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HAVERIERNA VID HELIKOPTERFLOTTILJEN 
Ur ett perspektiv på organisatoriska faktorer och lärande 

ABSTRACT: 
In-between 2000 and 2007 the Swedish armed forces helicopter wing experienced several major 
aviation accidents. These accidents were remarkable with regards to the facts that aviation 
accidents had been decreasing in numbers since 1970; that safety technology had developed; and 
that findings in earlier research suggests that the characteristics of Swedish national culture should 
lower the risk of accidents. The purpose of this study is to contribute to the understanding of these 
aviation accidents by applying theories of organizational factors in aviation accidents and 
organizational learning. 

The chosen method is a single case study conducted with a qualitative approach, focusing on the 
helicopter wing, its squadrons, structure and its command.    

The results of this study show that aviation accidents could be the result of many contributory 
organizational factors. They also show that organizational learning should be an integrated part of 
risk management. Finally they show that reorganizations considerably reduces an organizations 
capability to manage risks.  

The conclusion is that when safety critical organizations such as the military reorganize, they tend 
to lose critical procedures, objectives, management and structure which leads to higher risks and 
in some cases to accidents.  

Nyckelord: Helikopterflottiljen, organisatoriska olyckor, organisatoriskt lärande, militära 
flygolyckor.
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1. Inledning  

Den 11 augusti år 2000 havererade en Helikopter 10 vid Tarfalamassivet och tre individer omkom.  1

Haveriet kom att bli den första i en serie haverier inom en sjuårsperiod vid Helikopterflottiljen, med 

totalt 14 omkomna besättningsmän vilka vände trenden för de militära flygolyckorna.  2

1.1 Problemformulering 

Det svenska flygvapnet har historiskt drabbats av flygolyckor i stor utsträckning och under kalla 

kriget förolyckades stort antal personal och materiel. Antalet haverier nedgick dock från och med 

1970-talet i takt med utvecklad teknik och urvalsprocess för att mellan 1990 och 2000 omfattas av 

ett fåtal haverier.  Flygvapnet har därför under de senaste 40 åren kommit att bli en föregångare 3

även för andra sektioner än flyg vad avser en god säkerhetskultur, det vill säga som en rättvis, 

rapporterande och lärande kultur.  Haverierna som inträffar vid Helikopterflottiljen mellan 2000 och 4

2007 blir därför intressant. Haverierna är inte bara intressanta sett till att det tycks inträffa allt färre 

militära flygolyckor eller att flygvapnet sägs vara en säkerhetskulturell föregångare. Det är även 

intressant sett till den forskning som pekar på att det inträffar relativt få militära flygolyckor i 

flygvapen där den nationella kulturens karaktär motverkar förutsättningarna för att flygolyckorna 

skall uppkomma.   5

Kulturens karaktär beskrivs med hjälp av Hofstedes discipliner uncertainty avoidance; hur 

befolkningen förhåller sig till osäkerheter, power distance; huruvida det är accepterat att ifrågasätta 

auktoriteter och chefer, individualism; huruvida befolkningen sätter den egna individen eller 

gruppen i första rummet.  Flygvapen där relativt få haverier inträffar kännetecknas av att 6

 SHK, Rapport RM 2002:01 - Olycka med en helikopter 10 ur Norrlands helikopterskvadron/1.Hkpskv den 11 augusti 1

2000 vid Kaskasapakte, Tarfalamassivet, BD län, 2002, http://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/
4665829_rm2002_01.pdf (Hämtad 2017-03-27), 5.

 Anderzén, Ingrid, Kecklund, Lena, Petterson, Sara och Weikert, Clemens, MTO Psykologi, Utredning av 2

säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet, Rapport september, 2008, http://www.havkom.se/assets/
reports/Swedish/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutredning.pdf (Hämtad 2017-03-27), 23.

 Ibid, 24.3

 Ibid, 19.4

 Boer, Peter C. och Soeters, Joseph L., Culture and Flight Safety in Military Aviation, The International Journal of 5

Aviation Psychology, vol. 10, no. 2, (2000): 111-133, DOI: http://dx.doi.org/10.1207/S15327108IJAP1002_1, 123-127.

 Ibid, 123-124.6
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underställda tillåts och vågar ifrågasätta överordnade, vilket reducerar osäkerhetsfaktorer.  7

Personalen i dessa flygvapen är mindre styrda av fasta procedurer och direktiv vilket medför att de 

kan lösa uppkomna situationer genom improvisation.  Forskarna menar att studien talar om att de 8

nationer, och därför även nationers flygvapen, som kännetecknas av denna kulturella profil löper 

mindre risk för haverier.  Studien inbegriper dock inte Sverige. Däremot ligger den svenska 9

nationella kulturen mycket väl i linje med värdena för uncertainty avoidance, power distance och 

individualism som kännetecknar länder där relativt få haverier inträffar.  Enligt teorin bör det 10

således inträffa relativt få haverier i Sverige, samtidigt som det inträffar relativt många. 

Med hänsyn till studien blir haverierna vid Helikopterflottiljen intressanta. I studien påpekas att det 

i vissa fall inträffar relativt många olyckor trots att den nationella kulturens karaktär talar emot 

detta. I dessa fall förklaras haverierna med hjälp av exempelvis svåra geografiska och klimatiska 

förhållanden.  11

Problemet som denna uppsats skall undersöka är således hur den höga frekvensen av haverier 

mellan 2000 och 2007 vid Helikopterflottiljen kan förstås? Detta då de inträffade efter en lång 

period av motsatt utveckling, hos en organisation som sägs vara en säkerhetskulturell föregångare 

och där den nationella kulturen talar emot relativt många haverier. 

1.2 Tidigare angränsande forskning  

Det finns idag fyra etablerade förklaringsmetoder för flygolyckor, de sägs antingen bero på den 

mänskliga, tekniska, nationella kulturen eller organisatoriska faktorn. Den första 

förklaringsmetoden, den mänskliga faktorn, framställs av flera källor som den än idag främsta 

orsaken till haverier. En del av forskningen fastslår att så många som 85 procent av alla haverier har 

sin grund i den mänskliga faktorn. Av dessa 85 procent utgörs de flesta av undermålig skicklighet, 

 Boer och Soeters, Culture and Flight Safety in Military Aviation, 126.7

 Ibid, 126.8

 Ibid, 126.9

 Bakka, Jørgen F, Fivelsdal, Egil och Lindkvist, Lars, Organisationsteori Struktur Kultur Processer, 6. uppl., 10

Stockholm: Liber, 2014, 158.

 Boer och Soeters, Culture and Flight Safety in Military Aviation, 127.11
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en mindre del av felaktiga beslut och ett fåtal av perceptuella misstag.  Denna förklaringsmetod 12

tycks dock inte rimlig sett till hur haverierna inom Helikopterflottiljen uppträdde i antal och 

frekvens. Varför skulle flertalet piloters skicklighet helt plötsligt nedgå under just perioden 2000 till 

2007? 

Den andra förklaringsmetoden, den tekniska faktorn, har historiskt haft en framträdande roll vid 

utredningar av flygolyckor. I takt med den tekniska utvecklingen och förbättrade system har dock 

haverier orsakade av tekniska och materiella felfunktioner minskat. Vid studier av haverier hos 

flygstridskrafter inom North Atlantic treaty organization (Nato) konstateras att i genomsnitt vart 

fjärde haveri beror på den tekniska faktorn.  För att förstå haverierna inom Helikopterflottiljen 13

bidrar dock inte heller denna förklaringsmetod. Detta beror på att haverirapporterna från respektive 

haveri, framtagna av Statens haverikommission (SHK), presenterar att inga tekniska problem 

förelegat vid haverierna.  14

Den tredje förklaringsmetoden vilken redogjorts för i problemformuleringen, den nationella 

kulturen, fokuserar på hur den nationella kulturens karaktär påverkar flygbesättningars agerande 

och beteende. Den del av forskningen som studerat militära haverier konstaterar att den nationella 

kulturens karaktär tycks betydande för i vilken frekvens haverier inträffar. I nationer där den 

nationella kulturen karaktäriseras på ett vis inträffar relativt få militära haverier.  Detta resultat bör 15

även göras gällande för Sverige där den nationella kulturen ligger i linje med profilen för det land 

där relativt få haverier inträffat.  Dock inträffar det relativt många haverier hos vissa flygvapen 16

vars nationella kultur sägs löpa mindre risk för haverier. Forskarna förklarar att dessa olyckor kan 

förstås utifrån exempelvis geografiska och klimatiska svårigheter.  I det aktuella fallet med 17

Helikopterflottiljen kan dock endast ett haveri förklaras utifrån svåra geografiska och klimatiska 

 Ashby, Karen, Fitzharris, Michael och Lenné, Michael G., Analysis of General Aviation Crashes in Australia Using 12

the Human Factors Analysis and Classification System, The International Journal of Aviation Psychology, vol. 18, no. 4, 
(2008): 340-352, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10508410802346939, 349.

 Boer och Soeters, Culture and Flight Safety in Military Aviation, 124.13

 Aktuella haverirapporter återfinns i käll- och litteraturförteckningen. 14

 Boer och Soeters, Culture and Flight Safety in Military Aviation, 124.15

 Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, Organisationsteori Struktur Kultur Processer, 158.16

 Boer och Soeters, Culture and Flight Safety in Military Aviation, 127.17
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förhållanden.  I övriga haverirapporter framkommer inga liknande förhållanden.  Då den svenska 18 19

nationella kulturen talar för att relativt få haverier bör inträffa samt att inga andra rimliga 

geografiska eller klimatiska förhållanden återfinns bidrar inte heller denna förklaringsmetod till 

förståelsen för haverierna. 

Den fjärde förklaringsmetoden, de organisatoriska faktorerna, har på senare tid givits större vikt då 

stora systemfel, katastrofer och olyckor så som exempelvis flygolyckor skall förstås. Då 

Försvarsmaktens helikopterverksamhet genomgick flera stora organisationsförändringar med början 

1998 blir den organisatoriska förklaringsmetoden intressant. Nedan följer den fortsatta redogörelsen 

för hur olika aspekter av organisatoriska förklaringsfaktorer kan bidra till att förstå haverierna i det 

aktuella fallet. 

Den professionella kulturen sägs vara en av de aspekter som kan förklara varför haverier inträffar. 

Tidigare forskning påstår att olycksstatistiken för kommersiella flygbolag varierar med en faktor på 

42 från det minst till det mest drabbade och att detta kan förklaras bero på besättningssamarbetet.  20

Misstagen som orsakar haverierna begås förvisso av besättningarna och människan men skall 

förstås som resultatet av den rådande organisationskulturen.  Forskaren menar att 21

organisationskulturen påverkar arbetet för flygbesättningar och definierar organisationskulturen 

som det kollektiva lärandet, normer, värderingar och regler.  Det poängteras även att haverierna 22

bör studeras ur ett kulturperspektiv med hänsyn till att det vidgar förståelsen bortom de mer 

traditionella mänskliga och tekniska förklaringsmetoderna.   23

 SHK, Rapport RM 2002:01 - Olycka med en helikopter 10 ur Norrlands helikopterskvadron/1.Hkpskv den 11 augusti 18

2000 vid Kaskasapakte, Tarfalamassivet, BD län, 2002, http://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/
4665829_rm2002_01.pdf (Hämtad 2017-03-27), 5.

 Aktuella haverirapporter återfinns i käll- och litteraturförteckningen.19

 Mjøs, Kjell, Basic Cultural Elements Affecting the Team Function on the Flight Deck, The International Journal of 20

Aviation Psychology, vol. 14, no. 2, (2004): 151-169, DOI: http://dx.doi.org/10.1207/s15327108ijap1402_3, 151.

 Ibid, 151-152.21

 Ibid, 152.22

 Ibid, 152.23
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Hos säkerhetskritiska organisationer såsom kärnkraftverk och militära flygförband vilka kräver hög 

trovärdighet används ofta begreppet säkerhetskultur då haverier skall förklaras.  Den del av 24

forskningen som behandlar begreppet säkerhetskultur redogör för hur organisationers kunskap kring 

risker används för att stärka säkerheten eller inte.  I forskningen presenteras att organisatoriska 25

olyckor är resultatet av en process mellan individer och organisationer. Betydande del av olyckorna 

sägs bero på den existerande säkerhetskulturens kollaps vilket medför att organisationen saknar 

värderingar och attityder gentemot hur risker skall hanteras.  Det framgår att lära av incidenter och 26

olyckor är en integrerad del av hur organisationen hanterar säkerhetsrisker.  Det tycks således som 27

begreppen säkerhetskultur och lärande kultur är nära förknippade och beroende av varandra i någon 

utsträckning. Forskaren påpekar att organisatoriska olyckor traditionellt studerats ur ett perspektiv 

och att det kan krävas att de studeras ur flera perspektiv om den fulla komplexiteten bakom 

organisatoriska olyckor skall förstås.  Forskaren påtalar även att politik- och maktaspekten berörs 28

ytterst sällan av de teoretiska organisationsmodellerna som används för att beskriva organisatoriska 

olyckor.  Detta anses olyckligt då personer med makt i stor utsträckning avgör huruvida de 29

säkerhetskulturella målen uppnås eller ej.      30

En annan del av forskningen menar att flygolyckor kan förklaras utifrån organisationens förmåga att 

effektivt kommunicera, dela information, övervaka och följa upp händelser och incidenter.  Genom 31

fallstudier på kommersiella haverier finner Shappell, von Thaden och Wiegmann en rad 

organisatoriska förklaringsfaktorer och orsaker bakom den initialt utpekade mänskliga faktorn.  32

Dessa organisatoriska faktorer är inadekvata eller otillräckliga procedurer och direktiv, övning, 

verksamhetstillsyn, målsättningar, informationsspridning, ledning, dokumentation, ansvarsområden 

 Shappell, Scott A., von Thaden, Terry L. och Wiegmann, Douglas A., Organizational Factors in Commercial Aviation 24

Accidents, The International Journal of Aviation Psychology, vol. 16, no. 3, (2006): 239-261, DOI: http://dx.doi.org/
10.1207/s15327108ijap1603_1, 239-240.

 Pidgeon, Nick, Safety culture: key theoretical issues, Work & Stress, vol. 12, no. 3, (1998): 202-216, DOI: http://25

dx.doi.org/10.1080/02678379808256862, 202-204.

 Pidgeon, Safety culture: key theoretical issues, 203-205.26

 Ibid, 210.27

 Ibid, 203-204.28

 Ibid, 210.29

 Ibid, 210.30

 Shappell, von Thaden och Wiegmann, Organizational Factors in Commercial Aviation Accidents, 250-251.31

 ibid, 240-242.32
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och förlorad eller förändrad yrkesidentitet och status.  Denna del av forskningen talar med andra 33

ord om att haverier kan förstås med hjälp av den organisatoriska arbetsmetodiken. För den egna 

undersökningen av haverierna vid Helikopterflottiljen, vilka uppträdde i samband med tidigare 

nämnda organisationsförändringar, tycks denna tidigare forskning därför lämplig att utgå ifrån.   

1.4 Forskningslucka 

Den tidigare forskningen som inriktar sig på mänskliga, tekniska och nationella kulturer som 

förklaringsfaktorer bidrar inte till förståelsen för varför haverierna vid Helikopterflottiljen 

inträffade. Det uppstår även ett empiriskt problem i forskningen där den nationella kulturen används 

som förklaringsmodell. Detta på grund av att den svenska kulturen i teorin borgar för att relativt få 

haverier bör inträffa samtidigt som det inträffar relativt många. Denna uppsats bidrar till den 

tidigare forskningen genom att fylla den empiriska lucka som uppstår i den nationella kulturen som 

förklaringsmodell för haverier. 

De olika forskningsföreträdarna inom den organisatoriska förklaringsfaktorn påpekar även att det 

kan krävas fler än ett perspektiv när komplexiteten bakom haverier skall förstås. Den tidigare 

forskningen talade även om lärande som en integrerad del av riskhanteringen. Forskarna nämner 

även att organisatoriska olyckor kan förstås som processen mellan individer och organisationer samt 

att politiska och maktaspekters inblandning i organisatoriska olyckor berörs ytterst sällan. Denna 

uppsats kommer därför vidga perspektivet genom att använda sig av en teori för organisatoriskt 

lärande och en teori för organisatoriska faktorer bakom haverier. Teorierna kommer ställas mot 

varandra för att undersöka vilken som bäst bidrar till förståelsen för haverierna. Teorin för de 

organisatoriska faktorerna bakom flygolyckor väljs med fördel ur den tidigare forskningen. Teorin 

för organisatoriskt lärande väljs med fördel utifrån hur väl den kan redogöra för processen mellan 

individ och organisation. Vidare kommer det i båda teorierna eftersträvas att politiska och 

maktaspekter belyses. 

 Shappell, von Thaden och Wiegmann, Organizational Factors in Commercial Aviation Accidents, 250.33
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1.5 Syfte 

Varför haverierna vid Helikopterflottiljen är av intresse att studera beror på att dagens moderna och 

mindre försvarsmakters militära förmåga reduceras av haverier, inte minst svenska 

Försvarsmaktens. Den militära förmågan reduceras främst sett till den personal som förolyckas, det 

är både kostsamt och tidskrävande att utbilda personal i flygande befattningar. Förmågan reduceras 

även i form av de havererade plattformarna som även de är kostsamma och få till antal. Exempelvis 

förfogar Helikopterflottiljen i dagsläget över 53 helikoptrar, om flottiljen förlorar fem av dessa 

tillsammans med 14 besättningsmän reduceras förmågan avsevärt. Det är därför av vikt att 

undersöka hur haverier under övnings- och fredsförhållanden kan förstås och därigenom 

förebyggas.  

Denna uppsats syftar bidra till tidigare forskning genom att utifrån en teorikonsumerande fallstudie 

undersöka vilken organisationsteori, teorin för organisatoriska faktorer bakom flygolyckor eller den 

lärande organisationen, som bäst bidrar till förståelsen för haverierna mellan 2000 och 2007. 

Vidare syftar uppsatsen bidra till den militära professionens förståelse för hur 

organisationsförändringar påverkar verksamhetssäkerheten. 

1.5.1 Frågeställning  

Vilken organisationsteori, organisatoriska faktorer bakom flygolyckor eller den lärande 

organisationen, bidrar bäst till förståelsen för varför haverierna inträffade 2000 till 2007? 

1.6 Disposition 

Inledningsvis presenterades den bakgrund uppsatsen emanerar ur, problemet som skall utredas, hur 

tidigare forskning studerat liknande problem, undersökningens relevans för den militära 

professionen samt egen frågeställning. I nästkommande kapitel redogörs för de två teoretiska 

ramverk vilka skall användas för att undersöka flygolyckorna. I kapitel tre redovisas vilken metod 

som används för undersökningen, insamlingen av data och hur de teoretiska begreppen kommer 

operationaliseras. I kapitel fyra redovisas analysen och hur väl de två teoriernas begrepp svarar mot 

!9
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frågeställningen. I kapitel fem redovisas undersökningens resultat, dess betydelse för 

officersprofessionen och förslag på vidare forskning. 

!10
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2. Teori 

Av tidigare forskning framgick att det kan krävas ett vidgat perspektiv för att förstå komplexiteten 

bakom exempelvis flygolyckor. Organisatoriska faktorer, som arbetsmetodik, bestående av bland 

annat procedurer och verksamhetstillsyn lyftes som ett fruktbart sätt att förstå haverier. Ytterligare 

en aspekt som påpekas vara av stor betydelse för hur organisationen hanterar säkerhetsrisker, vilken 

försummats i tidigare forskning, är det organisatoriska lärandet. Nedan kommer därför teorierna 

organisatoriska faktorer bakom flygolyckor samt den lärande organisationen presenteras. Dessa 

båda teorier kommer fortsättningsvis i uppsatsen ställas mot varandra för att testa vilken av 

teorierna som bäst bidrar till förståelsen för haverierna. Hur de teoretiska begreppen kommer 

användas för att analysera haverierna vid Helikopterflottiljen följer under operationaliseringen. 

2.1 Organisatoriska faktorer bakom flygolyckor 

Shappell, von Thaden och Wiegmann menar att organisatoriska orsaksfaktorer såsom procedurer, 

övningar och målsättningar bakom flygolyckor är svåra att koppla till själva haveriet sett till att de 

generellt är distanserade i tiden medan besättningarnas misstag kan ses i direkt anslutning till 

haveriet.  För att påvisa de organisatoriska faktorernas inverkan på flygsäkerheten analyserar de 34

haverier associerade med den mänskliga faktorn.  Av dessa analyser fann de teoretiska faktorer 35

som tycks bidra till att haverierna uppstår.  Delar av dessa teoretiska faktorer kommer användas i 36

denna uppsats för att testa hur väl de kan förklara haverierna inom Helikopterflottiljen. 

De teoretiska faktorerna de fann i sina analyser sorterade de under ett antal bredare kategorier och 

presenteras här i den storleksordning de orsakar flygolyckor: procedurer, övning, 

verksamhetstillsyn, målsättningar, informationsspridning, ledarskap, stress, dokumentering, 

ansvarsområden och faciliteter. Procedurer är den främsta orsaken och faciliteter den minsta.  Inte 37

alla ovanstående begrepp kommer användas i uppsatsen, vissa kommer helt avlägsnas och andra 

kombineras då de är alltför lika avseende vad de indikerar.   

 Shappell, von Thaden och Wiegmann, Organizational Factors in Commercial Aviation Accidents, 241.34

 Ibid, 241.35

 Ibid, 249-251.36

 Ibid, 249-250.37
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De teoretiska faktorer som helt avlägsnas i denna uppsats är informationsspridning och faciliteter. 

Varför informationsspridning avlägsnas ur denna uppsats beror på att det krävs insyn i loggböcker, 

väderrapporter eller annan liknande dokumentär handling som är svårtillgänglig.  Varför faciliteter 38

avlägsnas ur denna uppsats beror på att den redogör för en alldeles för liten del av olyckorna i den 

tidigare forskningen.  39

De faktorer som kommer kombineras i denna uppsats är verksamhetstillsyn och ledarskap samt 

procedurer och dokumentering. Begreppet verksamhetstillsyn indikerar huruvida det fanns problem 

med övervakningen och kontrollen av flygverksamheten. Begreppet ledarskap indikerar huruvida 

chefer ledde och stöttade flygverksamheten.  Då begreppen angränsar varandra kommer de 40

fortsättningsvis att kombineras under begreppet ledarskap och verksamhetstillsyn. Begreppet 

procedurer indikerar huruvida det förekom dåligt definierade och motsägelsefulla procedurer och 

manualer. Begreppet dokumentering indikerar huruvida besättningarna använde sig av rätt manualer 

och checklistor samt huruvida tekniker hanterade ”signoffs” korrekt.  Även dessa begrepp 41

angränsar varandra då innebörder som procedurer, manualer och checklistor används för att 

definiera begreppen och vad de undersöker. Därför kommer de fortsättningsvis att kombineras 

under begreppet procedurer och dokumentering. 

Nedan följer övriga teoretiska begrepp ur teorin som kommer användas i denna uppsats. Begreppet 

övning indikerar huruvida besättningarna övade tillräckligt för att bibehålla kompetensen. 

Begreppet målsättningar indikerar huruvida de organisatoriska objektiven för verksamheten var 

tydligt definierade. Begreppet stress indikerar huruvida personalen var bekymrad över det egna 

yrkets identitet eller dess status. Vidare kommer i denna uppsats analyseras huruvida personalen 

upplevde stress eller bekymmer med hänsyn till de förändringar Helikopterflottiljen genomgick och 

de följder detta fick för personalen. Begreppet ansvarsområden indikerar huruvida personalen 

kände ”ägarskap” för säkerhetsrisker, i vilken mån tydliga befattningar med ansvar för särskilda 

områden förekom samt hur personalen förhåller sig till incidentrapportering.   42

 Shappell, von Thaden och Wiegmann, Organizational Factors in Commercial Aviation Accidents, 250-251.38

 Ibid, 250-251.39

 Ibid, 250-251.40

 Ibid, 250-251.41

 Ibid, 250-251.42
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Teorin för organisatoriska faktorer bakom flygolyckor bidrar till uppsatsen genom att den klargör 

huruvida det förekom problem relaterade till arbetsmetoder, vilka tillsammans bidrog till försämrat 

flygsäkerhetsläge.   

2.1.1 Kritik mot organisatoriska olyckor bakom flygolyckor 

Teorin är i den tidigare forskningen knapphändigt beskriven avseende hur de teoretiska begreppen 

indikeras. Detta innebär att författaren måste tolka vad begreppen avser indikera vilket vidare 

reducerar resultatvaliditeten för undersökningen.  Teorin har tidigare använts för att studera vilka 43

organisatoriska faktorer som kan härledas till civila haverier men avses i denna studera militära. 

2.2 Den lärande organisationen  

Inom området organisatoriskt lärande har betydande forskning genomförts. Det finns två problem 

med begreppet den lärande organisationen. Det antyder först att det finns icke lärande 

organisationer, vilket är omöjligt och mer troligt är att lärandet inte kommer organisationen till 

godo.  För det andra kan det feltolkas såtillvida att begreppet förstås som en organisationsmodell 44

snarare än ett begrepp bestående av de förutsättningar som krävs för att lärande skall uppstå i 

organisationen.  Den lärande organisationen kan definieras enligt följande: 45

”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och 

som tar tillvara och nyttiggör detta i organisationens strävan att påverka och anpassa 

sig till omvärlden med syftet hög effektivitet.”  46

I en militär kontext är det främst Nagl som argumenterar för hur den organisatoriska kulturen 

underlättar eller begränsar lärandet och adoptionsförmågan hos militära organisationer. Vilket 

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 43

samhälle, individ och marknad, 4:1. uppl., Stockholm: Norstedts juridik, 2012, 60-63.

 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon, Från lärandets loopar till lärande organisationer, 3:1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 44

2009, 49.

 Ibid, 49-50, 77.45

 Ibid, 51.46
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vidare leder till förändrad effektivitet och säkerhet. Nagl förklarar varför en militär organisation 

framgångsrikt anpassar sig och förändras och varför en annan misslyckas genom att följa processen 

för organisatoriskt lärande i form av en fallstudie för den brittiska armén i Malaya och den 

amerikanska armén i Vietnam.  Genom att använda en teori för organisatoriskt lärande framtagen 47

för observationer av affärsverksamhet fokuserade studien på processen vid vilken organisatorisk 

anpassning genom lärande lyckades eller ej.  Nagl menar att studier med fokus på organisatoriska 48

kulturer för att undersöka det organisatoriska lärandet, som förklaringsvariabel vid militära 

organisationers utveckling och anpassning till tidigare erfarenheter, är lämpligt vid exempelvis 

undersökningar av konflikter och krig, teknisk utveckling och organisations- och 

processförändringar.  En av teorierna för organisatoriskt lärande Nagl refererar till är Peter Senges 49

Den femte disciplinen.  Nagl argumenterar dock främst för Richard Downies teori som fokuserar 50

på processen för doktrinära förändringar. Downie talar för att militära organisationer demonstrerar 

lärande genom förändringar i exempelvis doktriner, utbildningar, och organisationsstrukturer.  51

Författaren anser att Downies teori för organisatoriskt lärande på ett sämre sätt än Senges redogöra 

för den process som sker mellan individ och organisation ur vilken organisatoriska olyckor uppstår. 

Senges teori är därför lämplig då den utgår ifrån att organisationers förmåga att lära är helt beroende 

av enskilda individers förmåga att lära.  Utanför den militära kontexten är Senges teori en av de 52

som fått störst genomslagskraft inom området då teorin väver ihop flera föregående teorier om 

organisatoriskt lärande till en generativ idé.  53

Senge presenterar fem discipliner, personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner, 

teamlärande och systemtänkande, vilka han menar är avgörande komponenter för att skapa den 

 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife: British and American Army counterinsurgency learning during the 47

Malayan emergency and the Vietnam War, World Affairs, vol. 161, no. 4, (1999): 193-199, https://search-proquest-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/military/docview/211150376/fulltextPDF/F31FBB8B52574C69PQ/6?
accountid=8325 (Hämtad 2017-04-01), 194.

 Ibid, 194-195.48

 Ibid, 197.49

 Ibid, 197-199.50

 Nagl, John A., Learning to eat soup with a knife - counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam, Chicago: 51

The University of Chicago Press, 2005, 6-8.

 Senge, Peter M., Den femte disciplinen – Den lärande organisationens konst, Stockholm: Nerenius & Santérus, 1995, 52

21.

 Granberg, Magnus, Lärande i arbetsliv och organisationer – en teori- och litteraturöversikt, Uppsala: 53

Universitetstryckeriet, Pedagogiska institutionen, 2010, 44.
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lärande organisationen.  Systemtänkande väver endast samman disciplinerna och svarar inte för 54

någon fråga i sig, därför kommer den inte lyftas i undersökningen.  Vidare kommer inte heller 55

tankemodeller att användas i denna uppsats då det är författarens uppfattning att den dokumentära 

empirin lätt feltolkas avseende vilka tankemodeller som kan ha förekommit. Teorin är lämplig 

därför att den möjliggör en bred förståelse avseende begränsningar för lärande vilka kan finnas 

inom organisationer, från individuell till kollektiv nivå. Utvalda discipliner ur teorin skall ses som 

komponenter vilka bidrar med viktiga funktioner till det organisatoriska lärandet från individuell till 

kollektiv nivå och följer nedan. 

Personligt mästerskap, talar om i vilken utsträckning personalen har kunskaper och färdigheter 

inom ett visst område. Det personliga mästerskapet är av vikt för organisationens förmåga att lära 

därför att det är beroende av individers förmåga och vilja att lära.  56

Gemensamma visioner, syftar till den gemensamma bild alla individer inom organisationen har 

vilken bidrar till samhörighet och stimulerar till samverkan. Vidare stimulerar gemensamma 

visioner till att individer delar med sig av erfarenheter, överger uppfattningar som är skadliga och 

erkänner egna samt organisatoriska brister.  57

 Teamlärande, beskriver hur grupper inom organisationen genom dialog överstiger den egna 

gruppens kunskap och genom detta samarbete når insikter som gruppen annars ej skulle nått.  58

Dessa nyvunna kunskaper och erfarenheter sprids till övriga delar av organisationen där de kommer 

till användning.  59

Senges teori lyfter inga aspekter för hur politik och makt möjligen inverkat på det organisatoriska 

lärandet och därmed bidragit till haverierna. Som tidigare nämnt påpekar tidigare forskning att 

dessa aspekter berörs ytterst sällan av de teoretiska modellerna för organisatoriska olyckor. Därför 

 Senge, Den femte disciplinen – Den lärande organisationens konst, 20.54

 Ibid, 24.55

 Ibid, 21.56

 Ibid, 191-194.57

 Ibid, 23.58

 Ibid, 218.59
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är det lämpligt att komplettera Senges teori med en annan som lyfter hur just aspekter som politik 

och makt påverkar det organisatoriska lärandet.  

John Coopey är kritisk till Senges teori och behandlar i sin teori just det faktum att det saknas 

analyser för hur den lärande organisationen påverkas av maktförhållanden och politiska aktiviteter 

inom organisationen.  Coopey lyfter aspekter för hur det organisatoriska lärandet påverkas genom; 60

beslutsfattares homogena åsikter, nyckelpersoner och organisationens strukturella fasthet.  Utöver 61

dessa aspekter lyfts även ideologier och deras inverkan på lärandet. Denna aspekt kommer inte att 

undersökas av samma anledning som varför tankemodeller inte kommer undersökas. Fortsatt i 

undersökningen skall Senges och Coopeys teorier för organisatoriskt lärande kombineras och ses 

som en teori i vilken de kombinerade begreppen syftar till att komplettera varandra och skapa ett 

mer nyanserat resultat. 

Beslutsfattares homogena åsikter, kan sägas utgöra en potentiell begränsning för det organisatoriska 

lärandet med hänsyn till att det saknas meningsskiljaktigheter vilka är avgörande för lärandet och 

kreativiteten. Om inga meningsskiljaktigheter eller konflikter beslutsfattarna emellan uppstår 

riskerar de beslut som fattas att bli otillräckliga och eventuella lösningar saknar den innovation som 

den lärande organisationen kräver.       62

Nyckelpersoner, menar Coopey är de personer som har tillgång till information och viktiga 

kontakter både inom och utom organisationen. Dessa personer har företräde vad avser organisering, 

vilka uppgifter som skall utföras samt erfarenhetsåterföring vilket innebär att övrig personals 

inflytande och möjlighet att påverka verksamheten begränsas.  63

Då beslutsfattares homogena åsikter och nyckelpersoner behandlar högre militära chefers påverkan 

på det organisatoriska lärandet kommer de i fortsättningen att kombineras under begreppet 

nyckelpersoners och beslutsfattares homogena åsikter.  

 Coopey, John. (red.)., Crucial gaps in “the learning organization”, Power, politics and ideology, How organizations 60

learn, London: Thomson Learning, 2005, 525.

 Ibid, 530-536.61

 Ibid, 530.62

 Granberg och Ohlsson, Från lärandets loopar till lärande organisationer, 79.63
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Organisationens strukturella fasthet, pekar på huruvida den organisatoriska strukturen är stel och 

hierarkisk. Den lärande organisationen kännetecknas av att vara ”lösare” samt att det finns en 

informell makt som kommer till uttryck genom kommunikation och information.  Trots det att den 64

lärande organisationen är mindre hierarkisk med färre antal nivåer och chefspositioner så 

kontrollerar dessa chefer viktiga befattningar vid interna och externa gränser där tillgången till 

informationsflödet är större. De har med andra ord tillgång till en större mängd kunskap än övriga 

inom organisationen.  65

Teorin för organisatoriskt lärande bidrar till undersökningen genom att klargöra huruvida 

Helikopterflottiljen drog lärdomar ur tidigare haverier och händelser. Om det framkommer att 

Helikopterflottiljen saknade de komponenter som enligt teorin krävs för att organisationer skall lära, 

tolkas detta som att lära av haverier och händelser inte var en integrerad del av riskhanteringen 

vilket lett till försämrat flygsäkerhetsläge. 

2.2.1 Kritik mot den lärande organisationen 

Trots att teorin ej är av militär karaktär anses den vara lämplig för undersökningen på grund av att 

Helikopterflottiljen är en organisation. Tidigare operationaliseringar för teorin har inte hittats vilket 

innebär att operationaliseringen av teorin är framtagen av författaren, vilket vidare leder till 

reducerad validitet.  Detta kommer i uppsatsen försöka motverkas genom att tydligt definiera vilka 66

indikationer de teoretiska begreppen skall mäta. Detta är dock svårt sett till teorins abstrakta 

utformning vilket möjliggör godtyckliga svar på de analysfrågor som ställs med hjälp av de 

teoretiska begreppen.  

 Granberg och Ohlsson, Från lärandets loopar till lärande organisationer, 79.64

 Coopey, Crucial gaps in “the learning organization”, Power, politics and ideology, How organizations learn, 533.65

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 66

60.
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3. Metod  

I detta kapitel redogörs för vald forskningsdesign, empirin samt hur datainsamlingen genomförts. 

Därefter presenteras kritik gentemot metoden, materialet och källorna följt av redogörelsen för hur 

de två valda teoriernas begrepp skall operationaliseras. Haverierna mellan 2000 och 2007 kommer 

inte studeras som enskilda fall och jämföras med varandra utan som ett samlat fenomen.   

3.1 Fallstudie som forskningsstrategi  

Denna uppsats syftar till att undersöka vilken organisationsteori som bäst bidrar till förståelsen för 

haverierna som ägde rum vid Helikopterflottiljen 2000 till 2007. I centrum för undersökningen står 

händelser, förhållanden och arbetsprocesser vid Helikopterflottiljen med tillhörande ledning samt 

skvadroner. Syftet är att upptäcka de möjliga och dolda underliggande faktorerna som kan bidra till 

förståelsen för huruvida haverierna orsakades av organisatoriska faktorer, således är fallstudie som 

forskningsstrategi lämplig.   67

I denna uppsats används de två tidigare nämnda teorierna för att förstå haverierna. Uppsatsen kan 

därför beskrivas som en teorikonsumerande studie med hänsyn till att den söker svar på varför eller 

hur något skett.  Svaren som analysfrågorna ger skall tillsammans skapa en helhetssyn i syfte att 68

svara på huruvida haverierna kan sägas bero på organisatoriska faktorer.  Om denna undersökning 69

istället utgått ifrån en kvantitativ ansats hade möjligen denna helhet och förståelse för haveriernas 

komplexa natur gått förlorad.  Variationen av data och forskningsmetoder i empirin borgar vidare 70

för att fallstudien som forskningsstrategi är lämplig.   71

Valet av fall har tagits med hänsyn till att Helikopterflottiljens flera haverier är ett extremt fall som 

tydligt bryter mot normen avseende trenden för haverier och olyckor så väl i tiden före 2000 och 

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3:2. 67

uppl., Lund: Studentlitteratur, 2016, 92.

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 68

41. 

 Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 92-93.69

 Ibid, 103.70

 Ibid, 93.71
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efter 2007.  Detta gör det logiskt att undersöka fallet som en enfalls fallstudie.  Enfalls fallstudier 72 73

som denna undersökning där endast ett enda fall skall undersökas är vanskliga med hänsyn till att 

slutsatser om orsak och verkan kräver jämförelser.  Givetvis är slutsatser för denna undersökning 74

av intresse men det verkliga värdet av studien är att den ger möjlighet att utreda komplexiteten 

bakom haverierna.  Det är även många gånger svårt att göra avvikande fall likt detta allmängiltiga 75

och generella då de utgörs av en engångsföreteelse och betraktas som avslutade helheter vars 

resultat har ett värde i sig.  I syfte att skapa ett motsatsförhållande ur vilket slutsatser om orsaker 76

och verkan ändå kan dras använder sig denna uppsats av de två olika organisatoriska teorierna. 

3.2 Forskningsmetod och material   

För att svara på uppsatsens frågeställning kommer de teoretiska begreppen från de två valda 

teorierna att formuleras som analysfrågor. Dessa analysfrågor, vilka framgår under 

operationaliseringen, kommer besvaras genom att i dokumenten söka efter och tolka underliggande 

nyckelord och fraser i syfte att skapa förståelse för varför haverierna inträffade snarare än en 

objektiv allmängiltig sanning.  Sökandet efter nyckelorden och fraserna i dokumenten kommer ske 77

i form av en innehållsanalys där valet av data för undersökningen har tagits med hänsyn till tiden 

för de organisationsförändringar som Helikopterflottiljen genomgick med början 1998 samt till 

haverierna mellan 2000 och 2007.  

Materialet som kommer användas för att svara på analysfrågorna för organisatoriska faktorer 

bakom flygolyckor är; Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet, 

Flygsäkerhet: Människan i organisationen, En jämförande studie av två flygförband inom 

Försvarsmakten, SHK rapport RM 2002:01, RM 2005:01, RM 2007:02 och RM 2008:04.  78

Dokumenten som är publicerade över en längre period används i uppsatsen för att undersöka om det 

 Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 97-98.72

 Yin, Robert K., Case study research: design and methods, 5. uppl., Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2014, 73

52.

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 74

109.

 Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 93.75

 Ibid, 101.76

 Ibid, 343.77

 Se käll- och litteraturlista.78
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över tiden och vid flertalet haverier kan påvisas att det förelegat problem med exempelvis 

procedurer. Om det inte kan påvisas att problem förelegat över hela, eller stora delar av perioden, 

anses inte problem med organisatoriska faktorer bidragit till haverierna.   

Materialet som kommer användas för att svara på analysfrågorna för den lärande organisationen är 

endast Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Varför endast detta 

dokument kommer användas beror på att dokumentet är framtaget i slutet av perioden för 

haverierna. Fördelen med detta är att lärandet vid Helikopterflottiljen tillåts studeras som ett samlat 

fenomen.  

I dokumenten har analysenheter i form av kortare meningar och fraser associerade med de 

teoretiska begreppens nyckelord sökts, exempelvis ledning, ansvar samt målsättningar där 

analysenheterna sorterats under den analysfråga de svarar på. Därefter räknades frekvensen av 

analysenheterna för att bestämma hur väl respektive analysfråga bidrog till svaret på uppsatsens 

frågeställning.  79

Fördelen med de dokumentära källorna, statspublikationer och officiell statistik denna uppsats 

bygger på är att de tenderar vara trovärdiga, opartiska och faktabaserade.  Vidare är dokument som 80

primär datakälla fördelaktigt då de är beständiga och kan kontrolleras av andra, vilket medför att 

undersökningen lättare kan prövas och reproduceras.  81

3.3 Metodkritik   

Som tidigare nämnt medför enfalls fallstudien som metod att det är svårt att dra slutsatser om orsak 

och verkan. Detta försöker dock uppsatsen motverka genom att använda två olika organisatoriska 

teorier för att förstå flygolyckorna. För att mer säkert kunna dra slutsatser om orsaker och verkan 

hade denna uppsats kunnat använda sig av en jämförande fallstudie mellan perioden för haverierna 

2000 till 2007 och perioden 2007 till 2014 där inga haverier ägde rum. En metodkombination hade i 

 Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 343.79

 Ibid, 320.80

 Ibid, 339.81
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det fallet varit att föredra för att säkrare kunna dra slutsatser.  En av de största nackdelarna med 82

den metodologiska utformningen för denna uppsats är att den inte producerar mätbara resultat. 

Uppsatsen producerar snarare mjuka data eftersom den använder tolkande metoder i analysen av 

den kvalitativa datan.  Vidare medför innehållsanalysen att analysenheterna lyfts ur det 83

ursprungliga sammanhanget och dess betydelse.  Det är även svårt att påvisa huruvida författaren 84

är objektiv och opartisk vilket reducerar resultatsvaliditeten.     

3.4 Material och källkritik 

Undersökningen bygger på andrahandskällor i form av rapporter och studier. Förstahandskällor är 

att föredra före andrahandskällor av den anledningen att de är mer trovärdiga.  Exempel på hur 85

denna uppsats kunnat använda sig av förstahandskällor är intervjuer med personal ur 

Helikopterflottiljens olika delar som var aktiva under 1998 till 2007. Nackdelen med detta är dock 

att det passerat tio år sedan det senaste haveriet och den uppfattning förstahandskällorna har av 

haverierna och verksamheten kan vara förvriden. En samtida andrahandskälla är möjligen därför att 

föredra före en sentida förstahandskälla.  De dokumentära källorna uppsatsen använder sig av 86

granskas kritiskt efter kriterierna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Dessa kriterier är 

centrala vid inhämtningen och analysen av datan. Samtliga dokument är framtagna vid tiden för 

haverierna vilket talar för att de är mer trovärdiga än sentida då tiden lätt förvränger verkligheten.  87

Dokumenten är även producerade av väl kända statliga organisationer och företag vilket talar för att 

de dels är äkta och dels tendensfria. Varför de anses vara tendensfria beror på det faktum att 

organisationerna och företagen ej vinner på att avsiktligt snedvrida dokumenten.  Det som talar 88

emot källornas oberoende är att de i stort är producerade av samma forskargrupp, det saknas helt 

enkelt källor publicerade av flera forskare vilka styrker varandras resultat.  89

 Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 211.82

 Ibid, 103-104.83

 Ibid, 393.84

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 85

283.

 Ibid, 287.86

 Ibid, 284-285.87

 Ibid, 282-285.88

 Ibid, 282-285.89
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3.5 Operationalisering 

Operationaliseringen syftar till att förena teorierna med metoden och förklara hur de teoretiska 

definitionerna skall indikeras för att därigenom svara på frågeställningen. Genom en god 

överensstämmelse mellan de teoretiska begreppens definitioner, som presenterades i teorin, och hur 

dessa de facto mäter de empiriska observationerna uppnås en hög validitet.  Likt tidigare nämnt är 90

operationaliseringen i denna uppsats producerad av författaren och alltså inte kopierad från tidigare 

etablerad forskning vilket medför att validiteten nedgår.  För att uppnå överensstämmelse mellan 91

de teoretiska begreppens definitioner och dess operationella indikatorer, det vill säga god 

begreppsvaliditet, krävs därför att det tydligt framgår hur analysfrågorna kommer indikeras i 

empirin.  Vid datainsamlingen har kontinuerligt repeterats vilka nyckelord och fraser som söktes i 92

syfte att undvika slump- och slarvfel och därmed öka reliabiliteten.  Detta är av stor vikt i 93

uppsatsen då vissa analysfrågor angränsar varandra och eftersökta analysenheter lätt kan 

kategoriseras fel. Genom god begreppsvaliditet och hög reliabilitet ökar resultatvaliditeten för 

denna undersökning.   94

För att påvisa i vilken frekvens de olika analysenheterna uppträder i empirin och hur väl respektive 

analysfråga bidrar till svaret på frågeställningen kommer det efter respektive analysfråga beskrivas 

hur väl de indikerar det som efterfrågas genom att tillskrivas något av följande: goda indikationer, 

tvetydiga indikationer eller inga indikationer. Goda indikationer innebär att det i datan upprepade 

gånger förekommer nyckelord och fraser vilka svarar på analysfrågan. Tvetydiga indikationer 

innebär att det förekommer nyckelord och fraser vilka svarar på analysfrågan men att dessa är få i 

antal eller svårtolkade. Inga indikationer innebär att inga nyckelord och fraser vilka svarar på 

analysfrågan förekommit. De svar som ges vid respektive analysfråga skall förstås som exempel för 

hur analysenheterna indikerats och hur beslut fattats för huruvida de ger goda, tvetydiga eller inga 

  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 90

56.

 Ibid, 60.91

 Ibid, 57.92

 Ibid, 63.93

 Ibid, 63.94
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indikationer. Då teorierna inte operationaliserats i en militär kontext tidigare har inte heller någon 

viktning för analysfrågorna hittats, därför kommer de i analysen viktas likvärdigt.  

3.5.1 Organisatoriska faktorer bakom olyckor 

Procedurer och dokumentering, kommer i underökningen mäta: Vilka indikationer finns för att 

personalen agerade i motsättning till procedurer eller att otydliga och motsägelsefulla procedurer 

och manualer förekom? Detta kommer mätas genom att studera om det i samband med haverier 

och daglig tjänst förekom att personalen använt sig av felaktiga checklistor samt huruvida dessa var 

tydliga.  

För goda indikationer krävs att personalen i samband med flertalet haverier använt sig av felaktiga 

checklistor, att regelverk och manualer varit otydliga såtillvida att personalen ej förstått hur dessa 

skulle användas eller att de givits tillåtelse att agera i motsättning till procedurer och manualer. För 

tvetydiga indikationer krävs att personalen i samband med enstaka haverier använt sig av felaktiga 

checklistor men att procedurer och manualer varit tydliga. För inga indikationer krävs att 

personalen alltid agerat i enlighet med procedurer och manualer samt att dessa varit tydliga. 

  

Övningar, kommer i underökningen mäta: Vilka indikationer finns för att personalen ej övade 

tillräckligt? Detta kommer mätas genom att studera antalet flygtimmar och huruvida dessa ökat 

eller minskat vid tiden för haverierna.  

För goda indikationer krävs tydliga korrelationer mellan reducerad flygtid och antalet haverier. För 

tvetydiga indikationer krävs korrelationer mellan reducerad flygtid och antalet haverier, men att 

korrelationen inte är övertygande. För inga indikationer krävs att flygtiden inte reducerats eller att 

inga korrelationer mellan reducerad flygtid och antalet haverier kan påvisas. 

Målsättningar, kommer i undersökningen mäta: Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljen 

arbetade efter en otydligt definierad målbild för verksamheten? Detta kommer mätas genom att 

studera huruvida det fanns en framtagen målbild och om så hur väl personalen kände till denna. För 

goda indikationer krävs att målbilden inte var uttalad eller divergerade flertalet enheter, 

ledningsnivåer och personal emellan. För tvetydiga indikationer krävs att målbilden var uttalad men 
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uppfattningen för den divergerade enstaka enheter emellan. För inga indikationer krävs att 

målbilden var tydligt uttalad och uppfattningen för den var gemensam för samtlig personal. 

Ledarskap och verksamhetstillsyn, kommer i underökningen mäta: Vilka indikationer finns för att 

högre militära chefer ej styrde och kontrollerade flygverksamheten? Detta kommer mätas genom 

att studera i vilken utsträckning högre chefer styrde, stöttade och tog del av den dagliga 

verksamheten.  

För goda indikationer krävs att högre chefer var frånvarande och inte stöttade verksamheten. För 

tvetydiga indikationer krävs att högre chefer fanns närvarande men upplevdes av personalen som 

oengagerade. För inga indikationer krävs att högre chefer kontinuerligt tog del av verksamheten och 

styrde densamma samt att personalen upplevde högre chefers stöd. 

Stress, kommer i undersökningen mäta: Vilka indikationer finns för att personalen upplevde stress 

inför verksamheten? Detta kommer mätas genom att studera i vilken utsträckning personalen kände 

oro för egen anställning, flygning samt övriga orsaker vilka kan tänkas framkalla stress.  

För goda indikationer krävs att flertalet anställda påtalat att de är oroliga inför flygverksamhet, 

anställning eller annan orsak relaterad till arbetet. För tvetydiga indikationer krävs att enstaka 

anställda påtalat att de är oroliga inför flygverksamhet, anställning eller annan orsak relaterad till 

arbetet. För inga indikationer krävs att inga analysenheter associerade med stress återges. 

Ansvarsområden, kommer i undersökningen mäta: Vilka indikationer finns för att personalen inte 

tog ansvar för flygsäkerheten? Detta kommer mätas genom att studera i vilken utsträckning 

militära chefer kände ”ägarskap” för säkerhetsfrågor och risker samt i vilken utsträckning 

ansvarsroller tilldelades och efterlevdes. 

För goda indikationer krävs att personalen inte arbetade med ansvarsroller samt att brister, 

avvikelser och incidenter nästan aldrig rapporterades. För tvetydiga indikationer krävs att 

personalen arbetade med ansvarsroller men att dessa var otydliga samt att brister, avvikelser och 

incidenter sällan rapporterades. För inga indikationer krävs att personalen arbetade med tydliga 

ansvarsroller och nästan alltid rapporterade brister, avvikelser och incidenter.        
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3.5.2 Den lärande organisationen  

Personligt mästerskap, kommer i undersökningen mäta: Vilka indikationer finns för att personalen 

inte hade kunskap och förståelse för säkerhetsrisker? Detta kommer mätas genom att studera 

vilka verktyg personalen tillhandahölls i syfte att analysera och förebygga risker.  

För goda indikationer krävs att inga anställda utbildades i besättningsarbete och riskanalyser. För 

tvetydiga indikationer krävs att stora delar av personalen utbildats i besättningsarbete och 

riskanalyser men att personalen av någon anledning inte agerat i enlighet med dessa. För inga 

indikationer krävs att samtlig personal utbildats i besättningsarbetet och att riskanalyser genomförts 

i enlighet med regelverk. 

Gemensamma visioner, kommer i undersökningen mäta: Vilka indikationer finns för att 

Helikopterflottiljens visioner inte var gemensamma? För att undersöka detta kommer personalens 

uppfattning för Helikopterflottiljens framtid analyseras och huruvida den var gemensamma eller 

inte.  

För goda indikationer krävs att personalen var oense för hur verksamheten skulle utformas och 

framtidsbilden divergerade mellan flertalet divisioner, skvadroner och flottiljledning. För tvetydiga 

indikationer krävs att personalen delade framtidssynen för verksamheten vid respektive skvadron 

men att yttre omständigheter som organisationsförändringar begränsade dess möjlighet att spridas, 

ensas och etableras. För inga indikationer krävs att högre chefer tydligt uttalat målen för 

verksamheten och framtiden samt att stora delar av personalen delade denna uppfattning.  

Teamlärande, kommer i underökningen mäta: Vilka indikationer finns för att möten och 

utbildningar rörande flygsäkerhet uteblev och erfarenheter inte utväxlades inom och mellan 

olika enheter? Detta kommer mätas efter hur ofta möten hölls, i vilken grad de fick verkan samt i 

vilken grad erfarenheter utväxlades mellan olika skvadroner.  

För goda indikationer krävs att planerade möten uteblev samt att kommunikation mellan skvadroner 

sällan ägde rum. För tvetydiga indikationer krävs att planerade möten genomfördes men att 

resultatet av mötena inte omhändertogs samt att viss kommunikation ägde rum mellan enstaka 
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skvadroner. För inga indikationer krävs att planerade möten genomfördes och att lärdomarna från 

möten resulterade i säkerhetsförbättringar samt att kommunikation ägde rum mellan flertalet 

skvadroner. 

Nyckelpersoners och beslutsfattares homogena åsikter, kommer i undersökningen mäta: Vilka 

indikationer finns för att högre militära chefer påverkade flygsäkerheten negativt? Detta kommer 

mätas genom tillfällen då meningsskiljaktigheter uppstod högre chefer emellan samt om högre 

chefer hindrade eller bistod nödvändiga åtgärder genom att lyssna till personalens synpunkter. 

För goda indikationer krävs att högre chefer inte lyssnade till underställdas synpunkter eller att inga 

meningsskiljaktigheter uppstod chefer emellan. För tvetydiga indikationer krävs att högre chefer 

lyssnade till underställda men att resultatet av synpunkterna ej omhändertogs samt att 

meningsskiljaktigheter uppstod chefer emellan varav få ledde till förbättring. För inga indikationer 

krävs att högre chefer lyssnade till underställda samt att meningsskiljaktigheter uppstod chefer 

emellan och att lärdomarna från underställdas synpunkter och meningsskiljaktigheterna resulterade i 

säkerhetsförbättringar. 

Organisatoriska strukturen, kommer i underökningen mäta: Vilka indikationer finns för att 

Helikopterflottiljens organisationsstruktur motarbetade de förutsättningar som krävs för den 

lärande organisationen? Detta kommer mätas genom att undersöka i vilken utsträckning 

Helikopterflottiljens strukturella uppbyggnad och geografiska placeringar motverkade 

kommunikation och säkerhetsförbättrande åtgärder. 

För goda indikationer krävs att Helikopterflottiljens geografiska spridning och organisationsstruktur 

flertalet gånger begränsat kommunikationen mellan enheter och försvårat säkerhetsförbättrande 

åtgärder. För tvetydiga indikationer krävs att Helikopterflottiljens geografiska spridning och 

organisationsstruktur enstaka gånger begränsat kommunikationen mellan enheter och försvårat 

säkerhetsförbättrande åtgärder. För inga indikationer krävs att Helikopterflottiljens geografiska 

spridning och organisationsstruktur inte påverkat kommunikationen mellan enheter eller 

säkerhetsförbättrande åtgärder.   
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4. Analys 

I analysen kommer de analysfrågor som presenterats i föregående kapitel och ställts till empirin att 

besvaras. I slutet av respektive teoris analysfrågor sammanfattas hur väl de indikerats i empirin och 

således hur väl de bidrar till förståelsen för haverierna. 

4.1 Organisatoriska faktorer bakom olyckor 

Vilka indikationer finns för att personalen agerade i motsättning till procedurer eller att otydliga 

och motsägelsefulla procedurer och manualer förekom? 

Helikopterflottiljens arbetsorder beskrivs som oklar för hur uppföljning av riskanalyser och 

genomförande av riskreducerande åtgärder skall hanteras.  I Flygoperationell manual (FOM) 95

framgår att Operationell Riskanalys Metod (ORM) skall användas på alla nivåer då flygverksamhet 

planeras.  Trots detta fanns det olika syn på när och hur riskanalysen skulle användas både hos 96

högre chefer och vid de olika verksamhetsplatserna.  FOM upplevdes av personalen som alltför 97

detaljerad, omfattande och splittrad.  Det saknades även rutiner för hur riskerna skulle värderas 98

inför flygning.  Det har även framkommit att högre chefers uttalanden och uppfattningar i vissa fall 99

stod i motsättning till aktuella manualer.  Det fanns även från ledningens sida tillåtelse till 100

regelmässiga avsteg från regelverk vilket lett till risker.  Vidare saknades kunskap kring 101

regelverken, personalresurser för att bemanna organisationen i enlighet med regelverken samt att 

det rådde oenighet för vilken organisationsform som krävdes för att uppfylla de krav regelverken 

 Anderzén, Ingrid, Kecklund, Lena, Petterson, Sara och Weikert, Clemens, MTO Psykologi, Utredning av 95

säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet, Rapport september, 2008, http://www.havkom.se/assets/
reports/Swedish/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutredning.pdf (Hämtad 2017-03-27), 64.

 Ibid, 64.96

 Ibid, 96.97

 Ibid, 83.98

 Ibid, 96.99

 Ibid, 85.100

 Ibid, 103.101
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ställde.  Det fanns i samband med vissa övningsmetoder tillåtelse till regelmässiga avsteg från 102

regler och instruktioner vilket ledde till risker.  103

Vid en revision framkommer att det i manualer funnits motstridiga beskrivningar samt att 

dokumenteringen och rutinen för kontroller var felaktig eller saknades.  I en av haverirapporterna 104

påvisas även att den manual som används inom Helikopterflottiljen är en civil version som skiljer 

sig från andra militära manualer.  Vidare framgår att loggblad förts felaktigt och att det funnits 105

brister i dokumentationen av helikopterns status.  Att det saknades standardiserade procedurer, 106

checklistor och terminologi påvisas även i samband med haveriet vid Rörö 2003.  107

Undersökningen för haveriet vid Kaskasapakte 2000 indikerade brister på tydliga handlingsregler, 

utrustningsbestämmelser för besättningen och felaktig dokumentering för helikopterns formella 

luftvärdighet.   108

Det har i samband med flera haverirapporter framkommit att felaktiga checklistor använts, 

manualer och regelverk har varit otydliga och tillstånd har givits till regelmässiga avsteg. Därför 

anses procedurer och dokumentering ge goda indikationer och bidra till förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att personalen ej övade tillräckligt?  

Flygtidsuttaget för Försvarsmaktens olika helikopterförband minskades stadigt år för år från och 

med 1990-talets början. 1993 var antalet flygtimmar ca 26000 vilket kan jämföras med ca 7500 

flygtimmar 2007. Flygtiden reducerades med andra ord nästan 60 procent under den givna perioden 

och korrelerar med det ökade antalet haverier och incidenter.  Under perioden 1990 till 1999 109

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 102

helikopterverksamhet, 83.

 Ibid, 103.103

 Ibid, 99.104

 SHK, Rapport RM 2005:01 - Olycka med en Hkp11 nr 334 över Bottensjön, Karlsborg, O län, den 25 mars 2003, 105

2005, http://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/486037039_rm2005_01.pdf (Hämtad 2017-03-27), 31.

 Ibid, 36.106

 SHK, Rapport RM 2007:02 - Olycka med en HKP10 nr 409 i havet öster om Rörö, O län, den 18 november 2003, 107

2007, http://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/rm2007_02.pdf (Hämtad 2017-03-27), 63.

 SHK, Rapport RM 2002:01, 22-23.108

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 109

helikopterverksamhet, 24, 68-69.
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inträffade endast två totalhaverier medan det under perioden 2000 till 2007 inträffade sex 

totalhaverier.  I en intervju framgår även att piloter som flyger för lite kan drabbas av olust att 110

flyga, tappar kompetensen samt att flygtjänsten vid tiden för olyckorna utgjorde en betydligt mindre 

del av det dagliga arbetet.  Den, i relation till beredskapsuppgiften, låga flygtiden sågs redan 1999 111

av en kompanichef som oroande.  För haveriet vid Bottensjön 2003 framkom att manövrerande 112

pilot endast genomfört övningen, som övades i samband med haveriet, en gång tidigare samt att 

denne endast flugit 26,4 timmar de senaste 90 dagarna.    113

Det reducerade flygtidsuttaget beskrivs av flertalet intervjuade som ett problem. Det reducerade 

flygtidsuttaget korrelerar dessutom med det ökade antalet haverier, men inte övertygande då 

perioden inte anses vara tillräckligt lång. Antalet flygtimmar ökar inte heller efter 2007 trots att 

haverierna upphör. Därför anses övningar ge tvetydiga indikationer och bidra delvis till förståelsen 

av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljen arbetade efter en otydligt definierad målbild 

för verksamheten?  

Det fanns redan från början en oenighet inom flottiljledningen för hur verksamheten skulle ledas 

och synen på flygsäkerhetsläget.  Helikopterflottiljen var även de första åren i ständig 114

omorganisation på grund av nya krav och direktiv.  Personalen upplevde att verksamhetsmålet 115

snabbt förändrats upprepade gånger vilket lett till att målbilden blivit mycket otydlig, flera upplever 

även att det helt saknas en gemensam målbild.  Vid intervju påtalades det att alla 116

omstruktureringar skapat vilsenhet vilket vidare lett till att personalen skapat egna mål för 

verksamheten.  Det fanns inom Helikopterflottiljen synpunkter på att inga försök gjordes att samla 117

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 110

helikopterverksamhet, 24.

 Ibid, 87.111

 SHK, Rapport RM 2002:01, 19.112

 SHK, Rapport RM 2005:01, 12.113

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 114

helikopterverksamhet, 77.

 Ibid, 76.115

 Ibid, 78.116

 Ibid, 87.117
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personalen och skapa en gemensam kultur.  Vid en revision påvisades också brister i den 118

långsiktiga verksamhetsinriktningen.  Flottiljledningen var dock medveten kring denna otydliga 119

målbild och menade att den var en följd av otydlighet från Högkvarteret (HKV).  120

Omstruktureringarna skapade flera tätt ersättande målbilder vilket ledde till att målbilden upplevdes 

av flertalet som mycket otydlig och av vissa som obefintlig. Den oeniga uppfattningen för 

målbilden fanns även på flera nivåer och delar av personalen skapade egna mål. Därför anses 

målsättningar ge goda indikationer och bidra till förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att högre militära chefer ej styrde och kontrollerade 

flygverksamheten?  

Verksamhetsplatserna hade egna autonoma platschefer med egna verksamhetstillstånd vilket 

innebar att flottiljstaben inte hade befogenheter att leda verksamheten utan endast var en 

samordnande funktion.  I och med organisationsförändringarna förlorade även flottiljen resurser i 121

form av befattningar som utövade insyn i verksamheten.  Det har talats om att det redan från 1998 122

fanns en bristande styrning av verksamheten samt att ledningen var oense över hur verksamheten 

skulle ledas.  Staben på Malmen upplevdes ej heller stötta verksamheten utan endast utöka antalet 123

uppgifter.  Flottiljchefen upplevde att det var svårt att närvara, stötta och förmedla målbilden då 124

inriktningarna från HKV ständigt ändrades.  Även andra chefer påtalade att det var svårt att leda 125

verksamheten då så mycket som halva arbetstiden gick till omplanering.  Detta poängterar också 126

personalen som menade att cheferna var osynliga ute i verksamheten.  Vidare var flertalet 127

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 118

helikopterverksamhet, 76.

 Ibid, 77.119

 Ibid, 79.120

 Ibid, 59.121

 Ibid, 74.122

 Ibid, 77.123

 Ibid, 77.124

 Ibid, 79.125

 Ibid, 80.126

 Ibid, 83.127
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missnöjda med ledarskapet och menar att chefer inte tog sitt ansvar.  I samband med en 128

haveriutredning gav personal uttryck för bristande förtroende för ledningen och för att chefer på 

lägre nivåer upplevdes som otydliga.  I en rapport framkommer också att det fanns påtagliga 129

brister i den interna styrningen och kontrollen i HKV orsakade av bristande kontrollaktiviteter 

vilket fick negativa konsekvenser för säkerheten.  130

Såväl högre chefer som underställda har flertalet tillfällen påtalat att högre chefer var frånvarande i 

den dagliga verksamheten då dessa antingen var stationerade på annan ort eller hanterade 

uppkomna förändringar. Högre chefer och ledningen upplevdes av flertalet också endast förse 

skvadronerna med mer arbete utan att stötta. Därför anses ledarskap och verksamhetstillsyn ge goda 

indikationer och bidra till förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att personalen upplevde stress inför verksamheten?  

Omorganiseringarna upplevdes ej som positiv av all personal och det fanns oro inför att det ej skulle 

satsas på de egna helikoptersystemen.  Det fanns en osäkerhet inför den egna platsen inom 131

Helikopterflottiljen i framtiden.  Omorganiseringarna innebar bland annat att personal med 132

tillhörande familjer var tvungna att flytta för att därefter pendla till den tidigare hemorten då 

verksamheten flyttats tillbaka.  Vissa anställda påtalar även att familjen blivit stressad och oroad 133

av haverierna samt av möjligheten att medverka i internationella insatser.  Den psykosociala 134

arbetsmiljön sägs på flera av divisionerna vara otillfredsställande och vid intervju uppgav en 

anställd följande; ”det är som att kliva ut i ett regn, det går inte att säga vilken av dropparna som gör 

en mest blöt och irriterad - vi blir duschade”.  Detta styrks av en jämförande studie mellan en av 135

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 128

helikopterverksamhet, 84.

 SHK, Rapport RM 2007:02, 63 och SHK, Rapport RM 2005:01, 30.129

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 130

helikopterverksamhet, 85.

 Ibid, 76.131

 SHK, Rapport RM 2007:02, 63.132

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 133

helikopterverksamhet, 82. 

 Ibid, 87.134

 Ibid, 86.135
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skvadronerna och en stridsflygdivision där den mentala hälsan var sämre vid skvadronen.  Delar 136

av personalen fick även sämre arbetstider, betalt och en lägre grad av bekräftelse än tidigare.  137

Det tycks således som om delar av personalen upplevt stress och oro inför arbete, dessa är dock 

endast enstaka i empirin. Därför anses stress ge tvetydiga indikationer och bidra delvis till 

förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att personalen inte tog ansvar för flygsäkerheten?  

Flygsäkerheten hanterades av flera ansvariga och det har framkommit att detta kan ha lett till en 

splittrad ansvarsfördelning.  Exempelvis har det påpekats att ansvarsfördelningen mellan 138

skvadronchef och flygchef var komplicerad och att det inte var tydligt vem som bar ansvaret för 

vad.  Befattningarna för de olika ansvarsrollerna var dessutom endast en deltidstjänst vilket talar 139

för att dessa befattningar inte prioriterades.  Det fanns även brister i befattningsöverlämningar 140

vilket skapade en bristande ansvarskänsla.  Vid en revision konstaterades att rutinen för 141

avvikelserapportering inte tillämpades.  Vid den tidigare nämnda jämförande studien mellan en av 142

skvadronerna och stridsflygdivisionen blir det också tydligt att personalen vid flottiljen i lägre grad 

rapporterade fel än personalen vid stridsflygdivisionen.  Detta påpekas även i några av 143

haverirapporterna. Exempelvis skall ingen driftstörningsanmälan ha skrivits trots att besättningen 

efter vattenkontakt noterat att det rann vatten ur skrovet.   144

 Holmqvist och Landström, Flygsäkerhet: Människan i organisationen. En jämförande studie av två flygförband 136

inom Försvarsmakten, 56.

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 137

helikopterverksamhet, 87. 

 Ibid, 78.138

 Ibid, 84.139

 Ibid, 62.140

 Ibid, 90.141

 Ibid, 99.142

 Holmqvist och Landström, Flygsäkerhet: Människan i organisationen. En jämförande studie av två flygförband 143

inom Försvarsmakten, 58.

 SHK, Rapport RM 2005:01, 31.144
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Vid Helikopterflottiljen fanns befattningar med särskilt ansvar fördelad på personalen. Dessa 

befattningar var dock otydliga, komplicerade och deltidstjänster. Personalen rapporterade i relativt 

liten utsträckning brister, avvikelser och incidenter. Därför anses ansvarsområden ge tvetydiga 

indikationer och bidra delvis till förståelsen för haverierna. 

4.1.1 Sammanfattning - organisatoriska faktorer bakom flygolyckor 

Tabell 1. 

I Tabell 1 presenteras hur väl analysfrågorna för organisatoriska faktorer bakom flygolyckor bidrar 

till förståelsen för haverierna. I de fall där analysfrågorna anges vara tvetydiga har de ansetts vara 

svårtolkade alternativt inte vara övertygande. Exempelvis saknas belägg i den tidigare forskningen 

för hur många flygtimmar per år som krävs för att vidmakthålla kompetens och de svar som 

analysfrågorna ger baseras på tolkning av individers åsikter. I empirin fanns även indikationer vilka 

stod i motsättning till de indikationer som eftersöktes, i dessa fall har hänsyn tagits till helheten för 

att förse analysen med det mest adekvata svaret. Dock återfinns indikationer för samtliga 

analysfrågor i varierande utsträckning och tydlighet. Därför bidrar teorin väl till förståelsen och det 

kan fastställas att organisatoriska faktorer delvis orsakade haverierna.  

Analysfråga Indikationer

Vilka indikationer finns för att personalen agerade i motsättning till 

procedurer eller att otydliga och motsägelsefulla procedurer och manualer 

förekom?

Goda

Vilka indikationer finns för att personalen ej övade tillräckligt? Tvetydiga

Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljen arbetade efter en otydligt 

definierad målbild för verksamheten?

Goda

Vilka indikationer finns för att högre militära chefer ej styrde och 

kontrollerade flygverksamheten?

Goda

Vilka indikationer finns för att personalen upplevde stress inför 

verksamheten?

Tvetydiga

Vilka indikationer finns för att personalen inte tog ansvar för 

flygsäkerheten?

Tvetydiga
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4.2 Den lärande organisationen  

Vilka indikationer finns för att personalen inte hade kunskap och förståelse för säkerhetsrisker? 

I Flygoperationell Manual (FOM) beskrevs den metod för riskanalys som skulle användas utav 

personal på samtliga nivåer vid planläggning av flygverksamhet.  Rutinerna och verktygen för 145

riskanalyserna togs dock fram först efter Försvarsbeslut 04 och det var först under 2007 som antalet 

riskanalyser faktiskt ökade.  Delar av personalen ute vid divisionerna var dock inte medvetna om 146

att det fanns en mall för riskanalys.  Gällande utbildningar utbildades besättningarna i konceptet 147

Crew Resource Management (CRM) först från och med 2007 i en mer systematisk mening.  Det 148

dröjde med andra ord flera år innan modeller för riskanalys implementerades och personalen 

utbildades i CRM-konceptet, vilket dessförinnan begränsat personalens förmåga och förståelse för 

hur risker skulle hanteras och förebyggas. 

Personalen utbildades i besättningsarbete och tillhandahölls verktyg för att utvärdera och förebygga 

risker. Detta först efter Försvarsbeslut 04 och i en mer omfattande utsträckning vid 2007. Därför 

anses personligt mästerskap ge goda indikationer och bidra till förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljens visioner inte var gemensamma? 

Det fanns tidigt en oenighet för hur verksamheten skulle ledas och hur flygsäkerheten skulle 

hanteras vilket medförde att chefer på ledande befattningar slutade.  Exempelvis kring vilken 149

organisationsform som krävdes för att efterleva regelverken.  Personalen upplevde att 150

omorganiseringarna var alltför många under alldeles för kort tid vilket skapat en ryckighet och 

diffus målbild.  Högre chef påpekade att det saknades en taktisk målsättning för verksamheten och 151

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 145

helikopterverksamhet, 64.

 Ibid, 95.146
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 Ibid, 78.151
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i en utredning framkom att flottiljen saknade en gemensam värdegrund och samsyn.  Vidare 152

beskrivs de kulturella skillnaderna som bidragande till de flera olika uppfattningarna för hur den 

operativa verksamheten skall genomföras samt vilka huvuduppgifterna var.  153

Framförallt var personal vid högre ledningsnivåer oense för hur Helikopterflottiljen skulle 

organiseras. De olika kulturerna från de tidigare helikopterförbanden hade även de olika syn på hur 

verksamheten skulle utformas. Förändrade direktiv i samband med omorganiseringar hindrade 

också visioner från att etableras. Därför anses gemensamma visioner ge tvetydiga indikationer och 

bidra delvis till förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att möten och utbildningar rörande flygsäkerhet uteblev och 

erfarenheter inte utväxlades inom och mellan olika enheter? 

Det har framkommit att dialogen mellan Helikopterflottiljen och HKV redan från och med första 

omorganisationen 1998 hade brister med inslag av misstroende och utebliven kommunikation.  I 154

HKV skulle ett flygsäkerhetsråd sammanträda en gång i kvartalet. Dock sammanträdde 

flygsäkerhetsrådet inte i den sagda utsträckningen utan långa uppehåll förekom.  155

Högre chefer på stabsbefattningar inom såväl Helikopterflottiljen som HKV var dåliga på att 

överlämna information och ärenden till varandra samt till efterträdare, vilket kan anses ha negativ 

inverkan på säkerheten.  Kommunikationen mellan ansvariga chefer för flyg- och 156

underhållsenheter inom respektive skvadroner fungerade dåligt och det upplevdes som 

flygsäkerhetsarbetet bedrevs i separata rör.  De kulturella skillnaderna försvårade också 157

samverkan inom organisationen och uppbyggnaden av densamma.  Vid intervjuer framkom det att 158

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 152
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för riskanalys fanns brister vilka var kopplade till just återkopplingen av de identifierade 

problemen.  159

Genomgående påtalas att kommunikationen mellan och inom skvadronerna var undermålig. 

Planerade möten uteblev och i de fall de genomfördes omhändertogs inte lärdomarna. Därför anses 

teamlärande ge goda indikationer och bidra till förståelsen av haverierna. 

Vilka indikationer finns för att högre militära chefer påverkade flygsäkerheten negativt?  

Vid de flygsäkerhetsmöten som hölls har det framkommit att ledningen inte alltid lyssnade på de 

varningssignaler, brister och avvikelser som presenterades. Ledningen inom Helikopterflottiljen 

vare sig erkände problemen eller vidtog åtgärder, trots det stora antalet brister och underställdas 

önskan.  En regional flygsäkerhetsofficer med särskilt ansvar för flygsäkerheten menade att 160

kompetensen dessa befattningshavare suttit på ej utnyttjats optimalt utan snarare blivit överkörda av 

organisationen.  Det har även framkommit att det var svårt att få förståelse för ett negativt svar 161

uppåt i organisationen samt att det var svårt att säga nej då detta eventuellt påverkade egen 

karriär.  Exempelvis svarade Helikopterflottiljen nej på frågan huruvida Helikopter 4 (HKP4) 162

kunde medverka i Nordic Battle Group (NBG), detta på grund av tidsbrist. Efter ett år beslutade 

HKV trots detta att de ändå skulle medverka vilket ledde till mycket kort förberedelsetid.  Vid 163

intervjuer har det även framkommit att flygchefen och teknisk chef inte alltid lyssnade på de 

varningssignaler och avvikelser som togs upp vid flygsäkerhetsmötena utan att åtgärda dessa 

problem. En divisionschef anmälde även direkt till flygchefen att denne hade för många och 

oförenliga uppgifter utan att detta ledde till någon åtgärd.  Vid de flygsäkerhetsmöten som hölls 164

var ledningen ej heller lyhörd för de varningssignaler, brister och avvikelser som förts upp i olika 

utredningar.  165
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Sammanfattningsvis kan sägas att högre chefer lyssnade till underställda med varierad kvalitet, 

dock resulterade inte alltid synpunkterna i förändring. Meningsskiljaktigheter uppstod även högre 

chefer emellan men resulterade sällan i förändring. Därför anses nyckelpersoners och 

beslutsfattares homogena åsikter ge tvetydiga indikationer och bidra delvis till förståelsen för 

haverierna.  

Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljens organisationsstruktur motarbetade de 

förutsättningar som krävs för den lärande organisationen? 

Fram till 2004 reglerade fyra interimistiska verksamhetstillstånd flygverksamheten vid de fyra 

verksamhetsplatserna innan ett gemensamt framarbetades. Det gemensamma verksamhetstillståndet 

blev dock inte klart förrän 2007.  Organisationsstrukturen med fyra autonoma verksamhetsplatser 166

menar jag tala för att Helikopterflottiljen hade svårt att sprida lärdomar de olika skvadronerna 

emellan. Detta påpekas även vid intervjuer.  Geografiskt åtskilda arbetsplatser ansågs vara en 167

faktor som påverkade samordningen mellan produktions- och insatsenheten vid HKV då beslut 

kunde fattas utan att personliga möten ägt rum.   168

Tillsynsfunktionen som granskar verksamhetsledningssystem och följer upp dessa var även 

organisatoriskt placerad under överbefälhavaren. Olämpligheten i detta har påtalats då funktionen 

hade ett beroendeförhållande genom dess interna placering i Försvarsmakten som innebar att de 

granskade sig själva. Lämpligare hade varit att placera funktionen på en oberoende extern ställning 

med ett starkare mandat.  169

Försvarsmakten och Helikopterflottiljen styrs nu som då av politiska beslut fattade av regering och 

riksdag gällande att upphöra, flytta eller ändra verksamhet och uppgift. De flera och täta 

förändringarna av verksamheten som tidigare nämnts påverkade Helikopterflottiljens verksamhet 

 Anderzén, Kecklund, Petterson och Weikert, Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 166
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och organisation.  Flottiljledningen upplevde att politiker och HKV inte gav Helikopterflottiljen 170

tid att arbeta ostört, med hänsyn till detta hade personalen inte möjlighet att kontrollera alla faktorer 

som påverkade verksamheten och indirekt påverkade säkerheten.  171

Helikopterflottiljens geografiska spridning påtalas flertalet gånger begränsat kommunikationen 

inom förbandet. Dess tillsynsfunktion var även i ett beroendeförhållande vilket försvårade 

säkerhetsförbättrande åtgärder. Vidare upplevdes organisationen som att det var långa och krångliga 

beslutsvägar. Därför anses organisatoriska strukturen ge goda indikationer och bidra till förståelsen 

av haverierna. 

4.2.1 Sammanfattning - den lärande organisationen  

Tabell 2. 

I Tabell 2 presenteras hur väl analysfrågorna för den lärande organisationen bidrar till förståelsen 

för haverierna. I empirin återfanns indikationer för samtliga analysfrågor, dock var de eftersökta 

indikationerna svårtolkade. Exempelvis kan ifrågasättas varför indikationerna för gemensamma 

visioner endast är tvetydiga när indikationerna för målsättningar i organisatoriska faktorer bakom 

Analysfråga Indikationer

Vilka indikationer finns för att personalen inte hade kunskap och förståelse 

för säkerhetsrisker?

Goda

Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljens visioner inte var 

gemensamma?

Tvetydiga

Vilka indikationer finns för att möten och utbildningar rörande flygsäkerhet 

uteblev och erfarenheter inte utväxlades inom och mellan olika enheter?

Goda

Vilka indikationer finns för att högre militära chefer påverkade 

flygsäkerheten negativt?

Tvetydliga

Vilka indikationer finns för att Helikopterflottiljens organisationsstruktur 

motarbetade de förutsättningar som krävs för den lärande organisationen?

Goda
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flygolyckor är goda? Detta beror på att målsättningarna tolkats som uttalade mål för verksamheten 

medan visioner tolkats som outtalade idealbilder för verksamheten. Sammantaget bidrar dock teorin 

väl till förståelsen och det kan fastställas att Helikopterflottiljen saknat de komponenter som krävs 

för att organisationer skall lära av händelser. Vilket lett till att flottiljen inte kunnat tillrättalägga 

problemen som uppdagats i samband med rapporter och interna möten och därmed negativt 

påverkat flygsäkerheten. Det tycks således som att organisatoriskt lärande skall ses som en 

integrerad del av det organisatoriska säkerhetsarbetet, vilket föreslås i den tidigare forskningen. 
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5. Avslutning 

I detta kapitel kommer resultatet efter genomförd analys att presenteras. Inledningsvis kommer det 

återkopplas till frågeställningen som ställdes i början av uppsatsen samt till det forskningsproblem 

som uppsatsen emanerar ur. Därefter diskuteras kring uppsatsen utformning, resultatets betydelse 

för den militära professionen och förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Återkoppling och svar på frågeställning  

I inledningen av denna uppsats ställdes frågan: Vilken organisationsteori, organisatoriska faktorer 

bakom flygolyckor eller organisatoriskt lärande, bidrar bäst till förståelsen för varför haverierna 

inträffade 2000 till 2007?  

Efter föregående analys och respektive sammanfattning blir det tydligt att såväl teorin för 

organisatoriska faktorer bakom flygolyckor som den lärande organisationen bidrar till förståelsen 

för varför haverierna inträffade. Såväl problem med procedurer, målsättningar, ledarskap och 

lärande tycks ha föranlett haverierna och ingen av teorierna tycks på ett mer fruktbart sätt bidra mer 

än den andra. Snarare tycks de båda teorierna tillsammans bidra till ett bredare perspektiv och till 

förståelsen för haverierna. Trots att vissa av de båda teoriernas begrepp angränsar varandra 

innehåller de även enskilt unika begrepp vilka redogör och bidrar till förståelsen för orsakerna 

bakom flygolyckorna som uteblivit om endast en av teorierna applicerats. Möjligen skall därför inte 

flera organisationsteorier appliceras på ett fall för att testa vilken som bäst förklarar utpekat 

fenomen. Snarare skall flera organisationsteorier appliceras för att de syftar till att komplettera 

varandra och tillsammans generera en bättre förståelse. Organisatoriska olyckor tycks alltför 

komplexa att förstå utifrån endast den teori som bäst bidrar till förståelsen.  

Uppsatsen syftade även fylla den empiriska luckan i den tidigare forskningen ur vilken den 

emanerar. Den tidigare forskningen talade om att det inträffar färre militära flygolyckor vid 

flygvapen där den nationella kulturens karaktär profileras på ett särskilt vis. Trots att den svenska 

nationella kulturen ligger i linje med den efterfrågade profilen drabbades ändå Helikopterflottiljen 

av flera totalhaverier. Totalhaverier vilka inte kunnat härledas till den mänskliga eller tekniska 

faktorn eller till svåra geografiska eller klimatiska förhållanden. Varför det inträffar relativt många 
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haverier vid Helikopterflottiljen trots att den nationella kulturens karaktär talar emot detta tycks 

bero på de flera omorganiseringar. Omorganiseringarna försvårade högre chefers förmåga att leda 

och kommunicera målbilden, genererade diffusa rutiner för riskanalyser och möten. Otydliga 

ledningsförhållanden och otydlig organisationsstruktur var också följder efter förändringarna vilka 

begränsade Helikopterflottiljens organisatoriska minne och erfarenhetsåterföring. Sammantaget 

tycks inte den militära organisationen och flygverksamheten immun mot organisationsförändringar 

och de risker detta medför. Oavsett hur väl den nationella kulturen borgar för att militära 

flygolyckor inte skall uppstå.    

5.2 Diskussion  

Nedan diskuteras hur valda teorier, metod och material påverkat resultatet för studien, vilka brister 

kan identifieras och hur dessa kunnat korrigeras. Slutligen diskuteras hur väl resultatet kan 

generaliseras.  

Valet av Senges teori före Downies kan i efterhand diskuteras. Möjligen hade Downies varit att 

föredra då den tidigare använts i en militär kontext vilket vidare innebär att operationaliseringen 

kunnat replikeras. Detta hade möjligen ökat resultatvaliditeten för undersökningen. Nackdelen med 

de operationaliseringar uppsatsen använt sig av är att det inte finns tidigare operationaliseringar i en 

militär kontext, vilket skapat svårtolkade indikationer och godtyckliga svar.  

Vidare har det genomgående varit svårt att dra säkra och generella slutsatser sett till valet av den 

tolkande teorikonsumerande fallstudien som metod. Resultatet skall därför snarare ses som en 

ansats till förklaring och som bidragande till förståelsen för haverierna än som faktisk vetskap. Att 

undersökningen använde sig av så många analysfrågor ledde också till att respektive analysfråga 

inte utförligt kunde redogöras för i analysen.  

Framtagna operationaliseringar för teorierna gav dock fungerande analysfrågor, även om 

analysfrågorna inte gav så tydliga resultat som förväntats. Det kvalitativa materialet som stod till 

undersökningens förfogande tillät exempelvis inte att en kvantitativ undersökning genomfördes i 

vilken säkrare slutsater kunnat dras. För att säkrare kunna dra slutsatser hade det varit lämpligt att 
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genomföra intervjuer med berörd personal, vilket berörts och diskuterats under 3.4 Material och 

källkritik.  

Utifrån ovanstående resonemang är det även svårt att generalisera resultatet till andra fall. Resultatet 

skall snarare ses som provisoriskt och för att det skall kunna generaliseras ytterligare krävs att 

liknande studier genomförs på liknande fall med liknande operationalisering. Under 5.4, Förslag på 

fortsatt forskning, ges exempel på hur resultatet kan styrkas och generaliseras. 

5.3 Resultatets betydelse för professionen  

I analysen blir det tydligt att vissa faktorer är mer betydelsefulla än andra kopplat mot att förebygga 

risker. Exempelvis är det för säkerhetskritiska organisationer, som den militära, av vikt att manualer 

och riskanlysmodeller finns framtagna och används vid all verksamhet. Högre officerares förmåga 

att leda och stötta verksamheten samt kommunicera förbandets och Försvarsmaktens målsättningar 

tycks även de avgörande för hur väl organisationen presterar, såväl på individ- som förbandsnivå. 

Vidare blir det tydligt att officerare bör utbildas i säkerhetsrisker och hur dessa hanteras då den 

militära verksamheten snabbt kan få katastrofala följder för både personal och materiel. Den 

militära professionen måste även prioritera säkerhetsfrågor samt aktivt omhänderta, sprida och lära 

av erfarenheter i syfte att öka säkerheten. Den militära organisationsstrukturen tycks också 

motarbeta den öppenhet och flexibilitet som efterfrågas hos lärande organisationer. För att hantera 

detta krävs att högre officerare är lyhörda gentemot underställdas och rapporters signaler. Det krävs 

även att militära staber och högkvarter är medvetna och har kännedom kring hur beslut om 

nedskärningar, förflyttningar och förändringar påverkar säkerheten.  

  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Likt tidigare nämnt var det svårt att dra säkra slutsatser av analysen då uppsatsen varit av tolkande 

karaktär. Resultatet för denna fallstudie skall därför inte betraktas som absolut och giltig utan som 

provisorisk och i behov av bekräftelse genom annan forskning som kan kontrollera och styrka dess 

validitet. För att styrka validiteten för denna studie hade det varit intressant att med samma teorier 

och operationalisering undersöka varför inga haverier inträffat sedan 2007. Genom att påvisa att 
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problemen med de organisatoriska faktorerna är tillrättalagda samt att Helikopterflottiljen besitter 

de komponenter som krävs för att organisationer skall lära styrks resultatet för denna undersökning. 
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