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Säkerhetskulturen inom flygledningen 
Åsa Ek 
Institutionen för Designvetenskaper 
Avd för Ergonomi och Aerosolteknologi 
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 
 
Flygledning är en aktivitet där säkerhet har högsta prioritet men som idag står inför ökade 
krav på effektivitet, tekniskt utveckling och ändrade förhållanden inom luftfarten. För att 
möta dessa krav genomför den svenska flygtrafiktjänsten stora förändringar i sin organisation, 
t ex bildande av affärsområden, nya arbetsorganisationer och övergång till ett mer datoriserat 
flygkontrollsystem (System 2000). Detta är förändringar som kan påverka den säkerhetskultur 
som finns idag i verksamheten och i förlängningen flygsäkerheten. Luftfartverket är medvetet 
om detta och lägger stor vikt vid att upprätthålla en god säkerhetskultur. I ett pågående 
forskningsprojekt (Hufa) i samarbete mellan Luftfartsverket och Lunds Universitet studeras 
och monitoreras därför säkerhetskulturen samt andra viktiga områden som t ex 
organisationsklimatet och psykosociala arbetsmiljön under dessa förändringsprocesser. Syftet 
är att studera säkerhetskulturen före, under och efter dessa förändringar. Studierna äger rum 
vid de två kontrollcentralerna ATCC Malmö och ATCC Stockholm samt vid delar av LFVs 
ANS-division i Norrköping. Tre mätomgångar är planerade att genomföras med användande 
av standardiserade frågeformulär, observationer och intervjuer. Den första mätomgången har 
genomförts och givit ett baseline värde på säkerhetskulturen.  
 
Resultaten visade övervägande positiva resultat för säkerhetskulturen inom verksamheten. Det 
fanns skillnader mellan de tre organisationerna likaså fanns skillnader i hur olika arbetsnivåer 
inom respektive organisation uppfattade säkerhetskulturen i verksamheten. 
 
 
 
 
 
 


