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Abstrakt		
	

	
Syftet	med	min	 studie	 är	 att	 öka	 förståelsen	 för	 de	 samordningsprocesser	 vid	
vilka	 lärande	 sker	 i	 en	 organisation.	 Utgångspunkten	 är	 de	 utredningar	 som	
myndigheterna	gör	och	distribuerar	vid	större	händelser	inom	flygtrafikledning.	
Myndighetens	 syfte	 med	 att	 distribuera	 utredningarna	 är	 att	 skapa	 kollektivt	
lärande	 inom	organisationen.	 Jag	har	använt	en	 fenomenografisk	ansats	 för	att	
studera	hur	chefer	upplever	att	de	och	medarbetarna	lär	då	de	läser,	bearbetar	
och	 vidareför	 incidentrapporternas	 innehåll	 i	 organisationen.	 Resultatet	 av	 en	
intervjuundersökning	visar	att	en	grupp	chefer	har	en	homogen	uppfattning	om	
lärande.	 Det	 arbete	 som	 skedde	 kring	 rapporterna	 berodde	 på	 hur	 och	 vilka	
rapporter	 den	 lokala	 chefen	 valde	 att	 arbeta	med.	De	 lade	 stor	 vikt	 på	 om	det	
gick	att	känna	igen	sig	i	händelserna.	Organiserandet	av	lärande	i	organisationen	
visade	på	en	god	vilja	men	cheferna	saknade	en	tydlig	bild	av	hur	lärande	skulle	
ske.		
	
	
Nyckelord:	incidentutredningar,	fenomenografi,	flygtrafikledning,	kollektivt	
lärande,	lärande	organisation,	kommunikation,	organisationspedagogik	
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Abstract		
	

The	purpose	of	the	thesis	is	to	study	co‐ordination	processes	in	which	learning	
can	be	expected	to	happen	in	an	organization.	The	starting	point	for	the	study	
was	investigations	conducted	in	connection	with	major	incidents	in	air	traffic	
control	towers.	The	reports	are	distributed	throughout	the	organization.	One	
purpose	of	distributing	incident	reports	is	to	enable	for	collective	learning	in	the	
organization.	I	deployed	a	fenomenographic	approach	for	studying	how	
managers	experience	that	employees	learn	by	reading	and	processing	incident	
reports.	I	also	set	out	to	study	opinions	about	how	knowledge	is	passed	along	in	
the	organization.	Interview	results	indicate	that	there	is	a	homogeneous	opinion	
among	a	group	of	managers	about	learning.	Processing	of	contents	related	to	the	
reports	depended	on	how	and	which	reports	the	local	managers	chose	to	share	
and	discuss.	Emphasis	was	on	the	fact	that	one	could	recognize	oneself	in	the	
events.	The	managers	showed	great	effort	in	trying	to	organize	for	learning,	but	
they	were	unable	to	produce	a	clear	picture	of	how	learning	should	take	place.		
	
	
Keywords:	Incident	investigations,	fenomenography,	air	traffic	control,	collective	
learning,	learning	organization,	communication	and	organizational	pedagogogy		
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Inledning	
Många	 organisationer	 använder	 sig	 i	 dag	 av	 ledningssystem	 vars	 syfte	 är	 att	
hjälpa	 organisationen	 framåt	med	hjälp	 av	 den	 information	 som	 inhämtas.	Det	
här	kräver	ett	ständigt	lärande	och	återkoppling	så	att	systemet	inte	blir	enbart	
enkelriktat.	 Pedagogiken	 har	 länge	 lämnat	 detta	 ämne	 åt	 andra	 discipliner	
kanske	på	grund	av	den	länge	starka	kopplingen	till	skolväsendet	men	genom	att	
studera	 en	 högteknologiskt	 driven	 och	 kunskapsberoende	 bransch	 som	
flygtrafikledning	vill	studien	ta	plats	även	på	denna	scen.		
	
Flygtrafikledningen	 är	 en	 av	 de	 branscher	 som	 längst	 använts	 sig	 av	 ett	
rapporteringssystem	 för	 olika	 slags	 händelser.	 Det	 kräver	 en	 kultur	 där	
medarbetarna	 frivilligt	 berättar	 om	 fel	 som	 skett	 och	 att	 de	 omhändertas	 i	 en	
”no‐blame”	 anda.	 Från	 de	 enskilda	 rapporterna	 väljs	 sedan	 några	 ut	 där	 en	
utförlig	utredning	görs	 som	mynnar	ut	 i	 en	 incidentrapport.	 Incidentrapporten	
distribueras	sedan	ut	i	hela	organisationen	för	att	åstadkomma	lärande.	Ett	antal	
chefer	 inom	 LFV	 har	 intervjuats	 i	 syfte	 att	 genom	 deras	 uppfattningar	 om	
lärande	kring	dessa	rapporter	få	en	verklig	bild	av	hur	systemet	fungerar.	
	

Bakgrund	
Avsikten	med	bakgrunden	är	att	beskriva	hur	flygtrafikledning	bedrivs	i	Sverige	
och	 även	 det	 företag,	 Luftfartsverket	 där	 undersökningen	 genomförts.	
Fortsättningsvis	 kommer	 Luftfartsverket	 att	 benämnas	 LFV	 vilket	 är	 det	 namn	
som	 i	dag	oftast	 används.	 Sedan	 följer	 en	beskrivning	av	hur	 ledningssystemet	
för	flygsäkerhet	är	uppbyggt	och	hur	incidentrapportering	fungerar.		
	
Sedan	september	2010	är	delar	av	flygtrafikledningstjänsten	konkurrensutsatt.	I	
skrivande	 stund	 pågår	 en	 utredning	 som	 ska	 tydliggöra	 inom	 vilka	 delar	 fri	
konkurrens	 gäller.	 Före	 det	 datumet	 var	 det	 enbart	 LFV	 som	 bedrev	 den	
verksamheten	inom	Sverige.	För	närvarande	finns	det	ytterligare	en	aktör,	ACR,	
som	bedriver	flygtrafikledningstjänst	men	i	takt	med	att	det	blir	aktuellt	för	fler	
flygplatser	 att	 genomföra	 upphandling	 kan	 även	 andra	 aktörer	 komma	 att	
etablera	sig	i	Sverige.	
	
Transportstyrelsen	 har	 myndighetsansvar	 för	 flygtrafikledningstjänsten	 i	
Sverige	 (SFS	 2008:1300).	 För	 att	 arbeta	 som	 flygledare	måste	man	 inneha	 ett	
certifikat	som	baseras	på	genomförd	grundutbildning,	uppfyllda	medicinska	krav	
samt	 lokal	behörighetskompetens.	Det	är	därför	rimligt	att	anta	att	 flygledare	 i	
dagsläget	är	en	relativt	homogen	yrkesgrupp.		
	
I	 Luftfartsverket	 (LFV)	 finns	 det	 en	 flygsäkerhetspolicy	 (www.lfv.se)	 där	 det	
poängteras	att	flygsäkerheten	alltid	har	högsta	prioritet,	flygsäkerhet	definieras	
som	 ”frånvaron	av	oacceptabel	 risk”.	 Flygsäkerhetsarbetet	 är	 därför	 inriktat	 på	
att	 hitta	 och	 minimera	 riskerna	 så	 långt	 det	 är	 ”praktiskt	 möjligt	 och	 till	 en	
acceptabel	nivå”.		
	
För	 att	 kunna	 behålla	 en	 hög	 flygsäkerhet	 har	 ett	 ledningssystem	 införts	 inom	
LFV	vilket	baseras	på	lagar	och	förordningar	men	som	också	driver	Best	Practice.	
Ledningssystemet	 är	 baserat	 på	 fyra	 huvuddelar:	 organisation	 och	
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säkerhetskultur,	 förebyggande	 säkerhet,	 ständig	 förbättring	 och	 övervakning.	
Inom	den	 första	 delen,	 organisation	 och	 säkerhetskultur,	 betonas	 vikten	 av	 att	
arbeta	med	säkerhetskulturen	i	vardagen.	Där	har	alla	medarbetaren	ett	ansvar	
och	chefens	roll	är	bland	annat	att	uppmuntra	detta	och	säkerställa	att	det	finns	
rätt	kompetens.		
	
“I	 säkerhetskulturen	 ingår	 även	 att	 vi	 ska	 vara	 lärande	 genom	 att	 sprida	 och	
tillgodogöra	 oss	 erfarenheter	 från	 händelser	 som	 inträffat,	 följa	 och	 driva	
utvecklingen	för	att	kunna	införa	nya	arbetssätt”		
	 	 	 	 (www.lfv.se/sv/Flygsakerhet/LFVs‐ledningssystem)	
	
	Förebyggande	flygsäkerhet	är	den	andra	delen	och	 innebär	att	man	ska	“tänka	
efter	före”	så	att	svagheter	och	risker	kan	tas	bort	innan	de	skapat	stora	problem.	
I	 den	 tredje	 delen	 ständiga	 förbättringar,	 poängteras	 att	 alla	 inom	 LFV	 har	
skyldighet	 att	 rapportera	 en	 risk	 eller	 avvikelse	 från	 normala	 rutiner.	 Alla	
rapporter	 analyseras	 sedan	 noga	 av	 en	 central	 handläggare	 i	 syfte	 att	 hitta	
orsaker.	Antalet	rapporter	har	ökat	under	de	30	år	som	LFV	har	arbetat	med	ett	
rapporteringssystem,	 vilket	 LFV	 tolkar	 som	 att	 det	 finns	 hög	
rapporteringsbenägenhet.	 Den	 sista	 delen,	 övervakning,	 beskriver	 att	 det	 sker	
regelbunden	 uppföljning	 av	 flygsäkerhetsnivån	 och	 att	 det	 även	 utförs	
säkerhetsrevisioner.	
	
Incidentrapportering	 är	 en	 viktig	 del	 av	 LFV:s	 arbete.	 De	 flesta	 organisationer	
har,	 som	 nämnts	 tidigare,	 något	 slags	 rapporteringssystem	 för	 avvikelser,	
förbättringar	 etcetera.	 Inom	 LFV	 används	 systemet	 Synergi	 för	 att	 sköta	 de	
inrapporterade	 avvikelserna	 eller	 förbättringsförslagen.	 Det	 finns	 inom	
flygtrafikledningen	 lagar	 och	 förordningar	 som	 tillsammans	 med	 LFV:s	 lokala	
instruktioner	 innebär	 att	 en	 flygledare	 är	 skyldig	 att	 rapportera	 viss	 typ	 av	
händelser.	Detta	gäller	oavsett	om	det	är	flygledaren	själv,	en	kollega,	någon	eller	
något	 annat	 som	 skapat	 situationen.	 Oavsett	 allvarlighetsgraden	 av	 händelsen	
följer	arbetet	alltid	samma	mönster	och	alla	händelser	analyseras.		
	
	Den	normala	gången	är	att	en	 flygledare	noterar	något	och	beslutar	sig	 för	att	
skriva	 en	 avvikelse	 rapport,	 en	 ANS	 DA.	 Rapporten	 skrivs	 in	 direkt	 i	
datorsystemet	 Synergi	 av	 flygledaren	 själv	 och	 den	 lokalt	 operativt	 ansvarige	
chefen,	 CO	 ATS,	 kompletterar	 med	 bland	 annat	 kommentarer	 och	 omedelbart	
vidtagna	åtgärder.	Rapporten	går	sedan	oftast	vidare	till	Transportstyrelsen	som	
information,	dock	med	namnet	på	flygledaren	borttaget.		
	
Rapporten	 kommer	 även	 in	 till	 en	 central	 handläggare	 som	 arbetar	 på	 LFV:s	
huvudkontor.	Handläggaren	klassificerar	incidenten	i	en	rapport.	Här	sker	även	
en	 bedömning	 om	 incidenten	 är	 så	 allvarlig	 att	 en	 större	 utredning	 ska	
genomföras,	 vilket	 också	 den	 lokalt	 ansvarige	 chefen	 kan	 initiera.	 Beslutet	 att	
genomföra	utredningen	 tas	 sedan	 av	den	 ansvariga	 enheten	 centralt,	 vilket	 för	
tornens	del	är	Produktion	Terminal.		
	
Utredningen	sker	med	hjälp	av	ljud‐	och	eventuella	radarinspelningar,	den	ifyllda	
rapporten,	 lokala	 och	 centrala	 bestämmelser	 och	 intervjuer	 på	 plats	 med	 de	
inblandade.	 Innan	 rapporten	 fastställs	 har	 en	 dialog	 förts	 med	 alla	 berörda	
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parter,	 flygledarna,	 den	 lokala	 chefen,	 den	 ansvariga	 enheten	 och	 LFV:s	 safety	
manager	 och	 processansvariga.	 Målet	 är	 att	 ha	 en	 färdig	 rapport	 inom	 tre	
månader.	Själva	rapporten	fyller	en	fastställd	struktur	där	syftet	inte	är	att	”hitta	
den	skyldige”	utan	att	identifiera	alla	orsaker	som	ledde	fram	till	händelsen	och	
komma	 med	 riktade	 rekommendationer.	 Utredarna	 strävar	 efter	 att	
rekommendationerna	ska	vara	så	högt	riktade	som	möjligt	utan	att	för	den	delen	
tappa	kvalitet.	Incidentutredningen	fastställs	sedan	och	läggs	då	ut	på	intranätet	
och	distribueras	till	alla	lokala	chefer.	Den	uppföljning	av	incidentrapporten	som	
sker	 därefter	 är	 de	 rekommendationer	 som	 skrivits	 och	 lagts	 in	 i	 Synergi	 som	
åtgärder	riktade	till	en	specifik	person/funktion.		

	
Problemformulering		
Många	organisationer	 innehåller	 i	dag	vissa	delar	 som	är	 tydligt	utformade	 för	
att	konstruera	ett	kollektivt	 lärande,	ett	exempel	på	detta	är	de	utredningar	av	
flygtrafikhändelser	som	sker	inom	LFV.	Dessa	görs	dels	på	grund	av	de	nationella	
och	 internationella	 lagkrav	 som	 finns	 men	 även	 från	 ett	 tydligt	 internt	
lärandeönskemål.	Syftet	är	att	förhindra	att	liknande	händelser	sker	igen	och	då	
även	på	andra	arbetsplatser	i	Sverige.	Utredningen	resulterar	i	en	rapport	vilken	
oftast	 skrivs	centralt	 inom	LFV	och	sedan	distribueras	ut	 i	organisationen.	Den	
lokala	hanteringen	av	sådana	händelser	sker	utifrån	den	struktur	som	respektive	
arbetsplats	ställer	upp,	vilket	 innebär	att	det	kan	finnas	diskrepans	och	kanske	
en	övertro	 från	organisationen	att	 rapporterna	per	 automatik	 innebär	 lärande.	
Den	 lokala	 hanteringen	 är	 viktig	 att	 undersöka	 då	 lärandeprocesser	 inom	 en	
organisation	 kan	 synliggöras	 samtidigt	 som	 användbar	 kunskap	 för	
organisationen	skapas.		

Syfte	och	frågeställning	
Syftet	 med	 undersökningen	 är	 att	 öka	 förståelsen	 för	 samordningsprocesser	 i	
vilka	lärande	förväntas	av	en	organisation.	Genom	att	utgå	ifrån	de	utredningar	
av	 flygtrafikhändelser	 som	 görs	 vill	 jag	 studera	 chefernas	 uppfattning	 om	 och	
hur	 kunskap	 förs	 vidare	 till	medarbetare.	 Hur	 uppfattar	 cheferna	 sitt	 eget	 och	
medarbetarnas	lärande,	hur	uppfattar	cheferna	organiserandet	av	lärande?		

Tidigare	forskning	
Lukic,	 Maragaryan	 och	 Littlejohn	 (2010)	 har	 gjort	 en	 sammanställning	 av	
forskning	 kring	 incidentrapportering	 och	 lärande.	 De	 studerar	 vilka	
infallsvinklar	som	finns	och	vilket	slags	 lärande	som	framkommer.	Syftet	är	att	
skapa	ett	ramverk	som	bas	för	att	kunna	utvärdera	händelser	och	skapa	lärande.	
Författarna	 definierade	 fyra	 olika	 perspektiv	 vid	 incidentutredningar	 och	 alla	
gäller	vilket	slags	lärande	som	bör	appliceras.	Det	första	perspektivet	var	frågan	
vem	som	lär	sig?	Är	det	individen,	gruppen	eller	organisationen?	Inom	forskning	
kring	organisatoriskt	lärande	har	detta	varit	en	fråga	som	diskuterats	under	lång	
tid	men	som	under	senare	tid	närmat	sig	varandra.	Här	är	det	viktigt	att	fundera	
kring	 vilka	 som	 avses	 lära	 sig	 och	 till	 vilken	 grad.	 Nästa	 perspektiv	 studien	
berörde	var	vilken	 typ	av	 lärandeprocess	som	användes,	var	det	ett	single	 loop	
eller	ett	double	 loop	 lärande?	Författarna	anser	att	de	 flesta	av	de	studier	 som	
ingick	påvisade	ett	single	 loop	 lärande.	Lärandet	karaktäriserades	då	av	snabba	
enkla	lösningar	som	lätt	tenderade	att	skrapa	på	ytan	som	till	exempel	tekniska	
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lösningar	eller	mer	övning	och	genomsyrades	av	ett	mer	bestraffande	tankesätt.	
Double	 loop	 lärandet	 visades	 genom	ett	mer	 reflektivt	 öppet	 tankesätt	 där	det	
grävdes	djupare	efter	grundorsaken.	Detta	leder	till	frågan	vad	det	var	för	slags	
problem	som	orsakade	händelsen,	 för	om	det	kan	identifieras	så	kan	också	rätt	
sorts	lärande	i	förhållande	till	problemet	ses.	Författarna	föreslår	att	Snowdens	
(2002)	Cynafin	modell	kan	vara	ett	bra	verktyg.	Modellen	(Figur1)	delar	in	i	två	
grupper,	 ordningsamt	 och	 icke‐ordningsamt,	 där	 varje	 domän	 har	 ett	
korresponderande	lärande.	Problem	uppstår	då	man	använder	en	lösning	på	ett	
problem	som	hör	hemma	i	en	annan	domän	och	som	skapar	problem,	i	synnerhet	
då	man	försöker	överföra	kunskap	mellan	olika	kontexter.	
	

	
 

Figur 1. Cynafin-modell hos Snowden (2002)  
 
Det	sista	perspektivet	rör	vilken	slags	kunskap	som	är	inblandad,	konceptuellt‐,	
proceduralt‐	 eller	 dispositionalt	 lärande	 (Lukic	 et	 al.,	 2010).	 Konceptuellt	
lärande	handlar	om	konkret	kunskap	om	i	det	här	fallet	säkerhet	och	incidenter.	
Det	 kan	 sträcka	 sig	 från	 kunskap	 om	 tekniken	 till	 en	 djupare	 kunskap	 som	
innebär	 att	 koppla	 samman	 olika	 processer	 och	 lösa	 problem	 genom	 att	 se	
helheter	 i	 delarna.	 När	 sedan	 de	 konceptuella	 kunskaperna	 används	 sker	
proceduralt	 lärande	 för	 att	 hantera	 normala	 situationer.	 Om	 en	 onormal	
situation	 inträffar	måste	 individen	 tänka	 framåt	och	utvärdera	händelserna	 för	
att	 sedan	 välja	 strategi	 för	 att	 lösa	 situationen.	 Under	 dessa	 två	 former	 av	
kunskap	ligger	de	värderingar,	känslor,	intressen	motiveringar	och	beroende	på	
vår	disposition,	läggning,	så	är	vi	olika	benägna	att	se	och	hantera	händelser	på	
olika	sätt,	ett	dispositionalt	lärande.	Kanske	finns	det	en	organisationskultur	som	
omedvetet	styr	hur	allvarligt	vi	ser	på	olika	händelser?	Dessa	tre	är	enligt	Lukic	
et	 al	 (2010)	 vanliga	 inom	 kognitionspsykologi,	 men	 de	 vill	 även	 lyfta	 fram	 en	
fjärde	typ	av	kunskap,	”locativ	kunskap”	eller	metakunskap.	Att	veta	genom	vem,	
var	och	hur	kunskap	kan	skaffas	såväl	inom	som	utanför	organisationen	och	på	
vilket	sätt.	Ett	nätverkande	som	i	dag	är	mer	aktuellt	än	någonsin	som	en	viktig	
kunskap.		
	
Sanne	 (2007)	 genomförde	 en	 studie	 i	 en	 annan	 transportsektor,	 Banverket	
produktion.	 Deltagarna	 arbetade	 med	 tekniskt	 underhåll	 och	 undersökningen	
utfördes	med	hjälp	av	 fokusgrupper	och	 intervjuer.	Syftet	var	att	ange	orsaken	
till	 det	 låga	 antalet	 inrapporterade	 händelser.	 Man	 jämförde	 teknikernas	
uppfattning	om	rapporteringssystemet	med	en	informell	berättartradition.	Man	
diskuterade	 även	 hur	 organisatoriskt	 lärande	 påverkades	 av	 det	 låga	
rapporteringsantalet.	 Resultatet	 visade	 att	 utifrån	 teknikernas	 perspektiv	 var	
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berättandet	 en	 integrerad	 och	 levande	 del	 i	 deras	 kultur	 och	 dagliga	
lärandeprocess.	Rapporteringssystemet	däremot	upplevde	man	inte	fyllde	någon	
kompletterande	 funktion	 i	 förhållande	 till	 berättartraditionen.	 Organisatoriskt	
lärande	var	 sällsynt	på	grund	av	att	berättelserna	bara	nådde	vissa	 i	 företaget.	
Därmed	 blev	 kunskapsspridningen	 dålig.	 Berättelserna	 kom	 också	 från	 en	
specifik	gemensam	kontext	och	 i	och	med	det	blev	det	svårare	att	komma	med	
alternativa	synsätt	på	 incidenter.	Om	systemet	skulle	 fungera	skulle	 teknikerna	
behöva	få	möjlighet	till	ett	större	engagemang	i	incidentrapporteringssystemet.		
	
Inom	flygindustrin	har	rapporteringssystem	funnits	länge	och	det	finns	en	kultur	
som	 stödjer	dem.	 Sjukvården	däremot	 är	precis	 i	 början	 av	denna	process	 och	
har	 influerats	 mycket	 av	 flygets	 metodik	 och	 system.	 En	 jämförelse	 mellan	
sjukvårdens	 och	 flygindustrins	 rapporteringssystem	 i	 Storbritannien	
genomfördes	 av	 Macrae	 (2008)	 där	 syftet	 var	 att	 se	 hur	 dessa	 fungerar	 rent	
praktiskt,	men	även	studera	de	underliggande	sociala	system	som	stödjer	dem.	
Vad	 som	 noterades	 var	 att	 när	 rapporteringssystem	 började	 användas	 inom	
sjukvården	applicerades	inte	alltid	det	nödvändiga	lokala	deltagandet.	Det	aktiva	
deltagandet	 från	den	operativa	personalen	och	 första	 linjens	 chefer	 i	 att	 förstå	
och	hitta	lösningar	på	eventuella	risker	konstaterades	att	vara	en	nödvändig	del	
för	att	lärande	skulle	kunna	ske	och	systemet	fungera	i	organisationen.	Ett	annat	
problem	 som	 identifierades	 var	 dragkampen	 mellan	 det	 centrala	 och	 lokala.	
Utveckling	 av	 arbetsmetodik	 som	 sker	 lokalt	 gynnade	 lärandet	 och	
engagemanget	 från	medarbetarna.	 Däremot	 ansåg	 författaren	 att	 det	 fanns	 en	
risk	att	lärandet	blev	enbart	lokalt	och	att	det	inte	gynnade	hela	organisationens	
lärande.	Det	 fanns	 också	 en	 skillnad	mellan	 sjukvården	 och	 flygindustrin	 i	 hur	
synen	på	 lärande	var.	Myndigheten	 inom	sjukvården	 lärde	sig	och	 informerade	
sedan	 organisationen	 medan	 inom	 flygindustrin	 fanns	 lärandet	 istället	 genom	
medarbetarnas	aktiva	deltagande	i	analysen	av	händelserna.		
	
Antonacopoulou	longitudinella	studie	från	2005,	hos	chefer	vid	tre	olika	banker	i	
Storbritannien,	 hade	 som	syfte	 att	 studera	 förhållandet	mellan	 individuellt	 och	
organisatoriskt	 lärande	 genom	 att	 bland	 annat	 se	 hur	 cheferna	 uppfattade	
lärande.	De	olika	ledarna	i	studien	hade	samma	uppfattning	om	hur	lärande	sker.	
Att	 den	 sker	 genom	 erfarenheter,	 övning,	 coachning	 eller	 när	 en	 nyanställd	
härmar	 en	 rutinerad	 kollega.	 Det	 fanns	 också	 en	 signifikant	 koppling	 mellan	
lärande	och	träning	vilket	indikerade	att	cheferna	uppfattade	att	lärande	skedde	
bäst	 genom	 formell	 utbildning.	 Träning	definierades	 som	 ”tillhandahållande	 av	
kunskaper	 och	 förmågor”	 och	 lärande	 som	 den	 process	 där	 man	 förvärvade	
dessa.	 Enligt	 studien	 tyder	 det	 på	 att	 cheferna	 är	 uppfostrade	 i	 en	 miljö	 där	
lärande	är	något	som	sker	genom	utbildning,	kurser	som	tillhandahålls	centralt	
och	sker	utanför	arbetsplatsen.	Cheferna	uppfattar	därmed	att	det	är	så	det	ska	
vara	 i	 organisationen,	 en	 tolkning	 av	 en	 organisatorisk	 värdering.	 En	 stark	
central	 styrning	 leder	också	 till	 ett	beroende	hos	de	 lokala	enheterna.	Det	 som	
påverkade	chefernas	 lärande	var	bland	annat	om	organisationen	klart	uttalade	
en	vilja	att	de	skulle	lära	sig.	Hade	de	en	syn	att	lärande	var	något	man	gjorde	för	
att	 man	 ville	 det	 själv	 eller	 om	 det	 var	 något	 som	 styrdes	 av	 organisationens	
önskningar,	att	lärandet	låg	i	linje	med	organisationens	uttalade	mål.		Författaren	
anser	att	de	chefer	som	drevs	av	en	egen	vilja	att	 lära	var	de	som	lärde	sig,	de	
andra	spelade	snarare	bara	med	för	att	passa	in	i	kulturen.		
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Teoribeskrivning	

Lärande	organisationer	
Begreppet	den	 lärande	organisationen	är	 ett	 välbekant	begrepp	 för	många	och	
det	är	fortfarande	aktuellt	trots	att	det	har	funnits	med	sedan	början	av	90‐talet.		
En	av	de	mest	betydande	 för	begreppet	är	Senge’s	 (1990)	The	 fifth	discipline,	 i	
vilken	han	beskriver	hur	en	 lärande	organisation	kan	byggas	upp	med	hjälp	av	
de	 fem	 disciplinerna:	 personligt	 mästerskap,	 tankemodeller,	 gemensamma	
visioner,	 teamlärande	 och	 systemtänkande.	 Personligt	mästerskap,	 handlar	 om	
hur	jag	som	individ	kan	identifiera	och	nå	mina	visioner	genom	att	reflektera	och	
interagera	med	min	 omgivning.	 När	 jag	 vet	 det	 skapas	 också	 ett	 driv	 hos	mig	
själv	 att	 lära	mig	mera,	 att	 utveckla	mig.	 Organisationens	 utmaning	 blir	 då	 att	
kunna	möta	mina	behov	och	skapa	en	struktur	som	tål	och	drar	nytta	av	denna	
kreativa	 process.	 Våra	 tankemodeller	 eller	 mentala	 bilder	 bygger	 på	 tidigare	
erfarenheter,	 fördomar	 etcetera	 skapar	 tillsammans	 en	 slöja	 genom	 vilken	 vi	
betraktar	och	agerar	på	omvärlden	och	det	som	sker	i	den.	Tankemodellerna	är	
oftast	omedvetna,	vilket	innebär	en	svårighet	att	identifiera	dem	och	det	är	här	
som	 reflektion	 och	 dialog	 kommer	 in	 som	 verktyg.	 Genom	 att	 lyfta	
tankemodellerna	 till	 ytan	 kan	 organisationen	 skapa	 en	 dynamisk	 och	 kreativ	
utveckling	 istället	 för	 att	 riskera	 att	 fastna	 i	 gamla	 hjulspår.	 Gemensamma	
visioner	 nås	 genom	 att	 skapa	 en	 delaktighet	 i	 de	 mål	 och	 visioner	 som	 styr	
företaget	istället	för	att	enbart	som	företagsledning	applicera	något	som	redan	är	
bestämt	 så	 skapas	 förutsättningar	 för	 att	 nå	 dem.	 Medarbetarnas	 delaktighet	
innebär	med	andra	ord	att	 företaget	måste	kontinuerligt	 lägga	tid	på	att	 lyssna	
på	vad	som	är	viktigt	för	dem	så	att	det	gemensamma	målet	och	visionen	binder	
samman	 alla	 i	 företaget.	 Teamlärande	 innebär	 inte	 att	 individen	med	 hjälp	 av	
teamet	presterar	bättre	utan	att	teamet	tack	vare	individen	presterar	bättre.	När	
allas	olikheter	tas	tillvara	på	och	att	olikheterna	inte	heller	ses	som	problem	utan	
snarare	 som	 tillgångar	 så	 kan	 ett	 kollektivt	 lärande	 ske.	 Nyckeln	 till	 detta	 är	
dialog.	 I	 en	dialog	 lyssnar	man	på	 varandras	 åsikter	 och	 reflekterar	 kring	dem	
istället	 för	att	 försöka	övertyga	om	hur	rätt	man	har.	Förutsättning	för	detta	är	
att	alla	känner	sig	trygga	och	har	ett	förtroende	för	varandra.	Systemtänkande,	är	
själva	 kittet	 som	 håller	 samman	 de	 fyra	 andra;	 personligt	 mästerskap,	
tankemodeller,	 gemensamma	 visioner	 och	 teamlärande.	 Senges	 (ibid.)	
systemteoretiska	 ansats	 innebär	 att	 dessa	 delar	 inte	 kan	 fungera	 för	 sig	 själva	
utan	 det	 är	 kittet,	 kommunikationen	 som	 måste	 synliggöras	 och	 förstås.	
Organisationens	struktur	 i	 sig	är	också	en	viktig	del	då	en	del	 i	 sig	kan	utföras	
perfekt	 men	 i	 ett	 större	 sammanhang	 kan	 den	 uppgiften	 påverka	 helheten	
negativt.	Om	förändringar	ska	kunna	lyckas	är	det	viktigt	att	se	till	helheten	och	
att	 förstå	 vad	 som	 styr	 och	 påverkar	 organisationen,	 samt	 inte	 minst	 kunna	
kommunicera	detta.		
	
Granberg,	2009,	Rowley	&	Gibbs,	2008,	Örtenblad	2009	kritiserar	Senges	 teori	
för	att	vara	alltför	management	och	praktiskt	 inriktad	och	att	syftet	borde	vara	
att	 skapa	 ett	 framgångsrikt	 företag	 där	 alla	 medarbetarna,	 relativt	 okritiskt,	
strävar	mot	företagets	bästa.	Enligt	Granberg	och	Ohlsson	(2009)	finns	det	fyra	
huvudströmningar	 inom	 begreppet	 lärande	 organisationer:	 fokus	 på	 dialog,	
systemtänkande,	 loop‐tänkande	och	 sociokulturella	och	socialkonstruktivistiskt	
perspektiv.	Dialogen	anses	 viktig	då	den	möjliggör	 för	 alla	 att	 få	 sin	 röst	 hörd.	



11	
	

Genom	 att	 inte	 diskutera	 utan	 istället	 lyssna	 på	 allas	 åsikter	 skapas	 bättre	
förutsättningar	för	både	gruppens	möjlighet	till	lärande	och	därigenom	ledarnas	
möjlighet	att	fatta	ett	bra	beslut.		
	
Systemtänkande	 innebär	 att	 det	 inte	 räcker	 att	 de	 enskilda	 personerna	 lär	 sig	
utan	 att	 det	 är	 kommunikationen	 mellan	 delarna	 som	 möjliggör	 en	 lärande	
organisation.	 Loop‐tänkandet	 däremot	 härstammar	 ifrån	 Argyris	 och	 Schöön	
(1978)	 och	 tyngdpunkten	 är	 det	 kollektiva	 lärandet	 som	 leder	 till	 att	 först	
individens,	 och	 sedan	 organisationens	 beteende	 kan	 förändras.	 Granberg	 och	
Ohlssons	 (2009)	definition	av	den	 lärande	organisationen	är	 tydligt	 förankrat	 i	
ett	systemteoretiskt	perspektiv.	
	

Den	 organisation	 som	 skapar	 goda	 förutsättningar	 för	 medarbetarnas	
lärande	och	som	 försöker	 ta	 tillvara	och	nyttiggör	detta	 i	organisationens	
strävan	 att	 påverka	 och	 anpassa	 sig	 till	 omvärlden	 med	 syftet	 hög	
effektivitet.	(s.	51)	

	
Författarna	poängterar	att	medarbetaren	inte	ska	ses	snävt	som	en	person	i	ett	
företag	 utan	 i	 ett	 vidare	 perspektiv.	 Där	 kan	 lärande	 uppkomma	 genom	
kontakter	utanför	företaget,	mellan	medarbetaren	och	kunder,	leverantörer	och	
dess	nätverk.	Enligt	Örtenblad	 (2009)	 är	organisationen	skapad	 för	att	 vara	 så	
dynamisk	 och	 anpassningsbar	 som	 möjligt	 då	 dagens	 omvärld	 kräver	 det.	
Medarbetarna	 arbetar	 självständigt	 i	 en	organisation	 som	karaktäriseras	 av	 en	
icke‐hierarkisk	 struktur,	 decentralisering,	 ett	 öppet	 klimat	 och	 teamarbete.	
Lärande	 sker	 kontinuerligt	 i	 det	 dagliga	 arbetet	 men	 också	 i	 kontakten	 med	
andra	som	inom	teamet	och	med	kunder.	Ibland	kan	kurser	utom	företaget	också	
förekomma	och	alla	uppmuntras	att	ständigt	se	över	sitt	arbete	och	komma	med	
förslag	 till	 förändringar.	 Delaktigheten	 är	 viktig	 och	 man	 är	 medveten	 om	
kollegornas	 olika	 kompetenser	 och	 förmågor.	 Tillsammans	 arbetar	 man	 med	
gemensamma	krafter	mot	samma	vision	och	det	är	därigenom	tydligt	för	alla	vad	
man	 behöver	 lära	 sig.	 Granberg	 och	 Ohlsson	 (2009)	 anser	 att	 den	 har	 vissa	
brister	 i	 sitt	 försök	 att	 vetenskapligt	 förankra	 den.	 De	 vill	 snarare	 lyfta	 fram	
behovet	 av	motsättning	 för	 att	 kunna	 skapa	 lärande	 istället	 för	 att	 riskera	 att	
fastna	i	en	situation	där	alla	tycker	lika,	då	lärandet	stagnerar	för	både	individen	
och	organisationen.	Sammanfattningsvis	kan	begreppet	en	lärande	organisation	
ännu	i	dag	vara	svårfångat	och	ha	olika	betydelser	för	olika	personer.	
	
Kollektivt	lärande		
Granberg	 (2009,	 sid	 139)	 har	 gjort	 en	 sammanfattning	 av	 forskning	 kring	
kollektivt	lärande	och	kom	fram	till	sex	punkter	då	ett	kollektivt	lärande	kan	ske,	
förutsatt	att	alla	i	teamet	är	överens	om	vad	som	ska	ske	och	hur	det	arbetet	ska	
ske.	 Teamet	 måste	 även	 ha	 tid	 för	 att	 interagera	 genom	 samtal,	 men	 även	
möjlighet	 till	 egna	 tankar	 och	 framför	 allt	 arbetar	 alla	 för	 gruppens	 bästa.	Alla	
deltagarna	 ingår	 i	 en	 kontext	 och	 de	 lär	 sig	 genom	 sitt	 samspel	 med	 den.	 I	
kontexten	är	teamets	deltagare	och	att	de	vet	vad	man	ska	göra	en	viktig	del.	När	
sedan	teamet	arbetar	med	att	hitta	en	samsyn	 för	vad	man	ska	göra	är	det	 lätt	
hänt	 att	 medlemmarna	 börjar	 se	 saker	 på	 samma	 sätt.	 Detta	 kan	 leda	 till	 att	
individerna	 gör	 ungefär	 samma	 bedömning	 av	 en	 situation	 och	 den	 visar	 sig	 i	
form	 av	 en	 gemensam	 plan	 då	 alla	 försöker	 lösa	 sina	 uppgifter.	 Utifrån	 en	
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gemensam	 samsyn,	 som	 bygger	 på	 allas	 kunskaper	 och	 förmågor,	 har	 alla	 i	
teamet	bättre	möjligheter	att	klara	av	sin	uppgift.	När	arbete	sker	i	en	grupp	kan	
lärande	mervärde	uppnås	 jämfört	med	att	varje	 individ	själv	 försöker	 lösa	sina	
uppgifter	utifrån	sin	egen	kompetens	och	förmåga,	en	positiv	synergi	uppstår.		
	Ordet	 synergi	 kan	 översättas	 som	 när	 minst	 två	 faktorer	 samverkar	 och	 den	
sammanlagda	summan	av	dessa	blir	större	än	de	enskilda	delarna	(NE.se).	Med	
andra	ord	när	1+1	är	inte	lika	med	2	utan	3.	
	
Direkt	 kommunikation	 mellan	 individer	 är	 viktig	 för	 att	 samspelet	 ska	 kunna	
fungera	och	 lärande	uppstå	men	även	kontexten	är	 väsentlig.	Granberg	 (2009)	
anser	 att	 teamet	 måste	 ha	 en	 samsyn	 på	 dess	 uppgift	 och	 den	 skapas	 utifrån	
organisationens	 kärnuppgift.	 Olika	 organisationer	 ger	 olika	 sammanhang	 och	
genererar	 därigenom	 kunskap	 på	 olika	 sätt,	 det	 kollektiva	 lärandet	 är	 därmed	
kontextberoende.	 Döös	 och	 Wilhelmsson	 (2005)	 beskriver	 det	 som	 att	 en	
gemensam	 handlingsarena	 skapas.	 	 Hitintills	 har	 enbart	 det	 positiva	 som	 kan	
uppnås	 genom	 teamarbete	 lagts	 fram,	 vilket	 är	 naturligt	 då	 kollektivt	 lärande	
handlar	om	en	positiv	synergi	 i	ett	 team,	 teamthink	 (Neck	&	Manz,	1994).	Men	
det	 kan	 också	 finnas	 negativa	 sidor	 som	 motsatsen	 till	 teamthink,	 groupthink	
(Janis,	1982).	Groupthink	innebär	att	gruppen	istället	för	att	ta	in	nya	tankar	och	
idéer	istället	vänder	sig	inåt	och	dialogen	och	diskussionerna	avtar	då	alla	börjar	
tycka	lika.	Att	arbeta	i	grupp	har	alla	erfarenhet	av	och	många	av	oss	har	säkert	
stött	på	 tillfällen	då	det	känts	 som	om	det	 snarare	 försvårade	än	underlättade.	
Dynamik	 är	 viktigt	 för	 allt	 lärande	men	 det	måste	 också	 finna	 en	 tilltro	 till	 de	
andra	 i	 gruppen	 för	 att	 vilja	 delge	 sig	 av	 sina	 erfarenheter.	 Gruppen	 består	 av	
individer	som	måste	ges	eget	utrymme	för	att	kunna	prova	sina	tankar	och	sitt	
arbetssätt.	 Genom	 att	 få	 den	 möjligheten	 utvecklas	 individen,	 lär	 sig	 och	 kan	
sedan	hjälpa	till	att	utveckla	gruppen	(Ohlsson	&	Stedt,	2003).		
	
Granberg	och	Ohlsson	(2005)	visar	på	en	studie	av	arbetslagsmöten	inom	skola	
och	barnomsorg	(Ohlson,	1996;	2004)	där	de	i	samtalen	kan	se	två	exempel	på	
att	ett	kollektivt	lärande	sker.	När	individerna	berättar	om	saker	som	inträffat	i	
jobbet	 och	 hur	 de	 agerade	 och	 tänkte	 då	 möjliggör	 de	 en	 viktig	 utveckling.	
Genom	 att	 dra	 nytta	 av	 tidigare	 samtal/erfarenheter	 och	 sedan	 reflektera	 kan	
gruppen	veta	hur	de	ska	agera	 i	 framtiden.	Det	som	vid	första	anblicken	kan	te	
sig	som	ett	möte	där	mycket	av	tiden	handlar	om	att	planera	aktiviteter,	möten	
etcetera	 får	 därmed	 en	 djupare	 botten.	 Dessa	 möten,	 aktiviteter,	 samtal,	
reflektioner	som	bygger	på	individen	men	mynnar	ut	i	det	gemensamma	kan	ses	
som	 steg	 i	 ett	 kollektivt	 lärande,	 en	 process	 som	 för	 varje	 steg	 blir	 allt	 mer	
handlingskoordinerad.	 Här	 kommer	 återigen	 det	 självklart	 centrala	 i	 ett	
kollektivt	 lärande,	 individernas	medverkan.	 Viljan	 att	 samarbeta	 och	 intresset	
för	kollegans	kunskaper.	
	
Sammanfattning	
Även	 om	 begreppet	 en	 lärande	 organisation	 har	 funnits	med	 ett	 tag	 så	 är	 det	
fortfarande	 något	 som	 används	 i	många	 forum.	 Svårigheten	med	 ett	 välanvänt	
begrepp	är	att	betydelsen	kan	skifta	mellan	de	som	använder	det.	Det	är	därför	
viktigt	att	definiera	begreppet	innan	man	väljer	att	använda	sig	av	det.	Kollektivt	
lärande	bygger	på	individens	vilja	att	lära	sig	av	varandra	och	att	vilja	dela	med	
sig.	 Kommunikationen	 mellan	 individerna	 är	 beroende	 av	 bland	 annat	 våra	
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värderingar,	normer	och	den	miljö	vi	befinner	oss	i.	
	

Metod	
Vid	 valet	 av	 fenomenografisk	 metod	 föll	 det	 mig	 naturligt	 att	 använda	 en	
fenomenografisk	 ansats	 som	 speglar	 mitt	 ontologiska	 och	 epistomologiska	
ställningstagande	 och	 val,	 samtidigt	 som	 studiens	 syfte	 nås	 genom	 att	 studera	
chefers	 uppfattning	 av	 lärande	 och	 hur	 det	 lärandet	 organiseras.	 Den	
fenomenografiska	 ansatsen	 har	 sitt	 ursprung	 från	 en	 grupp	 bestående	 av	
Ference	Marton,	Lars	Owe	Dahlgren,	Lennart	Svensson	och	Roger	Säljö	hos	den	
pedagogiska	 Institutionen	 vid	 Göteborgs	 Universitet,	 den	 så	 kallade	 INOM	
gruppen	 1977.	 INOM	 gruppen	 fick	 sitt	 namn	 ifrån	 boken	 Inlärning	 och	
omvärldsuppfattning	 som	de	gav	ut	1977.	Vid	en	 studie	uppmärksammades	att	
studenter	uppfattade	 texter	på	olika	sätt	och	att	dess	 skilda	uppfattningar	gick	
att	 kategorisera,	men	 att	 en	 sådan	metod	 saknades	 varvid	 fenomenografi	 som	
begrepp	introducerades	av	Frances	Marton	(Paulsson,	2008).	Fenomenografin	är	
starkt	kopplad	till	lärande	och	dess	två	dimensioner:	vad	och	hur	vi	lär	oss.	Vad	
vi	 lär	 är	 kopplat	 till	 objektet	 och	 hur	 vi	 lär	 oss	 är	 avgränsningen	 till	 objektet	
(Uljens,	 2000).	 Vi	 erfar	 eller	 uppfattar	 därmed	 objektet	 olika	 beroende	 på	 den	
avgränsning	vi	har	när	vi	tänker.	Varför	uppfattade	då	eleverna	texten	olika	och	
därigenom	 lärde	 sig	 olika	 saker?	 Vår	 uppfattning,	 eller	 som	Marton	 och	Booth	
(2000)	föredrar,	vårt	erfarande	är	det	som	knyter	oss	samman	med	omvärlden	
och	 ur	 det	 föds	 kunskap.	 Vi	 har	 alla	 vårt	 eget	 individuella	 förhållande	 med	
omvärlden	 som	 möjliggör	 dessa	 skillnader.	 I	 studiens	 sammanhang	 erfar	 en	
flygledare	förhoppningsvis	någonting	när	denne	läser	en	utredning.	Flygledaren	
utgår	 ifrån	tidigare	erfarenheter	och	genom	dessa	kan	flygledarens	uppfattning	
av	en	händelse	förändras.	Enligt	Larsson	(1986)	blir	forskarens	roll	inte	att	tolka	
de	 intervjuades	 uppfattningar,	 utan	 att	 genom	 en	 analys	 av	 samtalen	 beskriva	
deras	 uppfattningar.	Det	 är	 deras	 uppfattningar	 som	 är	 det	 centrala	 och	 dessa	
behöver	inte	nödvändigtvis	sammanfalla	med	hur	något	egentligen	är.	Det	är	ur	
det	perspektivet	inte	heller	 intressant,	eller	ens	kanske	möjligt	att	redogöra	för	
vad	som	är	definierat	som	sant.	För	det	som	jag	uppfattar	som	sant	kanske	någon	
annan	 uppfattade	 som	 falskt	 och	 bägge	 dessa	 uppfattningar	 är	 relevanta	 för	
respektive	person.	Skillnaden	blir	dock	intressant	att	studera.	För	att	tydliggöra	
denna	 skillnad	 mellan	 fakta	 och	 uppfattning	 kan	 en	 uppdelning	 i	 första‐	 och	
andra	 ordningens	 perspektiv	 ske	 (Marton,	 1978).	 Den	 första	 ordningens	
perspektiv,	 som	 beskriver	 fakta,	 är	 enligt	 fenomenografin	 inte	 tillräcklig	 utan	
den	 fokuserar	 istället	 på	 andra	 ordningens	 perspektiv	 som	 beskriver,	 som	
nämnts	 tidigare,	 uppfattningar.	 Att	 i	 denna	 studie	 enbart	 notera	 hur	
incidentrapporteringssystemet	ser	ut	och	är	beskrivet	i	de	processer	och	direktiv	
som	finns	inom	LFV,	hade	enbart	gett	en	del	av	en	helhet.	Då	studiens	syfte	är	att	
skapa	förståelse	måste	forskaren	nå	djupare	och	detta	kan	ske	genom	att	samtala	
med	 de	 som	 arbetar	med	 systemet,	 få	 höra	 och	 beskriva	 deras	 uppfattningar.	
Oavsett	 om	deras	uppfattningar	utifrån	är	 fakta	 eller	 inte	 är	de	 sanna	 för	dem	
och	därigenom	representerar	de	verkligheten.		

Val	av	datainsamlingsmetod	
Eftersom	studien	avsåg	att	beskriva	individers	uppfattningar	ansåg	jag	att	öppna	
intervjuer	 var	 att	 föredra.	 Tanken	 var	 också	 att	 de	 öppna	 intervjuerna	 kunde	
hjälpa	till	att	avdramatisera	och	nedtona	de	maktstrukturer	som	finns	naturligt	
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vid	 en	 intervjusituation.	 Om	 de	 intervjuade	 kunde	 använda	 sina	 egna	 ord	 och	
upplevde	 intervjuerna	 snarare	 som	 ett	 samtal	 så	 kunde	 jag	 förhoppningsvis	
lättare	 nå	 deras	 uppfattningar.	 Med	 hjälp	 av	 syftet	 och	 den	 teoretiska	
bakgrunden	sammanställdes	en	intervjuguide.	En	intervjuguide	kan	bland	annat	
användas	 för	 att	 ange	och	 täcka	 in	de	 teman	 som	studien	 avser	beröra	 (Kvale,	
1997).	Här	användes	 intervjuguiden	som	en	motvikt	 till	de	öppna	 intervjuerna	
då	 det	 fanns	 en	 risk	 att	 öppenheten	 i	 intervjuerna	 skulle	 innebära	 att	 de	 inte	
skulle	 beröra	 studiens	 frågeställningar.	 Frågorna	 var	 öppna	 i	 sin	 karaktär	 och	
svaren	 följdes	 av	 öppna	 följdfrågor	 där	 de	 intervjuade	 ombads	 att	 utveckla	
svaren	och	ge	exempel.		

Urval	
Incidentrapporteringssystem	har	en	förhållandevis	lång	tradition	inom	flyget.	Jag	
kontaktade	 därför	 ett	 av	 de	 affärsområden	 inom	 LFV	 som	 handhar	
flygtrafikledning.	Via	en	chef	 för	en	grupp	med	 fem	olika	 flygtrafikledningstorn	
fick	jag	löfte	om	att	samtala	med	de	operativa	cheferna	på	respektive	tornenhet,	
efter	 det	 att	 denne	 hade	 informerat	 de	 operativa	 cheferna	 och	 fått	 deras	
samtycke.	Kontakt	togs	därefter	först	via	mail	där	jag	informerade	om	syftet	med	
studien	 och	 även	 föreslog	 att	 de	 skulle	 återkomma	 med	 eventuella	
frågeställningar.	Gruppen	är	någorlunda	geografiskt	samlad,	men	enheterna	har	
relativt	 olika	 struktur	 då	 det	 gäller	 trafikvolym	 och	 arbetsområde,	 vilket	 var	
något	jag	eftersträvade	för	att	kunna	identifiera	variation.	Det	kan	därigenom	ses	
som	ett	delvis	strategiskt	urval.		
	
Beskrivning	av	respondenterna	
Respondenternas	 arbetsplatser	 skiljer	 sig	 åt	 genom	 att	 en	 enhet	 har	 ett	 delat	
chefskap	med	två	chefer	och	två	av	de	andra	enheterna	har	samma	chef.	Totalt	
var	det	fem	respondenter	som	intervjuades;	Adam,	Bertil,	Cesar,	David	och	Erik.	I	
syfte	 att	 kunna	bevara	personernas	 konfidentialitet	 så	 kommer	 jag	 att	 göra	 en	
gemensam,	 övergripande	 beskrivning	 av	 dem	 istället	 för	 en	 enskild	 av	 varje	
individ.	 Branschen	 är	 relativt	 liten	 och	 för	 de	 som	 arbetar	 inom	 den	 hade	 det	
varit	 relativt	 enkelt	 att	 lokalisera	 arbetsplatserna	 och	 sedan	 de	 individuella	
cheferna	om	en	personlig	 beskrivning	hade	 gjorts.	Bland	 cheferna	 finns	det	 en	
spridning	 i	 ålder	och	kön	men	däremot	är	de	alla	 i	 grunden	 flygledare	med	en	
gedigen	 yrkesbakgrund.	 Alla	 arbetar	 fortfarande	 aktivt	 som	 flygledare	 vilket	
innebär	att	chefstjänsten	innehåller	både	en	del	som	chef,	men	även	en	del	som	
medarbetare	och	kollega.	Flera	av	dem	innehar	också	behörighet	att	arbeta	som	
flygledare	på	en	av	de	andra	enheterna.	

Genomförande	av	intervjuerna	
Jag	genomförde	en	av	intervjuerna	på	plats	och	de	andra	via	telefon.	Intervjuerna	
varade	 cirka	 1	 timme.	 Antalet	 frågor	 varierade	 beroende	 på	 hur	 samtalet	
fortlöpte	 men	 vid	 alla	 intervjuer	 ställdes	 frågor	 från	 de	 olika	 teman	 jag	 hade	
ställt	 samman	 i	 min	 intervjuguide.	 Ofta	 räckte	 det	 med	 att	 jag	 ställde	 öppna	
följdfrågor	 där	 jag	 bad	 de	 intervjuade	 att	 utveckla	 sina	 svar.	 Då	 jag	 var	
intresserad	 av	 de	 intervjuades	 uppfattningar	 försökte	 jag	 låta	 den	 intervjuade	
spontant	 berätta	 själv	 utan	 att	 fundera	 alltför	 mycket	 på	 sina	 svar.	 Under	
intervjuerna	 gjorde	 jag	 också	 fältanteckningar	med	 syfte	 att	 försöka	 återskapa	
och	komplettera	den	bild	som	gavs	mig	via	orden	i	intervjuerna.	Då	de	flesta	av	
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intervjuerna	 fördes	 utan	möjlighet	 till	 att	 studera	 kroppsspråket	 var	 det	 extra	
viktigt	att	”kunna	se	genom	rösten”.	Genom	att	alla	intervjuer	spelades	in	kunde	
sedan	tonlägen,	pauser	betoningar	etcetera	studeras	och	tolkas	i	efterhand.		

Databearbetning	
Intervjuerna	 fanns	 dokumenterade	 både	 genom	 bandinspelningar	 och	 de	
fältanteckningar	 som	 gjordes	 under	 intervjuerna.	 Jag	 började	 därför	 med	 att	
transkribera	 bandinspelningarna	 utan	 att	 utelämna	 eller	 förändra	 något.	 Varje	
intervju	 kodades	 med	 ett	 namn	 och	 kompletterades	 med	 de	 fältanteckningar	
som	hade	gjorts.	När	allt	material	var	renskrivet	 lästes	det	 igenom	flera	gånger	
under	 en	 längre	 tidsperiod.	 I	 och	 med	 att	 jag	 tillät	 mig	 att	 reflektera	 mellan	
genomläsningarna	 var	 avsikten	 att	 inte	 dra	 för	 snabba	 slutsatser	 i	 min	 analys	
med	risk	att	missa	eller	felanalysera	materialet	(Larsson,	1986).	När	en	god	bild	
av	materialet	hade	erhållits	sökte	jag	igenom	materialet	efter	delar	som	låg	i	linje	
med	studiens	syfte,	att	undersöka	chefernas	uppfattningar	om	lärande	såväl	sitt	
eget	 och	 medarbetarnas	 som	 hur	 organiserandet	 av	 lärandet	 uppfattas	 av	
cheferna.	
	
	Från	varje	intervju	skrevs	de	ord,	citat	eller	meningar	ut	som	urskilde	sig	när	jag	
sökte	 efter	 likheter	 och	 olikheter,	 på	 en	 separat	 papperslapp.	 Ett	 sådant	 citat	
fångade	mig.	
	

Det	tillhör	vårt	operativa	liv	att	vi	själva	ska	se	till	att	man	tar	till	sig	saker	
och	lär	sig	saker.	Sen	har	CO	ett	ansvar	att	se	till	att	det	ska	finnas	en	viss	
nivå.	Men	det	är	inget	bekymmer,	alla	vill	ta	till	sig.		

	
För	mig	visade	 citatet	på	 chefens	uppfattning	kring	ansvar	och	 lärande	och	att	
chefen	 utgick	 ifrån	 att	 den	 uppfattningen	 delades	 av	medarbetarna	 och	 därför	
agerade	 och	 hanterade	 chefen	 lärandet	 utifrån	 det.	 Lapparna	 med	 de	 olika	
citaten,	 orden	 eller	 meningarna	 sattes	 sedan	 upp	 för	 att	 ge	 mig	 en	 visuell	
överblick	av	materialet.	 Jag	lät	sedan	lapparna	sitta	kvar	under	en	tid	för	att	ge	
mig	 själv	 tid	 att	 gå	 tillbaka	 till	 materialet,	 upprepa	 processen	 och	 därigenom	
förändra	lapparnas	gruppering.	Antalet	lappar	kunde	sedan	reduceras	i	takt	med	
att	jag	blev	allt	mer	förtrogen	med	mitt	material.	Det	ställer	stora	krav	att	arbeta	
med	 transkriberade	 utsagor	 eftersom	 forskaren	måste	 kunna	 ta	 fram	 de	 delar	
som	är	viktiga	och	låta	de	delarna	få	företräde	framför	andra	(Kroksmark,	1989).	
Jag	lutade	mig	mot	att	jag	hade	arbetat	med	materialet	så	mycket	att	jag	kunde	se	
vilka	 utsagor	 som	 utmärkte	 sig.	 Dessutom	 arbetar	 jag	 själv	 med	 flygledning.	
Utifrån	 lapparna	med	de	 intervjuades	uppfattningar	 identifierades	 likheter	och	
olikheter	vilka	ordnades	i	grupper.	I	en	fenomenografisk	ansats	skapar	forskaren	
beskrivningskategorier	 (Uljens,	 1989)	 genom	 att	 en	 jämförande	 analys	 görs	 av	
uppfattningar,	 vad	 som	 skiljer	 och	 förenar	 dem.	 De	 kategorier	 som	 kom	 fram	
gicks	igenom	flera	gånger	och	förändrades	också	under	analysens	gång	men	när	
inga	nya	kategorier	 framträdde	utan	samma	kategorier	återkom	beslöt	 jag	mig	
för	 att	 behålla	 kategorierna	 ansvar,	 arbetsmiljö/organisationskultur,	
yrkeslärande,	 att	 känna	 igen	 sig	 och	 omhändertagande	 av	 lärande.	 I	 kategorin	
ansvar	 ingick	 citatet	 ovan	 som	 en	 del	 av	 materialet.	 Innehållet	 i	 de	 olika	
kategorierna	och	därigenom	den	rubrik	som	de	fick	var	vid	det	här	laget	tydligt	
och	 visar	 alla	 på	 olika	 delar	 av	 chefernas	 uppfattningar	 kring	 lärande.	
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Arbetsmiljö/organisationskultur	beskriver	chefernas	uppfattning	kring	den	arena	
som	krävs	för	att	lärande	ska	ske	”som	hjälper	till	att	vi	törs	prova	på”	medan	att	
lära	 sig	 genom	 att	 ”komplettera	 egna	 erfarenheter”	 är	 en	 del	 i	
beskrivningskategorin	 yrkeslärande.	 Kategorin,	 att	 känna	 igen	 sig,	 beskriver	
chefernas	uppfattning	om	vilka	utredningar	som	väljs	ut	i	lärande	syfte	och	även	
varför	 de	 väljs.	 Ett	 uttalande	 som	 ”ser	 närmare	 på	 den	 om	 den	 berör	 mitt	
område”	underlättar	kategoriseringen.	Kategorier	som	rörde	organiserandet	av	
lärande	 var	 svåra	 att	 definiera.	 Länge	 figurerade	 kollektivt	 eller	
formellt/informellt	 lärande	 som	 beskrivningskategorier	 men	 då	 jag	 hela	 tiden	
återkom	 till	 de	 organisatoriska	 nivåskillnaderna	 beslöt	 jag	 mig	 att	 för	 att	
använda	 mig	 av	 omhändertagande	 av	 lärande.	 Kategorin	 beskriver	 chefernas	
uppfattningar	 om	 hur	 lärandet	 både	 på	 och	 ovanför	 själva	 arbetsplatsen	
organiseras	 och	 fungerar	 då	 återkoppling	 av	 erfarenheter	 ofta	 beskrivs	 som	
”något	vi	är	dåliga	på”.		

Etiska	överväganden	
Inom	 all	 forskning	 bör	 man	 följa	 vetenskapsrådets	 riktlinjer	 gällande	
informations‐,	 samtyckes‐,	 konfidentialitets‐	 och	 nyttjandekrav.	 De	 intervjuade	
informerades	 av	 såväl	 mig	 som	 av	 deras	 chef	 om	 syftet	 med	 studien	 och	 de	
tillfrågades	även	av	deras	chef	om	de	ville	medverka	innan	jag	tog	kontakt	med	
dem.	 Enbart	 huvudorganisationens	 namn	 nämns,	 varken	 den	 geografiska	
belägenheten	 för	 enheterna	 eller	 chefernas	 namn	 finns	 med.	 Vid	
transkriberingen	och	 i	 resultat	och	diskussion,	 refereras	 enbart	 till	personerna	
via	 fiktiva	 namn.	De	 intervjuer	 jag	 genomfört	 kommer	 enbart	 att	 användas	 till	
denna	 forskning.	 Genom	 detta	 anser	 jag	 ha	 uppfyllt	 vetenskapsrådets	 etiska	
regler.		

Tillförlitlighet	
I	 all	 forskning	 är	 det	 nödvändigt	 att	 värdera	 reliabiliteten	 och	 validiteten	 i	
studier,	det	 som	skiljer	är	hur	de	värderas	 (Cohen,	Manion	&	Morrison,	2008).	
Det	 finns	 olika	 uppfattningar	 om	 reliabilitet	 kan	 diskuteras	 i	 en	 studie	 med	
fenomenografisk	ansats,	men	jag	anser	att	det	går	och	bör	göras.	Vad	som	krävs	
är	att	begreppen	relateras	till	sitt	sammanhang	och	används	på	det	sätt	som	är	
passande	där.	Jag	har	därför	valt	att	nedan	redovisa	de	sätt	som	jag	anser	visar	
reliabilitet	och	validitet.	Beslutet	att	använda	en	fenomenografisk	ansats	innebar	
en	utmaning	då	det	är	svårt	att	hålla	sig	till	”andra	ordningens	perspektiv”.	Den	
inre	validiteten	har	 jag	 styrkt	genom	att	 i	metoddelen	beskriva	hur	 jag	gått	 till	
väga	vid	datainsamling,	urval	och	analys.	När	det	gäller	resultatens	värde	är	de	
delvis	 beroende	 av	 intervjuarens	 förmåga	 (Landemar,	 2007).	 Beroende	 på	 i	
vilket	sammanhang	intervjuerna	skedde	hade	de	givetvis	olika	fokus	men	själva	
tekniken	och	vanan	att	utgå	ifrån	en	mer	eller	mindre	strukturerad	intervjumall	
och	komplettera	med	öppna	frågor	har	fungerat	väl.	Provintervjuer	genomfördes	
också	 innan	 själva	 intervjuerna	 för	 studien	 genomfördes.	 Detta	 innebar	 att	
intervjuguiden	 och	 min	 förmåga	 som	 intervjuare	 prövades	 och	 vissa	
korrigeringar	 genomfördes	 (Ibid.)	 vilket	 styrker	 reliabiliteten.	 Efter	 det	 att	
materialet	hade	analyserats	fick	en	oberoende	bedömare	gå	igenom	utskrifterna	
och	 fördela	 in	 dem	 i	 beskrivningskategorierna.	 Eftersom	 dessa	 till	 stor	 del	
överensstämde	 kan	 tolkningens	 reliabilitet	 anses	 vara	 god	 (Uljens,	 1989).	
Generaliserbarheten	anser	jag	vara	god	på	så	sätt	att	studien	kan	användas	inom	
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verksamhet	 som	 innehåller	 ett	 händelserapporteringssystem	 för	 att	 skapa	 en	
förståelse.	 En	 större	 förståelse	 för	 att	 det	 inte	 enbart	 går	 att	 införa	 ett	 system	
utan	att	reflektera	kring	vilket	slags	lärande	vill	man	uppnå?	
	

Resultat	
Jag	 har	 utgått	 ifrån	 forskningsfrågorna	 då	 beskrivningskategorierna	 skapades.	
De	visar	chefernas	uppfattning	om	lärande	och	hur	de	uppfattar	organiserandet	
av	lärande	i	organisationen.	

Ansvar	
I	alla	samtal	framkom	det	att	chefernas	generella	uppfattning	var	att	det	är	varje	
medarbetares	 uppgift	 att	 ta	 ett	 eget	 ansvar	 för	 sitt	 lärande.	 Flygledare	 har	 ett	
personligt	certifikat	och	därigenom	krävs	det	att	de	håller	sig	uppdaterade	om	de	
regler,	metoder,	rutiner	och	arbetssätt	som	krävs	för	att	de	ska	kunna	utföra	sitt	
arbete.	 Men	 det	 är	 snarare	 ett	 lagkrav	 som	 ligger	 i	 botten.	 Detta	 speglar	
nödvändigtvis	 inte	chefernas	uppfattning	om	medarbetarnas	personliga	ansvar.	
Chefernas	 uppfattningar	 att	 det	 var	 medarbetarens	 eget	 ansvar,	 som	 vid	
samtalen	 kom	 spontant	 och	 utan	 tvekan	 men	 då	 samtalet	 fortlöpte	
kompletterades	det	med	chefernas	del.		
	
	 ”Lärandet	är	ens	egna	ansvar	så	klart…	men	sen	kan	vi	
	 Uttnyttja	vår	position	och	hålla	det	aktuellt.”	(David)	
	
Cheferna	visade	i	samtalen	på	de	dubbla	roller	de	innehar	som	chef	och	kollega.	
Deras	 uppfattning	 var	 dock	 att	 detta	 inte	 var	 något	 problem	 då	 deras	
grundinställning	 var	 att	 alla	 hade	 ett	 lika	 stort	 ansvar	 i	 botten,	 men	 att	 de	
samtidigt	har	ett	speciellt	ansvar	som	chef.	Något	som	detta	uttalande	visar.		
	
	 ”Egentligen	har	jag	ingen	speciell	roll.	Det	tillhör	vår	operativa	del	
	 att	vi	själva	ska	se	till	att	man	tar	till	sig	saker	och	är	uppmärksam,	
	 lär	sig	saker.	Sen	har	chefen	ansvaret	att	se	till	att	det	ska	finnas	en		
	 viss	nivå.	Jag	ska	inte	säga	hur	man	sak	lära	sig,	men	det	är	

	inget	bekymmer,	alla	vill	ta	till	sig.”(Bertil)	
	
Bertils	 uppfattning	 är	 att	 lärande	 är	 en	 självklarhet	 för	 alla	 medarbetare	
inklusive	 han	 själv	 som	 chef.	 Hans	 roll	 som	 chef	 är	 att	 se	 till	 att	 alla	 har	 rätt	
kompetens	för	att	kunna	utföra	sina	arbetsuppgifter	enligt	de	förordningar	som	
finns.	 Ansvaret	 att	 vilja	 lära	 sig	 i	 syfte	 att	 inneha	 den	 kompetens	 som	 krävs	
uppfattar	Bertil	redan	finns	hos	medarbetarna.	

Arbetsmiljö/organisationskultur	
Den	miljön	som	fanns	på	arbetsplatsen	uppfattade	cheferna	som	väsentlig	för	att	
lärande	skulle	kunna	ske	på	ett,	 enligt	dem,	bra	sätt.	Här	betonades	 individens	
behov	 av	 att	 känna	 sig	 trygg	 för	 att	 ett	 bra	 samspel	 skulle	 kunna	 ske	 mellan	
kollegorna	och	mellan	medarbetarna	och	chefen.	Chefens	roll	var	då	mycket	att	
vara	ett	gott	exempel	genom	att	vara	öppen	och	visa	att	man	lär	sig	av	andra.		
	

”Vi	försöker	vara	prestigelösa	och	ha	en	öppen	dialog.”	(Bertil)	
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Att	 skapa	en	bra	arbetsmiljö	och	organisationskultur	var	något	som	alla	chefer	
uppfattade	 som	 mycket	 viktigt	 och	 de	 lade	 därför	 ner	 ett	 stort	 arbete	 på	 att	
skapa	en	sådan.	De	arbetade	med	att	skapa	utrymme	för	alla,	där	det	fanns	både	
respekt	och	ödmjukhet	mellan	medarbetarna.		
	

”Man	kan	säga	till	och	bli	tillsagd	och	det	är	ok.	Att	man	inte	känner		
sig	trampad	på	tårna	då	‐	liksom	sköt	du	ditt	så	sköter	jag	mitt.		
Något	sådant	finns	inte	här	kan	jag	säga,	och	det	är	jätteskönt.”	(David)	

	
Cheferna	uppfattning	 var	 att	 lärande	 kunde	 ske	 både	 i	 grupp	och	när	man	 var	
själv.	Det	förekom	många	dialoger	på	arbetsplatserna,	men	även	lärande	genom	
att	 man	 själv	 läste	 igenom	 de	 rapporter	 som	 delgavs.	 Davids	 uppfattning	 var	
dock	att	det	var	klart	att	föredra	att	lära	sig	i	grupp.	En	uppfattning	som	de	andra	
också	i	stort	sett	delade.	
	

”Det	är	klart	att	man	kan	sitta	och	lära	sig	själv	men	det	bästa	är	
	när	man	är	i	en	grupp	och	pratar	så	alla	får	säga	sina	grejer.”	(David)	

	
Uppfattningen	 att	 lärandet	 i	 grupp	 var	 att	 föredra	 byggde	 på	 det	 tillåtande	
klimatet	som	fanns.	Ingen	av	cheferna	gav	något	exempel	på	att	inte	alla	kom	till	
tals	i	en	gruppdiskussion	utan	kulturen	som	fanns	innebar	att	alla	lyssnades	på	
oavsett	hierarkisk	ställning.	

Yrkeslärande	
Att	lära	sig	som	flygledare	uppfattade	cheferna	var	något	som	man	gör	i	hela	sitt	
yrkesverksamma	 liv.	 Detta	 kontinuerliga	 lärande	 ansågs	 som	 en	 förutsättning	
och	absolut	nödvändigt,	att	ha	en	utbildning	ansågs	enbart	var	ett	steg	på	vägen.		
	

”Jätteviktigt	med	ständigt	lärande	i	detta	yrke,	det	tar	lång	tid	innan		
man	är	färdiglärd.	Först	lär	man	sig	i	skolan	och	sedan	resten	av	sin	
yrkeskarriär.”	(Cesar)	

	
Uppfattningen	 var	 dock	 att	 det	 var	 skillnader	 i	 hur	 och	 varför	 man	 lärde	 sig.	
Främst	berodde	det	på	vilken	erfarenhet	man	hade	som	flygledare.	Om	man	var	
relativt	ny	som	flygledare,	oavsett	om	man	var	färdigutbildad	lokalt	och	hade	fått	
sitt	eget	certifikat	och	behörighet	och	kunde	arbeta	själv	utan	handledare,	eller	
om	man	 gick	 som	 elev,	 fanns	 samma	 behov.	 Ett	 behov	 som	 bestod	 i	 att	 samla	
olika	modeller	för	att	lösa	trafiksituationer	och	lägga	in	i	sin	”erfarenhetsbank”.	
Om	 man	 däremot	 hade	 längre	 erfarenhet	 som	 flygledare	 lärde	 man	 sig	
fortfarande,	men	då	var	det	mera	i	form	av	en	påminnelse.	Eftersom	flygledaren	
förmodligen	hade	varit	med	om	en	liknande	situation	tidigare	under	sin	karriär.		
	
	 ”Påminnelse	för	de	äldre	medans	de	yngre	samlar	modeller.	Det	är	

	få	händelser	som	är	nya	egentligen.	‐Oj,	nu	hände	det	igen	tusan.		
Medans	yngre	suger	i	sig.	‐Åhh	hur	kunde	det	bli	så	där?”	(Adam)	

	
Lärande	förekom	då	man	gjorde	något	fel	och	korrigerade,	fick	något	tips	av	en	
kollega,	då	man	provade	något	nytt	och	det	visade	sig	fungera	riktigt	bra	eller	då	
man	läste	en	incidentrapport.	



19	
	

Att	känna	igen	sig	
De	 större	 incidentutredningarna	 görs	 centralt	 inom	 LFV	 och	 vidarebefordras	
sedan	inom	organisationen	till	de	olika	enheterna.	Det	innebär	att	utredningarna	
inte	 behöver	 utspela	 sig	 i	 exakt	 samma	miljö,	 som	den	 som	de	 flygledare	 som	
läser	 den,	 själva	 arbetar	 i.	 Alla	 medarbetare	 har	 möjlighet	 att	 läsa	 alla	
utredningar.	 Här	 fanns	 en	 skillnad	 i	 hur	 mycket	 eget	 initiativ	 som	 cheferna	
uppfattade	 att	medarbetarna	 visade	 då	 det	 gällde	 att	 läsa	 utredningar,	 oavsett	
om	de	blivit	uppmanade	till	det	eller	inte.	Utredningarna	sattes	ofta	in	i	en	pärm	
på	arbetsplatserna	märkt	”Tag	del”	där,	rent	generellt,	information	lades	in	som	
flygledaren	förväntades	att	läsa	igenom	och	förstå.	Flygledaren	kvitterade	sedan	
med	 sin	 signatur	 så	 att	 det	 tydligt	 framgick	 att	 alla	 fått	 den	 nödvändiga	
informationen.	Men	det	 fanns	en	skillnad	 i	vilka	 som	sattes	 in	 i	dessa	 ”tag	del”	
pärmar.	Flera	av	cheferna	uppfattade	att	de	gjorde	en	selektering	av	vilka	slags	
incidentrapporter	som	de	arbetade	mest	med	på	arbetsplatsen.			
	

”Vi	tar	bara	upp	rapporter	som	har	anknytning	från	vår	verklighet	
resten	får	folk	läsa	själva.”	(David)	

	
När	 cheferna	 valde	 vilka	 utredningar	 som	 lyftes	 fram	 gjorde	 de	 det	 genom	 att	
fråga	sig	själva	om	händelsen	skulle	kunnat	ha	skett.	Att	man	skulle	kunna	känna	
igen	 sig	 i	 händelsen	 upplevde	 alla	 som	 ett	 viktigt	 kriterium	 även	 om	 det	
samtidigt	fanns	de	som	uttryckte	tveksamhet	i	selekteringen.	
	

”Kanske	borde	vi	istället	läsa	alla	utredningar	för	att	bredda	oss		
men	samtidigt	måste	man	sålla.	Det	blir	kanske	för	mycket	att		
läsa	annars?”	(Erik)	

	
Cheferna	hade	 skilda	uppfattningar	kring	om	det	var	viktiga	att	känna	 igen	sig	
eller	om	det	var	ännu	viktigare	att	få	nya	intryck.	De	uttryckte	att	det	inte	fanns	
någon	 gemensam	 bild	 inom	 organisationen	 och	 att	 någon	 diskussion	 kring	
igenkänning	kontra	breddning	knappast	 fördes.	Det	 fanns	också	en	uppfattning	
att	om	utredningen	rörde	en	del	av	luftrummet	där	de	som	läste	rapporten	inte	
arbetar	med	att	hantera	flygtrafik.	Beroende	på	vilken	slags	arbetsplats	som	en	
flygledare	 ska	 arbeta	 på	 ställs	 det	 olika	 krav	 på	 dess	 utbildning.	 Det	 är	 därför	
osäkert	om	det	fanns	någon	flygledare	med	vare	sig	en	bredare	utbildning	eller	
en	sådan	yrkeserfarenhet,	än	vad	som	krävs	för	den	aktuella	arbetsplatsen.	

Omhändertagande	av	lärande	
Cheferna	 upplevde	 en	 osäkerhet	 kring	 på	 vilket	 sätt	 och	 vem	 som	 egentligen	
skickade	 ut	 utredningarna.	 De	 uppgav	 alla	 att	 utredningarna	 fanns	 att	 läsa	 på	
intranätet	men	upplevde	samtidigt	att	det	var	svårt	att	hitta	där,	 ibland	 fick	de	
dem	via	mail	också.	De	delade	uppfattningen	att	utredningarna	sammanställdes	i	
en	 rapport	 på	 grund	 av	 formella	 krav	 och	 att	 de	 framför	 allt	 distribuerades	 i	
organisationen	 i	 syfte	 att	 föra	 lärande	 vidare.	 Vid	 samtalen	 med	 cheferna	
diskuterades	också	deras	uppfattningar	kring	möjligheten	att	vara	en	integrerad	
del	 av	 ett	 lärandesystem.	 Upplevde	 de	 att	 de	 kunde	 påverka	 eller	 att	 lärandet	
fördes	vidare	inom	organisationen.		
	

”Nej,	lärdomarna	sprids	nog	enbart	lokalt	på	det	egna	stället	
eller	inom	gruppen.	Det	är	en	stor	svaghet	inom	organisationen.		
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Det	finns	inget	riktigt	bra	forum	för	det.”	(Erik)	
	
Även	de	andra	cheferna	upplevde	att	det	inte	fanns	en	naturlig	tillbaka	knytning	
av	de	lärdomar	som	man	lokalt	hade	dragit.	I	bästa	fall	spreds	lärdomarna	inom	
klustret,	till	de	andra	arbetsplatserna	där.	Alla	ansåg	att	det	inte	upplevdes	som	
om	någon	skulle	ha	något	emot	att	kunskap	som	hade	nåtts	fördes	tillbaka	inom	
organisationen	men	att	de	inte	riktigt	hade	tänkt	på	det.	Vilken	slags	kunskap	det	
skulle	vara	och	på	vilket	sätt	som	det	skulle	ske	i	så	fall	var	därför	också	oklart.		
	

”Vi	skulle	kunna	bli	bättre	på	att	dela	med	oss	av	våra	diskussioner		
och	även	hämta	in	från	andra	ATS.	Men	det	har	blivit	bättre,	vi	är	
på	G.”	(Cesar)	

	
En	annan	uppfattning	var	att	det	kanske	inte	ens	var	nödvändigt	att	föra	tillbaka	
kunskap	utan	det	lokala	lärandet	som	skedde	var	tillräckligt.	Det	lokala	lärandet	
uppfattades	som	väsentligt	av	cheferna.	Det	 fanns	en	tydlig	stolthet	 i	det	 lokala	
lärandet	och	hur	det	hade	utvecklats	på	senare	år.	Chefernas	uppfattning	var	att	
det	här	hade	skett	en	klar	förändring	genom	åren,	då	det	nu	var	synliggjort	på	ett	
helt	annat	sätt	än	tidigare.	
	

”Det	finns	inte	ett	möte	nu	där	man	inte	pratar	flygsäkerhet.	Det	
	är	rätt	häftigt.	Man	blir	en	väldigt	naturlig	del	av	det.”	(Adam)	

	
De	fem	flygledartornen	ingår	i	en	enhet,	ett	så	kallat	kluster	eller	GM‐grupp,	med	
en	gemensam	chef.	Cheferna	vid	de	olika	 tornen	har	gemensamma	möten	med	
jämna	mellanrum,	där	de	diskuterar	olika	saker	och	får	information	av	sin	chef.	
Cheferna	 upplevde	 det	 som	 väldigt	 positivt	 att	 kunna	 ha	 detta	 meningsutbyte	
kring	exempelvis	flygsäkerhetsfrågor	och	att	där	kunna	stötta	varandra.	
	

”På	CO	möte	i	klustret	tar	vi	upp	frågor,	kollar	hur	man	gör	på	andra		
ställen	där	det	kanske	finns	annan	erfarenhet.	Vi	har	en	bra	och	
	fungerande	organisation	här.”	(David)	

	
GM‐gruppen	gav	också	 cheferna	en	möjlighet	 till	 ett	 större	nätverk,	 som	enligt	
deras	 uppfattning	 hade	 en	 positiv	 effekt	 på	 deras	 ledarskap.	 Det	 fanns	 en	
skillnad	 i	 chefernas	 uppfattningar	 om	vad	 som	 skulle	 diskuteras	 på	GM	möten	
och	 hur	 GM	 gruppen	 skulle	 användas.	 Själva	 organiserandet	 av	 det	 lokala	
lärandet	ifrån	en	utredningsrapport	skedde	på	ungefär	samma	sätt	på	enheterna	
men	det	fanns	skillnader	i	hur	mycket	man	organiserade	den	formella	strukturen	
av	 lärandet.	På	en	arbetsplats	skulle	man	bocka	av	sig	på	en	 lista	att	man	hade	
läst	rapporten	och	på	en	annan	enhet	var	det	upp	till	var	och	en	att	läsa	i	pärmen.	
Beroende	på	vilken	status	man	hade	satt	på	att	diskutera	utredningen	kunde	den	
tas	upp	på	arbetsplatsmöten,	i	en	veckoinformation	eller	på	ett	ATS	möte	där	så	
många	som	möjligt	deltar.		
	

”Vi	turas	om	att	ta	hand	om	punkten	med	utredningar	på	ATS	mötet.	
	Alla	 ska	 ha	 läst	 igenom	 den	 innan	 och	 den	 som	 håller	 i	 det	 ger	 en	 visuell	
beskrivning.”	(Cesar)	
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Eftersom	det	på	arbetsplatserna	förekommer	skiftarbete	 i	olika	utsträckning	är	
det	 svårt	 att	 samla	 alla	 någon	 bestämd	 tid.	Det	 kan	 kanske	 förekomma	 vid	 ett	
ATS	möte	 om	 det	 finns	 någon	 vikarie	 att	 tillgå.	 Här	 innebär	 det	 att	 det	 är	 en	
flygledare	 som	 har	 tagit	 upp	 en	 lokal	 behörighet	 och	 arbetar	 några	 pass	 per	
månad	för	att	kunna	vidmakthålla	den.	Adam	använde	sig	av	arbetsplatsmöten,	
som	de	förlagt	vid	skiftbytet,	för	att	så	många	som	möjligt	ska	kunna	delta	då	de	
där	ansåg	att	ATS	mötena	förekom	för	sällan.		
	
Alla	chefer	upplevde	att	det	förekom	en	stor	del	informellt	 lärande.	Här	skedde	
lärande	 via	 informell	 dialog	 mellan	 medarbetarna,	 som	 till	 exempel	 via	 prat	 i	
fikarummet,	 vid	 avlösningar	 och	 om	 man	 var	 flera	 som	 arbetade	 samtidigt	 i	
tornet.	Här	kunde	en	utredning	som	någon	läst	diskuteras	spontant,	eller	också	
drogs	 det	 kanske	 paralleller	med	 saker	 som	 hade	 inträffat	 under	 den	 tid	 som	
man	själv	hade	arbetat.	Det	som	skiljde	sig	åt	var	i	vilken	mängd	och	hur	chefen	
såg	 på	 det	 informella	 lärandet	 kontra	 det	 organiserade	 lärandet.	 I	 vilken	 grad	
som	 chefen	 hade	 valt	 att	 organisera	 lärandet	 kring	 rapporter.	 Alla	 rapporter	
avslutas	med	 rekommendationer	 till	 olika	 enheter	 och	nivåer	 i	 organisationen,	
men	 de	 är	 i	 princip	 aldrig	 riktade	 på	 individnivå	 utan	 istället	 på	 en	 high‐level	
nivå.	Detta	 innebär	 att	 exempelvis	 en	 lokal	 chef,	 som	de	 i	 denna	 studie,	 kan	 få	
rekommendationer	riktade	till	sig	men	att	det	stora	flertalet	är	riktade	ovanför	
den	 nivån.	 Rekommendationerna	 pekar	 enbart	 på	 att	 åtgärderna	 ska	
genomföras.	 Några	 av	 cheferna	 upplevde	 att	 rekommendationer	 från	
utredningarna	 ibland	genomfördes	utan	ytterligare	analys	 innan	ett	beslut	 togs	
om,	och	framför	allt	hur,	rekommendationen	skulle	följas.		
	

”Genom	åren	har	det	varit	väldigt	mycket	att	så	fort	det	har	hänt	
	något	ska	man	ändra	en	regel	eller	ändra	någon	teknik.	När	det	
	ofta	tycker	jag	kan	handla	om	att	vi	flygledare	är	dåligt	tränade.”	(Erik)	

	
Vilka	 av	 rekommendationerna	 som	 genomfördes	 och	 på	 vilket	 sätt	 det	 skedde	
fanns	 det	 ingen	 tydlig	 bild	 av	 bland	 cheferna.	 Det	 vill	 säga,	 förutom	 vid	 de	
rekommendationer	som	eventuellt	var	direkt	riktade	mot	chefen	själv	fanns	det	
ingen	återkoppling	till	cheferna	om	vad	eller	varför	något	skulle	ske	eller	inte.		
	
Resultatsammanfattning	
Ansvaret	 för	 lärande	 är	 individens	 men	 även	 chefen	 och	 det	 ledarskap	 som	
denne	utövar	spelar	en	viktig	roll	i	en	lärandeprocess.	Cheferna	upplevde	att	alla	
tog	 sitt	 eget	 ansvar	 helt	 naturligt.	 Deras	 roll	 som	 chef	 var	 att	 ha	 det	 officiella	
ansvaret	 och	 därigenom	 också	 ett	 ansvar	 för	 att	 medarbetarna	 innehar	 den	
kompetens	som	de	måste	ha.	Chefernas	uppfattning	är	att	omgivningen	spelar	en	
mycket	viktig	roll	vid	lärande.	Ett	öppet	klimat	där	alla	känner	sig	trygga	krävs	
för	att	 teamlärande	ska	ske.	 I	 en	 lärande	organisation	är	 just	en	 trygg	miljö	en	
väsentlig	del	för	att	kunna	skapa	goda	förutsättningar.	Dialogen	fungerar	då	som	
en	 väg	 att	 nå	 och	 uppmärksamma	 alla	 och	 ta	 tillvara	 allas	 olikheter.	 Cheferna	
ansåg	 att	 lärande	 i	 grupp	 var	 att	 föredra.	 Flygledare	 med	 kortare	 erfarenhet	
samlar	 lärande	 i	 sin	 erfarenhetsbank	 medan	 rutinerade	 flygledare	 lärde	 sig	
genom	påminnelser.	Chefernas	uppfattning	var	att	det	fanns	ingen	stark	koppling	
till	formellt	lärande	genom	exempelvis	kurser.	Det	krävdes	också	olika	typer	av	
kunskap	 för	 att	 flygledaren	 skulle	 kunna	 nå	 lärande	 genom	 incidentrapporter.	
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Att	både	ha	baskunskaper	i	ett	brett	perspektiv	och	kunna	applicera	dem	vilket	
till	sist	beror	på	individens	inställning	till	rapporten.	Att	kunna	känna	igen	sig	i	
de	 incidentrapporter	man	 läste	 uppfattades	 som	viktigt.	 Så	 pass	 viktigt	 att	 det	
skedde	en	selektering	av	vilka	rapporter	som	medarbetarna	uppmanades	att	läsa	
och	 ställa	 sig	 frågan:	 Skulle	 det	 kunnat	 ha	 hänt	 här?	 Överföring	 av	 kunskap	
mellan	olika	kontexter	kan	innebära	svårigheter	i	lärande	men	samtidigt	kan	en	
avsaknad	av	motstånd	 innebära	nackdel	 för	 lärande.	Chefernas	uppfattning	var	
att	 incidentutredningarna	 distribuerades	 inom	 organisationen	 för	 att	 lärande	
skulle	 ske.	 Det	 fanns	 ingen	 tydlig	 väg	 för	 hur	 lärandet	 fördes	 vidare	 inom	
organisationen.	 Spridningen	 av	 kunskap	 och	 lärande	 skedde	 snarare	 inom	
klustret	istället	för	vidare	inom	organisationen.	Här	fanns	en	skillnad	i	om	man	
ansåg	det	viktigt	att	föra	lärandet	vidare	eller	om	det	kanske	räckte	att	det	fanns	
inom	 grupperingen	 där	 det	 fungerade	 riktigt	 bra.	 Genom	 att	 göra	 en	 skriftlig	
incidentutredning	 som	 distribueras	 ut	 nås	 alla	 inom	 organisationen	 men	 det	
innebär	 inte	 per	 automatik	 att	 lärande	 har	 skett.	 I	 GM‐gruppen,	 fanns	 det	 en	
stark	samsyn	på	hur	värdefull	den	var.	Den	gav	cheferna	möjlighet	att	diskutera	
flygsäkerhet	bland	annat	och	kunna	ha	en	dialog.	På	grund	av	den	 trygghet	de	
kände	 i	 grupperingen	 kunde	 de	 lära	 sig	 av	 varandra	 och	 därigenom	 skapa	
lärande	 i	 organisationen.	 På	 de	möten	 som	 skedde	 var	 det	 dock	 viktigt	 att	 det	
fanns	en	samsyn	om	vad	som	skulle	samtals	kring	för	att	de	skulle	fungera	som	
bäst.	På	arbetsplatserna	förekom	det	både	ett	formellt	och	ett	informellt	lärande.	
Det	fanns	en	viss	olikhet	i	chefernas	i	hur	mycket	de	valt	att	organisera	lärandet	
kring	incidentrapporterna	på	ett	formellt	sätt.	En	fördel	med	formellt	lärande	via	
möten	är	att	alla	ges	utrymme	att	finnas	med	i	en	dialog	och	att	då	flera	åsikter	
kommer	fram	som	skapar	kollektivt	lärande	och	kanske	därigenom	kan	vägleda	
en	chef	bättre	i	ett	eventuellt	beslut.	Även	att	det	ställs	krav	på	deltagande	när	ett	
möte	 är	 bestämt	 och	 att	 alla	 kanske	 måste	 bidra	 kan	 vara	 en	 fördel.	 Det	
informella	 lärandet	 fanns	 hos	 alla	 via	 dialoger	 i	 fikarummet,	 vid	 avlösning	
etcetera	visade	på	ett	tydligt	aktivt	deltagande	av	medarbetarna	vilket	krävs	för	
att	lärande	av	händelser	ska	kunna	ske.		
	

Tolkning	av	beskrivningskategorier	
Resultatet	består	av	fem	beskrivningskategorier	som	svarade	på	frågorna	kring	
chefernas	 uppfattning	 om	 organiserandet	 av	 lärande	 och	 om	 och	 hur	 lärande	
sprids	inom	organisationen	och	till	deras	medarbetare.		

Chefernas	uppfattning	om	lärande		
Den	 första	 forskningsfrågans	 fyra	 beskrivningskategorier	 var	 ansvar,	
arbetsmiljö/organisationskultur,	 yrkeslärande	 och	 att	 känna	 igen	 sig.	 Nedan	
redovisas	tolkningen	av	dessa	under	respektive	beskrivningskategori.	

Ansvar	
Chefernas	 uppfattning	 var	 att	 alla	 medarbetare	 har	 ett	 eget	 ansvar	 för	 sitt	
lärande	men	att	de	i	egenskap	av	chef	samtidigt	har	ett	ansvar	som	till	viss	del	
tillhörde	 chefskapet	 i	 sig.	De	upplevde	 inte	att	de	behövde	 initiera	 lärande	hos	
sina	medarbetare	utan	att	det	gjorde	alla	medarbetare	helt	naturligt	 själva.	Att	
det	 inte	 är	 organisationen	 som	 styr	 lärandet	 utan	 att	 det	 uppkommer	 av	 egen	
vilja,	 är	 något	 som	påverkar	 lärandet	 positivt	 (Antonacopoulou,	 2005).	Kanske	
beror	 flygledarnas	 egna	 driv	 att	 lära	 på	 det	 certifikat	 som	 de	 innehar.	 För	 att	
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inneha	ett	certifikat	krävs	det	årliga	kompetensaktiviteter	och	rent	konkret	kan	
certifikatet	tas	bort	om	flygledaren	inte	kan	hålla	den	kompetens	som	krävs.	Men	
det	 verkar	 även	 finnas	 en	 stor	 yrkesstolthet	 inom	 flygledarskrået,	 vilket	 också	
kan	 påverka	 individens	 egna	 driv	 att	 vilja	 lära	 sig	 positivt.	 Chefens	 officiella	
ansvar	 för	 att	 medarbetarna	 har	 rätt	 kompetens	 blir	 en	 naturlig	 del	 som	 inte	
ifrågasätts	 av	medarbetarna	 då	man	 ser	 allas	 ansvar	 för	 lärandet.	 Chefens	 roll	
blev	här	snarare	att	stötta	detta	 lärande	då	både	medarbetare	och	chef	har	det	
egna	drivet	att	vilja	lära	sig	mera	för	sin	egens	skull.		

Arbetsmiljö/organisationskultur	
På	alla	 arbetsplatserna	betonade	 cheferna	hur	viktig	miljön	var	 för	 att	 lärande	
skulle	kunna	ske.	De	arbetade	alla	aktivt	med	att	upprätthålla	en	god	miljö	och	
en	 kultur	 som	 de	 uppfattade	 var	 en	 förutsättning	 för	 lärande.	 När	 vi	 litar	 på	
varandra	 är	 vi	 också	 kanske	 mer	 beredda	 att	 öppna	 oss	 för	 varandra	 och	
därigenom	 hjälpa	 gruppen	 framåt.	 Ett	 groupthink	möjliggörs	 och	 ett	 kollektivt	
lärande	 kan	 därigenom	 uppnås	 (Janis,	 1982).	 Ett	 öppet	 klimat	 som	 cheferna	
uppfattar	 att	 de	 har	 på	 sina	 respektive	 arbetsplatser	 är	 något	 som	
överensstämmer	 med	 begreppet	 en	 lärande	 organisation	 (Örtenblad,	 2009).	
Även	i	Senges	(1990)	ursprungliga	definition	av	en	lärande	organisation	ses	det	
som	en	förutsättning	för	att	teamlärande	ska	kunna	ske	att	alla	känner	sig	trygga	
och	har	 förtroende	 för	 varandra.	När	 en	 individ	kan	prestera	bättre	 genom	att	
dra	lärdomar	ifrån	gruppen	uppstår	ett	teamlärande	(Ibid.).	Men	det	krävs	även	
att	allas	olikheter	tas	tillvara	genom	den	dialog	som	behövs.	Cheferna	uppfattade	
att	lärande	skedde	både	individuellt	men	också	i	grupp	och	där	lärande	i	grupp	
föredrogs	av	dem.	Davids	beskrivning	av	att	det	är	bäst	när	alla	 får	komma	till	
tals	understryker	hur	viktigt	de	anser	att	gruppen	egentligen	är	för	 lärande.	De	
erkänner	vikten	av	individens	lärande	men	betonar	gruppens	betydelse.	Just	i	en	
grupp	 kan	 en	 positiv	 synergi	 uppstå.	 Cheferna	 uppfattade	 även	 att	 när	
medarbetarna	 läste	 igenom	 incidentrapporterna	 själva	 uppstod	 också	 lärande.	
Individens	egen	uppfattning	är	då	en	del	i	den	grund	som	krävs	för	att	lärandet	
utifrån	rapporterna	ska	kunna	utvecklas.	

Yrkeslärande	
Genom	samtalen	med	cheferna	kring	 lärande	i	samband	med	incidentrapporter	
framkom	tydligt	att	de	alla	uppfattade	att	lärande	under	hela	ens	yrkesliv	var	en	
central	 del.	 Lärande	 förekom	 och	 måste	 förekomma	 kontinuerligt,	 den	 enda	
skillnaden	 var	 relationen	 mellan	 hur	 länge	 man	 hade	 varit	 yrkessam	 och	 hur	
man	 applicerade	 sitt	 lärande.	 Denna	 överföring	 av	 kunskap	 mellan	 mer	
rutinerade	kollegor	är	det	vedertagna	sättet	att	vidareutbilda	en	flygledare	som	
kommer	 ut	 från	 skolan	 till	 den	 lokala	 enheten.	 Antonacopoulou	 (2005)	 har	
studerat	chefers	uppfattning	om	lärande	och	där	hade	de	alla	hade	en	samsyn	på	
hur	lärande	sker.	Deras	uppfattning	var	att	lärandet	skedde	genom	erfarenheter,	
övning,	 coachning	 och	 när	 en	 nyanställd	 härmade	 en	 äldre	 kollega,	 vilket	
överensstämmer	med	den	uppfattning	som	cheferna	i	denna	studie	uppgav.	Vad	
som	 däremot	 skiljer	 sig	 mellan	 dessa	 studier	 är	 en	 av	 Antonacopoulous	
slutsatser;	att	chefernas	uppfattning	om	att	lärande	kopplades	starkt	till	träning	
genom	 formell	 utbildning.	 Uppfattningen	 tolkades	 där	 som	 ett	 exempel	 på	
chefernas	uppfostring	 i	 en	miljö	där	 lärande	 sågs	 som	mera	något	 som	skedde	
formellt	 och	 kanske	mycket	 på	 en	 kursgård.	 Bland	 de	 intervjuade	 cheferna	 på	
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LFV	 fanns	 det	 inget	 som	 tydde	 på	 detta.	 Det	 kontinuerliga	 lärandet	 på	
arbetsplatserna	 lyftes	 fram	och	den	 formella	utbildningen	var	 snarare	grunden	
och	 kanske	 i	 viss	 mån	 komplement.	 I	 lärandet	 används	 sedan	 olika	 typer	 av	
kunskaper	 (Lukic,	 Maragaryan	 &	 Littlejohn,	 2010).	 I	 ett	 yrkeslärande	 används	
först	 de	 rent	 konkreta	 kunskaperna	 om	 ämnet,	 här	 innebär	 det	 om	
flygtrafikledning	 och	 säkerhet,	 en	 konceptuell	 kunskap.	 Beroende	 på	 hur	 långt	
man	kommit	i	sitt	yrkesliv	kan	kanske	förmågan	att	applicera	dessa	djupare	och	
koppla	samman	olika	processer	skilja	sig	åt.	När	sedan	flygledaren	påträffar	en	
ny	 situation	måste	 en	 utvärdering	 ska	 om	 vad	 som	 kan	 hända	 för	 utifrån	 det	
kunna	 välja	 lösning	 på	 situationen.	 Procedurellt	 lärande	 sker	 då	 som	 kan	 se	
väldigt	 olika	 ut	 beroende	 på	 bland	 annat	 på	 flygledarens	 disposition,	 läggning.	
Denna	 procedurella	 kunskap	 med	 värderingar,	 känslor	 motiv	 etcetera	 ligger	
undertill,	 som	 en	 bas	 i	 lärandet.	 Vid	 läsande	 av	 en	 incidentutredning	 är	 det	
samma	 förhållande	 där	 det	 först	 krävs	 baskunskaper	 om	 flygtrafikledning	 och	
rapportskrivande.	 Sedan	måste	vidare	kunskap	kunna	appliceras,	 där	 allt	 styrs	
av	individernas	inställning	till	rapportens	innehåll.		
	
Att	känna	igen	sig	
Ingen	av	cheferna	sa	direkt	att	det	var	ett	problem	att	 läsa	utredningarna,	men	
däremot	 uppfattade	 de	 att	 det	 gjordes	 en	 selektering	 av	 incidentrapporterna	
lokalt.	 Selekteringen	 gjordes	 utifrån	 frågan:	 ”hade	 detta	 kunnat	 hända	 här?”	
Frågan	indikerade	vilka	rapporter	som	enheterna	arbetade	med.	Enligt	Snowden	
(2002)	kan	överföring	av	kunskaper	mellan	olika	kontexter	skapa	problem.	I	en	
lärande	 organisation	 kan	det	 finnas	 en	 risk	 att	 lärandet	 avstannar	 om	det	 inte	
finns	 några	 motsättningar	 (Granberg	 &	 Ohlsson,	 2009).	 Om	 framför	 allt	 de	
rapporter	 som	man	känner	 igen	 sig	 i	 används	 för	 att	 lära	 sig	 skulle	 det	 kunna	
innebära	en	risk	för	att	ett	mer	eller	mindre	lika	tänkande	uppstår.	Det	kan	vara	
så	att	när	det	sker	arbete	kring	rapporter	som	kommer	från	en	mer	okänd	miljö	
att	 det	 uppstår	 flera	 olikheter	 i	 tänkande	 och	 frågetecken.	 Ett	 större	motstånd	
som	skulle	kunna	vara	positivt	ur	lärandesynpunkt,	vilket	också	en	av	cheferna	‐	
Erik	 ‐	 reflekterar	 kring	 då	 han	 funderar	 kring	 fördelar	 och	 nackdelar	 kring	
selekteringen	av	utredningarna.	Sanne	 (2007)	kunde	se	att	det	organisatoriska	
lärandet	 blev	 lidande	 och	 därigenom	 också	 kunskapsspridningen	 då	 inte	 alla	
rapporter	 spreds	 till	 alla	 inom	 Banverket,	 som	 hans	 studerade.	 Men	 samtidigt	
identifierade	 Sanne	 att	 då	 berättelserna,	 som	 var	 den	 muntliga	 tradition	 som	
föredrogs	 framför	 det	 officiella	 rapporteringssystemet,	 kom	 från	 en	 specifik	
gemensam	kontext	blev	det	svårare	med	andra	synsätt	på	 incidenter.	Det	 finns	
här	uppenbart	en	svårighet	med	att	 sprida	ett	kollektivt	 lärande	som	skapats	 i	
olika	 sammanhang.	 Döös	 och	 Wilhelmsson	 (2005)	 anser	 att	 det	 kollektiva	
lärandet	är	kontextberoende	och	att	en	gemensam	handlingsarena	skapas.	

Omhändertagande	av	lärande	
När	det	gäller	vilket	slags	lärande	som	bör	appliceras	från	incidentutredningar	är	
det	 viktigt	 att	 definiera	 om	 organisationen,	 gruppen	 eller	 individen	 ska	 lära	
(Lukic,	 Maragaryan	 &	 Littlejohn,	 2010).	 Chefernas	 uppfattning	 var	 att	
incidentrapportera	skickades	ut	 i	syfte	att	 föra	 lärande	vidare,	vilket	 tolkas	här	
som	att	det	är	främst	individen	som	avses	lära	sig.	Individens	lärande	sker	dock	
tack	vare,	och	med	hjälp	av	både	gruppen	och	organisationen.	För	att	ett	sådant	
lärande	 ska	 kunna	 ske	 blir	 det	 viktigt	 att	 ha	 en	 kultur	 som	 stödjer	 ett	 sådant	
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lärande	 (Macrae,	 2008).	 Resultaten	 visar	 på	 att	 cheferna	 hade	 en	 tydlig	
uppfattning	 om	 att	 det	 var	 organisationens	 önskemål	 att	 lärande	 skulle	 ske	
utifrån	rapporterna	men	att	det	inte	var	tydligt	hur.	Att	det	är	klart	uttalat	från	
organisationen	vilket	mål	som	finns	kring	lärande	är	viktigt	men	samtidigt	leder	
en	 stark	 central	 styrning	 till	 ett	 lokalt	 beroende	 (Antonacopoulou,	 2005).	 Ett	
arbete	med	gemensamma	visioner	är	nödvändigt	 i	en	 lärande	organisation	och	
där	måste	organisationen	hela	tiden	lyssna	på	sina	medarbetare	(Senge,	1990)		
Eftersom	 cheferna	 inte	 tydligt	 upplevde	 hur	 organisationen	 ville	 att	 lärande	
skulle	 ske	 kan	 det	 innebära	 ett	 problem.	 Hos	 cheferna	 fanns	 det	 också	 en	
osäkerhet	 hur	 incidentrapporterna	 vidarebefordrades	 till	 dem.	 Organiserandet	
av	information	kan	här	ses	som	otydlig	och	organisationsstruktur	är	en	viktig	del	
i	 en	 lärande	 organisation	 (Senge,	 1990).	 I	 incidentrapporternas	
rekommendationer	finns	det	delar	som	är	direkt	ställda	mot	de	lokala	enheterna.	
Bland	 annat	 genom	 dem	 kan	 ett	 eget	 genererat	 arbete	 med	 förbättringar	 ske	
inom	 de	 lokala	 enheterna,	med	 till	 exempel	 förbättringar	 inom	 arbetsmetodik.	
Enligt	Macrae	(2008)	är	detta	givetvis	önskvärt	då	det	gynnar	det	lokala	lärandet	
och	 engagemanget	 men	 samtidigt	 finns	 det	 en	 risk	 att	 förbättringsarbetet	
stannar	lokalt.	Några	av	chefernas	uppfattningar	var	att	det	kanske	inte	ens	var	
önskvärt	 att	 sprida	 dessa	 lärdomar	 vidare	 utan	 att	 det	 räckte	 om	 det	
förbättringsarbetet	spreds	inom	GM	gruppen.	Förbättringsarbetet	skulle	i	så	fall	
spridas	 utanför	 den	 lokala	 enheten	 men	 bara	 marginellt,	 ett	 hack	 upp	 i	
organisationen.	 Här	 kommer	 återigen	 en	 lärande	 organisations	 gemensamma	
visioner	(Senge,	1990)	in	i	bilden	då	ledningens	uppgift	är	bland	annat	att	skapa	
delaktighet.	I	Granberg	och	Ohlsson	(2009)	definition	av	en	lärande	organisation	
betonas	 organisationens	 uppgift	 att	 ta	 tillvara	 medarbetarnas	 lärande	 och	
omsätta	 det	 inom	 organisationen	 i	 syfte	 att	 kunna	 fungera	 effektivt.	
Organisationen	verkar	 inte	ha	 skapat	vägar	och	 förutsättningar	 för	att	återföra	
lärdomar	 från	 de	 lokala	 enheterna.	 GM‐gruppen	 är	 en	 organisatorisk	 del	 som	
består	av	de	olika	cheferna	från	respektive	enhet	och	deras	gemensamma	chef.	
Denna	 gruppering	 med	 de	 olika	 enheterna	 refererar	 cheferna	 ofta	 till	 som	
”klustret”.	Grupperingen	blir	som	en	grupp	för	cheferna	i	första	hand	där	de	kan	
utbyta	 erfarenheter	 och	 diskutera	 olika	 frågor.	 Det	 är	 även	 ett	 forum	 för	 GM	
gruppens	 chef	 att	 nå	 ut	 med	 information	 eller	 styrningar	 från	 högre	 upp	 i	
organisationen.	 Medarbetarna	 berörs	 på	 så	 sätt	 att	 de	 ibland	 har	 större	
gemensamma	möten	tillsammans	med	de	andra	enheterna	och	att	vissa	även	har	
en	behörighet	på	någon	av	de	andra	enheterna	vilket	innebär	att	de	arbetar	där	
med	 jämna	 mellanrum.	 GM	 gruppen	 blir	 här	 en	 möjlighet	 för	 cheferna	 att	
använda	 sig	 av	 locativ	 kunskap	 (Snowden,	 2002).	 Eftersom	 de	 då	 både	 lär	 sig	
direkt	i	GM	gruppen	och	samtidigt	lär	sig	genom	de	andra	deltagarna	om	var	och	
hur	 de	 kan	 få	 fram	 kunskap	 på	 annat	 håll.	 Alla	 cheferna	 uppfattade	 att	 GM	
gruppen	var	en	positiv	och	väsentlig	del	för	att	de	skulle	kunna	arbeta	på	ett	bra	
sätt	med	flygsäkerhetsfrågor.	De	kände	sig	trygga	med	varandra	och	använde	sig	
av	 tillfällena	 till	 att	 kunna	 ha	 en	 dialog,	 få	 information	 och	 att	 kunna	 stötta	
varandra.	 Här	 sker	 lärande	 inom	 organisationen	 då	 cheferna	 ges	möjlighet	 till	
kontakter	med	sina	kollegor	(Örtenblad,	2009).	Genom	att	kunna	använda	sig	av	
de	andras	kunskaper	uppstår	en	positiv	synergi.	Vad	som	övergripande	är	viktigt	
är	att	alla	har	en	samsyn	om	vad	och	hur	det	ska	ske	i	gruppen,	en	samsyn,	för	att	
ett	kollektivt	lärande	ska	kunna	uppnås	(Granberg	2009).	Ett	kollektivt	lärande	
påverkar	 ledarskapet	 att	 sammantaget	 bli	 ett	 mer	 samverkande	 ledarskap.	
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Informationen	och	kunskapen	som	kan	spridas	via	grupperingen	är	viktig	för	att	
en	 lärande	organisation	ska	kunna	se	helheten	och	kunna	kommunicera	vidare	
ner	 inom	 organisationen	 (Senge,	 1990).	 Det	 formella	 lärandet	 kring	
incidentrapporter	 på	 de	 olika	 enheterna	 var	 ungefär	 likadant	 organiserat.	 Det	
förekom	möten	 där	 så	många	 som	möjligt	 från	 enheten	 deltog	 i	 och	 det	 fanns	
även	 ”tag	del”	pärmar	där	 incidentutredningar	 sattes	 in	 i	 för	medarbetarna	att	
läsa.	Det	som	skiljde	sig	åt	något	var	i	vilken	grad	det	formella	lärandet	användes	
i	 förhållande	 till	 det	 informella	 lärandet.	 En	 fördel	 med	 det	 formella	 lärandet	
genom	förutbestämda	möten	som	sker,	är	att	det	ger	utrymme	för	alla	att	delta	i	
en	dialog.	Dialogen	möjliggör	att	det	lärande	som	sker	när	allas	erfarenheter	och	
åsikter	kommer	fram	och	hörs,	inte	debatteras,	vilket	kan	ge	cheferna	ett	bättre	
underlag	 för	eventuella	beslut	 (Senge,	1990).	För	 cheferna	är	det	då	viktigt	 att	
kunna	 leda	mötena	 på	 ett	 bra	 sätt.	 När	 till	 exempel	 utredningar	 diskuteras	 på	
olika	möten	 innebär	 det	 att	medarbetarna	 aktivt	 själva	 är	med	 och	 diskuterar	
samt	reflekterar,	vilket	 i	 sin	 tur	kräver	en	helt	annan	 ledarroll.	Ohlsson	(1996)	
visar	på	att	det	som	kan	te	sig	som	bortkastad	tid	då	en	del	av	dessa	möten	går	åt	
till	 organiserande	 och	 struktur	 i	 själva	 verket	 är	 ett	 viktigt	 steg	 i	 ett	 kollektivt	
lärande.	Mötena	 leder	till	att	 individen	reflekterar	och	tillsammans	kommer	ett	
steg	 vidare	 i	 en	 process	 där	 intresset	 för	 varandras	 kunskaper	 och	 vilja	 att	
samarbeta	 leder	 vidare.	 När	 lärandet	 kring	 incidentrapporterna	 skedde	
informellt	 innebar	 det	 att	 främst	 medarbetarna	 själva	 spontant	 diskuterade	
kring	 dem.	 Sanne	 (2007)	 kunde	 också	 visa	 på	 en	 berättartradition	 i	 sin	 studie	
bland	 teknikerna	 på	 Banverket.	 Där	 syntes	 den	 som	 en	 levande	 och	 så	 pass	
integrerad	 del	 av	 deras	 kultur	 att	 det	 officiella	 rapporteringssystemet	 blev	
lidande.	 Det	 informella	 lärandet	 som	 cheferna	 uppfattade	 förkom	 inom	
enheterna	 genom	 spontana	 samtal,	 visar	 på	 ett	 aktivt	 deltagande	 från	
medarbetarna.	 Medarbetarnas	 aktiva	 deltagande	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	
lärande	av	händelserna	ska	kunna	ske	(Macrae,	2008).	Detta	egendriv	till	lärande	
är,	enligt	Senge	(1990),	en	del	av	ett	personligt	mästerskap	som	ingår	som	en	av	
fem	nödvändiga	 delar	 i	 en	 lärande	 organisation.	 Även	 en	 av	 de	 andra	 delarna,	
teamlärande,	ses	här	genom	den	dialog	som	uppstår	mellan	medarbetarna	vilken	
genererades	av	deras	eget	driv	att	lära	sig.	En	risk	är	dock	att	det	kan	uppstå	ett	
groupthink	 (Janus,	 1982)	då	 gruppen	 istället	 för	 att	 ta	 in	nya	 tankar	och	 idéer	
istället	vänder	sig	inåt	och	sluter	sig	Samtidigt	inbjuder	medarbetarna	varandra	
till	ett	kollektivt	 lärande	då	de	berättar	om	händelser	som	skett	på	 jobbet	eller	
om	 tankar	 som	 uppstod	 då	 de	 läste	 en	 incidentutredning.	 De	 avslutande	
rekommendationerna	 i	 utredningarna,	 som	 oftast	 är	 riktade	 högt	 uppe	 i	
organisation,	 upplevde	 flera	 av	 cheferna	 genomfördes	 centralt	 alltför	
oreflekterat	ibland.	De	upplevde	också	att	de	kunde	vara	fel	sorts	åtgärder	som	
karaktäriserades	 av	 snabba	 enkla	 lösningar,	 gärna	 av	 teknisk	 karaktär.	 Sådana	
enkla,	 snabba	 lösningar	 som	 gärna	 är	 av	 teknisk	 karaktär,	 kan	 enligt	 Lukic,	
Maragaryan	 och	 Littlejohn	 (2010)	 tyda	 på	 en	 lärandeprocess	 av	 singleloop	
karaktär.	Men	de	menade	också	på	att	det	fanns	ett	mer	bestraffande	tankesätt	i	
lösningarna	 vilket	 inte	 stämmer	 in,	 utan	 ur	 det	 perspektivet	 är	 det	 kanske	
snarare	frågan	om	ett	doubleloop	lärande	inom	enheterna.	Doubleloop	lärandet	
är	mer	reflektivt	och	strävan	är	där	att	gå	till	botten	med	problemen	istället	för	
att	 stanna	kvar	vid	ytan.	Det	 fanns	 ingen	 feedback	 inom	organisationen	på	det	
arbete	 som	 skedde	 med	 rekommendationerna	 efter	 det	 att	 utredningen	
fastställts.		
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Diskussion	
Incidentutredningarna	 görs	 centralt	 av	 en	 utredare	 där	 grunden	 är	 en	 rapport	
som	en	flygledare	skrivit	på	en	händelse	och	sedan	skickas	incidentrapporterna	
ut	 i	 hela	 organisationen.	 De	 flesta	 organisationer	 använder	 sig	 av	 liknande	
ledningssystem	 som	 bevakar	 kvalitet	 till	 exempel	 genom	 att	 rapportera	
händelser.		
	
Ledningssystem	och	grad	av	organiserande	
I	 LFV:s	 beskrivning	 av	 deras	 ledningssystem	 står	 det	 bland	 annat,	 att	 i	 deras	
säkerhetskultur	 ska	 de	 ”vara	 lärande	 genom	 att	 sprida	 och	 tillgodogöra	 oss	
erfarenheter	 från	 händelser”.	 En	 tydlig	 signal	 att	 incidentrapporterna	 är	 att	 se	
som	ett	verktyg	för	att	alla	ska	kunna	tillgodogöra	sig	av	andras	erfarenheter	och	
kunskaper.	Chefernas	uppfattning	var	också	densamma,	men	däremot	fanns	det	
en	viss	skillnad	i	hur	de	hanterades	och	hur	långt	lärandet	skulle	spridas.	Vissa	
ansåg	 att	 det	 kanske	 inte	 var	 nödvändigt	 att	 sprida	 erfarenheter	 utöver	 GM	
gruppen.	 Kanske	 berodde	 det	 valet	 i	 så	 fall	 på	 att	 cheferna	 uppfattade	 att	
återkopplingen	 inom	 GM‐gruppen	 fungerade	 bra	 och	 att	 lärdomar	 spreds	
därigenom?	 Kommunikationen	 mellan	 delarna	 i	 ett	 systemtänkande	 (Senge	
1990)	 skapar	 en	 möjlighet	 för	 en	 lärande	 organisation,	 inte	 de	 enskilda	
individernas	lärande.	Det	måste	dock	vara	klart	för	alla	vad	man	behöver	lära.		
	
Val	av	rapporter	
Alla	var	överens	om	att	de	gjorde	en	selektering	av	vilka	rapporter	de	arbetade	
mera	med	 genom	 att	 fundera	 kring	 om	 tillbudet	 hade	 kunnat	 hända	 hos	 dem.	
Igenkännandet	tycks	därmed	vara	en	viktig	faktor	för	att	driv	att	vilja	lära	sig	ska	
infinna	sig.	Givetvis	kan	det	vara	relevant	och	att	det	finns	mera	att	lära	sig	från	
en	 situation	 som	 kunnat	 ske	 hemma	 hos	 en	 själv.	 Vad	 som	 däremot	 måste	
beaktas	är	risken	för	att	man	enbart	rör	sig	på	hemmaplan.	Här	kan	det	kanske	
också	 vara	 ett	 problem	 då	 det	 inte	 är	 klart	 vad	 och	 hur	 man	 ska	 lära	 sig	 av	
rapporterna.		
	
Incidentrapporternas	utformning	
Rapporterna	består	av	en	beskrivning	av	händelsen	och	en	analys	av	varför	det	
hände	 och	 avslutas	 sedan	 med	 rekommendationer	 i	 syfte	 att	 förhindra	 en	
upprepning	av	händelsen.	Det	är	upp	till	var	och	en	att	arbeta	med	rapporterna	
och	 förstå	 dem	 utifrån	 sin	 egen	 verklighet	 och	 förmåga.	 Det	 är	 en	metod	 som	
skapar	 möjligheter	 till	 ett	 aktivt	 deltagande	 på	 en	 lokal	 nivå	 men	 samtidigt	
rymmer	en	problematik.	Den	lokala	chefens	syn	på	lärande	påverkar	hur	arbete	
med	rapporterna	sker.	Det	krävs	medvetenhet	om	problematiken	om	rapporten	
ska	utvecklas	till	en	möjlighet.	Det	kanske	är	så	enkelt	att	den	tid	och	kapacitet	
som	 krävs	 av	 de	 lokala	 cheferna	 saknas.	 En	 bra	 organisation	 skulle	 kunna	
innebära	 mer	 tid	 till	 andra	 uppgifter	 och	 en	 större	 chans	 att	 få	 igång	 en	 bra	
återkoppling.	Det	verkade	även	oklart	hur	rapporterna	distribuerades	vilket	kan	
ses	 som	 ett	 tecken	 på	 att	 kommunikationen	 kring	 rapporterna	 bör	 förtydligas	
inom	organisationen.		
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Återkopplingsmöjligheter	
Mötena	upplevdes	av	de	flesta	som	strukturerade	men	det	fanns	en	viss	skillnad	i	
uppfattningarna	om	vad	som	diskuterades.	Här	kan	en	ökad	samsyn	 i	vad	som	
ska	 ske	 på	 mötena	 ge	 gruppen	 ytterligare	 fart	 framåt	 i	 ett	 arbete	 som	 alla	
uppfattade	som	väldigt	positivt.	I	organiserandet	kring	rapporterna	saknades	en	
struktur	för	återkoppling	mellan	det	centrala	och	det	lokala.	GM	gruppen	skulle	
kunna	 spela	 en	 viktig	 roll	 i	 det	 arbetet	 och	 från	 centralt	 håll	 bör	 kanske	 en	
reflektion	ske	kring	om	man	som	organisation	vill	ha	återkoppling?	Vill	man	det,	
bör	det	också	tydligt	definieras	på	vad	och	hur	den	återkopplingen	ska	ske.		
	
Erfarenhetens	roll	i	lärandet	
Tidigare	 i	diskussionen	nämndes	hur	viktig	viljan	att	 lära	sig	var	och	chefernas	
uppfattning	var	att	alla	ville	lära	sig.	Det	spelade	ingen	roll	om	man	hade	arbetat	
länge	 som	 flygledare	eller	om	man	var	ny	 i	 yrkesrollen,	det	 var	enbart	 arbetet	
med	lärandet	som	skiljde	sig	åt.	En	mer	rutinerad	fick	snarare	”aha	kunskaper”,	
påminnelser,	 medans	 de	 yngre	 byggde	 upp	 erfarenheter,	 bilder	 att	 kunna	
använda	 sig	 av	 i	 nya	 situationer.	 Här	 var	 interaktionen	 mellan	 alla	 på	
arbetsplatserna	 viktig	 då	 det	 krävde	 en	 öppenhet	 och	 trygghet	 hos	 alla	 för	 att	
kunna	 skapa	 en	 bra	 lärande	 miljö.	 Chefernas	 uppfattning	 var	 att	 de	 arbetade	
aktivt	med	att	skapa	en	sådan	miljö	och	att	de	själva	var	en	viktig	del	i	form	av	
signalsändning.	Deras	eget	beteende	satte	ribban	och	det	var	viktigt	att	de	bad	
om	hjälp	eller	frågade	efter	råd	om	de	villa	att	alla	medarbetarna	skulle	göra	det.	
Ledarskapet	 kan	 därför	 ses	 som	 stödjande	 då	 de	 såg	 sig	 själva	 mer	 som	
”möjliggörare”	men	samtidigt	med	en	tydlighet.		
	
Chefernas	uppfattningar	
	Inom	fenomenografin	studeras	likheter	och	olikheter	och	i	denna	studie	var	det	
oftast	 likheter	 i	 chefernas	 uppfattningar	 som	 kunde	 iakttas.	 Skillnaderna	 var	
mest	nyanser	eller	smärre	olikheter.	Frågan	är	vad	det	kan	bero	på?	Givetvis	kan	
det	vara	så	att	de	frågor	som	ställdes,	resultat	eller	analysen	som	genomfördes	
inte	 var	 tillräckligt	 bra.	 Det	 kan	 också	 bero	 på	 att	 cheferna	 i	 sin	 yrkesroll	 är	
tämligen	homogena.	Alla	 är	 flygledare	och	 även	om	utbildningen	 till	 flygledare	
har	förändrats	så	har	den	traditionellt	utförts	på	samma	ställe	och	med	enbart	en	
arbetsgivare.	 Det	 vill	 säga	 här	 skapas	 en	 homogen	 kultur	 då	man	 umgås	 nära	
under	 en	 längre	 tid	 och	 sedan	 förs	 in	 i	 kulturen	 på	 arbetsplatsen	 genom	 ett	
mästare‐lärling	 förhållande,	 där	 alla	 måste	 genomgå	 en	 lokal	 utbildning	 med	
hjälp	av	handledare	innan	de	blir	godkända	som	flygledare.		
	
Rekommendationer	
De	rekommendationer	som	ges	i	utredningarna	är	avsiktligt	lagda	på	en	hög	nivå	
i	 syfte	 att	 de	 ska	 kunna	 appliceras	 på	 det	 sätt	 som	 är	 rätt	 för	 organisationen,	
detaljfrågan	 hur	 genomförandet	 ska	 ske	 lämnar	 man	 obesvarad.	 Vissa	 chefer	
uppfattade	att	rekommendationerna	applicerades,	och	framför	allt	hur	och	vilka	
som	applicerades,	skedde	på	ett	optimalt	sätt.	Här	finns	ett	behov	av	förankring	i	
det	lokala	arbetet	innan	exempelvis	en	ny	regel	skapas	och	implementeras.	Även	
syftet	med	 rekommendationerna	 och	 varför	 de	 är	 skrivna	 från	 ett	 ”high‐level”	
perspektiv	 bör	 förtydligas.	Man	 bör	 arbeta	 vidare	 i	 organisationen	 på	 det	 sätt	
som	organisationen	anser	bäst.	Rekommendationerna	visar	på	vad	som	ska	ske,	
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arbetet	med	hur	de	ska	genomföras	 lämnas	 till	organisationen	de	riktat	sig	 till.	
En	 transparens	 i	arbetet	med	rekommendationerna	skulle	kunna	skapa	en	helt	
annan	delaktighet	 och	 förståelse.	Här	 råder	diskrepans	mellan	organisationens	
gemensamma	visioner	och	chefernas	uppfattningar.	Ibland	applicerar	man	något	
man	anser	är	en	oriktig	lösning.	Organisationen	bör	för	att	lyckas	med	sina	mål	
och	 visioner,	 skapa	 en	 delaktighet	 för	 att	 genomföra	 dem	 (Senge,	 1990).	
Problemen	kan	vara	ett	tecken	på	att	inte	rätt	sorts	lösning	används	i	förhållande	
till	den	domän	den	tillhör	(Snowden,	2002).		
	
Sammanfattning	
Studien	visar	att	 lärande	skapas	med	hjälp	av	incidentutredningar	men	hur	och	
vad	kan	variera	mycket.	Organiserandet	av	 lärandet	kan	utvecklas	och	därmed	
skapas	 en	 tydlighet	 om	 vad	 och	 på	 vilket	 sätt	 som	 lärande	 kan	 ske.	 En	
återkoppling	 av	 de	 kunskaper	 som	 genereras	 i	 organisationen	 kan	 också	
utvecklas.	Det	är	även	tydligt	att	det	finns	en	stor	vilja	och	engagemang	lokalt	att	
arbeta	med	lärande.	

Förslag	på	fortsatt	forskning	
En	 utveckling	 av	 studien,	 så	 att	 den	 även	 omfattade	 medarbetarna	 och	 deras	
uppfattning	 om	 lärande,	 skulle	 kunna	 ge	 ett	 underlag	 att	 arbeta	 vidare	 med.	
Alternativt	kunde	istället	den	övre	delen	av	organisationen	och	hur	och	om	deras	
syn	 på	 lärande	 speglas	 i	 organisationens	 organiserande.	 Det	 skulle	 även	 vara	
intressant	 att	 studera	 lärandet	 som	 sker,	 då	 en	 mer	 erfaren	 kollega	 försöker	
överföra	sina	bilder	till	en	blivande	kollega	och	hur	det	arbetet	med	tyst	kunskap	
utvecklas.	
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Bilaga	1	
	
Intervjuguide	
	
Generella	följdfrågor	
Hur	kom	du	fram	till	det	svaret?		
Hur	tänkte	du	på	problemet	och	vad	betyder	problemet	för	dig?	
Ge	exempel,	utveckla	svaret!	
	

1. Hur	chefen	lär	sig	
 Vad	uppfattar	du	är	syftet	med	en	utredningsrapport	för	LFV,	för	dig	och	

för	dina	medarbetare?	Varför	ser	du	det	så?	
 Vad	brukar	du	göra	när	du	fått	en	rapport?	Varför	det?	
 Kan	man	lära	sig	något	av	en	rapport?	Vad?	Vilka	kan	det?	Varför?	
 Vad	innebär	lärande	för	dig?	
 Hur	ser	du	att	din	roll	är	som	ledare	när	det	gäller	lärande	kring	

rapporter?	
 Hur	kan	lärande	stimuleras?	
 Vems	ansvar	är	lärande?	Utveckla	din	synpunkt.	
 När	är	arbetet	inom	er	enhet	klart	när	det	gäller	rapporten?	Vad	sker	då?	
 Gynnar	ert	lärande	organisationen?	Varför?	I	så	fall	på	vilket	sätt?		

	
2. Syfte	med	rapporten		
 Vad	uppfattar	du	är	syftet	med	en	utredningsrapport	för	LFV,	för	dig	och	

för	dina	medarbetare?	Varför	ser	du	det	så?	
 Vad	är	lärandemålet	med	en	utredning?	
 Hur	uppnår	ni	det?	
 Vad	brukar	du	göra	när	du	fått	en	rapport?	Varför	det?	

	
3. Roll	som	ledare		
 Hur	ser	du	att	din	roll	är	som	ledare	när	det	gäller	lärande	kring	

rapporter?	
 Bidrar	du?	Hur	då?	

	
4. Lärande		
 Kan	man	lära	sig	något	av	en	rapport?	Vad?	Vilka	kan	det?	Varför?	
 Vad	innebär	lärande	för	dig?		
 Hur	kan	lärande	stimuleras?	
 Vems	ansvar	är	lärande?	Utveckla	din	synpunkt.	
 Ge	exempel	på	en	”bra”	lärandesituation.	

	 	
5. När	lärande	inte	uppstår	
 Vad	händer	om	ingen	bearbetar	rapporten?		

	
6. Organiserandet	av	lärandet	
 När	är	arbetet	inom	er	enhet	klart	när	det	gäller	rapporten?	Vad	sker	då?	

Hur	då?	
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 Gynnar	ert	lärande	organisationen?	Varför?	I	så	fall	på	vilket	sätt?		
	
	
	


