kräver att båda är på plats utför en bådas jobb. Executive controller och 
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planning controller arbetar tillsammans och är gemensamt ansvariga på det som händer inom 

sektorn (Felici, Meduri, Tedeschi, & Riccucci, 2008). Executive controller har hand om all 
kontakt mellan luften och marken, övervakar alla flygplan som befinner sig i sektorn och ger 

piloterna direktiv såsom fart, höjd och vilken väg piloten ska flyga för att det ska vara en säker 
separationsgräns mellan alla flygplanen som flyger inom sektorn. Executive controller ger även 
piloterna information om väder och annan trafik. När flygplanet sedan närmar sig gränsen till 

nästa sektor lämnar executive controller över flygplanet till nästa sektors executive controller. 
Planning controller assisterar executive controller genom att koordinera ingångs- och 
utgångshöjder och punkter där flygplanet ska flyga till nästa sektor för att det ska vara ett jämnt 

trafikflöde. Planning controller övervakar även den trafiken inom sektorn. Flygledarnas 
huvuduppgift är att se till att flygplanen håller separationsgränserna, både horisontellt och 

vertikalt (Felici et al., 2008). 

Närliggande sektorer är koordinerade av en supervisor som har ansvaret att förutse trafikflödet 

för nästa period och hur sektorerna då ska se ut, om de ska vara sammanslagna eller inte. 
Supervisorn ska även övervaka och assistera flygledarna. De har ansvaret att undvika förseningar i 
viktig information genom att kommunicera direkt med flygledarna (Felici et al., 2008).  

2.1.3 Positionsöverlämning 

En positionsöverlämning är då den flygledare som jobbat ett pass, på max en och en halv timme, 
byts av och nästa flygledare tar över för att fortsätta jobba i positionen. Målet med 
överlämningarna är hindra ett avbrott i övervakningen och dirigeringen som utförs av flygledarna, 

arbetet ska med andra ord fortskrida som att en överlämning aldrig skett (Patterson & Woods, 
2001). En positionsöverlämning kräver att den flygledare som tar över helt kan kontrollera 

sektorn när det gäller drift och kommunikation som genomförs i den positionen. Överlämningen 
kan vara mellan flygledare som jobbar under samma arbetspass eller en flygledare som precis 
börjat sin arbetsdag. Det är mycket viktigt att flygledaren som tar över får all nödvändig 

information från den flygledare som suttit i positionen för att säkert kunna kontrollera sektorn 
utan att något oväntat händer som kan bli en säkerhetsrisk, då det är under de första 5-15 
minuterna av ett pass som flest incidenter inträffar (Voller et al., 2005). Om det finns en 

executive controller och en planning controller vid en position är målet att dessa inte ska bytas 
samtidigt utan en i taget. 

För att stödja flygledarna under överlämningarna finns checklistor för vad som ska informeras 
om. På ATCC Stockholm ligger checklista framför flygledarna och det är även där de skriver in 

sig (vilka tider de suttit i positionen) en så kallad positionslogg (se Bilaga 1). Det finns även 
utrymme på pappret att skriva ned saker under passets gång som kan vara viktigt att komma ihåg 
till senare. Denna lista ser likadan ut på alla positioner, men det är inte alltid allt från den är 

relevant. Att ha samma lista på alla positioner möjliggör en standardisering för överlämningarna 
och förhindrar flygledare att använda olika procedurer (Voller et al., 2005). En strukturerad 
överlämning gör det lättare att ställa frågor och kolla så att allt är under kontroll och all 

information är överförd. Det ger även mindre erfarna flygledare ett stöd för att få relevant 
information (Voller et al., 2005).  
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2.2 Teorier och tillämpningar i ATCC 

Nedan presenteras de teorier som ligger grund för studien och som senare använts till analysen. 

Det finns även exempel på hur några av de presenterade teorierna tidigare använts inom 
kontexten.  

2.2.1 Common ground 

Allt vi gör är grundat i den information vi har om vår omgivning och allt vi gemensamt gör med 
andra i interaktioner är också grundat i denna information. För att då förstå varandra måste vi ha 
en gemensam grund, en common ground. Definitionen för common ground är enligt Clark 

(1996) (minst) två personers summa av deras delade, gemensamma eller samlade kunskap, 
övertygelse och antagande. Common ground är inte information som någon har för sig själv utan 
det är något vi agerar på i tron om att den andre har samma bild om vad den gemensamma 

grunden är. Det kan även vara så att denna bild inte är gemensam, att den ena tror att den andra 
vet något som den andra inte är medveten om. Det kan då bli konflikter däremellan men de kan 

lösas genom att prata med varandra och se till att man har samma bild.  

De som befinner sig inom samma gemenskap, som exempelvis en yrkesgrupp, har en gemensam 

delad expertkunskap som andra inte har (Clark, 1996). Detta gör att de har en common ground 
inom gruppen där viss information antas vara universell, men som andra utanför inte 
nödvändigtvis förstår. Exempel på detta kan vara uttrycket ”limeat” som för en flygledare betyder 

att en av flygledarna har markerat ett flygplan i grönt så att andra även kan se det i grönt och vet 
därmed att de ska uppmärksamma detta flygplan. 

När vi pratar med andra människor är det viktigt att vi grundar kommunikationen så den andra 
förstår vad som menades med det som sades. Att grunda kommunikationen menar Clark och 

Brennan (1991) är att deltagarna i en konversation försöker bevisa att det som sagt har förståtts, 
de försöker grunda vad som sagts. Common ground kan inte bli tillräckligt uppdaterat om vi inte 
grundar den tillräckligt. I konversationer försöker de deltagande kontrollera att det som sagts har 

blivit förstått, detta kan ses som att de grundar det som sagts och att då göra det till deras 
common ground. Detta förändras mycket från situation till situation, det kan ta en form i direkta 
interaktioner och en annan i brev. I direkta interaktioner är det svårt att veta om man har lyckats 

få fram sitt budskap om man inte får någon bekräftelse på att det är förstått, som ”ja”, ”okej”, 
”uh huh” eller liknande. Om det inte är förstått visas detta genom att den andre frågar om ett 

förtydligande. Många konversationer handlar om objekten runt omkring och när det gör det är 
det viktigt att klargöra vilket objekt det handlar om. Detta kan göras genom att använda 
alternativa beskrivningar, gester (exempelvis peka), att referera till något eller genom att etablera 

vad som menas och förklara detta innan man kan säga något om det (Clark & Brennan, 1991).  

2.2.2 Artefakter 

Hutchins (1999) definierar kognitiva artefakter som fysiska objekt gjorda av människan med 
syftet att stödja, förstärka och förbättra kognition. Exempel på sådana är att ha ett snöre runt 

fingret för att komma ihåg något eller kalendrar, listor och datorer. Kognitiva artefakter finns 
alltid inbyggda i ett större system som organiserar på vilket sätt de används. Artefakter ökar inte 
minnet hos individen utan förändrar uppgiften och blir en del av ett större system där individen 

ingår (Hutchins, 1995a). Externa artefakter, som en radarskärm, ger möjlighet att till exempel 
peka på det som för tillfället är av fokus (Sanne, 1999).  
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Hur kognitiva artefakter används beror på andra processer som skapar förutsättningarna och 

nyttjar konsekvenserna av dess användande (Hutchins, 1999). Norman (1993) inkluderar mentala 
och materiella artefakter till de kognitiva artefakterna, de materiella blir användbara först när 

någon vet hur de ska användas. Människor kan använda symboler till att betyda något som gör att 
vi sedan kan resonera om sådant som annars är för långt bort eller för abstrakt som annars hade 
varit mycket svårt att resonera om. Kirsh menar även att den fysiska placeringen av artefakter är i 

sig en kognitiv artefakt (Kirsh, 1995). 

2.2.3 Artefakter i ATCC 

Flygledarna använder artefakter kontinuerligt för att kommunicera, för att förstå vad som sägs 
och utförs och till att organisera trafiken i sekvenser och mönster. Flygledarna måste veta hur de 

ska hantera artefakterna som är designade och används för att hjälpa dem att fokusera 
uppmärksamheten och för att uppnå gemensam information (Sanne, 1999). 

Eftersom flygledarna generellt sett är geografiskt långt bort och därmed utom synhåll från de 
flygplan de kontrollerar måste representationer av dessa användas. De måste få en bild av vad 

som händer och hur situationen ser ut och gör detta genom hjälp av ett antal artefakter. 
Artefakterna (se Figur 1) används till att dels representera den sektorn flygledaren har kontroll 
över och dels till att representera flygplanen (Cox et al., 2007). På ATCC Stockholm finns ett 

antal artefakter flygledarna använder sig av hela tiden, och då även under 
positionsöverlämningarna för visa nästkommande flygledare vad som är på gång, vilka flygplan 
som är viktiga för just denna överlämning, om det finns möjliga konflikter på gång och hur 

sektorn ser ut. 

 

Figur 1 En positionsplats på ATCC Stockholm. Det numrerade är artefakter som hjälper flygledaren att övervaka 
luftrummet och blocket innehåller bland annat checklistan (se beskrivning av platsen nedan). 

En positionsplats på ATCC Stockholm är uppbyggd av en arbetsplats med tre skärmar, en 

kommunikationsplats, tangentbord samt två datormöss. Den skärm som är till vänster, 1, om 
flygledaren innehåller information om väder, väderradar och annan viktig information. 



 

Mittenskärmen, 2, är en radarskärm 

luften, färdvägar, kustlinjer, belagda områden
med mera. På radarskärmen ser de flygplanen där alla 

eller ett litet sportplan, har samma storlek 
en prick som följs av mindre prickar, 
flygledaren ska kunna göra sig en bild av vilken riktning 

representerar flygplanen finns en textruta
vilket flygplan det är, vilken höjd det flyger på, om det är på väg att stiga eller sjunka och till 
vilken flygplats det är på väg. På radarskärmen har flygledarna möjlighet att själva bestämma vad 

och hur mycket de vill se (exempelvis information om alla 
sig inom sektorn). För mycket information på radarskärmen skulle dock bara ge ett klotter 

(Sanne, 1999). Skärmen till höger, 3, visar bland annat olika listor som när 
kommer in i sektorn och potentiella konflikter. Positionsplatsen är även utrustad med en 
kommunikationsplats, 4, en så kallad VCS (voice communication system) som är en telefon

flygledaren kan prata med bland annat flygtorn för att koordinera t
(där flygledaren kan prata med andra flygledare inom ATCC Stockholm och med supervisorn) 
och där flygledaren ställer in radiofrekvensen den pratar med piloterna på. Flygledaren är utrustad 

med ett headset där den kan prat
samma radiofrekvens. Alla piloter inom området hör vad flygledaren säger i headsetet och vad 

andra piloter säger till flygledaren. Det finns möjlighet för flera flygledare att vara inkopplade och 
lyssna på detta samtidigt, vilket vid en överlämning betyder att nästkommande flygledare kan 
koppla in sig och lyssna på vad som sägs. Den flygledare som jobbar som planning controller hör 

vad executive controller säger när den inte
operativa rummet spelas in och sparas i minst 30 dagar. Framför flygledaren, 5, finns 
positionsloggen med checklistan.

Figur 2 Radarskärmen som visar bland annat flygplan (de svarta prickarna), sektorsgränser, färdv
områden.  

De färdvägar som finns i luftrummet som syns radarskärmarna kan ses som föreskrivningar om 
hur vissa manövrar ska genomföras men kan även ses som artefakter, som minnet hos flygledarna 
och piloterna som delas dem emellan 
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Mittenskärmen, 2, är en radarskärm (se även Figur 2) som visar vilka flygplan 

luften, färdvägar, kustlinjer, belagda områden (luft till exempel flygvapnet lånat), sektorsgränser 
kärmen ser de flygplanen där alla flygplan, oavsett om det är en jum

har samma storlek (Sanne, 1999). Flygplanen på denna skärm ser ut som 
en prick som följs av mindre prickar, de mindre prickarna visar var flygplan
flygledaren ska kunna göra sig en bild av vilken riktning flygplanet är på väg. Vid 

finns en textruta, en så kallad etikett, med bland annat information om 
det är, vilken höjd det flyger på, om det är på väg att stiga eller sjunka och till 

vilken flygplats det är på väg. På radarskärmen har flygledarna möjlighet att själva bestämma vad 

och hur mycket de vill se (exempelvis information om alla flygplanen eller bara de 
ör mycket information på radarskärmen skulle dock bara ge ett klotter 

. Skärmen till höger, 3, visar bland annat olika listor som när 
kommer in i sektorn och potentiella konflikter. Positionsplatsen är även utrustad med en 
kommunikationsplats, 4, en så kallad VCS (voice communication system) som är en telefon

flygledaren kan prata med bland annat flygtorn för att koordinera trafiken med dem)
(där flygledaren kan prata med andra flygledare inom ATCC Stockholm och med supervisorn) 
och där flygledaren ställer in radiofrekvensen den pratar med piloterna på. Flygledaren är utrustad 

med ett headset där den kan prata med alla flygplan som befinner sig inom sektorn och har 
samma radiofrekvens. Alla piloter inom området hör vad flygledaren säger i headsetet och vad 

andra piloter säger till flygledaren. Det finns möjlighet för flera flygledare att vara inkopplade och 
detta samtidigt, vilket vid en överlämning betyder att nästkommande flygledare kan 

koppla in sig och lyssna på vad som sägs. Den flygledare som jobbar som planning controller hör 

vad executive controller säger när den inte pratar med andra. Allt som sägs
operativa rummet spelas in och sparas i minst 30 dagar. Framför flygledaren, 5, finns 
positionsloggen med checklistan. 

 

som visar bland annat flygplan (de svarta prickarna), sektorsgränser, färdv

De färdvägar som finns i luftrummet som syns radarskärmarna kan ses som föreskrivningar om 
hur vissa manövrar ska genomföras men kan även ses som artefakter, som minnet hos flygledarna 
och piloterna som delas dem emellan (Fields et al., 1998). Detta bidrar till att skapa en common 

som visar vilka flygplan som befinner sig i 

lånat), sektorsgränser 
, oavsett om det är en jumbojet 

. Flygplanen på denna skärm ser ut som 
flygplanet nyss flugit för att 

et är på väg. Vid de prickar som 

med bland annat information om 
det är, vilken höjd det flyger på, om det är på väg att stiga eller sjunka och till 

vilken flygplats det är på väg. På radarskärmen har flygledarna möjlighet att själva bestämma vad 

en eller bara de som befinner 
ör mycket information på radarskärmen skulle dock bara ge ett klotter 

. Skärmen till höger, 3, visar bland annat olika listor som när flygplanen startar, 
kommer in i sektorn och potentiella konflikter. Positionsplatsen är även utrustad med en 
kommunikationsplats, 4, en så kallad VCS (voice communication system) som är en telefon (där 

rafiken med dem), interfon 
(där flygledaren kan prata med andra flygledare inom ATCC Stockholm och med supervisorn) 
och där flygledaren ställer in radiofrekvensen den pratar med piloterna på. Flygledaren är utrustad 

som befinner sig inom sektorn och har 
samma radiofrekvens. Alla piloter inom området hör vad flygledaren säger i headsetet och vad 

andra piloter säger till flygledaren. Det finns möjlighet för flera flygledare att vara inkopplade och 
detta samtidigt, vilket vid en överlämning betyder att nästkommande flygledare kan 

koppla in sig och lyssna på vad som sägs. Den flygledare som jobbar som planning controller hör 

pratar med andra. Allt som sägs i VCS och i det 
operativa rummet spelas in och sparas i minst 30 dagar. Framför flygledaren, 5, finns 

som visar bland annat flygplan (de svarta prickarna), sektorsgränser, färdvägar och belagda 

De färdvägar som finns i luftrummet som syns radarskärmarna kan ses som föreskrivningar om 
hur vissa manövrar ska genomföras men kan även ses som artefakter, som minnet hos flygledarna 

. Detta bidrar till att skapa en common 
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ground för att ge mening till varandras handlingar (Fields et al., 1998), alltså att de kan använda 

artefakterna för att skapa en gemensam grund. 

2.2.4 Distribuerad kognition  

Till skillnad från andra teorier utökar teorier om distribuerad kognition vad som räknas som 
kognitivt från att enbart inkludera människan till att även inkludera interaktioner mellan 

människor och resurser och material i dess omgivning (Cox, Sharples, Stedmon, & Wilson, 2007). 
Liksom andra kognitiva teorier söker distribuerad kognition efter en förståelse av organisationen 

av kognitiva system (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000). En central teori är att kognition ska 
betraktas som en egenskap av ett system av individer och externa artefakter som utför någon 
aktivitet tillsammans (Fields, Wright, Marti, & Palmonari, 1998). Den distribuerade 

kognitionsteorin tittar inte enbart på de som arbetar inom systemet utan tittar på systemet som en 
helhet. Det ger ett ramverk att analysera komplext, socialt distribuerat arbete likväl som systemets 
informationsresurser (Cox et al., 2007). Det fokuserar på att analysera främst de externa och 

synliga representationerna och sekundärt på de interna (Fields et al., 1998). 

Hutchins (1995a) gör skillnad mellan att studera kognition i laboratorier, där det blir ett slags 
fångenskap för kognitionen och mellan att studera kognition ute i vardagslivet där mänsklig 
kognition anpassar sig till de naturliga omgivningarna. Inom distribuerad kognition tittar man på 

kognition i den aktuella kontexten som inte är uppgjord och som en större dynamisk process där 
kognitionen hos en individ bara är en del. Hutchins visade detta genom att studera 
minnesfunktioner i cockpiten på ett flygplan, där piloterna kan skaffa sig viss kunskap internt 

men även använda sig av externa representationer och processer, som de olika mätarna, så hela 
systemet får ett slags minne (Hutchins, 1995a). Ett syfte med distribuerad kognition är att förstå 

och avgöra hur information kan bli representerad, lagrad och hur alla i en grupp kan få tillgång till 
den så de kan arbeta gemensamt. Distribuerad kognition tittar på hur information är 
representerad och hur representationerna transformeras och sprider sig genom hela det komplexa 

systemet (Hutchins, 1995b). 

Hollan, Hutchins och Kirsh menar att när man tittar på mänsklig aktivitet, i en kontext ”in the 

wild”, från en distribuerad kognitions ansats blir tre typer av kognitiva processer märkbara. Det är 
för det första att kognitiva processer kan vara distribuerade mellan medlemmarna i en social 
grupp, för det andra att kognitiva processer kan involvera koordination mellan interna och 

externa (de externa kan vara materiella eller miljömässiga) strukturer och för det tredje att 
processer kan vara distribuerade genom tiden så att händelser som skett tidigare kan transformera 

senare händelser (Hollan et al., 2000).  

Hutchins menar att delar av teknologin används till att externalisera en individs kognitiva 

förmågor genom att göra dem synliga för andra, exempelvis genom att säga vissa saker högt så att 
andra kan höra det (Hutchins, 1995a). Även genom att flera kan se samma saker, som en 
radarskärm, ger information som kan vara viktigt för flera att ha och som finns kvar under en 

längre tid än vad något man hör är.  

2.2.5 Distribuerad kognition inom ATCC 

ATCC är ett komplext, dynamisk system som måste lita på utförandet av hela teamet, alla de som 
arbetar inom det och inte bara hos de enskilda individerna. I denna studie är systemet den 

flygledare som lämnar positionen, den flygledare som tar över positionen samt positionsplatsen 
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med all information som finns på den. Flygledarna måste kunna koordinera sin kännedom om 

situationen för att kunna genomföra sina egna mål för att då kunna uppnå mål för hela systemet. 
För att de ska kunna samarbeta måste flygledarna kommunicera med varandra och skapa en 

”common ground”, gemensam förståelse, för situationen (Cox et al., 2007). För att kommunicera 
mellan varandra använder sig flygledarna av direkt kontakt eller pratar genom olika radiokanaler. 
Genom dessa radiokanaler kan de även kommunicera med piloterna. Denna kommunikation kan 

ses som ett system av representationer (Fields et al., 1998). Liksom andra representationer kan 
den verbala kommunikationen enbart förstås genom att dess relation till andra strukturer och 
artefakter, alltså att mycket av kommunikationen handlar om saker runt omkring. Mycket av den 

verbala kommunikationen mellan flygledarna refererar till artefakter som finns i närheten (Fields 
et al., 1998) exempelvis trafiken som syns på radarskärmen.  

Att kunna dela sin kännedom om situationen är en viktig del i ett socio- tekniskt system, som ett 
ATCC är. Det betyder att ingen individ har all kännedom och all information för att systemet ska 

kunna fungera, utan att det är distribuerat över flera individer och artefakter (Cox et al., 2007). I 
en flygledardomän kan detta visas genom att flygledare pratar med varandra, hör vad andra säger 
och även vad som syns på de olika skärmarna. Flygledarnas kunskaper inom området ger en 

effektiv kommunikation där de har gemensamma referenspunkter som ger dem en effektiv 
kommunikation som tillåter dem att förstå verbala uttalande som betyder mer än de uttalade 
orden (Cox et al., 2007), som exempelvis ”limeat”. 

2.2.6 Resilience 

Resilience är ett paradigm för säkerhetsbehandling som fokuserar på hur man kan hjälpa 
människor att hantera komplexitet under press för att uppnå framgång. Resilience behandlar 

säkerhet som kärnan och inte som en vara som kan beräknas. Säkerhet visar sig självt egentligen 
med det som inte händer (Woods & Hollnagel, 2006). Målet är inte att enbart hindra att saker går 
fel utan även att försäkra att det går rätt, helt enkelt ju större sannolikhet att något går rätt 

minskar då sannolikheten att något går fel (Eurocontrol, 2009). Organisationen Eurocontrol 
definierar resilience som: 

“Resilience is the intrinsic ability of a system to adjust its functioning prior 
to, during, or following changes and disturbances, so that it can sustain 
required operations under both expected and unexpected conditions.” 

(Eurocontrol, 2009)  

När forskare på tidigt 1980- tal började undersöka ”human error” och samlade in data om hur 
komplexa system hade misslyckats blev det snart uppenbart för dem att människorna i systemet 
faktiskt bidrog positivt genom deras förmåga att anpassa sig till förändringar, luckor i designen 

och oväntade situationer(Woods & Hollnagel, 2006). Synen på människan ändrades från att vara 
felkällan till att vara en tillgång. I ett storskarligt och komplicerat system kan oväntade situationer 
förekomma även om riskhanteringen är fullt verkställd (Komatsubara, 2008). När dessa 

situationer uppkommer måste skadorna minimeras och systemet måste snabbt återgå till sitt 
normala tillstånd. Sådant anpassningsbart utförande uppnås genom mänskligt utförande och 

teamwork. Resilience uppstår från mänsklig prestation och det kan därför sägas att hur 
människor agerar spelar en viktig roll och är viktigt för att resilience ska fungera (Komatsubara, 
2008).  
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Individer och organisationer anpassar konstant sitt utförande till att matcha de gällande kraven, 

resurserna och begränsningar (Eurocontrol, 2009). Mäskligt handlande måste vara föränderligt 
och ungefärligt på grund av komplexiteten i den socio- tekniska miljön.  Performance variability 

säger att människor och systemet anpassar sig till de krav som ställs för saker ska bli rätt 
(Hollnagel, 2004). Performance variability är något som är både normalt och nödvändigt, och 
säkerhet måste uppnås genom att kontrollera detta hellre än att förhindra det. I enighet med detta 

är ett resilient system definierat av dess förmåga att effektivt justera sin funktion innan eller efter 
förändringar och störningar så att det kan fortsätta med sin funktion efter en störning eller större 
missöde och i närvaron av fortsatt stress (Hollnagel, 2008).  

Enligt Hollnagel (2008) kan kvaliteten av resilience definieras genom att peka ut fyra viktiga 
förmågor ett system eller en organisation måste ha. Den första av dessa är förmågan att kunna 

svara på olika störningar samt vanliga och avvikande hot. Då räcker det inte med att ha en 
repertoar av färdiga svar då riktiga situationer ofta skiljer sig från vad som var förväntat eller 

föreställt. Organisationen måste kunna applicera ett förberett svar så att det passar det nuvarande 
tillståndet, både genom behovet och vilka resurser som finns. Den andra är förmågan att flexibelt 
övervaka vad som händer, inklusive systemets eget utförande. Med flexibilitet menas att anpassa 

det som måste övervakas så att det inte blir rutiner eller vanor. Den tredje förmågan är att förutse 
störningar, belastningar och deras konsekvenser, alltså att titta förbi den nuvarande situationen 
och den närmaste framtiden för att istället fundera vad som kan hända längre fram. Den fjärde 

och sista förmågan är att lära sig från sina erfarenheter vilket kan låta ganska enkelt men det 
kräver att veta vilken data man ska lära sig från, när man ska lära sig och hur denna lärning ska 

visa sig i organisationen som förändring av procedurer, förändring av roller eller förändring av 
organisationen själv (Hollnagel, 2008).  

Westrum (2006) menar att resilience har tre större innebörder, dessa är: 

• Förmågan att hindra något oönskat inträffar 

• Förmågan att hindra att något oönskat blir ännu värre 

• Förmågan att återhämta sig från något oönskat när det väl har inträffat. 

Resilience kan studeras genom att se vad som händer när systemet beter sig normalt eller efter att 
något inträffat (Cuvelier & Falzon, 2008). Om man studerar när systemet fungerar som det ska 

bör en analys av vardaglig verksamhet genomföras. Materialet samlas in i kontexten genom 
observationer eller videoinspelning och intervjuer är ett bra komplement till detta. I de fall som 
studien handlar om något som redan inträffat måste allt beskrivas, kontexten, de gemensamma 

aspekterna, växling av handlingar och beslut. Även intervjuer kan användas för att få mer detaljer 
(Cuvelier & Falzon, 2008).  

Resilience i en organisation börjar med att veta organisationens begränsningar och att inte 
försöka prestera mer än vad som säkert är möjligt. Resilience uppnås genom att både dämpa 

performance variability som kan leda till negativa händelser och genom att stärka variabiliteten 
som kan ha positiva utvägar (Epstein, 2008). 

Resilience siktar på att komma med stöd för de kognitiva processerna för att återinrama en 
organisationsmodell för hur säkerhet ska skapas innan en olycka händer. Detta genom att 
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utveckla mätningar och indikatorer som stöd till resilience genom olika bufferts, flexibilitet, 

tolerans och mönster av interaktioner mellan olika skalor (Woods, 2008). 

Mendonça och Wallace (2006) använder resilience i en fallstudie om återställandet av 

elektriciteten i New York efter attacken på World Trade Centre. De identifierade olika faktorer 
som bidrog till resilience såsom hur olika bufferts, flexibiliteten, toleransen som Woods nämner 

visar sig och även hur avvikande beteende från beslutsfattarna tedde sig (Mendonça & Wallace, 
2006). Cook och Nemeth (2006) använder resilience inom sjukvården, dels under en lättare 
händelse som handlar om vilket rum och vilken operation som ska genomföras och dels hur en 

akutmottagning återhämtar sig efter en bussbombning med många skadade som förs till olika 
sjukhus. De menar att genom att läkarna kan arbeta mot målet (genom att rangorda faran) visar 
det att kognition är en kritisk faktor för ett resilient beteende. Kognition är det centrala draget av 

vad som menas att ett system besitter den dynamiska funktionen som är ett kännetecken för ett 
resilient system. Inom domänen flygledning har en studie genomförts där en simulerad incident 

använts för att visa hur resilience uppstår när flygledarna anpassar sig till denna händelse (Felici et 
al., 2008). Dessa studier handlar om väldigt olika saker men visar på hur begreppet resilience 
använts i bred bemärkelse i olika kontexter och därmed även svårigheterna med att definiera det.  

2.3 Metodteori 

Nedan följer beskrivning av de valda metoderna som används i studien dessa är; kognitiv 

etnografi, deltagande observationer och fokuserade intervjuer. 

2.3.1 Kognitiv etnografi 

Kognitiv etnografi är en händelse- centrerad etnografi då de kognitiva attributen är större än en 
individ. Det är inte bara intressant att veta vad människor vet, utan hur de använder det de vet 

för att göra saker (Hollan et al., 2000). Kognitiv etnografi söker efter att förstå hur människor 
upplever världen genom att undersöka hur de kommunicerar (Silverman, 1993) och efter att 
bestämma vad saker betyder för deltagarna i en aktivitet och att dokumentera hur mening skapas 

(Hollan et al., 2000, Williams, 2006). Traditionell etnografi beskriver kunskap, kognitiv etnografi 
beskriver hur kunskap används och är uppbyggd (Williams, 2006).  

Tidigare studier av kontrollrum och överlämningar (Watts et al., 1996, Patterson & Woods, 2001, 
Cox et al., 2007, Sanne, 1999) har använt sig av kognitivt etnografiska metoder såsom 
observationer och intervjuer. Dessa metoder får även stöd av resiliceteoretiker (Cuvelier & 

Falzon, 2008) som menar att när man ska studera hur ett system beter sig under normala 
omständigheter ska materialet som samlas in ske i kontexten och att intervjuer är ett bra 

komplement till observationer.  

Kognitiv etnografi bringar samman olika tekniker för datainsamling och analystekniker, såsom 

intervjuer, deltagande observationer, enkäter, artefaktanalyser och videoinspelningar. Hollan et al 
(2000) menar att för att förstå mänsklig kognition räcker det inte med att förstå hur hjärnan 
behandlar information utan det är även viktigt att förstå hur informationen är arrangerad i den 

materiella och sociala världen (Hollan et al., 2000). Därför är deltagande observationer en viktig 
komponent inom kognitiv etnografi. Experter använder ofta miljömässiga stukturer för att 

underlätta en uppgift och observationer är en metod i vilken man kan upptäcka detta (Hollan et 
al., 2000, Kirsh, 1995). Kognitiv etnografi är ett verktyg för att studera händelser i en kontext, 
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speciellt i verkliga kontexter, vare sig de är formella eller informella. I analys av kognitivt 

etnografiskt material är att hitta olika segment för att sedan gå djupare in på dem (Williams, 
2006).  

2.3.2 Observationer 

Det finns olika sätt att observera och de har alla olika för- och nackdelar. Deltagande observation 

har fördelarna att det behandlar verkligheten och händelser i realtid och att det handlar om 
kontexten inom det som studeras. Nackdelar kan vara att observatören blir påverkad av de som 

studeras eller att de beter sig annorlunda än om observatören inte skulle närvara samt att 
materialet blir selektivt då observatören endast kan bevaka en plats (Yin, 2009). Deltagande 
observationer ger en möjlighet till att samla in data om händelser och grupper som annars kan 

vara svåra att tillgå.  

2.3.3 Intervjuer 

Liksom observationer finns det olika sätt att genomföra intervjuer. Det som användes i denna 
studie var fokuserad intervju. Där intervjuas en person under en kortare tid och man följer 

speciella frågor som kan komma från observationer, som i detta fall. Det kan handla om att 
bekräfta sådant som man tror sig kommit fram till och frågorna bör då handla om detta och inte 
andra ämnen. Frågorna bör vara noga formulerade för att den som blir intervjuad ska ha 

möjlighet att komma med nya kommentarer och för att ledande frågor inte kan uppnå syftet att 
bekräfta (Yin, 2009). Frågorna kan vara öppna och ha ett konversationsliknande sätt, men 

skillnaden från intervjuer med en öppen karaktär är just att det finns speciella frågor att följa. 

2.4 Frågeställningar 

För att undersöka syftet har följande frågeställningar skapats för att koppla syftet till de nämnda 

teorierna med tanken att de ska förklara hur positionsöverlämningarna går till ur olika synvinklar. 

1. Vad finns det för mönster i hur positionsöverlämningar på ATCC Stockholm genomförs 

och hur ser variationer från detta mönster ut? 
 

2. Vilken förståelse bidrar teorierna common ground, artefakter, distribuerad kognition och 
resilience med vid undersökningar av positionsöverlämningar? 
 

3. Kan man med hjälp av de beskrivna teorierna hitta förbättringsförlag för 
positionsöverlämningar på ATCC Stockholm? 
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3 Metod 
Nedan följer beskrivning av hur de ovan nämnda metoderna har använts i denna studie för att 
samla in datamaterialet. 

3.1 Observationer 

I denna studie genomfördes observationer under två tillfällen i mars 2010 där 20 
positionsöverlämningar observerades. Tiden för observationerna var mellan cirka klockan tio på 

förmiddagen till runt fyra på eftermiddagen, observatören satt då med i positionen under större 
delen av denna tid. Under dessa tider var trafiken relativt lugn, då det är tidigare och senare på 
dagen som trafiktopparna sker. Det var deltagande observationer där observatören satt med vid 

två positioner inom samma behörighetsgrupp, vid en av dessa under större delen av tiden. 
Observationerna var deltagande i den form att observatören var synlig för alla och integrerade 
med flygledarna då positionen inte krävde deras uppmärksamhet. Observatören försökte annars 

att vara så lite i vägen som möjligt så att flygledarna kunde utföra sitt jobb. De observerade 
positionerna hade en planning controller och executive controller hela tiden, vilket gjorde att 

observatören kunde se och förstå det dubbla antalet överlämningar, då dessa i flesta fall inte 
överlämnande samtidigt eller nära varandra i tid . Att sitta med i en position gjorde det möjligt att 
förstå vad som hände under arbetspasset och hur flygledarna sedan överförde denna information 

till nästkommande. Observatören kunde hela tiden se flygplanen på radarskärmen och hade även 
möjlighet till att lyssna med i headsetet och då höra vad som sades med trafiken. Alla som 
observerades visste om detta och information om studien fanns på intranätet som alla flygledare 

kommer åt.  

Då jag inte hade någon större kunskap om flygledarna och deras arbete, framförallt inte 
positionsöverlämningarna, antecknades allt de sade och gjorde. Att sitta med i positionen gjorde 
det även möjligt att se vad som hände efter att en överlämnande flygledaren gått iväg och även 

detta antecknades. Efter att ha sett ett antal överlämningar ökade förståelsen och innebörden av 
vad de sa och gjorde, men allting antecknas på samma sätt som tidigare. 

Observationerna antecknades under överlämningarna och skrevs sedan rent senare samma dag 
för att förhindra informationsbortfall. Observationer gav möjligheten att se hur flygledarna 
använder artefakter och hur de kommunicerar med varandra. Att sitta med i positionen gav även 

flygledarna möjlighet att berätta om vad som hände på radarskärmen och i stort berätta om sitt 
jobb som annars hade inte varit möjligt på samma sätt. 

3.2 Intervjuer 

Vid ett senare tillfälle genomfördes intervjuer med sex flygledare för att följa upp material och 
frågor som uppkommit från analysen av observationerna. Intervjuerna var mellan 10-  20 minuter 

för att flygledarna skulle vilja ställa upp under deras rast. De var därför fokuserade för att få ut så 
mycket relevant som möjligt. Frågorna hade en öppen karaktär för att flygledarna själva skulle 

berätta hur de upplever positionsöverlämningar. Intervjuerna antecknades och spelades in för att 
vara minnesstöd vid senare tillfälle och inte främst för transkribering. Innan intervjun började 
frågades det om det var okej att spela in den och även att de fick avbryta intervjun när de ville. 

De fick även veta att de skulle vara anonyma. Intervjun bestod av fem frågor där förhoppningen 
var att fånga in hur de själva upplevde positionsöverlämningar, hur de genomför dem, hur de ser 
till att nästkommande flygledare har fått rätt bild och om de använde checklistan. Efter de fasta 



14 
 

frågorna gavs möjligheten att tillägga om det var något de kände missats och de kände att de ville 

säga. Intervjuerna tog plats på ATCC Stockholm, men på olika ställen av praktiska skäl (helt 
enkelt ledigt rum som var i närheten). Majoriteten av flygledarna arbetar inom det tidigare 

observerade sektorerna, de andra inom ACC.  
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4 Resultat 
Det observerade materialet analyserades flertalet gånger för att sedan kunna identifiera händelser 
som skedde i alla överlämningar, som beskrivs nedan som generell överlämning. De 
observationer som inte helt följde detta mönster beskrivs som varianter av det generella mönstret 

och innebär då att flygledarna följde det generella mönstret men att de (främst den som lämnade 
över positionen) gjorde något utöver det generella mönstret. Detta för att sedan beskriva hur de 

observerade överlämningarna gick till. Intervjuerna sammanställdes från frågorna och beskrivs 
nedan i löpande text. 

4.1 Resultat från observationerna 

Nedan presenteras resultaten från observationerna, först den generella beskrivningen av en 
positionsöverlämning och därefter variationer från det generella mönstret. 

4.1.1 Beskrivning av en generell överlämning 

Exempel 1. Övertagande3 kopplar in sitt headsetet medan överlämnande säger vad 

den vill att den som inte blir avbytt4 ska göra. Överlämnande börjar sedan informera 
om banor, flygplan och vad som är belagt (luftrum flygvapnet lånat). Höger skärm 

används, säger vilka flygplan som är ute (på väg in), vilka som finns och att ”Malmö 
håller” 5(ett flygplan). Efter detta kopplar sedan överlämnade ut sig och går lite 
dröjande iväg. Övertagande pratar med den som inte blir avbytt, tittar på flygplanen 

genom etiketterna på radarskärmen, ringer, småpratar (om sådant som inte har med 
arbetet att göra) med den som inte blir avbytt igen. 

Det ovan nämnda exemplet är en observationsbeskrivning om hur en så kallad generell 
positionsöverlämning gick till. Alla de studerade positionsöverlämningar innebar att den 
övertagande flygledaren kom till positionen, pluggade in sitt headset och stod med och lyssnade, 

hur lång eller kort tid berodde på situationen och trafiken. Ibland kunde överlämningen starta på 
en gång när övertagande kom till positionen men ibland krävde trafiken att överlämningen 

väntade lite. Överlämnande flygledaren började med att informera om vilka banor som användes 
(hur flygplanen skulle flyga in mot flygplatsen), om det fanns belagda områden (områden som 
bland annat flygvapnet lånar och därmed har företräde inom) och därefter om de flygplan som 

befann sig inom sektorn och de som var på väg in. När överlämningen handlade om flygplanen 
användes en lista på den högra skärmen genom att markera flygplanen där och de lystes sedan 
upp på radarskärmen. Efter detta informerade den överlämnande om det var något extra kopplat 

till just den överlämningen, som notepad (en ruta på radarskärmen där flygledaren kan anteckna 
saker som är viktiga för den positionen), eller någon kommentar om nya sektorer ska öppnas. 

Sedan gick överlämnande iväg och övertagande började arbeta och dirigera trafiken. Alla följde 
checklistan mentalt, på så sätt att de allra flesta flygledare använde samma ordning när de 
informerade men att de inte tittade på den fysiska checklistan. Avvikande från listan var dock att 

trafiken informerades om innan notepad, på listan står det notepad före trafiken. 

                                                      
3 Övertagande refererar till den flygledare som tar över positionen och överlämnande är den flygledare som suttit i positionen och 
lämna över den. 
4 Den som inte blir avbytt syftar till positionens planning eller executive controller. 
5 Text inom citationstecken refererar till flygledarnas direkta uttalanden. 
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4.1.2 Variationer av det generella mönstret 

Med variationer menas sådana handlingar som inte följde det generella mönstret utan då någon, 
framför allt den överlämnande flygledaren, gjorde något utöver det. Dessa överlämningar kunde 

ta lite längre tid än vad det generella mönstret gjorde.  

Under en av dessa överlämningar kom ett samtal som den överlämnande svarade på och som höll 

på i cirka två minuter medan övertagande stod bredvid och lyssnade på hela samtalet via 
headsetet. Överlämning hade påbörjats men tog längre tid än vad den annars kanske tagit på 

grund av samtalet. Efter detta samtal (som handlade om en flygning som skulle komma under 
den övertagandes pass) fortsatte överlämningen och den överlämnande behövde då inte 
informera övertagande om vad som hade sagts utan kunde fortsätta där de slutat. Andra 

överlämningar som tog längre tid var då de småpratade med varandra under tiden eller att den 
överlämnande hade mycket att göra så att den övertagande fick vänta in situationen tills 
överlämningen kunde börja. 

Exempel 2. Övertagande kopplar in sitt headset och de byter plats med varandra så 

överlämnande står upp. Överlämnande börjar med att säga att två sektorer är 
hopslagna och informerar sedan om banorna, efter det lite småprat. Visar sedan med 
datormusen på den högra skärmen vilka flygplan som inte är kvar och vilka som är 

det. Övertagande börjar med att säga vad den vill att den som inte blir avbytt ska 
göra, tar ett samtal. Överlämnande står kvar och frågar ”har du kontrollen?” och får 
svaret ”ja” och går då iväg. Övertagande kollar lite flygplan och färdplaner. 

Exempel 2 är en variation av en överlämning. Det hände inget avvikande i början utan först i 
slutet när den överlämnande flygledaren stod kvar och frågade om den övertagande hade 

kontrollen och gick först efter att fått svaret ”ja”. I en liknande överlämning frågade den 
överlämnande ”känns det bra?”. Vid några överlämningar stod den överlämnande flygledare kvar 

ett tag när den övertagande hade börjat arbeta. En del av dessa stod bredvid och tittade på medan 
andra integrerade med dels andra flygledare runt omkring och dels med den som inte bytte av. 
Vid en annan överlämning stod överlämnande kvar och pratade med andra runt omkring och 

kom sedan på något den glömt säga under själva överlämningen och sa det och gick sedan iväg. 
Småprat om händelse under passet skedde också när den överlämnande flygledaren stod kvar, se 
Exempel 3 nedan.  

Exempel 3. Övertagande kopplar in och överlämnande informerar om banorna, 

flygplan och belagda områden. Nämner sedan vilka flygplan som kommer och som 
kommer att finns. Överlämnande säger att flygplan måste kollas för att det inte ska 
bli en konflikt. Medan övertagande sätter sig småpratar de båda om väskor och 

därefter går överlämnande iväg. Övertagande börjar jobba och supervisorn kommer 
förbi och säger något. Den överlämnande kommer tillbaka och lägger till något om 
att kolla flygplanet som var på väg till konflikt och går sedan igen. Övertagande 

börjar med att kolla olika flygplans färdvägar samtidigt som den pratar med andra om 
helt andra saker. 

I Exempel 3 visar det även att om det är något speciellt på gång, som flygplanen som är på väg till 
en framtida konflikt, kan den överlämnande flygledaren informera om detta och därmed göra den 

övertagande flygledaren extra uppmärksam på detta. Överlämningen fortskred sedan och 
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överlämnande gick iväg, men kom tillbaka efter ett litet tag för att lägga till någonting om 

flygplanet som var på väg till konflikt för att göra sig säker på att övertagande uppmärksammat 
det. Övertagande löste detta och ingen incident inträffade. 

När det var något speciellt som hänt under passet informerades detta om först även fast det 
kanske inte var relevant för just själva överlämningen. När det fanns ett speciellt flygplan inom 

sektorn (som till exempel ett medflight, ett sjukhusflygplan) nämndes detta först när 
överlämningen kom till den delen då det handlade om flygplanen. I överlämningar där den 
övertagande flygledaren hört när antingen överlämnande pratade med den som inte blev avbytt 

eller hört vad som sagts i headsetet (och övertagande kopplat in sig) refererade överlämnande 
tillbaka till det som sagts när överlämningen kom att handla om den delen.  

I de flesta överlämningar var det den överlämnande som informerade och den övertagande 
lyssnade. Några skiljde sig dock genom att det var den övertagande själv sa saker, vad den såg på 

skärmen innan överlämnande sagt det eller samtidigt som den överlämnande flygledaren.  

Exempel 4. Övertagande pluggar in sitt headset medan överlämnande fortsätter att 

prata, dels andra telefonsamtal och dels med den som inte blir avbytt. Övertagande 
står och lyssnar i kanske fem minuter. Överlämnande berättar sedan om banorna, 
vad som är belagt (utlånande områden). Ett samtal kommer och den som inte blir 

avbytt säger vad som ska göras. Överlämnande fortsätter sedan med överlämningen 
och berättar om trafiken, vad som händer och detta visas på den högra skärmen. 

Avslutar med att visa notepad och går sedan därifrån. Övertagande frågar om den 
som inte blir avbytt vill att den ska göra något, sänker sin stol under tiden. 
Överlämnande kommer tillbaka för den har glömt att säga en sak, säger detta och går 

igen. 

Exempel 4 skiljde sig från de övriga då den överlämnande hade gått ifrån och den övertagande 

hade börjat arbeta. Då kom den överlämnande tillbaka då den hade glömt att säga något under 
överlämningen, sa detta och gick sedan iväg igen. I detta fall hade den övertagande hunnit stå 
med och lyssna en lite längre tid på trafiken innan men att detta handlade om något som inte 

märkts av under den tiden. Överlämningen följde annars det generella mönstret och inget 
utelämnades.  

Vid några överlämningar inflikade den flygledare som inte bytte av saker som antingen den 
överlämnande inte sagt eller upprepade det den sagt om sådant som handlade om överlämningen, 

se Exempel 4 ovan eller Exempel 5 nedan. Det hände även att den som lämnade över frågade 
den som inte bytte av om något den inte var säker på för att positionsöverlämningen skulle bli 
rätt.  

Exempel 5. Övertagande koppar in sitt headset och överlämnande informerar om 

banorna, den som inte byter av inflikar ett klargörande angående något. 
Överlämnande tar ett samtal, berättar sedan om ”trafiken” och visar denna, ”du 
hörde, blåingarna kommer” och menar då det tidigare samtalet angående de flygplan 

som är på väg in i sektorn. Övertagande sätter sig och börjar med att zooma ut 
bilden, kollar flygplanen och deras färdvägar. Under tiden går överlämnande iväg. 
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Exempel 5 visar att den övertagande börjar med att skapa sin egen bild av situationen genom att 

titta igenom flygplanen en gång till, i denna överlämning använde de sig även av uttryck som 
kanske inte har betydelse någon annanstans som ”blåingarna kommer” (vilka flygplan som är på väg 

in i sektorn). Några gjorde om inställningar på radarskärmen, för att den skulle visa det de ville 
(bland annat information om alla flygplanen eller bara de som var relevanta för sektorn) och hur 
de ville det (ljusstyrka, zoom). Några ändrade även höjden på bord och stolen. I några fall 

dubbelkollade den övertagande flygplanen en extra gång på högra skärmen genom att dra 
datamusen över alla flygplan i listan för att se till att den övertagande inte glömt något men även 
för att det var ett bra sätt att skapa sin egen bild. Andra använde radarskärmen genom att kolla 

färdvägar eller sätta ut streck som visar var flygplanet kommer befinna sig inom en viss tid. 

4.2 Resultat från intervjuerna 

Då de intervjuade beskrev hur de genomför en överlämning så stämmer deras svar överens med 
det tidigare beskriva generella mönstret. De har en memorerad ordning på vad och hur de 
informerar och att de brukar stå kvar en stund efteråt, dels för egen del för att se att de inte glömt 

informera om något och dels för att se hur den övertagande flygledaren såg ut att vara införstådd 
med positionen. När de lämnar över en position var det flera som sa att om det är en konflikt 
(när två eller flera flygplans beräknade eller faktiska flygväg berör varandras) eller liknande på 

gång upprepar de ofta det för att försäkra sig om att den övertagande lagt märke till den, som i 
Exempel 3. En av de intervjuade flygledarna sa att vid överlämning använder den både 

radarskärmen och den högra skärmen med listor. På radarskärmen går den igenom trafiken i 
något sorts geografisk mönster och går sedan igenom en lista för att titta så att inget flygplan har 
glömts bort eller som inte visats på radarskärmen. Flera sa att när de informerat om läget och 

stått kvar en stund frågar de något i stil med ”allt under kontroll?” för att se så att den 
övertagande är införstådd i situationen och går sedan om den inte har några frågor. 

Något de flesta sa att de gjorde efter att den överlämnande flygledare gått var att titta igenom 
antingen radarskärmen eller en lista på högerskärmen en till gång för att själva verifiera bilden de 
fått av den överlämnande. Några sa att bland det första de gör efter att ha tagit över en position 

(efter att dubbelkollat) är att göra sina egna inställningar på radarskärmen. Detta är något som 
kan ta tid beroende på trafiken, men att något som skulle underlätta var någon form av 

automatisk inställning till vad man själv föredrar och då kan se skärmen som man föredrar.  

Problem som de upplevde med överlämningar kunde vara att den som kommer och ska ta över 

en position är lite för angelägen att börja jobba och kanske då inte lyssnar helt på den 
överlämnande. Flera sa att de själva inte upplever några problem med överlämningarna men de 
sedan att statistiken säger att det finns, så uppenbarligen är det något som inte går rätt. Att göra 

omvända överlämningar, då den övertagande är den som berättar vad den ser för den 
överlämnande, nämndes som sådant som har varit uppe för diskussion tidigare men att det är 

inget de använder sig av. Någon tyckte att det kunde kännas jobbigt om den överlämnande stod 
kvar för länge ifall att man ville ändra vad den hade gjort för planer för trafiken men att den inte 
ville göra sådant när överlämnande stod kvar och kunde se. Dock upplevde den inga direkta 

problem med att själv stå kvar och se den övertagande ändra sådana saker. 

Checklistan var inget de använde sig av, några använde den till att titta på ibland medan andra 

inte använde den alls. Några tyckte att den kanske var lite väl detaljerad och innehöll saker som 
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inte ofta eller alls var relevanta för dem. Alla har sin egen ”mental checklista” som de går efter 

och dessa påminner om den skrivna förutom att det som inte är relevant inte är med. Checklistan 
behandlar egentligen mest det statiska, som luftrum, banor, aktiva flygplatser, belagda områden 

och det är ofta inte det som är problemet då denna information även finns listad på de olika 
skärmarna. Det dynamiska, alltså själva trafiken, kan vara svår att få representerad på detta sätt, 
då förutsättningarna kan vara väldigt olika från överlämning till överlämning. På de platser där det 

finns både en planning controller och en executive controller och de inte byter samtidigt så är det 
ett par extra öron som kan höra överlämningen och därmed säga till om något missats och om 
inte annat så är det en till som har kontroll på läget. 

En sak som nämndes om hur de kunde förbättra överlämningarna var att man alltid kan vara mer 
uppmärksam. Eftersom de gör så många överlämningar blir det någon sorts ”slentrian” och att de 

kanske kan missa saker genom att av vana säga ”jaja” som att allt är under kontroll. Ibland kan 
uppmärksamheten även kräva saker runt om överlämningen så att man kanske fokuserar mer på 

att plugga in sitt headset än att verkligen lyssna. Att göra överlämningen i en bättre ordning var 
även en sak som nämndes (men inte vad denna ”bättre ordning” skulle vara). Någon tyckte att 
man kanske var mer koncentrerad då det var mycket trafik än om det var lite trafik. Då blir det 

kanske lättare att missa eller glömma något som kan bli en risk. 
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5 Analys 
Analysen bygger på de tidigare nämnda teorierna. Datamaterialet har delats in i de teoretiska 
delarna för att kunna se kopplingarna mellan teorierna och observationerna och intervjuerna för 
att ge en djupare bild av hur positionsöverlämningar genomförs. 

5.1 Kommunikationens roll 

När flygledarna under en överlämning pratar om det finns omkring dem, alltså vad som syns på 

skärmarna, då vet båda vad det handlar om. Det är dock viktigt att den övertagande är med på 
vad det är den överlämnande pratar om, i några observerade överlämningar användes ett finger 
för att peka ut informationen på radarskärmen som den överlämnande flygledaren pratade om, 

som Clark och Brennan (1991) benämnde som gester för att klargöra vad som menas. Alla 
flygledare har en gemensam grund i och med att de jobbar inom ett visst sektorsområde och har 
samma utbildning, de har samma kunskap om kontexten. Common ground inom detta är då att 

få en gemensam grund och förståelse för trafiksituationen, hur den ser ut just nu och vad som 
kommer att hända och detta underlättar förstås med de tidigare nämnda faktorerna. Det gör att 

de kan använda förkortningar som inte skulle fungera på andra ställen som innehåller information 
som kräver domänkunskap inom området.  

Alla övertagande flygledare kopplar in sitt headset innan den som lämnar positionen börjar 
informera, och detta ger möjlighet till att stå med och lyssna vad som säga och då skaffa sig en 
första bild av situationen. Detta kan ses i alla observationerna. Hur länge den står bredvid och 

lyssnar beror på trafiken, är det inte mycket trafik är det klart att överlämnade kan börja 
informera på en gång och är det mycket kan det dröja ett tag. Skillnaden kan ses mellan Exempel 

3, där överlämnande började informera direkt och Exempel 4, där det övertagande stod bredvid 
ett tag för att överlämnande inte kunde börja överlämningen tidigare. Detta är inget flygledaren 
som kommer och ska ta över vet om från början, det finns vissa toppar under dagen men annars 

kan trafiken variera från lite till mycket. Då det är mera trafik kan det bli lättare för den 
övertagande flygledaren att få relevant information bara genom att stå med och lyssna. De 
intervjuade sa att de använde sig av detta ibland då det är mycket trafik för att lättare kunna sätta 

sig in i situationen. När de har möjlighet att stå med och lyssna skapas en common ground för 
situationen direkt genom att den övertagande hör vad som sägs och kan bilda sig en uppfattning 

om situationen som sedan kan underlätta vid överlämningen då den överlämnande kan anta att 
övertagande har hört och därmed är införstådd i vissa saker.  

Kommunikationen mellan den överlämnande och den övertagande handlar mycket, av naturliga 
skäl, av det som syns på radarskärmen, som i likhet till vad Fields et al (1998) nämnde. Den 
handlar även om sådant som är relevant för den positionen och dess sektor såsom vilka banor 

flygplanen ska flyga in mot och om det är något speciellt med vädret. När de pratar om detta kan 
de använda sig av en effektiv kommunikation med lokala termer såsom ”limeat”, vilkets betydelse 
nämnts avsnitt 2.2.1. Om den övertagande flygledaren har hunnit stå med och lyssna på trafiken 

gör det även att de har en gemensam punkt att referera till som kan underlätta vid överlämningen. 
Då behöver inte den överlämnande förklara allt, utan kan enkelt säga ”du hörde, blåingarna kommer” 

och då stark anta att den övertagande förstår vad som menas, då den hörde det tidigare samtalet.  

Under en observerad positionsöverlämning sågs en miss i common ground. Den övertagande 

flygledaren hade gjort det klart att allt var förstått och överlämnade hade stått kvar ett tag när 
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övertagande börjat arbeta och gick sedan ifrån. Då frågade den övertagande flygledaren sin 

planning controller ”vilken bana används?”, vilket då visar den övertagande hade missat denna 
information när överlämnande informerade om banorna. En miss i kommunikationen som de 

inte tänkte på under själva överlämningen, då den övertagande inte visade att detta inte var 
uppfattat och att överlämnande gick iväg i tron om att övertagande hade uppfattat det. Denna 
information finns representerad på högra skärmen, men kan tänkas underlätta och gå snabbare 

om man får höra den. 

Många flygledare, både observerade och intervjuade, kollade igenom en extra gång efter att de 

tagit över positionen att de är införstådda med situationen. Att få frågan ”har du kontrollen?” som i 
Exempel 2 och som flera intervjuade flygledare sa att de använde sig av kan vara ett sätt för båda 
flygledarna att fundera om att läget är under kontroll. Det kan ge den övertagande en chans att 

tänka efter om den verkligen har kontrollen och ger den överlämnande chansen att se om något 
glömts. 

Det finns inget uttalat sätt för den som ska ta över positionen att den har införstådd i situationen. 
De använder sig mycket av ”mmm”, ”jaaa” och andra jakande uttalanden för att visa att de är med 

på vad den som lämnar över positionen säger. Intervjuade flygledare sa att när de lämnar över en 
position känner de av om det känns som att den övertagande har lyssnat eller inte men att det kan 
vara svårt att veta. Ett sätt att kolla detta kan då vara genom att ställa frågan ”har du kontrollen?”, 

vilket ger den överlämnande flygledare en indikator på att övertagande är införstådd med 
situationen. 

5.2 Artefakternas roll 

Utan alla artefakterna hade flygledarnas jobb varit nästintill omöjligt då det är genom dessa de 
kan se var flygplanen befinner sig, vilken höjd de har, vart de är på väg, vad det är för väder och 

så vidare. Då de inte kan se detta med blotta ögat för att allt detta befinner sig så långt bort 
geografisk måste de få denna bild genom representationer av dessa.  

Artefakterna har en stor betydelse för den distribuerade kognitionen under 
positionsöverlämningen. De gör att det de både den överlämnande och den övertagande 

flygledaren kan se vad som händer och därmed båda ha information om vad som sker. Som Cox 
et al (2007) nämnde så är det viktigt att flygledarna måste kunna koordinera sin kännedom för att 
uppnå mål för hela systemet (positionsplatsen och de båda flygledarna), som då är att ingen 

incident ska inträffa. För att göra detta måste de prata med varandra och även använda 
artefakterna för att kommunicera och då skapa en gemensam grund och delad kännedom om 
situationen. 

Gemensamt för de allra flesta överlämningarna var att de använde högerskärmen, där flera olika 
listor med flygplanen visas, för att visa vilka flygplanen som var aktuella för just den positionen, 

som syns i Exempel 1 och 2 och som även kom fram i intervjuerna. Om det var något extra 
viktigt visade de det på radarskärmen och då ibland även med fingrarna. Bara någon enstaka 

överlämning skiljde sig från detta och använde då endast radarskärmen. Om färdvägarna i enhet 
med teorin ska ses som en artefakt (Fields et al., 1998), så borde även allt på radarskärmen (och 
även de båda andra skärmarna) kunna ses som artefakter. Vilket då kan betyda även ses som 

systemets minne. Kustlinjerna som hjälp vilket område det handlar om, informationen om 
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flygplanen som hjälp om storlek och så vidare. Detta är något som de själva har möjlighet att 

ställa in efter egna preferenser och då på något sätt ställa in sin bild av hur man vill ha minnet 
representerat. Detta är något som kan ta lite tid om den som jobbat passet innan ändrat mycket. 

Om det är mycket att ändra kan det vara så att det tar längre tid för flygledaren att sätta sig in i 
situationen, då det kan vara svårare att se saker på ett annat sätt än vad man är van vid. Eftersom 
det är viktigt att flygledaren snabbt kan sätta sig i hur det ser ut är det även viktigt att de har de 

inställningar de föredrar. Något som nämndes av en flygledare under ett observerat pass var att 
det kanske kan vara småsaker som ändras men som ändå har betydelse då det går bättre att arbeta 
när det ser ut på ett visst sätt. Tiden det tar att göra dessa inställningar kan göra att det tar lite 

extra tid att komma in i situationen vilket kanske i slutändan kan påverka flygsäkerheten. Dessa 
inställningar kan man se som vad Kirsh (1995) menar med att placeringen av artefakter blir en 

kognitiv artefakt, då det på sätt och vis är en placering av hur och vad man vill ha representerat 
för att kunna utföra ett adekvat arbete och att inte få ha bilden som man vill kan påverka detta 
negativt. 

Etiketten som följer de prickar som representerar flygplanen på radarskärmen kan ses som en 
artefakt då den bland annat visar vad det är för sorts plan, var det ska landa, vilken hastighet det 

håller och på vilken höjd det flyger. Under observationerna använde sig flygledarna mycket av 
denna etikett och då även under överlämningarna då den lyses upp när flygplanen markeras på 
radarskärmen. Dessa etiketter gör att den överlämnande flygledaren kan prata om flygplanen och 

den övertagande flygledaren förstår vilket flygplan det handlar om, utan dessa etiketter skulle det 
bara vara svarta prickar. Här har de bildat en common ground som gör att de kan prata om 

flygplanen på ett effektivt sätt. De säger inte allt som står i etiketterna utan bara det som är 
relevant som ”ryan sjunker” och då förstår övertagande att det är ett Ryanairplan som håller på 
att sjunka till en lägre flygnivå men även vilket plan då det lyses upp. Etiketterna blir även ett stöd 

för systemets minne då information om flygplanet finns representerad och som är lättåtkomlig 
för både den övertagande och den överlämnande flygledaren. 

Även checklistorna kan ses som artefakter då de är ett minnesstöd för vad som ska gås igenom 
under en överlämning. Vad som observerats och framkommit i intervjuerna används dessa inte 

explicit, utan snarare som ett stöd för vissa flygledare. Detta enligt de intervjuade flygledarna för 
att de gör så många överlämningar att de kan den i princip utantill och för att allt på den inte är 
relevant för dem. Dock har tillfällen observerats då punkter som står på checklistan inte nämnts 

utan flygledaren kommit på det efter ett tag, antingen har den stått kvar ett tag och sagt det då 
eller så har den gått iväg och sedan kommit tillbaka, som i Exempel 3 och 4. I Exempel 3 glömde 
flygledaren att nämna notepad som står på checklistan innan punkten trafiken. I detta fall stod 

den överlämnande flygledaren kvar och pratade med andra runt om, men detta är något som 
kanske kan få större konsekvenser om det hade varit flygledarens sista pass för dagen och den 

hade åkt hem utan att komma på det. Kanske hade den övertagande flygledaren tillslut själv 
noterat notepaden men detta står med i rutinen och kan därför tyckas vara viktigt att omnämnas. 
Då dessa checklistor blir ett stöd för den kognitiva förmågan att komma ihåg vad som ska sägas 

vid en överlämning kan det ses som ett stöd för detta och då öka resilience (Woods, 2008) genom 
att motverka att någon del inte informeras om.  
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5.3 Distribuerad kognition under överlämningarna 

Då den distribuerade kognitionsteorin tittar på hur information är representerad och hur den kan 

spridas genom systemet (Hutchins, 1995b) blir det under en positionsöverlämning intressant att 
titta på hur informationen från den flygledare som ska lämna över positionen förs över till den 

som ska ta över positionen. De utför en aktivitet tillsammans med artefakter (Fields et al., 1998) 
och har som mål att uppnå en överlämning utan att en incident inträffa. Information finns 
representerad dels genom att båda kan se allt som finns på radarskärmen, på den högra skärmen, 

den vänstra skärmen och dels att båda kan lyssna vad som sägs genom headsetet. Radarskärmen 
ger en bild för den övertagande flygledaren att förstå vad som hänt, då flygplanen har olika färger 
beroende på om de är inne i sektorn, lämnat sektorn eller är på väg in i sektorn. Det finns prickar 

som följer flygplanet och dessa ger information om i vilken riktning flygplanet flyger och 
hastigheten (avstånden mellan prickarna). Allt detta blir som ett minne hos systemet och som 

tidigare var till hjälp för den flygledare som nu ska avlösas och blir då minnet hos den flygledare 
som ska ta över. Så minnet finns i systemet och inte enbart hos flygledarna och det är viktigt att 
den flygledare som lämnar över positionen synliggör detta minne för den som ska ta över. Som 

tidigare nämnt användes främst den högra skärmen vid överlämningarna, den skärmen som listar 
alla flygplan som är inne i sektorn, på väg in eller ut. På detta sätt borde alltså inget flygplan 
missas om flygledaren inte går igenom listorna för snabbt. Flygplanen som markeras i listan lyses 

upp på radarskärmen så båda kan se vart det befinner sig i förhållande till andra, dock inte efter 
någon geografisk ordning. På detta sätt överförs informationen om flygplanen, genom att 

flygledaren som lämnar över positionen högt informerar om det, visar i listan och det synliggörs 
på radarskärmen. Övrig information berättar den överlämnande flygledaren medan den 
övertagande lyssnar och ibland kommer med frågor. 

Vikten av att kommunicera högt har Hutchins påpekat (1995a) och detta gäller även inom denna 
kontext. Genom att säga saker högt kan den överlämnande flygledaren ta reda på om den 

övertagande har samma common ground, samma bild av situationen genom att den övertagande 
förhoppningsvis frågar om det skulle vara några oklarheter. I och med att det kan vara tre 

personer vid en överlämning, en som övertar, en som lämnar och en planning controller/ 
executive controller betyder det då att det är tre personer som har information om situationen 
och hör vad som sägs. Just denna del kan vara omöjlig då det inte finns en tredje person 

närvarande eller om den tredje personen har fullt upp men det sistnämna är det en till som har 
kontroll över situationen. I flera observerade överlämningar kom planning controller/ executive 
controller med ett inflikande angående något som handlade om överlämningen, som i Exempel 5. 

De gånger de gjorde detta är det dock svårt att som utomstående veta om den överlämnande 
flygledaren inte hunnit säga det eller om den glömt den delen, men det visar i vilket fall att den 

kan vara passivt aktiv i en överlämning. Den överlämnande använde även en gång planning 
controller som stöd då den frågade om något om överlämningen. Att det finns en extra som har 
samma information och som jobbar med samma sak för tillfället kan öka chansen att det går rätt 

till när de kan hjälpa varandra på detta sätt och kan säga saker högt och göra informationen 
tillgänglig för flera än enbart de som byter av varandra. Detta är som sagt inte möjligt på alla 
positioner, då inte alla har både en executive controller/ planning controller men på de platser 

det finns så ökar de sin kännedom om systemet genom att koordinera den (Cox et al., 2007). 
Detta är förutsatt att alla lyssnar på varandra och inte ser dessa tillägg som kritik eller personliga 

utan som en extra hjälp att det blir rätt och att de kan använda sig av hjälpen.  
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Systemets minne som representeras med hjälp av artefakterna finns först hos den överlämnande 

flygledaren, då det är den som först varit i systemet och som denne sedan ska överföra till den 
övertagande som är den nästa som kommer ingå i systemet. Intressant att tänka på är när de två 

flygledarna slutar vara ett system. Enkelt sätt skulle vara att det är när den överlämnande går iväg 
och den övertagande har börjat arbeta, men i de fall när den överlämnande kom tillbaka stämmer 
inte detta till fullo. Om den överlämnande glömt att informera om något som den inte senare 

kommer på tar den på sätt och vis med sig en bit av systemets minne. Detta skulle då kunna leda 
till att en incident inträffar då den övertagande inte har all information den behöver. Dock finns 
allt representerat på alla skärmar och då ändå i systemets minne, men kanske är inte den 

övertagande medveten om just den delen och kan då inte vidta åtgärder för att förhindra 
inträffandet av en incident.  

5.4 Ett resilient system 

Av Westrums tre innebörder av resilience (2006) handlar denna studie främst om den första, 
förmågan att hindra att något oönskat inträffar men även de andra tre innebörderna kan 

identifieras. Genom att studera positionsöverlämningar när de går rätt till kan man öka 
möjligheterna till att inget oönskat inträffar genom att identifiera möjliga risker och svagheter för 
att sedan göra någonting åt dem.  

Enligt Hollnagel (2008) finns det fyra kriterier för att ett system ska vara resilient. Dessa är att 

kunna svara på olika störningar, flexibilitet, förutseende och att lära sig av sina erfarenheter. 
Systemet är även här positionsplatsen, övertagande och överlämnande flygledare. Förmågan att 
kunna svara på olika störningar såsom oväntade händelser under en positionsöverlämning kan 

handla om att det kanske händer något efter överlämningen som då blir oväntat för den som tagit 
över positionen. Oväntade händelser i detta system är något man strävar efter inte ska inträffa 
och för att undvika detta är det viktigt att allt relevant informeras om under överlämningen. Detta 

innebär att de båda flygledarna måste vara uppmärksamma på vad som sägs och vad de ser på 
radarskärmen och att detta ska stämma överens med varandra så att allt som sägs är allt som syns. 
Om något händer måste flygledaren kunna hantera detta på rätt sätt, vilket då underlättar om den 

blivit förvarnad om att något kommer att hända och då kunna åtgärda detta. De vanliga 
störningarna kan man anta att de har en repertoar om hur de ska hantera dem, som att hantera 

eventuella framtida konflikter som i Exempel 3. Dock kan det vara så att de största 
överraskningarna sker under början av ett pass för att flygledaren inte fått information om det 
kan hända.  

Det andra kriteriet behandlar flexibilitet och att kunna övervaka vad som händer och systemets 
utförande, under en positionsöverlämning kan båda flygledarna se vad som sker genom att dels 

titta på radarskärmen och dels genom att båda har headset. Det gör att båda kan se och höra vad 
som händer och på så sätt övervaka systemet. För att detta inte ska bli rutin eller vana är det 

viktigt att se varje överlämning som viktig och betydelsefull. Genom denna övervakning kan de 
se vad som händer för tillfället och möjlig framtid, då det dels finns representationer av var 
flygplanen varit och färdvägarna som kan visa vilken väg flygplanet är tänkt att åka. Detta är 

exempel på hur de kan se vad som kommer hända i framtiden, i Exempel 2 kontrollerar den 
övertagande flygledaren en lista innehållande flygplanen och färdvägarna på radarskärmen efter 
att den överlämnande gått iväg och kan därmed skapa sig en bild av vad som kommer att ske. 
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Övervakningen kan även vara då den överlämnande flygledare står kvar en stund efter 

överlämningen och ser hur den övertagande har förstått situationen. 

Det tredje kriteriet om att förutse störningar och belastningar är det något som supervisorn gör 

och kommer och informerar om under passets gång, ibland händer det att den kommer förbi 
under en överlämning. Om det kommer ske en störning eller belastning under passets gång som 

den överlämnande flygledaren tidigare informerats, är det viktigt att den informerar den 
övertagande om detta så att det inte händer som en överraskning för den övertagande, även fast 
då den positionen blivit informerad om det. Det kan då underlätta om den överlämnande 

antecknar sådan information så att den lätt kommer ihåg det och kan återge den till den 
övertagande. Detta är även planning controllerns huvudsakliga uppgift att se framåt att se till så 
att en sådan störning eller belastning undviks och arbetar mot detta mål hela tiden. Om det 

däremot är ett planning controllers byte måste de koordinera sina handlingar så att den 
övertagande blir insatt i det som kommer hända i framtiden, så att det inte kommer bli någon 

störning eller belastning. Detta är kanske främst i de situationer då det är mycket trafik som detta 
kan bli ett större problem. I de situationer kan det vara bra om den övertagande kan stå med och 
lyssna en stund och därmed bli införstådd med vad som händer. I intervjuerna påpekades det att 

viktigt under en överlämning är att informera om kommande konflikter för att övertagande måste 
göra någonting åt dem. Någon sa att den själv kan nämna det under överlämningen och sedan 
upprepa det i slutet innan den går så att den övertagande verkligen är med på att det kommer att 

hända, som i Exempel 3. 

Det sista kriteriet enligt Hollnagel är förmågan att lära sig av sina erfarenheter. Här kan det 
handla om de enskilda flygledarna, systemet (övertagande, överlämnande och positionsplatsen) 
eller hela ATCC eller till och med LFV. Att de enskilda flygledarna lär sig av sina tidigare 

handlingar kan man nästan anta att de gör. Bara genom att de har memorerat checklistan kan vara 
ett tecken på detta. Denna borde de då även kunna modifiera om det skulle visa att den inte var 
tillräcklig. Genom att de gjort så pass många positionsöverlämningar kan de även ha ett hum av 

vad de behöver veta för att kunna ta över positionen. Systemet kan lära sig genom erfarenheter av 
varandra, de kan utbyta erfarenheter vad de själva varit med om tidigare och vad som hänt under 

passet som kanske kommer kunna få en påverkan i framtiden. De båda flygledarna kan även se 
på radarskärmen om flygplanen befunnit sig i sektorn och därmed har artefakterna del i att lära 
sig av erfarenheterna. För den större organisationen som här kan vara ATCC eller LFV kan det 

vara svårare att veta vilka erfarenheter de ska lära sig av. Att ta reda på hur 
positionsöverlämningar går till är ett steg i att lära sig av erfarenheten att det är något som inte 
fungerar helt med dessa. Så det kan sägas vara en lärdom av erfarenheter. Överlag uppvisar en 

positionsöverlämning att Hollnagels kriterier uppfylls om den går rätt till och all relevant 
information kommer fram.  

Att inte prestera mer än vad systemet klarar och som är säkert möjligt kan i en 
positionsöverlämning vara att det inte finns för mycket trafik och då för mycket saker att hålla 

reda på. Detta hjälper supervisorn till med då det är denne som bestämmer om sektorer ska slås 
ihop när det är lite trafik och om de ska tas isär när det är mycket trafik. Att veta vad som är 
säkert möjligt vid en positionsöverlämning kan vara svårt och är inget man vill testa gränserna 

för. Det kan vara så att systemet klarar mer än vad som krävs men inom denna domän vill man 
vara på den säkra sidan och det är då viktigt att inte pressa systemet alltför mycket. Vid en 
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positionsöverlämning måste det vara möjligt att uppfatta all trafik och information för den 

övertagande flygledaren. 

Flygledarna får olika höga krav på sig under en positionsöverlämning beroende på om det är 

mycket eller lite trafik. Om det är mycket trafik höjs kraven i och med att det blir mer för 
flygledaren att komma ihåg och ta in, samtidigt som inget får glömmas om det är lite trafik så att 

den övertagande inte går igenom det för snabbt. De måste kunna anpassa sin förmåga att 
övervaka och kontrollera trafiken till att vara på samma nivå oavsett om det är mycket eller lite 
trafik, alltså anpassa sitt utförande för att matcha de gällande kraven (Eurocontrol, 2009). 

I Exempel 3 kan man identifiera Westrums tre innebörder av resilience. Förmågan att hindra att 
något oönskat inträffar kan vara att överlämnigen går rätt till och att allt informeras om. 

Förmågan att hindra att något oönskat blir ännu värre kan vara då den överlämnande flygledaren 
gör den övertagande flygledaren uppmärksam på den framtida konflikten, genom att ha förutsett 

den och säger att övertagande måste göra något åt den. Den tredje förmågan som är att återhämta 
sig från något oönskat när det väl har inträffat kan vara svårare att identifiera, då inget faktiskt 
inträffar, men det kan ses som att den övertagande löser problemet genom att ge flygplanen olika 

direktiv och därmed har systemet återhämtat sig. I alla överlämningar går det att identifiera dessa 
tre innebörder men de kan vara olika tydliga. Den första innebörden kan sägas vara att då alla 
överlämningar siktar efter att informera om allt så förhindrar man att något oönskat inträffar. 

Den andra innebörden kan man även se i Exempel 4, där executive/ planning controllern säger 
vad som ska göras men detta kan även gå in i den första innebörden, så dessa två kan vara lite 

svåra att särskilja. Genom att göra förebyggande aktiviteter som då executive/ planning controller 
säger vad som ska göras så förhindrar det både att något oönskat inträffar och att något oönskat 
blir ännu värre eftersom oönskade händelser även är när flygplanen kan vara på väg till en 

konflikt.  
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6 Diskussion  
Nedan följer en diskussion om de använda metoderna, en mer allmän diskussion där resultatet 
diskuteras. Sedan följer slutsats, framtida forskning, hur man skulle kunna gå vidare efter denna 
studie med att kvalitetssäkra positionsöverlämningarna. Första frågeställningen besvaras genom 

det tidigare beskrivna mönstret av en positionsöverlämning men även av variationerna. Den 
andra frågeställningen om teorierna bidrar med en förståelse av positionsöverlämningar så ger de 

en djupare bild av överlämningarna ur olika perspektiv vilket borde bidra till en bra helhetsbild då 
de innefattar hur flygledarna kommunicerar, använder artefakterna, hur minnet och systemet är 
distribuerat och till sist hur de hanterar vardagliga saker för att det inte ska inträffa några 

incidenter. Begreppet common ground bidrar med en förståelse för hur kommunikationen 
används under en positionsöverlämning, hur flygledarna få en gemensam grund för situationen 
och hur missar inom detta kan ge senare konsekvenser. Common ground visar hur viktigt det är 

att flygledarna har samma förståelse och information om situationen för att det inte ska inträffa 
incidenter. Distribuerad kognition innefattar även artefakter och ger en förståelse för hur 

systemets minne är representerat och används men även hur denna information överförs mellan 
delarna i systemet. Det visar även på hur betydande artefakterna är under en 
positionsöverlämning för att visa vad som informeras om. Resilience perspektivet ger en bild av 

hur flygledarna hanterar situationer så att det inte ska inträffa incidenter, eller ännu värre 
katastrofer. Resilience visar att flygledarna har en handlingsförmåga till att agera efter situationer 
som uppstår och att de hela tiden arbetar mot att upprätthålla en säker trafik. Genom att se hur 

flygledarna hanterar vardagliga situationer kan man se styrkor och svagheter i systemets förmåga 
att hantera oförutsedda händelser. Den tredje frågeställningen som handlar om det går att hitta 

förbättringar genom att titta på teorierna så är svaret ja, men detta tillhör framtida forskning. 
Dock kan förbättringar identifieras som exempelvis den tidigare nämnda missen i common 
ground eller då den överlämnande flygledaren glömmer säga något och senare kommer tillbaka 

för detta ändamål. Det är då något som inte fungerar helt önskvärt och som skulle kunna 
förbättras.  

6.1 Metoddiskussion  

Metoderna som använts får stöd från resilience perspektivet som säger att observationer och 
intervjuer är ett sätt att göra undersökningar på när man studerar vad som händer i normala 

situationer, som denna studie fokuserar på. Den distribuerade kognitionen stödjer även de 
använda metoderna, då man vill studera kontexten där fenomenet befinner sig under naturliga 
förhållanden. 

Att använda deltagande observationer gav fördelen att kunna sitta med i en position och öka 
kunskapen om den positionen för att sedan se hur det som hade hänt under passet informerades 

om vid överlämningen. Nackdelen med att bara suttit med i en position är att inte sett hur 
överlämningar går till på andra delar av ATCC Stockholm som hanterar en annan sorts trafik. De 

olika behörighetsgrupperna hanterar olika sorters trafik och trafiksituationer, från att det är 
mycket trafik som snabbt flyger igenom sektorn till att ha flygplanen i sektor upp till en timme. 
Detta gör att jag tror att positionsöverlämningar kan se lite olika ut beroende på vilken 

behörighetsgrupp som studeras. Dock borde det inte inverka på studiens resultat att enbart 
studerat positioner ur en behörighetsgrupp då syftet är att beskriva hur positionsöverlämningar 
går till. Det var då bättre att lära sig en position och då kunna förstå mer vad som sades under 
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själva överlämningen. Det gjorde även att flygledarna under passet kunde berätta vad som hände 

och hur de arbetade samt att de kände igen mig och visste vad jag gjorde där men även att om det 
uppstod oklarheter för mig under själva överlämningen kunde jag sedan fråga om det.  

Något som dock missades med denna variant var att överlämningar endast noterades inom ett 
sektorsområde och där överlämningar skedde mellan flygledare som tidigare observerats. Detta 

borde dock inte ha en större betydelse eftersom det är hur överlämningarna sker som är det 
centrala och inte vilka flygledare som genomför dem, och då min förståelse för systemet ökade 
med att sitta med under en längre tidsperiod på ett och samma ställe ansågs som positivt. 

Från de tidigare studierna som använder sig av kognitivt etnografiska metoder har även andra sätt 
att samla in data använts som exempelvis videoinspelning. Det hade kanske gett en bättre 

reliabilitet med ytterligare en insamlingsmetod, men hade även varit tidskrävande att ha fler än två 
metoder för datainsamling inom tiden för denna studie. Det är möjligt att flygledarna betedde sig 

annorlunda när de visste att de blev observerade. Kanske kan de ha ansträngt sig lite extra under 
överlämningarna då de visste att dessa observerades och därmed bli mer medvetna om vad de 
gör. Detta är dock inget som borde inverka på resultatet då studien fokuserar på hur 

överlämningar går till och hur de går ”rätt” till, alltså att ingen incident inträffar, vilket alla 
överlämningar gjorde. 

De använda metoderna stärker studiens validitet. Intervjuer kompletterade observationerna och 
ökade därmed den ekologiska validiteten. Syftet var att se hur positionsöverlämningar på ATCC 

Stockholm genomförs och genom observationerna har detta noterats. Intervjuerna gav 
flygledarna själva möjligheten att säga hur de upplever överlämningarna och hur de går tillväga, 
vilket stämde bra överrens med det som observerats. Jag tror att man i andra studier skulle kunna 

komma till samma resultat även fast det kanske blir studerat i andra positioner och med andra 
metoder.  

6.2 Allmän diskussion  

Det kan kanske vara mycket med fyra olika teoretiska perspektiv men dessa kompletterar 
varandra bra och olika synsätt ger olika tankar och idéer. Distribuerad kognition kan till viss del 

vara svår att förklara utan att använda common ground och artefakter i detta sammanhang 
eftersom det handlar om att flygledarna ska få en gemensam bild av situationen och hur de går 
tillväga för att uppnå detta. Distribuerad kognition, artefakter och common ground har tidigare 

applicerats inom detta område och är passande för att beskriva hur informationen förs mellan 
överlämnande och övertagande flygledare och hur de använder artefakterna till detta. Att få olika 
synsätt på positionsöverlämningarna genom att använda de olika teoretiska perspektiven gav en 

bredare bild att kunna analysera och därmed få olika sorters input av vad som händer under en 
överlämning och hur en sådan går till. De olika teorierna belyser olika aspekter som alla kan vara 

viktiga delar att förstå för att kunna se saker som fungerar helt önskvärt och för att senare kunna 
kvalitetssäkra positionsöverlämningarna. 

Common ground bidrar till att se hur kommunikationen används för att informera och förstå hur 
situationen ser ur under en positionsöverlämning. Hur överlämnande informerar och hur den vet 
att övertagande är införstådd i situationen är viktigt att veta för att en överlämning ska gå rätt till. 

Till detta finns inget konkret sätt att använda sig av, de intervjuade flygledarna sa att de gick på 
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känsla. Här tror jag att ställa en sådan fråga som ”har du kontrollen?” kan vara viktigt för att då 

skapa någon sorts förståelse att de har samma bild av situationen. Även att övertagande står med 
en stund innan överlämningen börjar kan ge denna gemensamma grund då den både ser och hör 

vad som händer med trafiken.  

Användandet av artefakterna var lite olika för de observerade och det är svårt att kunna säga 

vilket som skulle vara det bästa sättet, att markera flygplanen på radarskärmen för att visa det 
geografiska mönstret men som kan missa något flygplan eller att markera flygplanen i någon av 
listorna i den högra skärmen men då inte få den geografiska bilden. Ett svar på detta kom fram i 

intervjuerna då det var en som använde sig av båda sätten, först genom att visa på radarskärmen 
och sedan att titta igenom listan. Om man gör båda dessa borde inget flygplan kunna missas och 
därmed se om det finns möjliga konflikter att informera om.  

Flygledarnas memorerade checklistor (alltså i vilken ordning de informerar om under 

överlämningen, ordningen har observerats och nämndes även i intervjuerna) påminner mycket 
om den fysiska checklistan de har framför sig. De börjar med banorna, belagda områden, trafiken 
och sedan om det fanns något på notepaden eller något annat som var relevant för den 

överlämningen. Det intressanta är hur det kommer sig att nästan alla använder sig av den 
ordningen. Om man ska ha en checklista borde den utformas efter flygledarnas behov och vilken 
ordning de vill ha informationen, vilket den inte är helt idag som de memorerade listorna visar. 

En fundering kring de fysiska checklistorna är om de ska vara ett stöd för överlämningen eller om 
de ska vara som ett regelverk flygledarna ska gå efter. Om listan ska vara ett stöd så fungerar den 

till stor del som det i dagens läge, om det däremot ska vara något mer regelverksliknande så 
fungerar den inte eftersom den fysiska listan inte följs. Detta är något jag tror man måste fundera 
på.  

I litteraturstudien till denna uppsats har inga studier där resiliencebegreppet applicerats inom 
denna domän på detta sätt tidigare påträffats, det vill säga att studera positionsöverlämningar 

under normala omständigheter. Det närmaste identifierade exemplet är Felici et. als (2008) studie 
där resilience användes inom flygledning men då av en simulerad händelse. Att studera hur 

människor (i denna studie flygledare) gör när de befinner sig i vardagliga sammanhang och när 
det går rätt får stöd av flera författare inom ämnet. Det var ett spännande synsätt och eftersom 
syftet var att se hur positionsöverlämningar går till under normala omständigheter (alltså att inga 

incidenter ska inträffa) var detta en passande teori. Intressant att nämna kan vara Hollnagels 
fjärde kriterier för att ett system som ska vara resilient som är att lära sig av sina erfarenheter. Här 
kan det vara svårt att veta vilka erfarenheter vem ska lära sig av, om det är flygledarna, systemet 

eller hela organisationen som ska lära sig. På sätt och vis är det alla men problemen med 
positionsöverlämningarna kan få olika konsekvenser och ge olika lärdom på olika nivåerna. För 

flygledarna kan det handla om att det krävs striktare eller mer strukturerade överlämningar som 
kanske inte behöver påverka deras arbete i stort. För systemet kan det innebära att 
överlämningarna kanske tar längre tid och att få både den övertagande och den överlämnande 

mer aktiva under denna del. För den större organisationen tror jag att det kan få större 
konsekvenser då det är de som måste ta besluten för vad som ska göras och hur samtidigt som 
det måste vara något som både systemet och flygledarna kan tänkas göra. Som tidigare nämnt kan 

denna studie vara ett första steg i att lära sig om hur positionsöverlämningarna går till för att 
senare kunna identifiera de problem och åtgärder som är rimliga för detta. 
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I intervjuerna framkom det hur svårt det kan vara att komma fram till en sorts överlämning som 

alla kan vara bekväma med. Alla sa att de står kvar en stund efter att ha lämnat över och någon 
tyckte att det var bra att stå kvar men inte för länge då den personen själv kunde känna sig 

obekväm om en annan stod och kollade på när den arbetade. Detta är kanske en vanesak och om 
alla skulle göra det skulle det inte vara något konstigt. Den fysiska checklistan används inte som 
den ser ut idag mer än till stöd någon gång. Någon tyckte att den var för detaljerad och att allt 

inte var relevant för deras positioner. Checklistan kan dock vara till hjälp för de mindre erfarna 
flygledarna, som ännu inte genomfört tillräckligt många överlämningar för att kunna listan utantill 
på det sättet de mer erfarna flygledarna använder sig av. Kanske borde det för deras skull även 

inkludera någon punkt om konflikter för att de verkligen ska inse vikten av att informera om 
dessa. Om de följer relativt noga så kan denna punkt missas om de bara skulle nämna flygplanen 

och inte uppmärksamma eventuella konflikter.  

Det som kanske kan vara det viktigaste att identifiera är hur man kan motverka 

slentrianöverlämningarna som kanske inte en ny checklista kunde hjälpa till med. Kanske skulle 
det kunna vara någonting där den övertagande bli mer aktiv under själva överlämningen. 
Omvända överlämningar (då den som tar över berättar vad den ser istället för att överlämnande 

gör det) nämndes under intervjuerna och att det är en god tanke men att ingen vet riktigt varför 
de inte används. Det är annars ett sätt att få den övertagande mer aktiv och kanske därmed även 
mer uppmärksam. Något annat kan vara att mer trycka på att det är bra om den överlämnande 

flygledaren kan stå kvar en stund, denna tid behöver inte vara lång, men bara att den står och 
kanske kan upptäcka en eventuell miss. Om man kan ta med det i överlämningen så att det inte 

ska kännas att man bara vill gå ifrån, utan att det är en del av processen. Ytterligare något skulle 
kunna vara att kontrollera att allt är förstått, genom att ställa någon fråga som i Exempel 2, ”Har 
du kontrollen?”. Det kan ge tid för eftertanke för både den överlämnande och den övertagande. 

Viktigt kan vara att göra detta vid varje överlämning, oavsett hur mycket trafik det är. Dock kan 
även en sådan fråga bli slentrian den med och därmed inte ge den önskade effekten, att man vet 
att frågan kommer komma och därmed svarar utan att tänka efter. Någon menade att det 

viktigaste i en överlämning är att påpeka konflikterna och att detta är något de kanske skulle 
behöva trycka mer på.  

I en positionsöverlämning använde den överlämnande ett finger för att visa vilket flygplan den 
syftade på. Detta kan vara en bra sak, då den övertagande både kan höra vilket flygplan 

överlämnande pratar om, se det genom att det både lyses upp på radarskärmen och att det även 
visas mer fysiskt med fingret. Detta kan tänkas vara ett bra sätt att verkligen markera flygplan 
som är på väg till konflikter, då genom att det är tre olika sätt som visar flygplanet borde bli 

lättare att komma ihåg. Det kan vara svårt att upprätthålla detta för alla plan, då skulle det kanske 
kunna bli samma sak som händer idag fast man använder fingret (eller något liknande, en mer 

fysisk sak än att flygplanet bara lyses upp) för att visa samma sak som idag. Att peka med fingret 
ger samma information som när ett flygplan markeras med datamusen men skillnaden är att det 
är en rörelse som utmärker sig vilket kan göra att man lättare kommer ihåg det som något extra 

eller som något viktigt. 

Inställningarna på radarskärmen har tagits upp som något som kan förbättrats. Flera flygledare sa 

under intervjun att om det finns något som kan underlätta för dem i en överlämning (och som 
även sades under observerade pass) så var det att få dessa inställningar automatiskt på något sätt. 
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Kanske att de loggar in sig även i datorsystemet som då ändrar till hur de vill ha det. Eftersom att 

detta är något som kan ta tid och att de kanske inte kan arbeta till fullo innan inställningarna är 
gjorde är detta något man borde titta närmare på.  

6.3 Slutsats 

Flygledarna kan anses genomföra positionsöverlämningar enligt ett grundmönster och utifrån 
detta mönster finns individuella variationer. Detta grundmönster utgörs av ordningsföljden i 

vilken den överlämnande flygledaren informerar om situationen till den övertagande flygledaren, 
variationerna ser olika ut mellan överlämningar men är då någon av flygledarna gjorde något 
utöver grundmönstret. De fynd som beskrivs i uppsatsen ger en grund i hur 

positionsöverlämningar genomförs på ATCC Stockholm och kan utgöra en del i det större 
arbetet med att kvalitetssäkra dem. Det finns saker som kan förbättras i överlämningarna men 

detta har inte varit huvudfokus i denna studie utan är något framtida studier bör fokusera på. Det 
är svårt att säga vad det är som går fel och därmed leder till incidenter men studien har visat att 
det finns utrymme för förbättringsarbete. Något som både tidigare incidentrapporter och studien 

visar på är en bristande överlämning ökar risken att en incident inträffar. Studien visar att både 
den överlämnande och övertagande flygledaren har ansvar för att få genomföra 
positionsöverlämningen på ett säkert sätt. För att detta ska fungera måste den överlämnande 

informera om allt som är relevant och den övertagande måste vara uppmärksam. Att få 
överlämningarna till att inte bli slentrian kan vara bland det viktigaste men även kanske det 

svåraste.  

6.4 Framtida forskning 

För att hitta förbättringar under positionsöverlämningar behövs ytterligare studier, men att det 

finns saker som kan förbättras i en överlämning har noterats. En tanke jag fick under studiens 
gång var att någon form av aktiv checklista, någon lista som kan involvera både den övertagande 
och den överlämnande flygledaren, även om detta inte svaret på allt. Denna tanke kom från 

Voller et al. (2005) som sa att en checklista standardiserar en överlämning och ger en struktur så 
att det blir lättare för flygledarna att veta all information är överförd. I intervjuerna fick denna 

tanke olika reaktioner. En del trodde inte alls på det och trodde att det snarare skulle mer 
osmidigt, komplicera till saker, ta längre tid och att det skulle bli omständigt. Andra trodde att det 
kanske kunde vara bra men att det skulle bli slentrian av det och att det skulle behöva loggas på 

något sätt för att de skulle följa en sådan samt att de har ju redan sin memorerade lista att följa. 
Checklistan kanske behöver få en förändring om det skulle kunna vara ett sätt att få alla att göra 
överlämningarna mer standardiserade och då få en bättre ordning. Ett sätt att börja detta kan vara 

att undersöka andra domäner som använder en sådan lista som exempelvis sjukvården för att få 
fram en mer dynamisk lista eller bara för att se hur en sådan checklista kan användas på andra 

sätt. Kanske borde man ändra checklistan och ta bort mindra viktiga punkter men kanske lägga 
till något om att påpeka konflikter. 

Något som jag inte vet i dagsläget är hur positionsöverlämningar hanteras under 
flygledarutbildningen. Där skulle det kunna vara bra att verkligen informera hur viktiga dessa är 
och prata om vad som kan hända och även öva på dessa, både att lämna över och ta emot. 

Kanske även att öva på att få en ickekomplett överlämning för att se hur man kan handskas med 
en sådan för att i framtiden veta vad man faktiskt behöver få information om. 
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Något mer som kanske kan underlätta efter själva överlämningen är det tidigare nämnda 

automatiska inställningar. Det skulle kanske då gå snabbare för den övertagande flygledaren att 
bilda sin uppfattning om situationen och därmed kunna fokusera sin uppmärksamhet på vad som 

faktiskt händer i luftrummet till en större grad.  

Hur man metodmässigt bör fortsätta studera positionsöverlämningar måste vara på sätt som 

tillåter att man både kan höra vad som sägs och se vad som sker. Observationer eller 
videoinspelningar ger dessa möjligheter. Om man bara exempelvis skulle lyssna på ljudfiler tror 
jag att mycket skulle missas, exempelvis användandet av olika artefakter. Observationer ger 

möjligheten att direkt se vad som sker och även att kunna prata med flygledarna men att 
flygledarna kanske påverkas av att ha någon närvarande. Videoinspelningar ger möjligheter att se 
vad som händer och vad som sägs men dessa kanske står i vägen på ett annat sätt och därmed 

kan störa flygledarnas koncentration.  

De teorier som använts i denna studie passar för ändamålet att studera hur 
positionsöverlämningar går till under normala omständigheter. I framtida studier kan man dock 
fokusera på en av dem och går djupare ner i den. Denna studie ger en överblick över hur 

teorierna kan appliceras (och framförallt att de går att applicera) och visar därmed att man kan 
använda dem för djupare analyser. 

I framtida studier borde även ytterligare delar av ATCC Stockholm studeras. Denna studie 
fokuserar på en del av ACC som inte hanterar all sorts trafik och därmed inte all sorts 

överlämningar. Även andra delar på dygnet borde studeras för att se hur positionsöverlämningar 
går till när trafiken är som mest krävande vilket kanske kan ställa andra krav på överlämningen.  
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