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Sammanfattning 

Denna magisteruppsats redogör för en anpassning av COCOM (Contextual Control Model) 

till flygledningsdomänen. COCOM är en modell som kan användas för att beskriva och 

förutse kontroll hos operatörer i komplexa system. En central del av modellen är begreppet 

kontrollnivå vilket beskriver hur graden av kontroll hos ett JCS (Joint Cognitive System) 

beror av och påverkar de parametrar som beskriver dess prestation. Fokus i denna uppsats 

ligger på det JCS som omfattar flygledaren i sin arbetsposition. 

 

I uppsatsen anpassas Hollnagels generella beskrivning av kontrollnivåer i COCOM till 

flygledningsdomänen. Till grund för anpassningen ligger en kvalitativ studie i form av 

observation och intervju av sju operativa flygledare vid en svensk kontrollcentral. De tre 

parametrarna målavvägning, subjektivt tillgänglig tid samt planering och prioritering befinns 

särskilt lämpliga för att beskriva kontroll inom flygledning. 

 

I uppsatsen identifieras också, med utgångspunkt i resilience engineering, tolv strategier som 

flygledare använder för att bibehålla kontroll i det vardagliga arbetet. Två exempel på 

strategier är att anpassa sig till kollegor och deras arbetssituation, samt användandet av ”extra 

ögon”, att låta en kollega övervaka arbetet. Valet av strategi kopplas i uppsatsen samman med 

vilken kontrollnivå flygledaren befinner sig på. 

 

Domänanpassningen av COCOM visar att modellen är lämplig för modellering av operatörer. 

COCOM för flygledning kan användas för att bättre klassificera prestation specifikt inom 

detta område, samt som stöd i samband med utvecklandet av nya verktyg och arbetsmetoder. 

Kunskap om kontrollstrategier kan med fördel utnyttjas vid utbildning av flygledare, som med 

denna typ av metakunskap kan få mer medvetna verktyg för att bibehålla kontroll. 
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1 Introduktion 

1.1 Flygtrafik 

Flygtrafiken är idag säkrare än någonsin tidigare. De senaste tio åren har antalet olyckor inom 

reguljär flygtrafik stabiliserat sig kring fyra stycken per en miljon flygningar, i en miljö med 

stadigt växande trafikmängd (ICAO, 2011). Reguljär flygtrafik är därmed ett så kallat 

ultrasäkert system (Amalberti, 2001). Det största hotet mot en säker flygtrafik är att den 

fortsätter växa i en snabb takt. I Europa förutspås flygtrafiken öka med 50% mellan 2012 och 

2035 (EUROCONTROL, 2013). En stor mängd aktörer arbetar dock med att ytterligare öka 

flygsäkerheten i ett alltmer tätt kopplat luftfartssystem. Förbättringar i flygsäkerhet leder, 

förutom färre olyckor, till en effektivare och miljövänligare luftfart (ICAO, 2011).  

1.2 Flygledning 

Syftet med flygledning (Air Traffic Control – ATC) är att upprätthålla separation mellan 

luftfartyg och att säkerställa ett välordnat trafikflöde. Flygtrafiken ska med flygledningens 

hjälp vara ”safe, orderly and expeditious” (ICAO, 2001 s. vii). Flygplan ska, vardagligt 

uttryckt, nå sina destinationer snabbt och säkert. Detta görs primärt genom att flygledare 

tilldelar luftfartyg olika färdvägar och flyghöjder. 

 

Flygledning bedrivs av olika leverantörer av flygtrafiktjänst, kända som ANSP:s (Air 

Navigation Service Providers). Flygledning styrs i grunden av internationella regelverk och 

procedurer, med inslag av nationell och leverantörsspecifik anpassning. 

 

Flygledning, eller mera exakt: flygkontrolltjänst, består av flygplatskontrolltjänst, 

inflygningskontrolltjänst samt områdeskontrolltjänst. Dessa tre typer av tjänster utövas från 

flygledartorn på flygplatsen samt från inflygningskontrollenheter och kontrollcentraler 

(ICAO, 2007). I Sverige finns två områdeskontrollcentraler, Stockholm ATCC (Air Traffic 

Control Centre) vid Arlanda, se Bild 2, samt Malmö ATCC vid Sturup. Det kontrollerade 

luftrummet är uppdelat i sektorer som var och betjänas av flygledare från en arbetsposition.  

 

I arbetspositionen, se Bild 1, har flygledaren typiskt sett tillgång till ett övervakningssystem i 

någon form, t.ex. radar. Radio används för kommunikation med luftfartyg och telefoni för 

kommunikation med flygledningsenheter och andra parter. Som stöd kan det även finnas olika 

konflikthanteringsverktyg. MTCD (Medium Term Conflict Detection) och STCA (Short Term 

Conflict Alert) är system som hjälper flygledaren att upptäcka konflikter i luftrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 2. Stockholm ATCC mars 2007. Bild 1. Arbetsposition Stockholm ATCC. 
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Vid Stockholm ATCC kan en luftrumssektor för områdeskontrolltjänst betjänas av antingen 

en eller två flygledare. Dessa har beteckningen E (executive controller) och P (planning 

controller). I de fall då båda arbetspositionerna är bemannade är, enkelt uttryckt, E:s uppgift 

att kommunicera med flygtrafik och P:s att planera trafikflödet och sköta samordningar med 

andra enheter. Bemanning anpassas efter trafikmängd och -komplexitet. Luftrumssektorer kan 

dessutom slås samman varvid flera sektorer betjänas från en eller två (E och P) positioner. 

1.3 Flygledaren 

Flygledaren har ett kognitivt krävande yrke. Detta beror framför allt på att denna ständigt 

behöver bibehålla en mental bild av den rådande trafiksituationen (Billings, 1996). Till sin 

hjälp har flygledaren – i varierande utsträckning – tillgång till tekniska system såsom radar 

liksom informations- och beslutsstödssystem. 

 

Flygledaren leder luftfartyg genom att kommunicera med flygbesättningar. Kommunikationen 

sker först och främst på engelska i enlighet med internationellt överenskommen fraseologi 

som formaliserar flygspråket (Nolan, 1999). En central del av kommunikationen utgörs av 

klareringar vilka utfärdas av flygledare. Klareringen är en instruktion till eller ett tillstånd för 

flygbesättningen att t.ex. stiga, svänga eller navigera mot en särskild punkt. Klareringar 

motläses, dvs. upprepas av flygbesättningen, som en barriär (Hollnagel, 2004) mot missad 

information och missförstånd. 

 

Flygledaren tillbringar en del av sin arbetstid i position, utförande operativt arbete, och en del 

ur position på rast eller utförande andra arbetsuppgifter. Avvägningen mellan rast och arbete 

skiljer sig mycket mellan länder och typer av flygledningsenheter. Inga signifikanta 

försämringar i uppmärksamhet har hittats vid arbetspass upp till 2 h (Wickens et al., 1997). 

 

Flygledarelever genomgår både teoretisk och praktisk skolning. Den teoretiska 

undervisningen sker i klassrum medan den praktiska sker i simulatorer samt med verklig 

flygtrafik under instruktörs överinseende (Wickens et al., 1997). Efter genomgången och 

godkänd utbildning erhåller eleven flygledarcertifikat. 

1.4 Flygledaren och kontroll 

I början på 50-talet publicerade Fitts sin sedermera berömda lista över vilka typer av förmågor 

som karakteriserade människor respektive maskiner. Denna lista fanns i rapporten ”Human 

Engineering for an effective air-navigation and traffic-control system” vilken utgjorde ett av 

de tidigaste human factors-arbetena inom flygledning. Alltsedan dess har forskare genom en 

mängd studier försökt kartlägga flygledaren och dennas arbete. Nolan (1999) sammanställde 

flygledarens huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 

 Monitorera luftfartygs nuvarande och beräknade framtida positioner 

 Bevaka trafikflödet 

 Planera och anpassa planen efter snabba förändringar 

 Identifiera konflikter 

 Avgöra lämpliga åtgärder 

 Utföra åtgärder 

 

Tidigt såg många flygledaren primärt som en informationsbearbetare (se t.ex. Kirchner & 

Laurig, 1971). I detta paradigm studerades t.ex. flygledarens algoritmer och mentala 
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representationer (Bisseret, 1971) men framför allt begreppet arbetsbelastning1 i olika former. 

Sperandio (1978) beskrev hur flygledare reglerade arbetsbelastningen så att den höll sig i nivå 

med den egna kapaciteten. Sperandio konstaterade att vissa arbetssätt var mera ekonomiska än 

andra och att dessa användes när flygledaren närmade sig sin kapacitetsgräns avseende 

arbetsbelastning. När det däremot fanns outnyttjad kapacitet använde sig flygledare av mindre 

ekonomiska arbetssätt vilka uppfyllde andra kriterier, såsom att uppnå en elegant lösning på 

ett trafikproblem. Wickens med kollegor (1997) menade att hela spannet från låg till hög 

arbetsbelastning behövde uppmärksammas eftersom fel inom flygledning inte endast är 

förknippade med överbelastning. 

 

Inom det informationsbearbetande paradigmet har stor energi även lagts vid att studera 

flygledarens minne. Shorrock (2005) undersökte och kategoriserade glömska2 hos operativa 

flygledare. Den standardiserade kommunikationen tillsammans med regler och procedurer för 

flygtrafiken ställer avsevärda krav på flygledarens minne. Förmågan att frambringa denna 

procedurella kunskap under pressade förhållanden är en central del av yrket (Billings, 1996). 

 

Nära anknuten till minnet är den mentala modellen, ofta refererad till som flygledarens bild3 

(Garland et al., 1999). Med denna bild åsyftas flygledarens mentala representation av 

luftrummet och de luftfartyg som finns däri. Mogford (1997) undersökte flygledarelevers 

situationsmedvetenhet, vilken ansågs reflektera den underliggande mentala modellen, och 

fann att eleverna med god noggrannhet kunde återge luftfartygs position, kurs och höjd vid 

avbrutna simuleringar. Kvaliteten på flygledarens bild har setts som direkt kopplad till dennas 

grad av expertis (Garland et al., 1999) och erfarenhet (Niessen et al., 1999). 

 

Idag har ett ekologiskt synsätt, där flygledaren är en oseparerbar del av ett system bestående 

av människa, maskin och kontext, fått alltmer spridning (se t.ex. Malakis & Kontogiannis, 

2011). Inom detta synsätt reflekteras Sperandios (1978) resultat kring arbetsbelastning av 

ETTO-principen (Efficiency-Thoroughness Trade-Off), enligt vilken människor väger 

noggrannhet mot effektivitet i strävan att hitta en för prestationen4 acceptabel balans 

(Hollnagel, 2004). Då som nu handlar forskningen ofta om att förstå flygledaren och systemet 

i syfte att bättre kunna stödja och utforma dessa. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats utforskar kontroll och kontrollstrategier hos flygledare. Syftet med uppsatsen 

är att anpassa COCOM (Contextual Control Model; Hollnagel, 1998), en modell för 

prestation, till en route-flygledning, samt att lära av de strategier som flygledare använder sig 

av för att bibehålla kontroll.  

 

Frågeställningen är delad i två nära besläktade delar i enlighet med Hollnagels (1998) kriterier 

för anpassning av COCOM. De är: 

 

1. vilka kännetecken finns för flygledares arbete vid olika nivåer av kontroll? 

2. vilka strategier använder sig flygledare av för att bibehålla kontroll i det vardagliga 

arbetet? 

                                                 
1 eng. workload 
2 eng. memory lapse 
3 eng. the controller’s picture 
4 eng. performance 
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1.6 Avgränsningar 

Denna studie har tre huvudsakliga avgränsningar. För det första fokuserar studien på den 

enskilda flygledaren i sin arbetsposition. Denna analysenhet inkluderar förutom flygledaren 

och tidigare nämnda system även den luftrumssektor för vilken arbetspositionen är avdelad 

samt de regler och rutiner som gäller för densamma. Frågeställningen besvaras för denna 

enhet.  

 

För det andra är det viktigt att notera att studien fokuserar på hur kontroll bibehålls snarare än 

förloras – för förlorad kontroll, se Kontogiannis och Malakis (2013). De övergångar mellan 

kontrollnivåer som studeras är alltså främst övergånger till högre kontrollnivåer. 

 

För det tredje görs anpassningen av COCOM för flygledning en-route. Anpassningens 

generaliserbarhet över annan typ av flygledning diskuteras i resultatdiskussionen. 

1.7 Upplägg 

Denna uppsats börjar med en genomgång av relevant teori, med fokus på modellering av 

flygledaren genom COCOM. Därefter följer en redovisning av vald metod, en kombination av 

observation och intervju. Resultat och analys presenteras, följt av diskussion kring metod och 

resultat. Allra sist finner läsaren uppsatsens slutsats. 

 

En notering angående författaren är här på sin plats. Sedan denna magisteruppsats påbörjades 

2007 har författaren utbildat sig till och sedan fem år arbetat som flygledare vid ett regionalt 

torn i Sverige. Detta faktum har oundvikligen påverkat de analyser som återfinns i uppsatsens 

senare del. För vidare resonemang kring detta, se uppsatsens diskussion. 
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2 Bakgrund 

2.1 Att modellera operatörer 

Arbetsanalys5 är samlingsnamnet för alla sätt att analysera människan i arbete (Vicente, 

1999). En typ av arbetsanalys är uppgiftsanalys6 vilken specificerar hur och vilka mål som ska 

uppnås i arbetet (a.a.). En enkel beskrivning av uppgiftsanalys är att den specificerar ”vem 

som gör vad och varför” (Hollnagel, 2006: s. 373, min övers.). Genom uppgiftsanalys har 

forskare skapat modeller över mänsklig kognition och operatörer i arbete i drygt hundra år 

(a.a.). Det faller sig naturligt att dessa modellers fokus har skiftat över tid och att de varit 

beroende av den underliggande filosofin kring kognition. Det går att göra en grov uppdelning 

mellan en kognitivistisk eller informationsbearbetande ståndpunkt å ena sidan och ett 

ekologiskt perspektiv å den andra (Vicente, 1999).  

2.2 Från kognitivism till ekologi 

Det kognitivistiska eller informationsbearbetande paradigmet är dominerande inom psykologi 

och human factors. Inom detta paradigm läggs stor vikt vid människans inneboende kognitiva 

system och de begränsningar som hör till detta. Kognitiv uppgiftsanalys7 utgår från dessa 

kognitiva egenskaper, t.ex. minne, perception och uppmärksamhet. Centralt för denna 

uppfattning är att utforska operatörens mentala modeller i syfte att kunna utforma gränssnitt 

och automation som kan matcha dessa. (Vicente, 1999) 

 

I föregående kapitel gavs några exempel på flygledningsforskning ur detta paradigm. Ett 

ytterligare exempel finns hos Redding och Seamster (1994), som menade att kognitiv 

uppgiftsanalys hade en roll i utbildningen av flygledare eftersom den gav information om hur 

flygledare organiserar information i mentala modeller. Seamster med kollegor (1993) fann 

genom kognitive uppgiftsanalys vad de såg som en-route-flygledarens 13 främsta uppgifter. 

De menade att dessa uppgifter borde vara centrala i utbildningen och att utbildningens struktur 

borde följa strukturen i den mentala modellen hos experter inom flygledning. 

 

Vidare modellerade Niessen med kollegor (1999) flygledarens mentala processer i en 

dynamisk omgivning. Den framtagna modellen, benämnd MoFl, beskrev hur flygledarens bild 

genomgick ständig uppdatering genom cykler av informationsbearbetning i modulerna data 

selection, anticipation, conflict resolution, update och control. I samma 

informationsbearbetande anda presenterade Corker (2000) MIDAS (Man-machine integrated 

design and analysis system), en prediktiv komputationell model för operatörsprestation i 

flygdomänen. Modellen användes bl.a. till att förutsäga prestation hos flygledare i nya 

operativa koncept. Sammantaget har kognitivistiska ansatser dominerat forskning som befattat 

sig med flygledare, åtminstone under det förra århundradet. 

 

Ett steg i en annan riktning togs av McDonald och Johnston (1994), som menade att 

flygpsykologin varit alltför upptagen med teoretiska modeller inriktade på kontrollerade 

laboratoriemiljöer och kognitiva egenskaper hos individen. De argumenterade för att fokuset 

behövde ändras till applicerad forskning med modeller sprungna ur ett ekologiskt synsätt. 

Istället för avskärmat teoretiserande borde forskaren ägna sig åt att knyta modeller till 

operatörernas verkliga arbetsförhållanden i det socio-tekniska systemet. 

                                                 
5 eng. work analysis 
6 eng. task analysis 
7 eng. cognitive task analysis (CTA) 
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Samstämt med detta förordade Vicente (1999) ett ekologiskt perspektiv enligt vilket analys av 

arbete i större grad utgår från kontexten än från individens kognitiva egenskaper. Hollnagel 

och Woods (2005) ansåg att uppgiftsanalys har en felaktig utgångspunkt eftersom den på 

förhand förutsätter ett system delat i människa och maskin med uppgifter tillhörande 

respektive enhet. Istället bör fokus ligga på att definiera de funktioner och förmågor, hos 

systemet som helhet, som gör att det kan bibehålla kontroll. 

2.3 Cognitive Systems Engineering och Joint Cognitive Systems 

Cognitive Systems Engineering (CSE; Hollnagel & Woods, 1983 & 2005) är inriktat mot 

prestation hos kognitiva system snarare än mot att modellera kognition som sådan. Ett 

kognitivt system är ett system som utifrån tidigare erfarenhet kan styra sitt beteende mot 

uppsatta mål. Centralt för CSE är att kognition finns i, och därför också måste studeras i, en 

kontext. Mänskliga operatörer agerar i en kontext och måste därför studeras som del av denna. 

Operatören – i detta fall flygledaren – bildar tillsammans med kontexten en enhet, ett Joint 

Cognitive System (JCS; Hollnagel & Woods, 2005).  

 

Ett JCS kännetecknas av sin förmåga att bibehålla kontroll genom att hantera varierande 

förutsättningar och motverka störningar. Ett JCS i kontroll vet vad som har hänt och vad som 

kommer att hända (Hollnagel & Woods, 2005). Gränsen för vad som utgör ett JCS beror på 

vad som studeras, t.ex. kan flygledningsenheten eller luftfartssystemet i stort ses som ett JCS 

likaväl som flygledaren i sin position (Hollnagel, 2007) – se Figur 1. Funktion, vad JCS:et gör 

och varför, är viktigare än struktur och hur det görs. Detta är en viktig distinktion jämfört med 

uppgiftsanalys. 

 

I denna uppsats ligger fokus på JCS position. JCS position innefattar flygledaren – ett 

kognitivt system – samt de verktyg (artefakter) som denna använder sig av i sin 

arbetsposition. Dessa innefattar t.ex. radio för kommunikation med flygbesättningar samt 

regler för arbetet i form av en drifthandbok. JCS ATCC omfattar ytterligare kognitiva system, 

JCS och artefakter som t.ex. skiftledare och luftrummet i stort. JCS luftfart i sin tur innehåller 

t.ex. flygbolag och övergripande regler för luftfart. På detta sätt ändras fokus för analys 

beroende på vilket JCS som avses. 

 

 

  

flygplatser  
flygbolag 

infrastruktur 
regler för luftfart 

m.m. 

 
skiftledare (WS 

tekniker  
färdplanering (FPC) 

luftrum 
m.m. 

 

radarskärm el. motsv. 
radio och telefon 

luftrumssektor 
drifthandbok 

konfliktverktyg (STCA) 
m.m. 

 

 

Flygledare 

JCS position 

JCS ATCC 

JCS luftfart 

Figur 1. JCS i flygledning. Fritt efter Hollnagel (2007).  
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Ett JCS kan förlora kontroll över ett system, i synnerhet ett komplext sådant. Komplexiteten 

hos ett system, menar Perrow (1984), utgörs av interaktionerna mellan systemets delar. Ju fler 

oförutsägbara interaktioner, desto högre komplexitet. Perrow hävdar att komplexiteten har 

minskat inom flygledning. Hollnagel och Woods (2005) menar dock att komplexiteten hos en 

process bestäms inte bara av dess förutsägbarhet utan även av hur mycket tid som finns 

tillgänglig. Då den tillgängliga tiden är liten kan det vara svårt att skapa en bild av vad som 

händer, vilket gör det svårare att bibehålla kontroll. Brist på tillgänglig tid är en faktor som 

fortfarande utmärker flygledning, även om dess interaktioner har blivit tydligare. 

 

Faktorer som orsakar att JCS förlorar kontroll är, förutom tidsbrist, oväntade händelser, att 

inte veta vad som händer eller vad som ska göras, och brist på resurser (Hollnagel & Woods, 

2005). CSE beskriver hur kognitiva system hanterar komplexitet. Hollnagel (2000) menar att 

vi genom att modellera och därigenom förklara hur kontroll upprätthålls lägger grunden för att 

utveckla JCS där människa och teknik verkar som en enhet mot gemensamma mål. Att 

designa för komplexitet är att stödja JCS i att bibehålla kontroll. 

2.4 Contextual Control Model (COCOM) 

COCOM (Contextual Control Model; Hollnagel, 1998; Hollnagel & Woods, 2005) är ett 

försök att skapa en enkel och pragmatisk modell för prestation hos JCS. COCOM är en 

funktionell modell, vilket betyder att den fokuserar på prestation under olika förhållanden, 

snarare än på underliggande kognitiva strukturer. COCOM är en minimal modell genom att 

den avser förklara prestation genom så få delar som möjligt. COCOM är även en cyklisk 

modell, se Figur 2. Med detta menas att det finns en koppling mellan redan inträffade och 

framtida händelser. Val av handling baseras på ett konstrukt av situationen. Handlingen 

skapar tillsammans med eventuella störningar nya händelser, vars återkoppling ger upphov till 

nya konstrukt. 

 

Figur 2. COCOM och dess cykliska egenskaper (Hollnagel & Woods, 2005).  

HÄNDELSE/ÅTERKOPPLING

HANDLINGKONSTRUKT

bestämmer 

skapar 

ger upphov till 

STÖRNING 
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I detta avseende skiljer sig COCOM på ett betydande sätt från sekventiella (informations-

bearbetande) modeller av kognition. Istället för att anta kausala kopplingar mellan olika 

kognitiva funktioner, lägger COCOM vikt vid tre huvudkoncept: kompetens, kontroll och 

konstrukt. 

 

Kompetens representeras av mängden möjliga handlingar8 som är tillgängliga för JCS:et i en 

specifik situation. Färdigheten och kunskapen – kompetensen – hos JCS:et bestämmer vilka 

handlingar det kan utföra. I kompetens ingår även mängden handlingsmallar9 vilka betecknar 

återkommande grupperade handlingar. 

 

Kontroll är en medvetet förenklad karakterisering av prestation, bestående av en skala 

uppdelad i fyra kontrollnivåer. Varje kontrollnivå har egna specifika karakteristika, vilka 

förklaras nedan. Kontrollnivåerna sträcker sig från ingen eller liten kontroll till fullständig 

kontroll över situationen.  

 

Konstrukt är den förståelse eller tolkning av situationen som JCS:et använder som grund för 

utvärdering och för att välja vilka handlingar som ska utföras. Ett konstrukt skapas från 

framträdande egenskaper eller kännetecken hos situationen och är tillfälligt till sin natur.  

2.5 Kontrollnivåer i COCOM 

Denna studie inriktar sig främst på konceptet kontroll. Prestationen hos ett JCS låter sig 

beskrivas genom de fyra kontrollnivåerna vilka presenteras nedan (se t.ex. Hollnagel, 1998; 

Hollnagel & Woods, 2005)10, ordnade från låg till hög kontroll: 

 

 Oordnad kontroll. Situationsmedvetenheten är låg och miljön föränderlig eller 
okänd. Omgivningen kan vara sådan att tänkande hindras eller avbryts. Valet av 
handling är mer eller mindre slumpmässigt och hänger följaktligen inte samman 
med situationen. Det yttersta tillståndet inom denna kontrollnivå är panik. 

 Opportunistisk kontroll. Här är det situationens framträdande och dominanta 
kännetecken som styr handlingar. Detta betyder att det är tydliga, ytliga och ofta 
förekommande kännetecken som ligger till grund för beslutsfattande. Bristande 
förståelse av situationen samt begränsad tillgänglig tid bidrar till den begränsade 
planering som känntecknar denna kontrollnivå.  

 Taktisk kontroll. Planering är, om än begränsad i omfattning, en central del av 
denna kontrollnivå. Prestationen följer i stor utsträckning kända procedurer och det 
kan verka som om den följer en procedurell prototyp. Vad som ser ut som 
regelbaserat uppträdande är dock istället en återspegling av en återkommande 
kontext.  

 Strategisk kontroll. Högnivåplanering är här central. Tidsspannet är större och 
målen mer avlägsna. De handlingar som genomförs ger inte omedelbar 
återkoppling utan resultaten visar sig på längre sikt. Målet i denna kontrollnivå är 
ökad effektivititet och robusthet.  

 

Ovan beskrivna kontrollnivåer ska ses som nedslag på en skala, inte avgränsade kategorier. 

JCS:ets prestation beror på vilken kontrollnivå det för närvarande befinner sig i. För 

prestationen antas att ju högre kontrollnivå, desto fördelaktigare prestation. Oordnad är den 

minst effektiva kontrollnivån och strategisk är den mest effektiva. Det har dock visat sig att 

                                                 
8 eng. activity set 
9 eng. template set 
10 eng. scrambled, opportunistic, tactical, strategic 
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det i praktiken inte är möjligt att upprätthålla strategisk kontroll under någon längre tidsperiod 

(Hollnagel & Woods, 2005). “[...] the performance of JCSs in general, is likely to be a 

mixture of the opportunistic and the tactical control modes” (a.a., s. 147). 

 

Som ett komplement till beskrivningen av kontrollnivåerna ovan sammanställde Hollnagel 

(1998) på vilket sätt kontrollnivåerna karakteriseras av mängden tillgänglig tid, familjariteten 

inför situationen samt graden av uppmärksamhet11, se Tabell 1 nedan. Hollnagel särskiljer här 

mellan bevakad och obevakad taktisk kontrollnivå. Skillnaden mellan dem kan enklast 

beskrivas som att obevakad taktisk kontroll uppträder då situationen är mycket familjär, 

närmast tråkig, och att uppmärksamheten därför är låg. 

 

Tabell 1. Karakteristika för kontrollnivåerna i COCOM (Hollnagel, 1998). 

Kontrollnivå Tillgänglig tid Familjaritet inför sitationen Grad av uppmärksamhet 

Strategisk Riklig Rutinmässig eller ny Medel till hög 

Taktisk 
(bevakad) 

Begränsad – tillräcklig Rutin men inte riktigt familjär 
– eller mycket viktig uppgift 

Medel till hög 

Taktisk 
(obevakad) 

Mer än tillräcklig Mycket familjär eller 
rutinmässig, nästan tråkig 

Låg 

Opportunistisk För liten eller otillräcklig Något familjär men inte helt 
igenkänd 

Hög 

Oordnad Mycket begränsad Ingen igenkänning Total 

 

Kontrollnivåerna kan användas både för att beskriva och förutsäga prestation. Skalan är 

beskrivande när den används för att ange under vilka förhållanden operatörer byter 

kontrollnivå. Skalan är förutsägande när förväntade handlingar och prestation matchas mot de 

olika kontrollnivåerna. Dock behöver kontrollnivåerna definieras för den aktuella domänen 

för att modellen ska kunna användas praktiskt. 

 

Det är viktigt att inte förväxla de strategiska och taktiska kontrollnivåerna med hur orden 

strategisk och taktisk används inom flygledning. Billings (1997) noterar att taktisk kontroll 

ofta används för att beteckna operativ flygledning (ATC) i realtid, att jämföra med strategisk 

kontroll som används för att beteckna planering av instruktioner och begränsningar för större 

mängder luftfartyg och luftrum (ATM). 

 

Hollnagel (1998) menar att de parametrar som används för att beskriva kontrollnivåerna bör 

vara funktionellt snarare än strukturellt inriktade. De bör alltså beskriva prestation snarare än 

strukturer för informationsbearbetning som t.ex. korttidsminne eller uppmärksamhet. 

Parametrarna bör även vara så få och så enkla som möjligt. I den generella, icke 

domänanpassade, versionen av COCOM har en handfull parametrar beskrivits vid olika 

tillfällen. En uppsättning parametrar (Hollnagel, 2000; Hollnagel & Woods, 2005)12 är: 

 

 antal mål – det antal mål som JCS:et kan ägna sig åt vid ett givet tillfälle 

 subjektivt tillgänglig tid – den tid som JCS:et anser sig ha till förfogande 

 utvärdering av resultat – hur tidigare handlingar utvärderas 

 val av nästa handling – hur nästa handling väljs  

                                                 
11 eng. available time, familiarity of situation, level of attention 
12 eng. number of goals, subjectively available time, choice of next action, evaluation of outcome 
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Ovanstående parametrar, vilka är beroende av varandra, bestämmer graden av kontroll. En 

ändring av parametrarnas värden för med sig en ändring av kontrollnivån (Hollnagel, 2000). 

För att ta ett exempel har en operatör som upplever sig ha mera tid att fatta ett beslut sannolikt 

också en högre nivå av kontroll. För en sammanställning av hur parametrarna definierar 

respektive kontrollnivå, se Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Kontrollnivåer och parametrar i COCOM (Hollnagel & Woods, 2005). 

Kontrollnivå Antal mål Subjektivt 
tillgänglig tid 

Utvärdering av 
resultat 

Val av handling 

Strategisk Flera Riklig Genomarbetad Baserat på 
modeller/förutsägelser 

Taktisk  Flera (begränsat) Tillräcklig Detaljerad Baserat på 
planer/erfarenhet 

Opportunistisk Ett eller två 
(konkurrerande) 

Precis tillräcklig Konkret Baserat på 
vana/association 

Oordnad Ett Otillräcklig Rudimentär Slumpmässig 

 

Sammanfattningsvis beskriver COCOM kontroll hos ett JCS genom att modellera dess 

prestation. Prestationen bestäms av händelser, hur händelserna tolkas och vilken kontrollnivå 

som JCS:et befinner sig i. Kontrollnivån kan beskrivas genom ett antal parametrar vilka bör 

anpassas efter den aktuella domänen. 

2.6 Appliceringar av COCOM  

Hollnagel (2000) förväntade sig att COCOM:s delar och sammansättning skulle komma att 

anpassas eller ändras beroende på vilket område modellen användes inom. Eftersom COCOM 

är en modell av prestation snarare än underliggande struktur bör forskaren utvärdera hur väl 

den matchar verkligheten (Hollnagel, 2002). Nedan beskrivs några exempel på hur COCOM 

applicerats. 

 

Stanton med kollegor (2001) testade kontrollnivåerna i COCOM genom att kategorisera 

grupparbete i en simulerad energidistributionsuppgift. Gruppens arbete klassificerades, 

uppdelat i tidsintervaller på fem minuter, i de olika kontrollnivåerna. Klassificeringen 

baserades inte på några explicita operationaliseringar av kontrollnivåerna, utan gjordes på 

grundval av Hollnagels (1993, i Stanton et al., 2001) tidiga beskrivning av COCOM. 

Klassificeringen av vilken kontrollnivå gruppen arbetade i krävde ett mått av bedömning från 

observatörens sida (Stanton, 2007). Stanton med kollegor fann att det med god tillförlitlighet 

mellan oberoende bedömare gick att klassificera prestation i kontrollnivåer.  

 

I en annan studie av grupper (Palmqvist et al., 2011), denna gång inom området 

räddningsarbete, klassificerades prestation återigen i termer av kontrollnivå. Författarna 

delade in parametrarna som beskriver kontrollnivåer i COCOM i två grupper, observerbara 

och icke observerbara. De observerbara parametrarna låg till grund för klassificering utifrån 

videomaterial. De icke observerbara parametrarna låg till grund för klassificering utifrån en 

enkät i vilken kontrollnivåerna operationaliserats i form av frågor. Noterbart är att alla de 

parametrar Hollnagel och Woods (2005) använde sig av – antal mål, subjektivt tillgänglig tid, 

utvärdering av resultat och val av handling – ansågs tillhöra den icke-observerbara gruppen. 

Observationen och enkäten gav en sammanvägd beskrivning av gruppernas prestation i 
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minutintervaller. De studerade grupperna utövade huvudsakligen taktisk och opportunistisk 

kontroll, i enlighet vad som förutspåtts av Hollnagel och Woods (2005). 

 

Blom med kollegor (2001) använde delar av COCOM för att skapa en matematisk modell av 

flygledarens kognitiva prestation. I modellen berodde flygledarens prestation delvis av vilken 

kontrollnivå denna befann sig på. Endast de taktiska och opportunistiska kontrollnivåerna 

användes. De parametrar som avgjorde kontrollnivå var subjektivt tillgänglig tid och antalet 

otillräckliga klareringar. 

 

Feigh (2011) skapade och utvärderade ett system för kognitivt arbetsstöd13 baserat på 

kontrollnivåerna i COCOM. Dataprogrammet skapades för att stödja operatörer vid 

flygbolags planeringsenheter. Programmet stödde de strategiska, taktiska och opportunistiska 

kontrollnivåerna genom att ha tre specifika lägen med olika funktionalitet. Ett av resultaten 

var att operatörerna fann det mindre ansträngande att arbeta då stödsystemets kontrollnivå 

matchade den egna kontrollnivån. 

 

Ovan beskrivna studier har visat på användbarheten i COCOM:s kontrollnivåer som en 

modell av prestation. Nyligen modellerade dessutom Kontogiannis och Malakis (2013a) 

händelser där kontroll förloras14 hos JCS inom flygledning. De använde sig av ECOM 

(Extended Control Model), en vidareutveckling av COCOM som beskriver hur flera lager av 

kontroll styr JCS:ets prestation. Dessa lager motsvarar COCOM:s kontrollnivåer. Författarna 

identifierade en mängd kontrollstrategier som flygledare använder sig av och beskrev fyra av 

de områden där fel i dessa strategier kan leda till att JCS:et förlorar kontroll. Exempel på 

sådana kritiska strategier var choose among goals och resume earlier actions.  

2.7 COCOM för flygledning 

För att COCOM ska vara praktiskt användbar, t.ex. som grund för analys, behöver modellen 

inkludera en beskrivning för hur kontroll beror av kontexten (Hollnagel, 1998). För att 

modellen ska utgöra mer än en generell uppsättning principer behöver den alltså anpassas till 

den domän där den ska utnyttjas. Först då kan modellen användas som grund för analys, i 

simuleringar, samt som ett prediktivt verktyg. De två viktigaste delarna av denna anpassning 

är, enligt Hollnagel (1998), att specificera: 

 

 vilka kännetecken som finns för arbete på en viss kontrollnivå 

 hur övergångar sker mellan olika kontrollnivåer 

 

Dessa två delar reflekteras av den tudelade frågeställning som presenterats tidigare. En sådan 

anpassning av COCOM för flygledningsdomänen har inte tidigare utförts. I denna uppsats 

görs en sådan anpassning genom analys av JCS position. 

2.8 Flygsäkerhet genom resilience engineering och Safety-II 

Resilience engineering är strävan att ”help people cope with complexity under pressure to 

achieve success” (Woods & Hollnagel, 2006, s. 6). Ett resilient system har förmågan att 

anpassa sin funktion till variation och oförutsedda faktorer (Hollnagel, 2011). Ett huvudtema 

inom resilience engineering är att dra lärdom av när det fungerar15, dvs. av det vardagliga 

                                                 
13 eng. cognitive work support system 
14 eng. loss of control events 
15 eng. learning from what goes right 
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arbete som i de allra flesta fall framgångsrikt hanterar variation och oförutsedda faktorer. 

Detta står i kontrast till det fokus på fel och olyckor som länge varit framträdande inom 

säkerhetsarbete. De anpassningar16 eller strategier som operatörer använder sig av i sitt arbete 

ses inom resilience engineering som en källa till motståndskraft och flexibilitet snarare än 

oönskat beteende som måste stävjas (Rankin, 2013). 

 

Inom flygledning utförs arbetsuppgifter i en komplex omgivning med stor variation och 

återkommande oväntade händelser. Malakis och Kontogiannis (2011) menade att forskning 

inom resilience engineering bl.a. bör vara ägnad åt att studera de strategier flygledare 

använder sig av, dvs. identifiera hur flygledare arbetar till vardags för att upprätthålla kontroll. 

 

Säkerhetsarbete inom flygindustrin är idag ofta likställigt med att begränsa och undvika fel 

och olyckor. Ett sätt att åtgärda ett säkerhetsproblem är att introducera någon form av barriär. 

Hollnagel (2004) definierar barriärer som något som antingen hindrar en händelse från att äga 

rum eller som mildrar konsekvenserna av händelsen om den trots allt äger rum. 

Flygledningssystemet är fullt av barriärer av olika slag. För att ta några exempel finns fysiska 

barriärer i form av en avgränsad operativ lokal; funktionella i form av reservkraft; symboliska 

i form av STCA-system; immateriella i form av regler för flygledning. 

 

Hollnagel (2013) benämner den typ av säkerhetsarbete som fokuserar på att begränsa fel och 

olyckor som Safety-I. Människor ses här som en risk och en källa till fel. Inom Safety-I 

studeras fel och olyckor i system, ofta genom uppgiftsanalys, i syfte att identifiera de 

komponenter som behöver åtgärdas. Flygsäkerhetsbedömningar som görs för ändringar i 

system har idag primärt ett Safety-I-perspektiv. 

 

I kontrast till Safety-I står Safety-II. Inom Safety-II ligger tyngdpunkten på den vardagliga 

prestationen istället för de undantagsfall som incidenter utgör. Hollnagel (2013) menade att 

det fortsatt kommer att finnas många enklare olyckor och incidenter som kan hanteras utifrån 

ett Safety-I-perspektiv. Det finns dock finns ett växande antal fall där resilience engineering 

och Safety-II är användbara utgångspunkter. Detta illustrerades av Woltjer med kollegor 

(2013) som tog fram principer för resilience inom ATM. Avvägningar mellan mål samt 

adaptiv kapacitet var två principer eller koncept som bedömdes som viktiga för resilience 

inom flygledning. Dessa principer kan användas både vid design och 

flygsäkerhetsbedömningar av funktionella ändringar i ATM-system. Författarna fann att 

principerna lockade fram nya problemområden samt gav en mer kvalitativ och arbetsnära 

diskussion än traditionella Safety-I-metoder. 

2.9 Strategier för kontroll 

Ett sätt att lära av vardaglig prestation är att studera strategier. Flygledare förmodas i denna 

uppsats medvetet arbeta för bibehållande eller höjande av kontrollnivå, genom utnyttjandet av 

strategier för detta ändamål. Hos Sperandio (1978) signifierade strategi de olika möjliga 

arbetssätt som kunde användas för att reglera arbetsbelastningen, dvs. olika vägar att nå 

samma arbetsmål. I denna uppsats avses med strategi de i resilience engineering centrala 

anpassningar som JCS gör för att hantera variation och bibehålla kontroll (Rankin, 2013). 

Hollnagel och Woods (2005) benämner dessa strategier för att hantera komplexitet17.  

 

                                                 
16 eng. adaptations 
17 eng. coping with complexity 
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Denna syn delas av Kontogiannis & Malakis (2013b; se även Malakis & Kontogiannis, 2011) 

som identifierade strategier hos flygledare för att hantera komplexitet. De fann både 

individuella kognitiva strategier som t.ex. osäkerhetshantering och samarbetstrategier som 

t.ex. samordning. Författarna menade att flygledare styrs av dessa ”metakognitiva eller 

självreglerande” (s. 33, min övers.) strategier, en form av kontrollmekanism vid sidan av de 

vanliga arbetsuppgifterna. Amalberti (2001) menade att det för att öka säkerheten i redan 

ultrasäkra system är viktigt att stärka mekanismer för kognitiv felkontroll. Kontogiannis & 

Malakis (2013b) drog slutsatsen att flygledares utbildning bör stödja utvecklingen av 

metastrategier istället för att bara behandla det tekniska kunnandet.  

 

I denna uppsats studeras strategier för kontroll utifrån perspektiven hos ovan beskrivna 

resilience engineering och Safety-II. 
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3 Metod 

I syfte att lära känna problemområdet och den arbetskontext i vilken flygledare befinner sig 

gjordes i ett första skede två studiebesök vid två flygledningsanläggningar. I ett andra skede 

deltog författaren som observatör av flygledare i arbete vid en kontrollcentral i Sverige. Det 

tredje skedet, som också utgjorde studiens datainsamling, bestod av en kombination av 

observation och intervju med respondenter som vid tillfället var flygledare vid den aktuella 

kontrollcentralen.  

 

Genom dessa tre steg fokuserades frågeställning och metod mot den slutliga datainsamlingen. 

Metoden beskrivs i detalj nedan.  

3.1 Studiebesök 

I det första skedet gjordes två orienterande studiebesök, det första vid Östgöta kontrollcentral 

och det andra vid Stockholm ATCC. ÖKC är en inflygningskontrollenhet och Stockholm 

ATCC en områdes- och inflygningskontrollenhet. Dessa studiebesök antog formen av semi-

strukturerade samtal, på ÖKC med fokus på flygledarens arbete i allmänhet och på ATCC 

med fokus på kontrollcentralens organisation. Vid dessa studiebesök gjordes anteckningar 

som därefter sammanställdes och fungerade som underlag för efterföljande datainsamling. 

3.2 Deltagande observation 

I ett andra skede skedde en två dagars deltagande observation av operativa flygledare i 

kontrollrummet på Stockholm ATCC. Under dessa två dagar satt författaren med på elva 

arbetspass vid fem olika positioner i kontrollrummet. Detta tjänade som förberedelse för 

senare observation och intervju. 

 

Silverman (2005) menade att observation som metod är fundamental för att förstå en kultur – i 

detta fall flygledning. Kvale och Brinkmann (2009) noterade att intervjuarens känslighet, eller 

förmåga att uppfatta olika nyanser i respondenternas beskrivningar, avgör intervjuns 

reliabilitet. I enlighet med detta syftade den deltagande observationen till att öka författarens 

känslighet och förståelse inom området för att därmed minimera missförstånd och ”förlorad 

mening” vid senare datainsamling och analys. 

 

Vid obervationstillfällena intog författaren en elevliknande roll, där observation och 

semistrukturerade frågor kring arbetet varvades med kommentarer och undervisning från 

respektive flygledares sida. Anteckningar från sessionerna fördes in i ett 

observationsprotokoll som härmed pilottestades. Anteckningarna sammanställdes sedan i 

olika teman, vilka utgjorde underlag för skapandet av en intervjuguide. 

3.3 Observation och intervju 

Studiens datainsamling skedde genom en kombination av observation och intervju av sju 

operativa flygledare vid Stockholm ATCC. Respektive deltagare erhöll information om 

studiens upplägg och syfte och gav sitt samtycke till deltagande.  

 

Den filosofiska utgångspunkten kan bäst beskrivas som hermeneutisk-ekologisk enligt Pattons 

(2002) klassificering. För datainsamlingen användes ett observationsprotokoll (kvalitativt och 

kvantitativt) och en intervjuguide (kvalitativ, semistrukturerad) vars utformning styrts av 

information från tidigare besök. I enlighet med Kvales (1996) rekommendation var dessa 

dokument utformade för att frambringa information som var relevant för den bakomliggande 
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teorin – i detta fall COCOM. Intervjuguiden hade ett deskriptivt fokus i det att den inriktade 

sig på att kartlägga nyckelaspekter i respondenternas upplevda värld (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det var ett medvetet övervägande att inte närmare beskriva COCOM och dess 

kontrollnivåer för respondenterna eftersom detta skulle ha kunnat påverka svaren samt stjäla 

fokus från nämnda nyckelaspekter. 

 

Varje fall bestod av en inledande observation av ett arbetspass i position, där prestationen hos 

JCS:et klassificerades utifrån Hollnagels kontrollnivåer med hjälp av tidigare nämnda 

observationsprotokoll. I observationsprotokollet noterades tider, kontrollnivåer samt 

kommentarer kring tillgänglig tid, familjaritet och uppmärksamhet. Dessa tre karakteristika 

(Hollnagel, 1998) valdes i syfte att vara åtminstone delvis observerbara för en utomstående 

observatör. Detta följdes av en intervju som delvis utgick från händelser vid det föregående 

arbetspasset. Denna kombination av metoder valdes för att höja kvaliteten i bedömningarna 

genom att utnyttja respektive metods fördelar, ett arbetssätt känt som triangulering (Patton, 

2002).  

 

I denna studie fanns en fara i att endast utnyttja intervjumetoden, då detta kunde antas leda till 

mycket abstrakta samtal när det i själva verket var en konkret bild av kontroll i arbetet som 

eftersöktes. Att endast utnyttja observationer bedömdes inte heller vara tillräckligt för att 

ensamt definiera kontrollnivåernas parametrar. Genom att kombinera de två metoderna 

tjänade observationen både som exempel på JCS:ets varierande prestation och som en bas att 

bygga intervjusamtalet på. 

 

Ett ytterligare motiv till denna kombination av metoder var att observationer på egen hand 

inte antogs kunna täcka arbete i de lägsta kontrollnivåerna (oordnad till opportunistisk). 

Författaren antog sådan kontroll vara relativt ovanlig inom flygledning och den kunde därmed 

inte förväntas uppträda inom studiens tidsramar. Samtidigt var det just sådan kontroll som 

kunde förväntas lämna den typ av intryck som kan fångas vid en intervju. En viss del av 

intervjun ägnades således åt att försöka behandla de lägre kontrollnivåerna. 

 

Datainsamlingen utfördes under tre dagar i slutet av mars 2007. De sju respondenterna var vid 

tillfället för intervjun operativa flygledare vid Stockholm ATCC. Respondenterna kan överlag 

betecknas som erfarna, med en medeltid av 17 år i yrket (standardavvikelse: 10). Urvalet 

grundade sig på vilka flygledare som var i tjänst och accepterade en extern observatör de 

aktuella dagarna. Arbetspassens längd varierade mellan 28 och 67 minuter (medel: 50) och de 

efterföljande intervjuernas längd mellan 20 och 51 minuter (medel: 38). Intervjuerna spelades 

in och transkriberades på en nivå av talåtergivning som närmast motsvarar Linells (1994) 

kategori II. Detta innebär att transkriptionen var ordagrann, stavningsnormerad och 

replikorganiserad. 

 

Observationsprotokollet gav resultat i form av klassificering av prestation i kontrollnivåer för 

respektive arbetspass. Palmqvist med kollegor (2011) noterade att denna typ av klassificering 

oundvikligen är observatörens subjektiva bild. Det analytiska ramverket för intervjumaterialet 

var fokuserat på teman i syfte att tydligt belysa dessa (Patton, 2002). Teman identifierades 

(bottom-up) ur intervjumaterialet genom iterativ taggning av transkriptionerna. Dessa teman 

sammanställdes sedan genom att likadant taggat textmaterial från olika respondenter fördes 

samman. Denna tematisering gav överblick över materialet. En ytterligare kategori, strategier 

för att behålla kontroll, sammanställdes separat. 
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4 Resultat 

Nedanstående resultat presenteras enligt följande. Först redovisas de kontrollnivåer som, 

utifrån generella beskrivningar av COCOM, identifierades vid observation av JCS position. 

Sedan redovisas de teman från intervjuer med operativa flygledare som ligger till grund för 

den flygledningsanpassade COCOM som återfinns i analyskapitlet. Till sist redovisas de 

utifrån intervjuer identifierade strategier som flygledare använder för att bibehålla kontroll. 

4.1 Observerade kontrollnivåer 

Klassificeringen av JCS positions prestation under arbetspasset gjordes utifrån Hollnagels 

generella beskrivningar av kontrollnivåerna (se t.ex. Hollnagel, 1998), i likhet med Stantons 

(2007) beskrivning. Detta ska ses som en grov klassificering som alltså gjorts utan att en 

domänanpassad COCOM funnits tillgänglig. Prestationen hos JCS:et bedömdes kontinuerligt 

under observationen och då kännetecken för en kontrollnivå identifierades så noterades 

kontrollnivån i observationsprotokollet. Med hjälp av påföljande intervju och kommentarer i 

observationsprotokollet kunde kontrollnivåerna även bekräftas, eller i något fall justeras, vid 

en genomgång i efterhand.  

 

Ett exempel från klassifieringen finns i fallet respondent 2, vars arbete vid ett tillfälle 

karakteriserades av rikligt med tillgänglig tid, en enligt egen utsago rutinmässig 

arbetssituation samt medelhög uppmärksamhet. Detta gav den observerade kontrollnivån 

strategisk kontroll. Ett annat exempel hämtas från respondent 7 som arbetade i ett delvis nytt 

luftrum (viss familjaritet). Respondenten hade under en stor del av arbetspasset ett icke 

rutinmässigt trafikläge som krävde uppenbart hög uppmärksamhet samtidigt som den 

tillgängliga tiden för att utföra de uppgifter som respondenten önskade var för liten. 

Tidsbristen manifesterade sig genom att samordningar och andra uppgifter stördes och lades 

på hög. Detta gav den observerade kontrollnivån opportunistisk kontroll. De kontrollnivåer 

som identifierades för respektive respondent presenteras i Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Observerade kontrollnivåer hos operativa flygledare. 

Kontrollnivå Respondent 
 1 2 3 4 5 6 7 

Strategisk  x  x  x  
 x x x  x   
Taktisk   x x x  x 
        
Opportunisisk       x 
        
Oordnad        
        

 

I sex av fallen observerades prestation som bedömdes ligga mellan eller pendla mellan 

kontrollnivåerna strategisk och taktisk. I ett av fallen observerades prestation på 

opportunistisk nivå. 

4.2 Tre identifierade teman 

Från intervjuerna framträder tre huvudsakliga teman kring flygledning och kontroll. 

Respondenterna vill utföra sitt arbete så smidigt som möjligt, med näsan över vattenytan, i 

enlighet med listan. Dessa har likheter med COCOM:s parametrar antal mål, subjektivt 

tillgänglig tid och val av handling. 
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4.3 Tema 1: ”Så smidigt som möjligt” 

De flesta av respondenterna nämner flygsäkerhet som det främsta målet i arbetet. Flygtrafiken 

ska dock inte endast vara säker utan även effektiv. En flygledare konstaterar: [5:22] ”Det 

största och högsta som väl vi alla har som mål ett det är ju, det är ju såklart flygsäkerhet, 

trafiksäkerhet, att det ska va lugnt och säkert. Och sen har vi också, vi har ju krav på oss att 

jobba effektivt. Vi kan ju inte ha hur stora avstånd som helst för att målet är ju att det ska bli 

ett effektivt flöde, fast utan påverkan av flygsäkerheten förstås.” 

 

Säkerhet och effektivitet kan, vilket antyds ovan, ibland vara mål som står i konflikt med 

varandra. En annan flygledare säger: [2:30] ”Alltså flygsäkerheten är ju nummer ett, så att om 

man, om man, det är en pilot, det händer ju ofta att dom tjatar om att få direkt och sånt här, 

men konfliktar dom med en annan flygning i vissa lägen kan dom gå direkt om det funkar bra, 

andra inte. Vi försöker alltid vara så smidiga och tillmötesgående till piloterna och så att dom 

ska flyga så snabbt som möjligt för att det ska vara så miljövänligt som möjligt sen det är 

alltid flygsäkerheten som sätter gränserna var vi kan, hur långt vi kan sträcka oss för att, för 

att snabba på deras flygning.” Här framtyder en tydlig avvägning mellan flygsäkerhet och 

viljan att vara tillmötesgående inför piloters önskemål. 

 

De flesta av respondenterna ger uttryck för att arbetet hela tiden är en avvägning mellan dessa 

två – att jobba säkert och att jobba smidigt. På ena änden av skalan är ett idealtillstånd där det 

finns tid att ägna respektive luftfartyg stor uppmärksamhet och där trafiken avvecklas med 

minsta möjliga försening. [6:50] ”...när jag har mycket tid så blir jag nog mera, försöker nå 

det optimala. Att man, öh, detaljjobbar mera och ser att vad kan jag göra med små medel för 

att det ska bli så optimalt som möjligt.” På andra änden av skalan ägnas all kraft åt det mest 

basala flygsäkerhetsmålet, nämligen att upprätthålla separation mellan luftfartygen. [6:50] 

”...om jag har väldigt mycket att göra så blir jag mera fyrkantig, att jag tar till block då som, 

som jag vet säkert ska hålla vare sig det är höjd eller sida. Och man liksom, man tubbar på, 

på servicen relativt flygsäkerheten om jag uttrycker mig så.” En annan respondent uttrycker 

det annorlunda: [1:24] ”...är det mycket att göra så blir det nog en lägre, inte en lägre 

servicenivå utan men den blir ju mer strikt, så. Så vi ger ju direktrouter om vi kan men, är det 

mycket att göra så kanske de faller bort liksom, för att du inte hinner med det därför att det 

hela tiden ska matas på kanske med höjder eller frekvensbyten”.  

 

Denna avvägning mellan säkerhet och smidighet förefaller vara en medveten reglering av den 

tillgängliga tiden. Genom att återgå till ett välkänt och grundläggande arbetssätt sparar man en 

del av sin arbetsresurs – tid: [3:36] ”När det blir för mycket, känner det blir för mycket, så gör 

alla, dom kör mer, det låter dumt att säga säkert, men säkra höjder, dom stannar och sjunker 

ovanpå och låter dom mötas och sen stiger dom sjunk efter. Medans man kanske har två 

stycken, då har man mer tid att bevaka, hinner han över och när det är några minuter kvar, ja 

om man tycker att den kanske inte hinner över, ja då har man tid att svänga. Och den tid, den 

bevakningen vill man inte uppleva när man har en massa andra grejer att göra.”  

 

Angående beslut som fattas då begränsad tid finns tillgänglig säger en flygledare: [1:36] 

”Dom kanske inte blir dom smidigaste besluten. Man tar ju till liksom kanske lite extra 

separation för att hinna lösa det sen men att man ändå matar på hela tiden så att det inte 

liksom, man kommer ännu mera efter.” En annan respondent: [4:34] ”...ju mer man får att 

göra desto striktare blir man. Man, man går mindre direkt och man kryper in i lederna och 

det, i det mest bekanta så att säga för det finns inbyggt i systemet, i luftrumsuppbyggnaden så 

finns det liksom att håller man sig här så ska man va fri...” 
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Att använda sig av ett striktare arbetssätt behöver dock inte endast vara något som tas till när 

tiden tryter. Det kan vara en generell strategi för att reglera sin kontrollnivå. [3:40] ”...en dag 

känner jag mig hur pigg som helst och jättekul att jobba med trafik och har jättefina idéer och 

den andra dan så är jag lite halvtrött, så då kör man liksom automatiskt lite safeare” 

En flygledare beskriver hur det är när han har som allra mest att göra [4:76] ”Man sitter i 

hissen, nu går det fort liksom, man slår huvet i taket [...] nu har jag inte mer kapacitet.” 

Vidare: [4:80] ”...det är ju bara att jobba på alltså, man, man jobbar ju undan allt vad man 

kan så att säga och det blir ju ännu mer där så att säga att till att ta till, då är det inget finlir 

så att säga utan då är det med, med grova medel som man jobbar, man tar i ordentligt och det 

blir inte särskilt smidigt utan man, man tar säkra höjder och sen så får dom ligga kvar på 

dom även om dom skulle vilja sjunka eller stiga och hade jag haft mycket mindre att göra så 

hade jag haft tid att titta att ok, nu, precis nu har jag separation, nu kan dom stiga, nu kan 

dom sjunka utan. Men i det läget så kan dom få ligga kvar. Men vad som helst som inte 

krockar så att säga, man backar till det egentligen.” 

4.4 Tema 2: ”Näsan över vattnet” 

Föregående avsnitt visar förutom på avvägning mellan mål att tillgänglig tid är en central 

aspekt av respondenternas arbetssituation. En respondent anger vilket storleksordning det kan 

röra sig om: [5:30] ”[...] TMA:t har nog ett kortare tidsperspektiv. Där behöver man inte ha 

det här långsiktiga utan trafiken den kommer ju ändå. Medans jag kanske har, i vissa sektorer 

har man ju till exempel luftleder som korsar varann där trafik kan komma på samma höjd och 

där måste man ju ha ett, ett långt tidsperspektiv och titta, titta in, vad kommer att hända om 

femton, tjugi minuter.”. Tidsperspektivet inom inflygningskontrolltjänst (i TMA) är enligt 

respondenten kortare än inom områdeskontrolltjänst. 

 

Flera av respondenterna ger uttryck för att tidspress. En låg kvarvarande tillgänglig tid kan ge 

känslan av förlorad kontroll. En flygledare säger, om att ligga på gränsen för att tappa 

kontrollen [2:54]: ”Jaa, det är när du har vattenytan här, som börjar krypa upp över näsan 

liksom. Du känner hela tiden att nu börjar det liksom bli mycket, nu, ja det är att hålla huvet 

över vattnet på nåt sätt, att är det mycket trafik du ska, du vet att du ska ta en massa beslut, 

eller du har en lista av beslut som du redan vet att du måste göra men du ska få ut det till 

piloterna, till trafiken och så, så är det nånting kanske du har, radion, piloten läser inte 

tillbaks med en gång och dom frågar och det är nån annan pilot som kommer in och stör och 

sånt där och listan blir bara längre. Då känner jag hela tiden att nu måste jag jobba vidare.” 

Situationen ovan, där flygledaren bildligt talat försöker hålla näsan över vattnet, är en 

beskrivning av när flygledaren har en plan (”lista”) för vad som ska göras, men tiden för att 

utföra planen inte räcker till. Uttrycket ”att hålla huvudet över vattnet”, som förekommer hos 

ytterligare en respondent, kan alltså tolkas som en synonym till att den tillgängliga tiden 

tryter.  

 

Går det då att utöka sin tillgängliga tid? Ja, menar en respondent [2:62] ”...genom att arbeta 

på ett visst sätt så skapar du dig tid [...] det handlar om att du ska arbeta på ett strukturerat 

sätt som gör att du är effektiv tidsmässigt, för den tiden du vinner där genom att tala tydligt så 

att piloten hör vad du säger, med rätt fraseologi, det har du igen sen när du har pressad 

situation, mycket trafik kanske.” 

 

Att skapa tid kan alltså vara att utnyttja tiden effektivt och inte slösa bort den genom att t.ex. 

tala otydligt. Men det kan också innebära att utföra vissa uppgifter i förväg, dvs innan 

uppgiften optimalt sett skulle ha utförts. [1:36] ”Så att man får försöka hela tiden ligga på 

framkant och det är väl lite så som vi jobbar också att, man gör det man kan så fort man har 
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tid, man behöver kanske inte sitta och vänta in saker utan att man ringer till ett torn och talar 

om att det kommer en flygning så fort man vet det istället för att kanske vänta fem minuter. 

Lite andra saker sådär, att man utnyttjar den dötid man har till, så att man inte behöver bli 

överbelastad så.” Detta uttalande implicerar att uppgifterna på tidigare nämnda lista har ett 

tillhörande tidsintervall då de lämpligast bör utföras. Att skapa sig tid kan alltså innebära att 

uppgifter från denna lista utförs tidigt under eller kanske till och med före detta tidsintervall. 

[5:52]: ”...genom att utföra vissa uppgifter, till exempel om jag ska ringa 

ankomstberäkningar, man ska göra samordningar med militärer och sånt, man ser att det 

kommer att bli lite att göra om ett tag, att man tar såna här bitar innan trafiken börjar ropa. 

Kanske ringer en ankomstberäkning till Visby-tornet lite tidigt men du blir av med den för då 

slipper du göra det sen, du hade gjort det fem minuter senare men då kommer dom här, 

kommer och ropa mig, så att man gör, gör sig av med vissa uppgifter lite tidigare än normalt. 

Så kan man göra för att utnyttja tiden. Dom här tomrummen som finns i tiden att, just nu så 

händer det ingenting på frekvensen, då kan man jobba med annat så länge. Det gör man nog 

ganska ofta faktiskt, utan att man kanske tänker på det.” Genom att ligga på framkant – arbeta 

i förväg – frigörs tillgänglig tid för andra uppgifter senare. 

 

Att skapa tid behöver dock inte endast handla om att göra saker i förväg utan även om timing. 

[4:60] ”... det är ju att försöka planera, att va lite, välja så att säga när man ska, om man ska, 

måste ringa upp och göra en samordning, välja när man ska ringa och göra samordningen. 

Att nu borde det va tyst i fem sekunder, tio sekunder på, på frekvensen. Det borde inte va nån 

som ropar just nu, då ringer jag. Och då gäller det ju att den då i andra tiden har tid också, 

men, men oftast när man ringer upp så, så, eller blir uppringd, så prioriterar man den som 

ringer upp före flygplanen som ropar på radion. Man försöker höra ungefär vad dom säger 

men oftast är det ju ett rutinmeddelande, vi lämnar höjden, vi närmar oss en höjd, vi vill stiga 

vidare. Men man vet ju att det kan ju va så att den som ringer upp har bråttom, så man 

försöker ta liksom kort och snabbt och klara av det som kommer i interfonen så att säga, från 

en annan flygledare. För det värsta som finns det är att hamna i såna här, ja, det blir nån 

sorts pingpongläge när man själv försöker komma fram och säga sitt samband så säger dom 

”vänta”, och så pratar dom med flygplan och så sitter man ”det var min lucka”. Nu ropar 

dom på mig, så då säger han ”kom igen”, ja då säger jag ”vänta” och så pratar jag med 

mina flygplan och så sitter man och spelar nån sorts väntapingis där fram och tillbaks, då, då 

rasar tiden iväg fort. Man, man försöker planera, man försöker välja när man ska göra sina 

samordningar.”. Här beskriver respondenten hur man genom planering av sin kommunikation 

kan undvika att hamna i situationer som slukar tid. 

 

Avvägningen mellan service och separation som behandlades i föregående avsnitt är även den 

ett uttryck för hanteringen av subjektivt tillgänglig tid. Att ha bevakningslägen minskar den 

tillgängliga tiden eftersom de i sig kräver tid. Ett sätt att skapa tid är således att undvika 

sådana bevakningslägen. [3:36] ”När det blir för mycket, känner det blir för mycket, så gör 

alla, dom kör mer, det låter dumt att säga säkert, men säkra höjder, dom stannar och sjunker 

ovanpå och låter dom mötas och sen stiger dom sjunk efter. Medans man kanske har två 

stycken, då har man mer tid att bevaka, hinner han över och när det är några minuter kvar, ja 

om man tycker att den kanske inte hinner över, ja då har man tid att svänga. Och den tid, den 

bevakningen vill man inte uppleva när man har en massa andra grejer att göra. Då vill man 

inte ha den bevakningen, då stannar man. Så det har inte att göra med säkerhet, det har att 

göra med att man har tid att bevaka det eller inte. Och man kanske inte vill ta den 

chansningen, för chansa gör man aldrig i det här jobbet. Att, den borde stiga över, och så har 

man en massa annat att göra. Och då måste du vara helt hundra på att du har tid att bevaka 

det...” För att öka den tillgängliga tiden krävs också en prioritering av vilka uppgifter som ska 
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utföras [7:134] ”...dom här lågprioriterade uppgifterna där du kanske inte har nåt 

separationsansvar, VFR-hantering och såna saker... kan ta tidsmässigt, rent tekniskt, väldigt 

mycket tid. Och det, man måste lära sig bortse från det när det blir ont om tid så att säga.” 

 

För att sammanfatta finns det enligt respondenterna således flera kända, om än inte i varje 

läge medvetet använda, metoder att utöka sin tillgängliga tid.  

 

Det kan noteras att mängden tillgänglig tid enligt de flesta respondenterna är omvänt beroende 

av mängden trafik, samtidigt som det finns reservationer om att så inte behöver vara fallet. 

[3:30] ”När det blir högtrafik då har jag ju mindre tid att fatta beslut. Men hela det här 

passet som var, fast jag hade rätt mycket in där, så hade jag ju tid, jag hade mycket tid på 

mig, att fatta beslut. Så oftast har man, om man är ute i god tid, en viss god tid, och 

bestämmer sig vad man ska göra eller har en plan B så har man ju tid att fundera.” En annan 

respondent instämmer i att mängden tillgänglig tid kan vara oberoende av trafiken. [1:30]: 

”Det kan ju i och för sig vara så att du kan ha väldigt mycket trafik fast allting bara flyter” 

4.5 Tema 3: ”Listan” 

Respondenterna är eniga om att det som flygledare är viktigt att ha en plan. Respondent 2 

beskriver vad det innebär att vara i kontroll. [2:52]: ”när jag har översikt över alla flygplan 

och jag har separation mellan dom och jag har radioförbindelse med dom och jag har… en 

bild i huvet liksom, hur, vad kommer jag att behöva göra med dom här och har olika 

lösningar på, om jag kan se, om jag har analyserat en situation och sen så vet jag hur jag, 

vad jag kanske måste göra om det inte kommer att hålla separationen eller så. Det är 

kontroll”. Att vara i kontroll är att ha en bild av vad som kommer att – samt kanske kommer 

att – behöva göras. Denna plan kan ta formen av en ”lista”. [2:34]: ”...då får man oftare 

liksom ta tag i saker, arbeta av nånting som är mest, ha en hel kvitteringslista helt enkelt. Vad 

är viktigast liksom. Och hela tiden separation, det är hela tiden det som är viktigast, och sen 

så vilken ska jag ta tag i nu, vilken kan jag vänta lite med. Du har en känsla för vilket som är, 

ligger på”.  

 

Listan är enligt respondenten bara ett sätt att förklara men ger ändå en inblick i flygledarens 

planering och prioritering. Listan är dynamisk och fylls på med uppgifter eftersom de uppstår 

respektive tas bort när de utförs. Respondenten fortsätter [2:54]: ”du har en lista av beslut 

som du redan vet att du måste göra men du ska få ut det till piloterna, till trafiken och så, så 

är det nånting kanske du har, radion, piloten läser inte tillbaks med en gång och dom frågar 

och det är nån annan pilot som kommer in och stör och sånt där och listan blir bara längre. 

Då känner jag hela tiden att nu måste jag jobba vidare. ” Samma respondent förtydligar 

[2:58]: ”Du vet vad som är viktigast, vad, ja, du vet vilken del, vad som är viktigast och det är 

den listan då. Gör du dig av med det så blir det ju ett, ja det är en lista. En 

prioriteringsordning. Det får man lära sig när man, som elev, att fokusera på det som är 

viktigt…” 

 

Alla respondenter använder sig inte av termen lista men pratar icke desto mindre om vikten av 

planering av uppgifter i sekvens och att göra saker i rätt ordning. Särskilt viktigt är det när 

belastningen blir hög. [5:40]: ” om man har mycket trafik så får man nog tänka mycket på 

prioritering, vad du ska göra. Att göra rätt sak först. Som nu när vi satt och det var lite att 

ringa, vem ska jag ringa först och flygplan ropar, vem ska jag svara på först, vad, vad ska jag 

ge för instruktioner. Att man, att man verkligen prioriterar vad man gör för annars kan man 

verkligen komma i bakvattnet där.” 
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Respondent 7 berättar om arbetspasset som just passerat. Under passet har det enligt 

respondenten varit väldigt mycket att göra. [7:12]: ”...så blir det väldigt ostrukturerade 

samordningar hela tiden och du såg ju att det var ju ett par tre på kö hela tiden och det blir så 

blandat sånt som är viktigt och sånt som är mindre viktigt. Och sen gäller det att, man hinner 

ju inte göra exakt när det händer så att säga, dom samordningar man behöver göra. Utan 

man måste ha det bak i skallen hela tiden vad man ska göra nästa gång så att säga. 

Och...men, det gick att ha kollen i alla fall, det gjorde det.” Respondenten har befunnit sig i 

en situation där den tillgängliga tiden varit otillräcklig för att utföra de arbetsuppgifter som 

stått på tur. Som respons till detta sparas uppgifterna ”bak i skallen”, i en lista för att använda 

en annan respondents terminologi. Respondenten förtydligar [7:22]: ”...det gäller liksom att 

strukturera och verkligen ha i huvet exakt och försöka få nån ordning, för att man hinner inte 

göra alla uppgifterna exakt när det händer så att säga utan man måste prioritera. Det är 

väldigt viktigt i dom här lägena.” Det är i lägena där arbetsbelastningen är som allra störst 

som listan behövs som mest. Respondenten avslutar [7:108]: ”Att känna att jag inte missar 

nånting och att jag prioriterar rätt. För en del saker är det mer bråttom med. Och det tyckte 

jag faktiskt att jag lyckades med. Så att då känner jag att jag har kontroll, trots att det är 

mycket som, att man måste prata med flera människor och det är mycket som ska göras. Men 

bara man har den rätta prioriteringen så känns det att man har kontroll.” Trots att 

arbetsuppgifter tränger på och den tillgängliga tiden är för liten ger, enligt respondenten, en 

existerande och rätt följd lista en känsla av kontroll. 

 

Respondent 4 uttrycker en liknande uppfattning [4:72]: ”att vara i kontroll, det är ju, ja det är 

känslan av att ha en plan så att säga. Jag vet hela tiden vad jag ska göra nästa, vad min nästa 

åtgärd är. [...] Så att, att känna att man inte är i kontroll det är, det är, det är för mig en 

riktig olustkänsla. Jag känner att man, man inte riktigt har, ok, nu ropar han in, ”ja, vad ska 

jag göra med den då”. Det är ingen skön känsla.” Att sakna planen är således att sakna 

kontroll.  
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4.6 Strategier för kontroll 

Respondenterna använder sig av en mängd strategier för att bibehålla eller öka kontrollnivån, 

varav några har berörts i föregående avsnitt. För en sammanställning över de strategier som 

framkommit genom intervjuerna, se Tabell 4. Till vänster i tabellen finns de av författaren 

namngivna strategierna och till höger om respektive strategi finns exempel på vad strategin 

kan innebära. Exemplen är hämtade från intervjuerna. 

 

Tabell 4. Strategier för kontroll med exempel från intervjuer, numret på respondenten inom parantes. 

Strategi Exempel från intervjuer 

Öka bemanning 
 

Öppna position (1). Ta in hjälp i tid (1). Ta hjälp av/delegera till kollegor (1). 
Öppna en position, ta in P för avlastning (2, 4, 5). Stöttning från WS och TS 
(3). Dela upp jobbet med P (5). Ropa in någon (6). 

Reglera trafikmängd Trafikrestriktioner (slotar) (1, 2, 3, 7). Stoppa trafik (5). 
Förbereda sig 
 

Se framåt (1). Ta reda på information som saknas (1). Kolla trafikstaplar för 
att förbereda sig (2, 4). Ranga in och ut, dvs hålla uppmärksamhet på hela 
sektorn (3). Förbereda sig genom t.ex. väderbriefing (6). Ranga ut och 
planera, gärna 15 min innan (7). Planera (7). Förbereda sig på kommande 
trafik (7). 

Arbeta enklare 
 

Arbeta med marginal/strikt (1). Extra separation (1). Begränsa bevaknings-
tillfällen (3). Jobba med grova medel (4). Krypa in i lederna (4). Använda 
höjder/begränsa bevakningslägen (6). Tubba på service (6). Kapa arbets-
uppgifter (7). 

Utnyttja tiden Utnyttja dötid (1). Göra saker så snart det finns tid (1). Arbeta strukturerat 
och tidseffektivt (2). Planera sina samordningar (4). Göra saker i förväg (5). 
Göra saker i rätt ordning (5).  

Prioritera Ha en prioriteringsordning (2). Prioritera (1, 5,7). Prioritera bort vissa 
uppgifter (7) 

Använda tekniska hjälpmedel Maestro (sekvensieringsverktyg) (1). Prediction line på de som bryter 
mönstret och andra ”tricks” (6). Gråa ut irrelevanta etiketter, dvs. reducera 
information (7). 

Utöva egenkontroll 
 

Känna sin egen kapacitet (1). Egenkontroll om man inte är på topp (1). 
Anpassa ambition efter hur pigg man känner sig (3). Sköta hälsa, motion, 
mat och sömn (6). 

Använda rösten 
 

Tala tydligt med rätt fraseologi (2). Tryck i rösten (3). Låta lite skarp (4). Låta 
lugn (5). Svara korthugget (7). 

Växla arbetstempo Jobba snabbare (1, 7). Ta korta samordningar (7). 
Anpassa sig till kollegor 
 

Lyssna på/vara delaktig i kollegans arbete (1). Inte överbelasta kollegor 
(1,2). Inte störa kollegor genom att ha högtalare på (1). Ställa rätt 
frågor/förslag till angränsande sektorer (3). Inte sätta kollegor på pottan 
(4). 

Utnyttja extra ögon Ta in ett par ögon till bakom (2, 3, 4, 5).  

 

I namngivningen av strategierna har författaren valt att i möjligaste mån använda sig av 

uttryck och begrepp som förekommit under intervjuerna eller som ingår i vokabulären hos 

svenska praktiserande flygledare. 
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5 Analys 

Detta kapitel följer strukturen i föregående kapitel. Först analyseras de observerade 

kontrollnivåerna. Sedan utnyttjas teman från intervjuerna för att ta fram flygledningsspecifika 

parametrar för kontrollnivåer i COCOM. Till sist analyseras de identifierade 

kontrollstrategierna och på vilket sätt de förhåller sig till kontrollnivåerna. 

5.1 Observerade kontrollnivåer 

De kontrollnivåer som observerades hos respondenterna var främst den strategiska och den 

taktiska. Opportunistisk kontroll observerades endast i ett fall, under ett pass med periodvis 

mycket hög arbetsbelastning. Detta skiljer sig från det som Hollnagel och Woods (2005) 

anger som vanligast och som Palmqvist med kollegor (2011) observerade i sin studie, 

nämligen en blandning av taktisk och opportunistisk kontroll.  

 

Hollnagel och Woods (2005) menar att den strategiska kontrollnivån kräver så stor 

ansträngning att den inte kan upprätthållas särskilt länge. En möjlig tolkning är att arbetets 

natur och arbetspassens längd, åtminstone på denna enhet (observerad medellängd 50 

minuter) gör att strategisk och i synnerhet taktisk kontroll är dominerande kontrollnivåer inom 

flygledning. Det system med avlösningar som existerar inom den observerade 

flygledningsenheten bidrar sannolikt till att dessa högre kontrollnivåer kan upprätthållas. 

5.2 Tre identifierade teman 

De teman som presenterades i resultatdelen analyseras nedan vidare och leder till en för 

flygledning särskild anpassad COCOM. Respondenterna vill, vilket illustrerats i resultaten, 

utföra sitt arbete så smidigt som möjligt, med näsan över vattenytan, i enlighet med listan. 

Dessa har likheter med COCOM:s generella parametrar antal mål, subjektivt tillgänglig tid 

och val av handling. I COCOM för flygledning har dessa parametrar anpassats för att bättre 

passa området. 

5.3 Tema 1: ”Så smidigt som möjligt” 

Kontrollnivåerna i COCOM särskiljs bl.a. av hur många mål som JCS tar hänsyn till. Inom 

flygledning är målen, enligt respondenterna, i första hand flygsäkerhet och i andra hand att 

arbeta smidigt och ge god service. Respondenternas svar visar att de är medvetna om och gör 

en bedömning av sina resurser för att lösa uppgiften. Med resurs menas oftast tillgänglig tid, 

vilken kan ökas genom att t.ex. arbeta snabbare. Det kan också vara förmågan att bevaka 

många olika trafiklägen samtidigt, vilken kan höjas genom att t.ex. bemanna sektorn med en 

ytterligare flygledare. Med resurs menas även den personliga dagsformen, vilken påverkas av 

hälsa, livsstil etc.  

 

Respondenterna menar att ju mer resurser som finns, desto mer energi ägnas åt målet service. 

Detta stämmer väl med Sperandios (1978) resultat, eftersom god service kan vara det 

kriterium som styr val av arbetssätt när det finns överbliven kapacitet. Under lågtrafik tillåter 

man sig att avvika från Hollnagels (1998) handlingsmallar, dvs. de grupperingar eller mönster 

av handlingar som gör människan effektivare, trots att det är lättare att följa de vanliga 

rutterna där konfliktpunkterna är kända. På motsvarande sätt ägnas större energi åt målet 

flygsäkerhet när resurserna minskar. När det är som mest att göra beskriver en flygledare hur 

man, ytterst, backar till ”vad som helst som inte krockar”, dvs ett fullt fokus på ett endaste 

mål, separation av luftfartyg.  
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Respondenterna har alltså gett uttryck för ett motsatsförhållande mellan att å ena sidan arbeta 

snabbt, strikt och på välkänt sätt – effektivt, ur flygledarens synvinkel – och att å andra sidan 

ge god service och hitta på mer kreativa lösningar. Detta är en avvägning som kan liknas vid 

ETTO-principen men där noggrannhet bytts mot service. Flygledaren gör en avvägning 

mellan effektivitet och service och detta styr graden av kontroll och prestation hos JCS:et. Här 

är det viktigt att notera att prestationen framför allt bör mätas i form av grundkravet: 

upprätthållen separation mellan luftfartyg, men även som grad av service vilken enligt 

principen ökar i linje med tillgänglig tid och andra resurser.  

 

Istället för den generella parametern antal mål reflekterar en flygledningsspecifik COCOM 

avvägningen mellan de två främsta målen, separation och service, se Tabell 5. Service kan 

beskrivas på flera sätt beroende på individ och situation. Främst karakteriseras det dock av 

viljan att tillgodose explicita eller upplevda önskemål från piloter och detta görs genom avsteg 

från standardlösningar, eller vad Hollnagel (1998) skulle beteckna som handlingsmallar.  

 

Avvägning mellan mål är också en av de principer för resilience inom ATM som Woltjer med 

kollegor (2013) presenterat. Det är ett tecken på resilience att respondenterna är medvetna om 

de avvägningar som görs, eftersom denna medvetenhet sannolikt ökar JCS förmåga att 

anpassa sin prestation efter variation och oförutsedda faktorer. 

 

Tabell 5. Kontrollnivåerna och parametern målavvägning. 

Kontrollnivå Målavvägning 

Strategisk Separation och service 
Taktisk Separation och service 
Opportunistisk Främst separation 
Oordnad Endast separation 

 

5.4 Tema 2: ”Näsan över vattnet” 

Respondenternas svar visar att tillgänglig tid är en central del av kontroll för flygledare. 

Svaren indikerar att tillgänglig tid stäcker sig från några få sekunder till tiotals minuter 

beroende på luftrum, trafiksituation, flygledare och en mängd andra faktorer. En kvantifiering 

av hur tillgänglig tid påverkar övergångar mellan kontrollnivåer vore önskvärd men är svår att 

frambringa eftersom sådana kvantifieringar skulle vara unika för varje kombination av 

ovanstående faktorer. Istället bör COCOM för flygledning grunda sig i en för den enskilda 

flygledaren lätt identifierbar skattning av den subjektivt tillgängliga tiden. 

 

Givet en viss mängd uppgifter som JCS:et behöver utföra kan den subjektivt tillgängliga tiden 

vid ett visst tillfälle vara tillräcklig. Respondenternas svar indikerar en gräns där den 

tillgängliga tiden inte räcker till för att utföra det arbete som behövs. En respondent benämner 

detta tillstånd ”näsan vid vattenytan”, vilket motsvarar opportunistisk kontroll. I övrigt har 

respondenternas svar inte givit anledning att ändra den generella parametern subjektivt 

tillgänglig tid. COCOM för flygledning föreslås därför innehålla denna parameter, se Tabell 

6. Se vidare i kapitlet för analys av strategier som flygledare använder för att skapa sig tid. 
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Tabell 6. Kontrollnivåerna och parametern subjektivt tillgänglig tid. 

Kontrollnivå Subjektivt tillgänglig tid 

Strategisk Mycket god 
Taktisk Tillräcklig 
Opportunistisk På gränsen till otillräcklig (näsan vid vattenytan) 
Oordnad Otillräcklig 

 

5.5 Tema 3: ”Listan” 

Av intervjusvaren följer att existensen av en plan eller lista är tätt förknippad med känslan av 

att vara i kontroll. I idealläget har flygledaren en plan för vad som ska göras, när och i vilken 

ordning. Detta motsvarar strategisk eller taktisk kontroll. I andra änden av skalan finner vi 

oordnad kontroll, där listan pga. situationens okända eller oväntade art inte följs alternativt det 

inte finns en lista att följa. 

 

Denna uppsats fördjupar sig inte detaljerna kring hur listan uppstår, dvs hur planeringen och 

prioritering av uppgifter sker. Flygledaren använder sin utbildning, erfarenhet, befintliga 

informationskällor och tekniska hjälpmedel i JCS:et, för att nämna några. 

 

Val av handling är en av de parametrar som Hollnagel använder för att beskriva 

kontrollnivåerna. Listan kan ses som en flygledningsspecifik variant av denna eftersom det är 

listan som ligger till grund för vilken åtgärd som väljs. 

 

Istället för den generella parametern val av handling avspeglas planering och prioritering i en 

flygledningsspecifik COCOM i begreppet listan, se Tabell 7. I strategisk kontroll är planen 

och prioriteringen klar och listan följs. Detta gäller i allt mindre grad ju lägre kontrollnivån är. 

 

Tabell 7. Kontrollnivåerna och parametern planering och prioritering. 

Kontrollnivå Planering och prioritering 

Strategisk Listan följs i huvudsak 
Taktisk Listan följs i huvudsak 
Opportunistisk Listan följs till viss del 
Oordnad Oklar lista 

 

5.6 Kontrollnivåer i flygledning 

Hollnagels beskrivningar av de olika kontrollnivåerna stämmer i stort väl överens med det sätt 

på vilket respondenterna pratar om kontroll. Strategisk kontroll är ett tillstånd som enligt 

Hollnagel och Woods (2005) endast kan upprätthållas över kortare tidsperioder. Strategisk 

kontroll har dock observerats hos respondenterna och har därför en plats i COCOM för 

flygledning. 

 

De tre parametrar som identifierats ur intervjumaterialet är sammanställda nedan i Tabell 8. 

Parametrarna är målavvägning, subjektivt tillgänglig tid samt planering och prioritering. Det 

finns ett överlapp mellan parametrarna i det att subjektivt tillgänglig tid i stor grad påverkar 

prestationen beskrivet utifrån de andra parametrarna. 
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Tabell 8. Kontrollnivåer i flygledning. 

Kontrollnivå Målavvägning Subjektivt tillgänglig tid Planering och prioritering 

Strategisk Separation och service Mycket god Listan följs i huvudsak 
Taktisk Separation och service Tillräcklig Listan följs i huvudsak 
Opportunistisk Främst separation På gränsen till otillräcklig Listan följs till viss del 
Oordnad Endast separation Otillräcklig Oklar lista 

 

Parametrarna följer Hollnagels rekommendation (1998) om att vara så få och så enkla som 

möjligt. Parametrarnas förmodas vara lämpliga för användning genom forskarledd 

självskattning men detta bör undersökas genom forskning.  

5.7 Strategier för kontroll 

Att respondenterna kan ge många exempel på strategier som används för att behålla kontrollen 

över situationen visar på en medvetenhet om explicita nivåer av kontroll i arbetet. Flygledare 

motarbetar aktivt en sänkning av kontrollnivån och strävar generellt sett efter att öka 

kontrollnivån om den sjunkit för lågt. Detta ger ekologisk validitet och stöd till COCOM som 

modell av kontroll inom denna domän. 

 

Nedan presenteras en analys av på vilket sätt respektive identifierad kontrollstrategi syftar till 

att öka kontrollnivån. Analysen har sin bas i författarens kunskap inom flygledning och är 

kopplad till relevant teori. Strategierna och deras respektive analys är: 

 

 Öka bemanning. JCS:ets resurser utökas vilket leder till ökad tillgänglig tid och i 
förlängningen en utökad servicegrad då den tillgängliga tiden ändrar JCS:ets 
avvägning mellan effektivitet och service. Att rent praktiskt öka bemanningen 
kräver en högre grad av kontroll till att börja med eftersom ökad bemanning 
initialt kan orsaka ett arbete (öppnande av position) som det inte finns plats med. 

 Reglera trafikmängd. Strategin minskar de yttre krav som ställs på JCS:ets 
prestation. Regleringen kan både ske med god planering långt i förväg eller 
sekundoperativt vid en lägre kontrollnivå. 

 Förbereda sig. Flygledaren ökar familjariteten genom att bekanta sig med 
omständigheter rörande kommande trafiksituationer. Ligger till grund för 
parametern planering och prioritering. Är förknippat med högre kontrollnivåer. 

 Arbeta enklare. Detta ökar kontrollnivån genom att prestation förskjuts från 
servicemålet till säkerhetsmålet. 

 Utnyttja tiden. Ett bättre utnyttjande av den tillgängliga tiden leder till att den i 
praktiken ökar. 

 Prioritera. Även detta ligger till grund för parametern planering och prioritering 
samt, i de fall då uppgifter väljs bort eller förskjuts till senare, till att tillgänglig tid 
ökar. Prioritering av uppgifter görs på alla kontrollnivåer utom den lägsta. 

 Använda tekniska hjälpmedel. Detta ökar kontrollnivån på olika sätt beroende 
på vilket verktyg som åsyftas. Vissa hjälpmedel, såsom t.ex. prediction line, 
minskar osäkerheten i trafikplanering. Den tillgängliga tiden kan då ägnas åt annat. 
Andra hjälpmedel, såsom t.ex. sekvensieringsverktyg, bidrar till en höjd 
kontrollnivå genom parametern planering och prioritering. Tekniska hjälpmedel 
kan användas på alla kontrollnivåer även om det är osannolikt vid den oordnade 
nivån. 

 Utöva egenkontroll. En högnivåstrategi som i sig är ett erkännande av att 
kontrollnivån till att börja med av någon anledning är reducerad. På så sätt har 
denna strategi följdeffekter, från att arbetspasset inte utförs till att t.ex. strategin 
arbeta enklare konsekvent tillämpas. 
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 Använda rösten. En strategi som används för att förmedla vikt, brådska och 
tydlighet för att få snabb och korrekt respons från besättningar och kollegor. På så 
sätt är strategin ett sätt att göra mesta möjliga med den tillgängliga tiden. 

 Växla arbetstempo. När tempot ökas kan fler uppgifter utföras inom samma 
tidsenhet, varmed den tillgängliga tiden i praktiken ökar. 

 Anpassa sig till kollegor. En strategi som är ett erkännande av att vad som är bra 
för ett JCS inte nödvändigtvis är bra för ett annat, tätt sammankopplat, dito. I 
kontrollnivåtermer betyder detta att en åtgärd som ökar kontrollnivån i ett JCS 
samtidigt kan minska kontrollnivån i ett annat. Sådana överväganden görs framför 
allt i högre kontrollnivåer. 

 Utnyttja extra ögon. Detta är den informella varianten av strategin ”öka 
bemanning”. Den är i den meningen individuell och kan tillämpas med kort varsel. 
Syftet med att utnyttja extra ögon, dvs. ta emot stöd av en kollega, kan beskrivas 
på två sätt: dels att öka kontrollnivån, dels att introducera en barriär. Kontrollnivån 
ökas genom att JCS:ets resurser ökar. Barriären introduceras genom att kollegans 
granskning av arbetet motverkar oönskade händelser från att äga rum. Barriären är 
funktionell då kollegan fungerar som detektor. Behovet av en sådan barriär 
infinner sig först och främst under de lägsta kontrollnivåerna.  

 

Flera av strategierna ovan är kopplade till den den flygledningsspecifika beskrivning av 

kontrollnivåerna som tidigare presenterats. Flera av strategierna ökar kontrollnivån genom att 

på olika sätt öka den tillgängliga tiden. De tydligaste exemplen på detta är strategierna utnyttja 

tiden och växla arbetstempo. En, arbeta enklare, reflekterar särskilt avvägningen mellan 

service och säkerhet. I Tabell 9 nedan finns en sammanställning av hur respektive strategi 

förhåller sig till de olika kontrollnivåerna. Tabellen anger, enligt författarens bedömning, 

inom vilka kontrollnivåer som respektive strategi vanligen används samt vilken av 

parametrarna som främst påverkas av strategin. 

 

För strategin arbeta enklare ska tabellen t.ex. utläsas som att strategin används från taktisk till 

oordnad kontroll och att den skapar kontroll genom att påverka avvägningen mellan 

separation och service samt genom att utöka den tillgängliga tiden. Tabellen illustrerar att det 

för olika kontrollnivåer finns strategier som är mer eller mindre lämpade för att öka 

kontrollnivån. Att förbereda sig är t.ex. en strategi lämpad för högre kontrollnivåer medan att 

utnyttja extra ögon passar lägre kontrollnivåer. 

 

Tabell 9. Strategier för kontroll och deras samband med kontrollnivåerna i COCOM för flygledning. M, T och P 

anger vilken av parametrarna (målavvägning, subjektivt tillgänglig tid och planering och prioritering) som främst 

påverkas av strategin. Strategierna är sorterade efter sin användning, från hög till låg kontrollnivå. 

Strategi Strategin ökar 
kontrollen genom 
parametern 

Strategin används främst då kontrollnivån är... 
 

 strategisk taktisk opportunistisk oordnad 

Utöva egenkontroll  M x x   
Förbereda sig T, P x x   
Öka bemanning M, T, P x x   
Anpassa sig till kollegor M, T, P (annat JCS) x x   
Reglera trafikmängd T x x x  
Prioritera P x x x  
Använda tekn. hjälpmedel T, P x x x  
Utnyttja tiden T  x x  
Arbeta enklare M, T  x x x 
Växla arbetstempo T  x x x 
Använda rösten T   x x 
Utnyttja extra ögon M, T, P   x x 
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6 Diskussion 

6.1 Metod 

Detta avsnitt behandlar studiens validitet: i vilken grad resultaten är relevanta, samt studiens 

reliabilitet: i vilken grad resultaten är tillförlitliga eller replikerbara. 

 

Intervjumetoden har några kända begränsningar. Respondenterna kan t.ex. ha uppfattat 

intervjusituationen och inspelningen som hämmande. Dock torde denna effekt vara låg med 

hänsyn till respondenternas långa yrkeserfarenhet och att samtliga hade instruktörsbehörighet. 

Urvalet av respondenter baserades på frivillighet vilket kan ha påverkat resultaten. I en studie 

såsom den föreliggande har detta dock mindre betydelse eftersom intervjuerna syftade till att 

hitta kvalitativa teman, inte dra kvantitativa slutsatser. Det är även viktigt att notera att 

intervjuerna behandlat upplevd snarare än faktisk prestation. Det har inte funnits ett entydigt 

utvärderingskriterium för god prestation i form av t.ex. uppnådd separation eller förkortning 

av flygvägar. Det är möjligt att respondenterna upplever att de presterar sämre när de har en 

låg grad av kontroll, medan den faktiska prestationen i själva verket är bättre. Här har studien 

förlitat sig på att respondenterna, genom sin kunskap och erfarenhet, har en god medvetenhet 

om sin faktiska prestation och vad som bidrar till den.  

 

Studiens validitet kan kritiseras på åtminstone två sätt, som båda kommer av att denna studie 

har vilat tungt på respondenternas subjektiva uppfattning av hur de bibehåller kontroll. För det 

första är det möjligt att respondenternas definition av kontroll inte är densamma som i 

COCOM – enkelt uttryckt: att författare och respondent kan ha pratat om olika saker. För det 

andra är det möjligt att respondenternas svar inte är heltäckande och korrekt avspeglar hur de 

arbetar i praktiken – enkelt uttryckt, att en intervju inte säger allt. 

 

Vad gäller definitionen av kontroll menar jag att respondenternas vardagliga uppfattning av 

vad det innebär att vara i kontroll stämmer väl överens med Hollnagel och Woods (2005) 

beskrivning av att veta vad som har hänt och vad som kommer att hända. Genom detta har 

COCOM varit en relevant modell för kontroll.  

 

Vad gäller svarsvaliditeten hade ett sätt att förbättra denna varit att i högre grad förlita sig på 

inspelad observation och därigenom avgöra hur prestationen påverkades av olika observerbara 

faktorer som t.ex. trafikmängd etc. Det var dock inte möjligt att erhålla tillstånd för sådan 

inspelning i kontrollrummet vilket gjorde att observationen fick begränsas till fältanteckningar 

i ett observationsprotokoll. Denna metodtriangulering ökade dock validiteten genom att 

intervjun förankrades i det observerade arbetet. 

 

Studiens reliabilitet förbättrades av att författaren vid datainsamlingen iklädde sig rollen som 

elev och sedan datainsamlingen utbildat sig till och under flera år arbetat som flygledare. 

Tillsammans med förberedande studiebesök och deltagande observation har denna 

omständighet lett till en djupare förståelse av det transkriberade intervjumaterialet. Detta har i 

sin tur förmodligen minskat mängden missförstånd och felaktiga tolkningar som annars skulle 

ha kunnat försämra reliabiliteten. 

6.2 Resultat 

I stort är COCOM mycket lämpad som modell för prestation och kontroll inom flygledning. 

Tanken om att JCS befinner sig på en kontrollskala med olika nivåer stämmer väl överens 

med den intuitiva bilden av kontroll hos intervjuade flygledare. Noterbart är dock att den 
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vanligast förekommande graden av kontroll i detta fall, strategisk-taktisk, är högre än den 

taktisk-opportunistiska kontroll som tidigare förutspåtts (Hollnagel & Woods, 2005) och 

observerats (Palmqvist et al., 2011).  

 

Som observatör var det tidvis svårt att klassificera kontrollnivåer inom flygledning med 

endast en icke domänanpassad beskrivning till hjälp. Ibland verkade kontrollnivån vara 

beroende av mätbara variabler som t.ex. användning av radiofrekvens eller antal luftfartyg i 

sektorn, men inte alltid. Klassificering krävde, liksom Stanton (2001) observerat, ett mått av 

bedömning från författarens sida. Med hjälp av intervju och kommentarer i 

observationsprotokoll gick det dock att göra en tillförlitlig klassificering av passet som helhet. 

Vad som däremot kan ha gått förlorat är en högre tidsupplösning i klassificeringen, dvs. 

snabba övergångar mellan kontrollnivåer. 

 

Det system av frågor utformade för att identifiera kontrollnivå som Palmqvist med kollegor 

(2011) introducerade är mycket lämpliga för klassificering. De restriktioner som omgärdar 

operativ flygledning gör dock att sådan yttre påverkan måste ske i efterhand. Den lämpligaste 

formen av datainsamling är därför i detta fall (forskarledd) självskattning. Den bästa 

observatören av kontrollnivå inom flygledning kommer inifrån JCS:et. Sådan klassificering 

kan ske både kontinuerligt i mån av tid och i efterhand vid genomgång av inspelat material. 

 

Den anpassning av COCOM som denna uppsats beskriver är möjlig för flygledare att själva 

använda. Alla tre parametrarna är som tidigare nämnts sannolikt lämpliga för självskattning. 

De teman som ligger till grund för COCOM-anpassningen återfinns även utanför en-route-

flygledning vilket gör anpassningen generaliserbar till hela flygledningsdomänen. Den 

anpassning av COCOM som föreligger bör göra det lättare att i framtiden klassificera 

kontrollnivåer inom flygledning. 

 

Strategierna som identifierats ska ses som ett urval – per definition ej heltäckande – av de 

strategier som används. Flera av de identifierade strategierna syftar till att öka den tillgängliga 

tiden. Det är möjligt att tidsskapande strategier är de som respondenterna är mest medvetna 

om och att det finns flera strategier för t.ex. målavvägning som de är mindre medvetna om 

och som därmed inte framkommer lika tydligt vid en intervju. 

 

Strategierna är med något enstaka undantag generaliserbara över olika typer av 

flygledningsenheter. Detta påstående styrks genom författarens domänkännedom. Troligen 

kan kunskapen hos den individuella flygledaren om strategierna och när de är lämpade att 

använda bidra till ett mera medvetet arbete för att öka kontrollnivån. Användningen av 

strategierna kan därför, liksom annan forskning indikerat (Malakis & Kontogiannis, 2011), 

tränas under utbildning och vidareutbildning av flygledare. Med detta menas att utbildning 

inte enbart behöver handla om behärskande av olika arbetsmoment eller att, som tidigare 

nämnts (Seamster et al., 1993), följa den ”mentala modellen” hos experter inom flygledning. 

Metakunskap har en väl motiverad plats. 

 

Man kan även se både COCOM för flygledning och de identifierade strategierna som en 

designguide för JCS. Ett JCS som stödjer högre kontrollnivåer och användningen av 

strategierna stödjer förmågan att bibehålla kontroll. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att anpassa COCOM till en route-flygledning och att utifrån 

resilience engineering och Safety-II lära av de strategier som flygledare använder sig av för att 

hantera komplexitet. För att uppnå detta formulerades en tudelad frågeställning: 1.) vilka 

kännetecken finns för arbete på respektive kontrollnivå och 2.) vilka strategier använder sig 

flygledare av för att bibehålla kontroll i det vardagliga arbetet? 

 

Som svar på 1.) presenterades i föregående kapitel en anpassning av COCOM för flygledning 

genom att tre parametrar för beskrivning av kontrollnivå valdes ut. De parametrar som valdes 

var målavvägning, subjektivt tillgänglig tid samt prioritering och planering. Genom denna 

anpassning av COCOM är det nu lättare att klassificera prestation inom flygledning än, som 

tidigare, enbart med hjälp av generella beskrivningar av kontrollnivåerna. 

 

Som svar på 2.) identifierades tolv strategier som flygledare använder för att bibehålla eller 

öka kontrollnivån. Två exempel på sådana strategier var att anpassa sig till kollegor och deras 

arbetssituation, samt användandet av ”extra ögon”, att låta en kollega övervaka arbetet. 

 

Som svar på på båda frågorna presenterades slutligen en sammanlänkande analys av inom 

vilka kontrollnivåer som respektive strategi vanligen används samt vilken av parametrarna 

som främst påverkas av strategin. 

 

Denna uppsats har utgått från resilience engineering och Safety-II-perspektivet genom att 

lägga fokus vid vardaglig variation och prestation. Sådan vardaglig prestation handlar inom 

denna domän om bibehållande av kontroll. Detta lägger ett relativt sett större fokus på de 

högre kontrollnivåerna i COCOM. Lika intressant är dock förlorande och återtagande av 

kontroll, dvs. ett större fokus på de lägre kontrollnivåerna. Vad leder till sänkt kontrollnivå 

eller förlorad kontroll inom flygledning? I viss utsträckning torde det röra sig om motsatsen 

till de strategier som används för att bibehålla kontroll.  

 

En annan fråga att besvara är på vilket sätt de identifierade strategierna bäst kan inlemmas i 

utbildning på och utformning av JCS. Är det bäst att redan tidigt skapa en medvetenhet hos 

blivande flygledare om vilka metaverktyg som finns att tillgå, eller är kunskap om strategier 

för kontroll något som kräver erfarenhet och som bör introduceras sent? På vilka sätt kan 

tekniken i JCS position stödja användningen av sådana strategier? Med dessa frågor för vidare 

forskning avslutas denna magisteruppsats. 
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