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DEN MÄNSKLIGA FAKTORNS BETYDELSE VID OLYCKOR I MILITÄR VERKSAMHET 

- En studie av mänskliga faktorer som medverkar till olyckors uppkomst i Försvarsmaktens verk-

samhet till sjöss. 

 

ABSTRACT: 

This study has investigated factors that contribute to the rise of accidents in the Swedish Armed 

Forces. Through investigation of six accident reports human factors have been identified, classi-

fied and compiled. The aim has been to seek answers to the question: Which human factors cause 

accidents in the Swedish Armed Forces' activities at sea? 

 

In the context of a case study the content of six accident reports, which were linked to the Swedish 

Armed Forces, was analysed. Documentary research was used to collect data. The analysis of 

collected accident reports was carried out with content analysis. A total of 134 human factors 

were identified in this study, compiled from 31 unique human factors. The results drawn from 

studying the survey concluded that human factors which appear most frequently in the accident 

reports are routine deviation, judgment, knowledge, sudden event development and communica-

tion/information. The results also show that of all the 31 units of human factors identified, no 

single factor is represented in all accident reports. However, the human factors routine deviation, 

judgment, communication/information, education, job description and safeguard were repre-

sented in five of six reports. 

 

 

Nyckelord:  

Mänsklig faktor, olyckor, haverirapport, Försvarsmakten, Statens haverikommission.  
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1. Inledning 

I Taktikreglementet för marinstridskrafterna (TRM 1(A)) finns tio grundprinciper för marin-

krigföringen, en av principerna behandlar ämnet säkerhet. Principen beskriver säkerhet på föl-

jande sätt:  

 

”En tillräcklig grad av säkerhet för de egna stridskrafterna är nödvändig. Därmed vinns den 

handlingsfrihet som utgör förutsättningen för att offensiva operationer ska kunna insättas... I 

krig är det i huvudsak fråga om att ta beräknade risker. Principen fordrar att man förutser 

riskerna och antingen tar dem eller eliminerar dem...  det är ett allvarligt fel att inte göra klart 

för sig vilka risker man tar.” (Försvarsmakten 2010, s.1–22) 

 

Beslut som tas utifrån beräknade risker kräver kännedom om faktorer som orsakar olyckor i 

den verksamhet som bedrivs. Genom att ha kunskap om potentiella olycksorsaker i en verk-

samhet kan befintliga resurser nyttjas på ett effektivare sätt då risker kan undvikas eller avlägs-

nas. Enligt Försvarshögskolan kan forskningsfrågor inom det krigsvetenskapliga ämnesområ-

det vara relaterade till militära medels användning och hur militära resurser skapas (Försvars-

högskolan 2017). Ur ett krigsvetenskapligt perspektiv är kunskapen om risker i verksamheten 

viktiga för att upprätthålla militära resursers användbarhet. 

 

1.1 Problemformulering 

Det är ett faktum att olyckor uppstår i Försvarsmaktens (FM) verksamhet. Exempelvis redovi-

sas 42 haverirapporter med koppling till FM på Statens haverikommissions (SHK) hemsida. 

Haverirapporterna omfattar en period på 21 år (Statens haverikommission u.å.). Således har det 

i genomsnitt skett minst två allvarliga olyckor per år i FM under den redovisade perioden. Or-

saker till enskilda olyckors uppkomst beskrivs i haverirapporterna, men dessa klargör inte om 

det finns återkommande förhållanden som orsakar olyckorna.  

 

För att ta beräknade risker krävs kunskap om olycksorsaker i verksamheten. Tidigare forskning 

om orsaker till olyckors uppkomst i militär verksamhet till sjöss är tunn i jämförelse med ex-

empelvis civil sjöfartsnäring. Inom civil sjöfartsnäring beskrivs den mänskliga faktorn som en 

viktig anledning till uppkomna olyckor (Transportstyrelsen 2017, s.19–26). Gäller samma sak 

även för svensk militär verksamhet till sjöss? Utöver Kristian Gould et al.:s (2006, s.120) studie 
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av olycksfaktorer i norska sjöförsvaret har inga liknande studier, som specifikt är inriktade mot 

militär verksamhet till sjöss, påträffats i studiens efterforskningsarbete. Studien av norska sjö-

försvaret pekar på mänskliga faktorer som operatörens förväntningar, uppfattningsförmåga, 

uppmärksamhet, förmåga att förutse samt erfarenhet som bidragande orsaker till olyckornas 

uppkomst. Gould et al.:s studie är ett fundament i detta arbete eftersom forskningsunderlaget i 

övrigt är otillräckligt med avseende på studier om mänskliga faktorer vid olyckor i militär sjö-

fart. 

 

FM:s verksamhet till sjöss har många likheter med civil sjöfart, men det finns väsentliga skill-

nader. Det gäller bland annat arbetsuppgifter och områden där verksamheten bedrivs (Gould et 

al. 2006, s. 114). Det finns även skillnader i hur lagar, regler och föreskrifter kan tillämpas i 

militär sjöfart i jämförelse med civil sjöfart. Det innebär exempelvis att FM:s fartyg kan undan-

tas från regler om fartbegränsning enligt kapitel 2 § 7 i sjötrafikförordningen (SFS 1986:300). 

Skillnaderna kan påverka olycksorsaker i militär sjöfart.  

 

Ur ett svenskt marint perspektiv är det en fördel att ha kännedom om vad som orsakar olyckor 

i den egna verksamheten. En ökad förståelse av mänskliga faktorers betydelse är av intresse 

med avseende på verksamhetssäkerheten och kan bidra till en stärkt säkerhetskultur. Forsk-

ningsluckan som identifierats och som ska behandlas i studien berör mänskliga faktorer som 

inverkar vid olyckor i den svenska försvarsmaktens verksamhet till sjöss. Att undersöka hur 

mänskliga faktorer medverkar vid olyckor är ett sätt att undersöka hur militära medel kan an-

vändas på ett effektivare sätt genom att skapa insikt om hur osäkra mänskliga ageranden ska 

undvikas.  

 

1.2 Centralt begrepp   

I studien är begreppet mänsklig faktor centralt. Nationalencyklopedins definition av begreppet 

framhåller att mänskliga faktorn kan tillskrivas mänskliga misstag och att dessa kan orsaka 

olyckor. Vidare beskrivs att ” … felhandlingarna ofta betingas av olämpliga systemlösningar, 

t.ex. olämplig arbetsorganisation och dåligt samspel människa–maskin. Konsekvenserna av 

felhandlingarna blir också allvarligare än vad de behövt bli om de barriärer mot fel som bör 

finnas i systemen eroderat genom olika beslut på ledningsnivå…” (Nationalencyklopedin u.å.). 

Sett till studiens forskningsöversikt framgår att mänskliga faktorn bland annat kan härledas till 

mänskliga misstag kopplade till förväntningar hos operatören, höga krav på att ta emot och 
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bearbeta information, uppmärksamhet, koordinering, kommunikation, delad situationsmedve-

tenhet, otillräcklig bemanning, att regler inte efterlevs, felaktigt bruk av teknisk utrustning och 

bristfällig kompetens. NE:s definition av mänskliga faktorn och forskningsöversiktens sam-

manvägda bild av vad som kan kopplas till begreppet skapar ett ramverk för vilka faktorer som 

eftersöks i analyserade haverirapporter. Ramverket utgör även grunden till analysverktyget som 

bygger på det tillvägagångssätt som Gould et al. (2006, ss.112-118) använde för att identifiera 

mänskliga faktorer vid olyckor i norska sjöförsvaret. Forskningsöversiktens identifierade fak-

torer återkommer i analysverktyget och beskrivs under 4.2 Operationalisering.  

 

Gould et al. för ingen djupare diskussion eller analys om vad begreppet mänskliga faktorns 

innebörd i studien av det norska sjöförsvaret. Författaren har därför utgått ifrån NE:s definition 

samt vägt in forskningsöversiktens sammanvägda bild för att skapa inramningen av begreppet 

i denna studie. Inramningen nyttjas också som en avgränsning för vad som kan kopplas till 

begreppet i analysprocessen.   

 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syfte 

Inom ramen för en förklarande studie är syftet med undersökningen att söka svar på varför 

olyckor uppstår i FM:s verksamhet till sjöss (Esaiasson et al. 2017, s.37–38).  Syftet är också 

att skapa en förståelse för om det finns återkommande mänskliga faktorer som direkt eller in-

direkt påverkar olyckorna i verksamheten. Genom att analysera och kategorisera mänskliga 

faktorer är målet med undersökningen att finna allmänna och specifika mänskliga faktorer som 

kan förklara olyckornas uppkomst.   

 

Forskningsfråga 

- Vilka mänskliga faktorer medverkar till att olyckor uppstår i FM:s verksamhet till sjöss?  

 

1.4 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till att endast undersöka bakomliggande mänskliga faktorer i olyckor som 

sker i FM:s marina verksamhet. Undersökningen är även avgränsad till att enbart omfatta ha-

verirapporter från Statens haverikommission (SHK). De haverirapporter som ingår i studien 
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inbegriper enbart olyckor som ägt rum ombord på fartyg med koppling till FM:s marina verk-

samhet. Begreppet fartyg innebär en farkost som färdas på vatten (Nationalencyklopedin 2017). 

En tidsmässig avgränsning är också gjord för haverirapporterna. Sett till hela FM under peri-

oden 1992 – 2016 inträffade i genomsnitt två allvarliga olyckor per år. Under perioden 1992 – 

2015 finns sex1 haverirapporter med koppling till FM:s verksamhet till sjöss (Statens haveri-

kommission u.å.). I studien inkluderas endast färdigställda haverirapporter från perioden 1992 

till 2016. Avslutningsvis har analysen endast genomförts på de kapitel i haverirapporterna som 

fokuserar på bakgrundsfakta kring respektive olycka. Därav följer att rapporternas analys-, slut-

sats- och rekommendationskapitel inte behandlas i studien. 

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sju kapitel: Inledning, Forskningsöversikt, Teori, Metod, Analys av 

empiririskt underlag, Resultat och Avslutning. I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens 

problemformulering, centrala begrepp, syfte, forskningsfråga, avgränsningar och disposition. 

Därefter presenteras forskningsöversikten utifrån två teman mänskliga faktorer i militär 

verksamhet och mänskliga faktorer i civil sjöfart. I teorikapitlet beskrivs det analytiska 

instrument som varit inspirationskälla i studien. Teorikapitlet avslutas med en sammanfattning. 

I metodkapitlet beskrivs forskningsmetodiken som nyttjats och som inramat undersökningen 

och analysen. I metodkapitlet presenteras också operationalisering och kritik mot vald metod. 

Kapitlet som benämns ”Analys av empiriskt underlag” presenterar de sex haverirapporter som 

ingått i studien. I kapitlet beskrivs mänskliga faktorer som identifierats i varje rapport och vilka 

av dessa faktorer som i varje enskild rapport bedömts vara av särskild betydelse för olyckans 

uppkomst eller utgång. I resultatkapitlet beskrivs den sammanvägda bilden av identifierade 

mänskliga faktorer ur samtliga rapporter. Resultaten presenteras i tre nivåer. Nivåerna går från 

ett övergripande perspektiv ner till en bedömning av vilka enskilda indikatorer som 

sammantaget haft störst betydelse. Det avslutande kapitlet innehåller de slutsatser som dragits 

utifrån undersökningens resultat. Här presenteras också förslag på vidare forskning och 

resultatens relevans för officersprofessionen. 

 

  

                                                 
1 Fem haverirapporter är publicerade på Statens haverikommissions hemsida. Haverirapporten från 

1992 har tagits ut från Statens haverikommissions arkiv.  
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2. Forskningsöversikt  

Forskningsöversiktens syfte är att skapa en bild av rådande forskningsläge i frågan om varför 

olyckor sker i militär verksamhet generellt och specifikt ombord på fartyg. Kapitlet är indelat i 

två teman. Det första temat avhandlar tidigare forskning om mänskliga faktorer som orsakar 

incidenter eller olyckor i militär verksamhet. Det andra temat är inriktat på mänskliga faktorer 

som är betydelsefulla i olyckor inom civil sjöfart. Studier av olycksfaktorer i militär verksamhet 

på land har tagits med i syfte att skapa en generell bild av olycksfaktorer. Vid en jämförelse 

mellan civil och militär sjöfart konstateras att det finns ett större forskningsunderlag inom civil 

sjöfart.  

 

2.1 Mänskliga faktorer i militär verksamhet  

Ur ett militärt perspektiv beskriver artikeln Performance-Shaping Factors Associated with Na-

vigation Accidents in the Royal Norwegian Navy mänskliga faktorer som är kopplade till 

olyckor i norska sjöförsvaret. Gould et al. (2006, s.114) beskriver en del skillnader mellan det 

norska sjöförsvaret och den norska civila sjöfarten. Omständigheter som nämns är operations-

område, skillnader i navigationsmetoder, möjlighet till vila och sömn samt högre tempo i ar-

betsuppgifter som ska lösas. Resultatet av undersökningen visar att de olyckor som inträffat är 

relaterade till operatörens förväntningar, uppfattningsförmåga, uppmärksamhet, förmåga att 

förutse (en fara) samt erfarenhet (Gould et al. 2006, s.120). De vanligaste faktorerna som före-

kom i undersökningen var förväntningar hos operatören, höga krav på att ta emot och bearbeta 

information samt uppmärksamhet. Den övervägande delen av alla identifierade faktorer är en-

ligt Gould et al. kopplade till mänskliga kognitiva egenskaper och kraven på uppgiften som ska 

genomföras. Gould et al. fördelade identifierade faktorer på åtta kluster. Det största klustret var 

”krav – kapacitet balansen” vilket utgjorde 42 % av alla identifierade faktorer. Det näst största 

klustret var ”organisation och arbetsfördelning” och utgjorde 27 %. De andra klustren var i 

fallande ordning ”kvalitén på bryggans utformning”, ”trötthet, vaksamhet och tid på dag”, ”sy-

stemens kvalitet och tillförlitlighet”, ”kommunikation kvalité”, ”ovanliga arbetsuppgifter” och 

”ledarskapsengagemang” (Ibid, s.120 – 123).  

 

Forskning om mänskliga faktorer som orsakar olyckor på land beskrivs bland annat i artikeln 

The famous five factors in teamwork: a case study of fratricide av Laura A Rafferty et al. Av 

artikeln framgår att förlusterna till följd av vådabekämpning bland annat sker på grund av det 
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ökade tempot i striden och att identifieringsavstånd av motståndarens styrkor inte ligger i fas 

med vapensystemens verkansavstånd. Osäkerhet eller rädsla för att hamna i en situation där 

vådabekämpning sker riskerar att minska en styrkas slagkraft på många sätt. Till exempel be-

skrivs överdriven styrning och kontroll av egna militära resurser riskera leda till att soldaters 

och befäls verkansförmåga minskar, att offensiv aggressivitet försämras, ifrågasättande av eget 

ledarskap samt tvekan och bristande moral (Rafferty, Stanton och Walker 2010, s.1187).  

 

I relation till mänskliga faktorer beskriver Rafferty et al. att vådabekämpning i stor grad beror 

på dåliga beslut tidigt i en händelsekedja. I många fall kan nyckelfaktorer till felaktiga beslut 

spåras till högre nivåer i organisationen. Brister i situationsuppfattningen på lägre organisat-

ionsnivåer kan exempelvis bero på bristande ledning och beslut högre upp i organisationen 

(Ibid, s. 1188). Faktorn lagarbete har identifierats vara viktig i fall av vådabekämpning. I fak-

torn innefattas även andra faktorer som situationsuppfattning, kommunikation, samarbete, ko-

ordination samt gruppens förväntningar och antaganden. Brister i nämnda mänskliga faktorer 

kan leda till en felaktig situationsuppfattning vilket beskrivs som orsak till vådabekämpningen 

av egna styrkor (Ibid, s.1193-1199).  

 

I artikeln, Errors in the heat of battle: Taking a closer look at shared cognition breakdowns 

through teamwork av Katherine A Wilson et al., beskrivs en analys av USA:s armé under 

Gulfkriget. Av artikeln framgår att vådabekämpning berodde till 45 % på bristfällig koordinat-

ion, 29 % på felaktig identifiering och 19 % av fallen berodde på oerfarna trupper (Wilson et 

al. 2016, s.244).  Wilson et al. beskriver även två förutsättningar för effektivt lagarbete, kom-

munikation och koordination, vilka tillhör begreppet mänskliga faktorer. Kommunikation som 

inte fungerar effektivt kopplas i artikeln till att informationen kommer för  sent, är bristfällig 

eller riktats till fel mottagare (ibid, s.247). Koordinering krävs för att nå målsättningar och lösa 

arbetsuppgifter. Då brister i koordinering uppstår finns förutsättningar för att steg i en process 

missas eller att tidsförluster uppstår (Ibid, s.250). Slutligen beskrivs ytterligare två mänskliga 

faktorer, sömnbrist och utmattning, i artikeln. I studier av soldater som utsatts för sömnbrist 

och utmattning har forskare påvisat att även om soldaterna varit kapabla till att träffa målen har 

de haft svårt att identifiera dem. Sömnbrist och utmattning påverkar individers beslutsförmåga 

negativt (Ibid, s.245).  
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2.2 Mänskliga faktorer i civil sjöfart 

Två studier, Analytical HFACS for investigating human errors in shipping accidents och Hu-

man and organisational factors in maritime accidents: Analysis of collisions at sea using the 

HFACS, beskriver mänskliga olycksfaktorer inom civil sjöfart. 

 

Olycksfallet som analyserades i artikeln Analytical HFACS for investigating human errors in 

shipping accidents av Celika Metin och Cebi Selcuk visade att mänskliga faktorer medverkade 

till olyckans uppkomst på olika sätt i de organisatoriska nivåerna (från fartyg till rederiledning). 

Ett exempel från artikeln visade att det på ”ledarskapsnivån var brister i faktorn instruktioner. 

Instruktionerna som beordrats var otillräckliga sett till vad rådande yttre faktorer krävde. Ex-

empel på yttre faktorer kan vara dålig sikt eller trafiktätheten. Mänskliga faktorer som identifi-

erades var bristande kunskap, bristande förutsättningar (i avseende på personalrelaterade fak-

torer som koordination/kommunikation/planering), dålig övervakning, misstolkning av var-

ningar samt brister i arbetsprocesser i organisationen. I artikeln hävdas att den primära orsaken 

till olyckan var mänskliga misstag (Celika och Cebi 2009, s.74-75).  

 

I Christine Chauvin et al.:s artikel, Human and organisational factors in maritime accidents: 

Analysis of collisions at sea using the HFACS, undersöktes 27 olycksfall som inträffat ombord 

på fartyg till sjöss. Av artikeln framgår att flera tidigare studier kommit fram till att mänskliga 

och organisatoriska faktorer i stor utsträckning ligger bakom olyckstillbuden till sjöss. Några 

faktorer som nämns är bristfälligt utkik, dåligt nyttjande av radar, otillräcklig bemanning, brist-

fällig kompetens och brister i kommunikation på bryggan (Chauvin et al. 2013, s.27). Utöver 

vad tidigare forskningsresultat visat identifierades två viktiga personalrelaterade faktorer, in-

tern fartygskommunikation och Bridge Recourse Management (BRM). Båda begreppen be-

handlar koordinering, kommunikation och delad situationsmedvetenhet. Brister i BRM är orsak 

till en tredjedel av de olyckor som undersöktes i artikeln. Likt Metin et al. undersökte även 

Chauvin et al. faktorer på olika nivåer i en organisation. Chauvin et al. kom fram till fyra nivåer 

med olika påverkande faktorer. På nivån förutsättning inverkade faktorer som berodde på fel-

aktigt brukande eller icke användning av utrustning. Operatörsnivå innefattade faktorer av ka-

raktären dålig uppmärksamhet. På ledarskapsnivån bedrevs ofta olämplig verksamhet. På den 

högsta nivån, organisationsnivån, definierades faktorn av ofullständig Safety Management Sy-

stem (SMS) samt att SMS:en inte efterlevdes (Ibid, s.35).  
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Frågor som kan ställas efter genomgången av tidigare forskning i ämnesområdet är exempelvis:  

- Kan paralleller dras mellan landbaserad militär verksamhet och svenska marinens verk-

samhet med avseende på mänskliga faktorer som orsakar olyckor?  

- Gäller liknande mänskliga faktorer som identifierats för civil sjöfart även för olyckor i 

FM:s marina verksamhet?  

- Vilka typer av mänskliga faktorer påverkar olyckor i FM:s verksamhet till sjöss?  

I efterforskningsarbetet har inga översiktliga, jämförande och sammanfattande studier av orsa-

ker till olyckor ombord på svenska militära fartyg påträffats. Det är denna forskningslucka som 

ska behandlas i uppsatsen.  
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3. Teori 

Utifrån forskningsöversikten om olycksfaktorer inom militär och civil sjöfart, har analysen i 

studien utgått från två teorier, vilka förklaras nedan. Teoriernas relevans kommer att testas mot 

de resultat som framkommer efter genomförd analys. 

 

Den första teorin som analysen i studien utgått ifrån är att FM:s marina verksamhet innehåller 

unika omständigheter som ger upphov till specifika militära olycksfaktorer. Omständigheter 

som tidigare nämnts är operationsområde, skillnader i navigationsmetoder, möjlighet till vila 

och sömn samt högre tempo i arbetsuppgifter som ska lösas (Gould et al. 2006, s.114). I likhet 

med Gould et al.:s slutsats om högre tempo i arbetsuppgifter visas det i studier om orsaker till 

vådabekämpning att olycksformen är kopplad till det höga tempot i striden. Högt tempo kan ge 

upphov till dåliga beslut (Rafferty, Stanton och Walker 2010, s.1187–1188). I ett arbetsklimat 

som definieras av högt tempo kan situationsuppfattning, kommunikation, samarbete, koordi-

nation samt gruppens förväntningar och antaganden påverkas negativt (Wilson et al. 2016, 

s.244).     

 

Den andra teorin har som utgångspunkt att mänskliga faktorer som identifierats gälla för 

norska sjöförsvaret och civil sjöfartsnäring även gäller FM:s marina verksamhet. Mänskliga 

faktorer som kopplas samman med olyckor som sker i norska sjöförsvaret beskrivs som för-

väntningar hos operatören, höga krav på att ta emot och bearbeta information samt upp-

märksamhet. Den övervägande delen av identifierade faktorer är kopplade till mänskliga kog-

nitiva egenskaper (Gould et al. 2006, ss.120-124). I studier av olyckor i civil sjöfart pekas 

mänskliga faktorer ut som dominerande orsak. Faktorer som beskrivs är koordinering, kom-

munikation och delad situationsmedvetenhet (Chauvin et al. 2013, s.35). Ytterligare mänsk-

liga och organisatoriska faktorer som kopplas till civila sjöfartsolyckor är otillräcklig beman-

ning, att regler och säkerhetssystem inte efterlevs, brister i lagarbete, felaktigt bruk av teknisk 

utrustning samt bristfällig kompetens (Ibid, s.27).  

 

3.1 Analytiskt instrument 

Operationaliseringen i studien har utgått från en förenklad version av det analysverktyg som 

nyttjades av Gould et al. (2006, s.115-118) i studien av olyckor i norska sjöförsvaret. Tillväga-

http://www.edu.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/teoretiska-utg%C3%A5ngspunkter
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gångssättet är intressant eftersom det finns likheter mellan svensk och norsk försvarsverksam-

het till sjöss.  Båda nationernas försvarsmakter bedriver verksamhet både på öppet hav och i 

skärgårdsmiljöer. Det finns dessutom kulturella likheter mellan Norge och Sverige.  

3.1.1 Performance Shaping Factors  

Inom flera branscher nyttjas Performance Shaping Factors (PSF) vid analys av olycksrappor-

ter, till exempel inom kärnkraftsindustrin och kemisk industri. PSF-analysverktyg kan designas 

specifikt för olyckor i den bransch som studeras. PSF:er är faktorer som påverkar hur troligt det 

är att en olycka inträffar. Då PSF:er sätts i relation till mänsklig tillförlitlighet i en process 

påverkar PSF:er människans prestationsförmåga. Beroende på hur de definieras kan de kopplas 

till den mänskliga faktorns förekomst i analyserade olycksrapporter. PSF:er kan således orsaka 

eller bidra till osäkra mänskliga ageranden (Gould et al. 2006, ss.112-118).  

 

I studien av Gould et al. utarbetades ett analysverktyg uppbyggt av PSF:er som var ändamåls-

enliga vid analys av navigatoriska olyckor. Av totalt 220 PSF:er som identifierats efter sam-

manställning av befintliga PSF-analysverktyg valdes 109 faktorer ut. De utvalda faktorerna ka-

tegoriserades av Gould et al. enligt Kim och Jungs kategoriseringsstruktur. Kategoriserings-

strukturen som används delar in faktorerna i huvudkategorier, undergrupper och indikatorer. 

Huvudkategorierna består av människa, uppgift, system och miljö. Undergrupperna består av 

kognitiva egenskaper, fysiska och psykologiska egenskaper, procedurer, människa-maskin-

gränssnitt, fenomenologiska egenskaper, systemtillstånd, fysiska arbetsförhållanden samt team 

och organisatoriska faktorer. Indikatorer utgörs av de 109 sammanställda PSF-faktorerna (Ibid, 

ss.115-119).  

 

I studien av olyckor inom norska sjöförsvaret definierades indikatorernas innebörd innan ana-

lysen av haverirapporterna genomfördes.  Gould et al. hävdar att mänskliga faktorer som finns 

med i haverirapporter sällan är tydligt beskrivna. Således gjordes tolkningar av haverirappor-

ternas text under analysprocessen för att identifiera mänskliga faktorer. Tolkningarna genom-

fördes utifrån de på förhand utarbetade definitionerna av varje individuell indikator (Ibid, 

s.119).  
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3.2 Sammanfattning av teori  

Studien har utgått från två teoretiska utgångspunkter. För det första innehåller FM:s marina 

verksamhet unika omständigheter som ger upphov till specifika militära olycksfaktorer. Om-

ständigheter som beskrivs i forskningsöversikten av Gould et al. är operationsområde, skillna-

der i navigationsmetoder, möjlighet till vila och sömn samt högre tempo i arbetsuppgifter. För 

det andra antas att mänskliga faktorer som gäller för norska sjöförsvaret och civil sjöfartsnäring 

även gäller FM:s marina verksamhet. Mänskliga faktorer som tillskrivs norska sjöförsvaret och 

civil sjöfartsnäring är förväntningar hos operatören, höga krav på att ta emot och bearbeta 

information, uppmärksamhet, koordinering, kommunikation, delad situationsmedvetenhet, 

otillräcklig bemanning, att regler inte efterlevs, felaktigt bruk av teknisk utrustning samt brist-

fällig kompetens. De uppräknade faktorerna kommer att användas som teoretiskt ramverk i ana-

lysprocessen och resultatdiskussionen i studien. 

 

 

Operationaliseringen i studien baseras på Gould et al.:s analysverktyg. Valet beror på att ana-

lysverktyget tidigare bedömts som ändamålsenligt vid analys av navigatoriska olyckor. På 

grund av det begränsade forskningsunderlaget om olyckor i militär verksamhet till sjöss, har 

författaren inte funnit andra relevanta inspirationskällor att tillämpa i studien.  
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4. Metod 

I metodkapitlet redovisas tillvägagångssättet för undersökningen. Studien har genomförts som 

en fallstudie och nyttjat dokumentär forskning för att samla in data. Analysen av dataunderlaget 

har genomförts med kvalitativ innehållsanalys. I kapitels redovisas och beskrivs även analys-

verktyget.  

4.1 Forskningsdesign 

Tillämpningen av fallstudie som forskningsdesign har varit passande i och med avgränsningar 

i arbetets omfattning. Judith Bell beskriver fallstudier som lämpliga när forskaren på djupet ska 

studera en viss aspekt av ett problem eller företeelse. Fördelar som tas upp är att forskaren kan 

koncentrera sig på en avgränsad del av en helhet och sträva efter att ta fram faktorer som inver-

kar på den avgränsade delen (Bell 2000, s.16). En annan fördel enligt Martyn Denscombe, är 

att flera forskningsmetoder kan nyttjas. Möjligheten att nyttja flera forskningsmetoder ökar för-

utsättningarna för en mer djuplodande analys av haverirapporternas innehåll. Informationen i 

haverirapporterna har hanterats som den varit beskriven. Inga förändringar av nyckelfaktorer 

eller variabler som funnits dokumenterade har gjorts. Fallstudier strävar efter att undersöka 

”fenomenet som det naturligt uppträder.” (Denscombe 2016, s.103).  

 

Denscombe beskriver att svagheter i fallstudier, som är relevanta att ta hänsyn till är kopplade 

till resultatens generaliserbarhet, avgränsningar och risk för att fokusera på processer snarare 

än resultat (Denscombe 2016, s.104). Genom analys av flera haverirapporter med koppling till 

FM:s verksamhet till sjöss har syftet varit att undersöka i vilken omfattning mänskliga faktorer 

förekommer i haverirapporterna. Genom analys av flera haverirapporter ökar graden av gene-

raliserbarhet för identifierade mänskliga faktorer på liknande olycksfall. Svårigheten att göra 

tydliga avgränsningar i undersökningen har hanterats genom att studien enbart omfattar have-

rirapporter med koppling till FM:s verksamhet till sjöss. Ytterligare avgränsningar som gjorts 

är att endast mänskliga faktorer analyserats. Genom att nyttja studiens analysverktyg, med syf-

tet att identifiera mänskliga faktorer i haverirapporterna, har målsättningen varit att skapa mät-

bara resultat som efter analysen kunnat klassificeras, kategoriseras och sättas in i beräknings-

modeller. 
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4.1.1 Metod för datainsamling  

Dokumentär forskning innefattar ren faktainsamling och består av tolkning samt sökande av 

underliggande mönster och innebörder i undersökta handlingar. Dokument tillskrivs två kvali-

teter, dels att de innehåller data av ett visst värde och dels att information som finns samlat i 

dokumentet är bestående. Att dokument är bestående innebär att de kan förmedla ett budskap 

till framtida studier av dokumentet (Denscombe 2016, ss.319-320). Styrkor med forskning som 

baseras på dokument är enkelheten att få tillgång till mycket information samt att data som 

finns i dokumenten är varaktig och kan kontrolleras av andra (Ibid, ss.338-339).   

 

Det dokumentära underlaget i studien kommer från statliga myndigheter och vetenskapliga ar-

tiklar. Haverirapporter ingår i datakällan statspublikationer. Statspublikationer beskrivs vara 

trovärdiga, opartiska och faktabaserade. I vilken utsträckning de tre karaktäriserande dragen 

uppfylls beror på den information som dokumenten innehåller (Ibid, s.320). En bedömning av 

haverirapporternas validitet genomfördes utifrån kriterierna autenticitet, representativitet, in-

nebörd och trovärdighet. Haverirapporterna bedömdes som äkta och ursprungliga eftersom de 

laddats ned direkt från SHK:s hemsida. SHK är också upphovsmän till rapporterna. Represen-

tativiteten för studien är uppfylld då rapporterna publiceras i sin helhet och på grund av att de 

behandlar orsaker till vad som orsakat olyckan i kontexten av ett marint sammanhang. Trovär-

dighet har utgått ifrån innehållets riktighet. Haverirapporterna syftar till att utreda orsakerna till 

varför specifika olyckor har inträffat. Rapporterna är författade av haveriutredare med fack-

mannamässiga kunskaper och vars arbetsuppgift är att utreda olyckor. Haverirapporterna har 

utifrån detta bedömts som trovärdiga.  

 

Artiklar som ingår i studien har sitt ursprung i akademiska tidskrifter och har värderats på lik-

nande sätt som haverirapporterna. Texterna är granskade av experter vilket ska garantera deras 

trovärdighet. Även en bedömning av tidskrifterna som publicerat artiklarna har genomförts. Det 

är viktigt att veta hur länge tidskriften funnits, om utgivarna av tidskriften är en professionell 

sammanslutning eller myndighet och om artiklarna är fackgranskade (Ibid, ss.326-327).  
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4.1.2 Kvalitativ innehållsanalys av insamlade data 

Haverirapporterna som ingår i studien är omfattande och djuplodande i analysen av olyckornas 

uppkomst och orsaker. De har därför bedömts som kvalitativa. Syftet med studien är att urskilja 

mänskliga faktorer som orsakar olyckor i FM:s marina verksamhet. Analysen av haverirappor-

terna har skett med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  I kvalitativ forskning är det huvudsak-

liga målet att komma till insikt (Bell 2000, s.13). Kvalitativ ansats är användbar för att åstad-

komma en fyllig beskrivning av det som undersöks. Metoden är användbar i undersökningar 

där det finns ett begränsat forskningsunderlag (Johannessen och Tufte 2003, s.21). Forsknings-

underlaget är tunt med avseende på militära olycksfaktorer i en marin miljö. Därför har den 

kvalitativa textanalysen varit lämplig att använda i genomförandet av studien. Denna typ av 

innehållsanalys ger enligt Denscombe möjlighet till kvantifiering av textens innehåll.  

 

Analysprocessen har följt den procedur som Denscombe anser är tillämpbar för innehållsanalys 

av en text. Inledningsvis bröts haverirapporternas innehåll ned i mindre delar. Innehållet koda-

des sedan med hjälp av det framtagna analysverktyget. Kategoriseringen skedde genom att 

nyttja tidigare identifierade faktorer som beskrivits i forskningsöversikten och i teoridelen. Ef-

ter kodningen av materialet genomfördes analys av antal, typ och vilken relation som identifi-

erade faktorer förhållit sig till andra faktorer i analyserad rapport. Syftet med kvantifieringen 

är att visa frekvensen av olika typer av mänskliga faktorer vid olyckor som skett i FM:s marina 

verksamhet (Denscombe 2016, ss.392-393).  

 

Tolkning är en viktig aspekt för den kvalitativa metoden och tillämpades i analysen av haveri-

rapporterna. Innehållet har tolkats för att identifiera förekomsten av dolda mänskliga faktorer i 

textmaterialet. Begreppet tolkning beskrivs som att ”Tolkning är att sätta in företeelser i ett 

sammanhang, i en helhet som gör att vi förstår vilken mening eller betydelse som kan tillägnas 

det som undersöks.” (Johannessen och Tufte 2003, s.72). Avslutningsvis är flexibilitet och 

överförbarhet begrepp som anses karaktärisera kvalitativa ansatser. Vinsten med flexibilitet är 

möjligheten att upptäcka förhållanden som inte identifierats på förhand, vilket varit viktigt un-

der analysprocessen av haverirapporterna. Överförbarhet innebär att den kunskap som fram-

kommit i undersökningen kan tillämpas på andra situationer och fenomen (Ibid, ss.71-73). I 

detta sammanhang kan överförbarhet innebära att mänskliga faktorer som bedöms betydelse-

fulla i en marin kontext även ska kunna tillämpas på olyckstillbud i andra grenar av FM:s verk-

samhet.  
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4.1.3 Kritik av vald metod 

Denscombe anser att det finns en del svagheter i kvalitativ innehållsanalys. En sådan är graden 

av generaliserbarhet vid bedömning av andra liknande fall. Objektiviteten kan också ifrågasät-

tas i kvalitativa studier. Personlighetsdrag hos författaren kan påverka analysen och valet av 

material. För att hantera denna risk ska författaren i så lång utsträckning som möjligt sträva 

efter att vara transparent i analysen och förhålla sig neutral till haverirapporterna som utgör 

studiens underlag. Under analysprocessen eftersträvas även att hålla ett öppet sinne för det 

material som samlats in och analyserats (Denscombe 2016, ss.414-418). Genom att ta med sex 

haverirapporter är förhoppningen att generaliserbarheten för andra liknande fall ska öka i och 

med att studien inte enbart bygger på ett eller två fall. Genom medvetenhet om risken att inte 

kunna förhålla sig objektiv har författaren försökt vara neutral till datan som samlats in, sättet 

som analysen genomförts på samt till de resultat som framkommit av analysen. Det skulle an-

tagligen bli en bättre analys om flera forskare var för sig granskade underlagen. Utfallen kunde 

sedan jämföras och jämkas samman till ett gemensamt utfall.  

 

Kvalitativa textanalyser ska också fästa uppmärksamhet på typen av data som tas med i under-

sökningen. Kvalitén på analysen är beroende av informationsunderlaget. Det finns också fall-

gropar i hur avgränsningar görs. Det är därför viktigt att ha i åtanke vilket material som uteläm-

nats (Johannessen och Tufte 2003, s.251). Genom att titta på faktorer som orsakar olyckor både 

inom civil sjöfart samt militär verksamhet på land och till havs är avsikten att skapa ett bredare 

perspektiv på olycksframbringande mänskliga faktorer i så väl militär som civil kontext.  

 

Enligt Denscombe är nackdelen med dokumentär forskning främst kopplad till källans trovär-

dighet. Informationen i dokumentet måste kritiskt granskas för att bedöma tillvägagångssättet 

som innehållet införskaffats på. Kritik riktas även mot att data i dokument är av sekundär ka-

raktär, vilket betyder att dokumentet är producerat i ett annat syfte än den egna studiens syfte. 

Dokument bygger också på tolkningar av upphovsmannen till dokumentet ((Denscombe 2016, 

ss.338-339). Nämnda nackdelar har beaktats i studiens analysprocess.   

 

4.2 Operationalisering 

Syftet med analysverktyget är att studera hur den mänskliga faktorn inverkat vid olyckor i sam-

band med FM:s verksamhet till sjöss. Mänskliga faktorns innebörd och ramverk diskuteras un-

der 1.2 Centralt begrepp. Analysverktyget i studien är uppbyggt på ett liknande sätt som Gould 
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et al.:s analysverktyg som användes vid analys av olyckor i norska sjöförsvaret. Samma kate-

goriseringsstruktur i form av huvudkategorier och undergrupper har nyttjats. Indikatorerna i 

analysverktyget liknar de 109 indikatorer som användes av Gould et al. (2006, ss.115-119), 

men har reviderats för att passa in i detta arbete. Genom att slå ihop indikatorer som bedömts 

vara av liknande karaktär återfinns 57 stycken indikatorer i det nyttjade analysverktyget. Indi-

katorn Mental/fysisk förmåga påverkad av medicin har lagts till av författaren. Den här indika-

torn återfinns inte i Gould et al.:s analysverktyg.  

 

Mänskliga faktorer som identifierades i forskningsöversikten återspeglas i analysverktygets 

olika undergrupper. Förväntningar hos operatören, bristfällig kompetens och uppmärksamhet 

har kopplats till 1.1. Kognitiva egenskaper. Vidare har höga krav på att ta emot och bearbeta 

information placerats in i 2.1. Procedurer. Faktorn felaktigt bruk av teknisk utrustning har 

kopplats till 3.1 Människa – maskingränssnitt. Koordinering, kommunikation, delad situations-

medvetenhet, att regler som inte efterlevs och otillräcklig bemanning har slutligen sorterats in 

under 4.2. Team och organisatoriska faktorer. Jämfört med forskningsöversiktens identifierade 

mänskliga faktorer finns samtliga huvudkategorier i analysverktyget representerade i dessa fak-

torer. Då analysverktyget även bygger på Gould et al.:s analysverktyg finns ytterligare faktorer 

och indikatorer representerade i studien. 

 

Esaiasson diskuterar utmaningen med att utveckla operationella indikatorer. Varje indikator 

som ingår i analysverktyget har definierats i syfte att skapa ett tydligt ramverk för vilken typ av 

information i haverirapporten som kan kopplas till indikatorerna i analysverktyget. Definit-

ionen för varje PSF-indikator är gjord så att den kan kopplas till mänskliga faktorn. Mänskliga 

faktorns innebörd behandlas under 1.2 Centralt begrepp. Ramverket syftar även till att på ett 

systematiskt sätt analysera och behandla informationen i haverirapporterna på ett likartat sätt i 

samband med att den kopplas till analysverktygets indikatorer (Esaiasson et al. 2017, ss.55-56). 

Huvudkategorierna och undergrupperna ska förstås utifrån att de symboliserar karaktäriserande 

drag som indikatorerna kan sorteras under. Följande exempel syftar till att visa på vilket sätt 

som författaren definierat olika typer av indikatorer. Alla indikatorer som ingår i analysverkty-

get har definierats på likande sätt: 

- Plötslig händelseutveckling (huvudkategori Människa) = oförutsedd/oplanerad hän-

delse som påverkar verksamhet och som direkt eller som följdeffekt skapar ett osäkert 

mänskligt agerande.  
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- Försiktighet och hänsyn till varningar (huvudkategori Uppgift) = direkta eller subjek-

tiva varningar har inte tagits på allvar eller åtgärdats.  

- Tid på dygnet (huvudkategori Miljö) = den mänskliga upptäktsförmågan/orienterings-

förmågan är försämrad på grund av mörker.  

- Layout (huvudkategori System,) = människa–maskin interface (panel/skärmlayout) är 

svårtytt vilket leder till försämrad situationsuppfattning.  

 

Tabell 1: Analysverktyg  

Huvudkategori MF Undergrupp MF Indikatorer för MF 

1. Människa 1.1 Kognitiva egen-

skaper 

1.1.1 Kognitiva faktorer – Uppmärksamhet; Kunskap; Utbildning; 

Erfarenhet; Bedömmande; Förväntningar; Konsekvenstänk.  

 1.2 Erfarenhetsmässiga 

egenskaper 

1.2.1 Faktorer kopplade till operativa egenskaper – Plötslig hän-

delseutveckling; Överlappning med tidigare uppgifter; Tidspress.  

 1.3 Medicinsk påverkan 1.3.1 Mental/fysisk förmåga påverkad av medicin.  

2. Uppgift 2.1 Procedurer  2.1.1 Faktorer kopplade till handlingssätt – Instruktioner; Simul-

tana uppgifter; Försiktighet och hänsyn till varningar.  

2.1.2 Uppgiftens attribut/krav – Svårighetsgrad; Bekant med upp-

gift; Samtidiga uppgifter; Risktagning; Stor informationsmängd; 

Fysiska krav; Fart; Precision; Krav på kommunikation; Behov av 

teamsamarbete.  

3. System 3.1 Människa-maskin-

gränssnitt 

3.1.1 Kontroller/Huvudutrustning – Tillgänglighet; Placering; 

Tillförlitlighet; Diskriminering/urskiljbarhet av signaler; Läge.  

3.1.2 Panel-/skärmlayout – Nåbarhet; Synlighet; Kompatibilitet; 

Layout; Komplicerade paneler.  

3.1.3 Stödsystem – Tillgänglighet; Användbarhet.  

4. Miljö 4.1 Fysiska arbetsförhål-

landen 

4.1.1 Faktorer kopplade till fysiska begränsningar – Tempera-

tur/fukt/tryck; Belysning; Störningar i kommunikation; Buller; Vib-

ration.  

4.1.2 Faktorer kopplade till tidsmässiga aspekter – Tid på dagen; 

Tid i tjänst; Påverkan av dygnsrytmen.  

 4.2 Team och organisato-

riska faktorer 

4.2.1 Team faktorer – Tydlighet i arbetsbeskrivning; Kommuni-

kation/informationsförmedling; Standardisering av informations-

förmedlingsprocedur; Fördelning av arbetsbelastning; Engagemang 

och kompetens i ledarskap.  

4.2.3 Förvaltning och organisation, policyarbete (uppgift) – 

Skiftarbete; Underhåll; Kvalitetssäkring; Säkerhetsåtgärder; Belö-

ningar och straff; Arbetsmetoder.  

4.2.4 Säkerhetskultur – Rutinmässiga avsteg; Användning av al-

kohol/droger.  

  Förklaring: MF = mänsklig faktor  
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Analysen av haverirapporterna genomfördes genom en skedesindelad process. I det första ske-

det genomfördes en genomläsning av rapporten för att få en överblick av innehållet. Under en 

andra genomläsning kategoriserades texten in i analysverktygets huvudkategorier. I nästa steg 

analyserades huvudkategorierna som identifierats i rapporterna noggrant för att fördela varje 

huvudkategori i undergrupper och dels för att finna eventuella kopplingar till andra huvudkate-

gorier i analysverktyget. I det avslutande steget plockades faktorer ut och kopplades till analys-

verktygets indikatorer. Genom alla steg av analysen genomfördes tolkning av materialet för att 

möjliggöra indelning av haverirapporternas innehåll i analysverktygets huvudkategorier, un-

dergrupper och i det avslutande steget vid tilldelningen av indikatorer.  

 

4.3 Material och källkritik  

Källkritik är relevant i all typ av forskning som försöker besvara någon form av frågeställning 

och som nyttjar data från exempelvis haverirapporter och vetenskapliga tidskrifter. Utifrån fyra 

källkritiska principer har författaren förhållit sig till det material som använts som underlag i 

studien (Esaiasson et al. 2017, ss 291-296):  

• Äkthet – genom analys av innehållet i materialet som nyttjas i undersökningen för att 

bedöma äktheten. 

• Oberoende – kan informationen bekräftas? Primärkällor är mer tillförlitliga än sekun-

därkällor och beroende på grad av oberoende kan det finnas olämplig påverkan på in-

formationskällan. 

• Samtidighet – hur lång tid har det gått mellan händelsen och att den dokumenterats? 

• Tendens – under vilka förhållanden har en berättelse skapats? Finns risk för att inform-

ationen i materialet är snedvriden och tillrättalagd? 

Utifrån dessa principer har haverirapporterna som ingått i studien bedömts som äkta då de utgått 

från faktisk händelse som kan bekräftas via andra källor. Eftersom att SHK står utanför FM:s 

kontroll i utredningarna av inträffade olyckor har oberoendet bedömts som godtagbar. Samti-

dighet i de analyserade haverirapporterna bedöms råda då tidsspannet från tillfället då olyckan 

inträffade tills SHK informerats om olyckan varierar mellan ett par timmar och en dag. En 

bedömning har gjorts gällande att SHK påbörjat undersökning i nära anslutning till att de un-

derrättades om olyckan. Information från personer som varit involverade i olyckan som have-
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rirapporterna bygger på kan delvis vara tillrättalagd, vilket kan ge haverirapporterna tendensi-

ösa drag. Eftersom haverirapporterna utnyttjar flera olika infallsvinklar på en inträffad olycka 

har rapporterna i sin helhet bedömts vara trovärdiga och baserade på fakta.  

 

I underlaget till forskningsöversikten härrör alla artiklar från vetenskapliga tidskrifter. Tidskrif-

terna har bedömts utifrån de fyra källkritiska principerna på liknande sätt som haverirappor-

terna. En fördel som beskrivits tidigare med artiklar från vetenskapliga tidskrifter är att de nytt-

jar sig av fackgranskning, vilket ska garantera tillförlitligheten i den publicerade informationen 

(Denscombe 2016, ss.326-327).  
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5. Analys av empiriskt underlag 

Syftet med kapitlet är att ge läsaren en uppfattning om vilka indikatorer på mänskliga faktorer 

som identifierats i haverirapporterna. Empiriskt underlag i analysen utgörs av haverirapporter 

från SHK och är den ”verklighet” som undersöktes i studien. I analysprocessen har författaren 

i möjligaste mån återgett informationen som den är beskriven i haverirapporterna (Björklund 

och Paulsson 2003, s.46). Tolkningarna har genomförts i syfte att identifiera mänskliga faktorer 

i textmaterialet utifrån analysverktygets på förhand definierade indikatorer. I metodkapitlet be-

skrivs hur tolkningarna har gjorts.  

 

Utifrån analysverktygets indelning i huvudkategorier, undergrupper och indikatorer presenteras 

den data som bedömts vara relevant för studien.  Varje enskild rapport presenteras utifrån iden-

tifierade indikators huvudkategorier, vilka är människa, uppgift, system och miljö. På grund av 

begränsningar i uppsatsens omfång redovisas analysen av det empiriska underlaget endast med 

ett sammanvägt resultat för hela haverirapporten. I vissa fall presenteras utdrag från haverirap-

porterna för att illustrera vilken typ av information som bedömning av aktuell mänsklig faktor 

gjorts på. I den sammanvägda resultatredovisningen för varje rapport redovisas endast de indi-

katorer som har minsta representation på 5 % alternativt identifierats minst två enskilda gånger 

i analysen av haverirapporten.   

 

5.1 Rapport S 1992:02 

- Sjöolycka, kollision mellan kustflottans robotbåtar HMS Nynäshamn och HMS Luleå. 

Indikation på förekomst av mänskliga faktorer identifierades under rubrikerna Besättningarna; 

Övning; Beskrivning av olycksområde; Händelseförlopp; Nautiska hjälpmedel; Utkikstjänst; 

Stridledningstjänst; Teknisk utredning; och Gällande bestämmelser (Statens haverikommission 

1992, ss.8-20).  

 

Människan 

Sju fall kopplades till huvudkategorin människa. Fyra av dessa definieras av de kognitiva fak-

torerna bedömmande, utbildning, erfarenhet och förväntning. Erfarenhetsmässiga indikatorer 

utgörs av plötslig händelseutveckling och tidspress. Följande citat omfattar båda indikatorerna 

”Redan vid anfallets igångsättning stod det klart att målförbandet hunnit längre… än vad som 

beräknats. Torpedanfallet kunde därför inte insättas enligt ursprunglig plan… robotbåtarna 
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tvingades jaga efter målförbandet…” (Ibid, s.13). En annan indikator som identifierats var me-

dicinsk påverkan hos vakthavande officer (VO) ombord HMS Nynäshamn. VO hade i samband 

med att han skulle gå sin vakt tagit sjösjukepiller vars biverkningar i rapporten beskrivs som 

”dåsighet” (Ibid, s.8).   

 

Uppgift  

Vid tre tillfällen identifierades indikatorer kopplade till huvudkategorin Uppgift. Två av dem 

tillskrivs indikatorn handlingssätt och en uppgiftens attribut/krav. Övningsmomentet som be-

skrivs i haverirapporten hade en förhöjd svårighetsgrad i och med att stridsmässigt uppträdande 

beordrades vilket bland annat innebar att intermittent radarsändning nyttjades. Intermittent ra-

darsändning innebär att radarn nyttjas under korta perioder och stängs av där emellan för att 

försvåra signalspaning mot fartyget (Ibid, s.13-17). Handlingssättet som kopplas till indikatorn 

instruktioner identifierades i samband med att HMS Nynäshamn både tog emot och kvitterade 

ordern om att momentet skulle avbrytas. Fartygschefen tog ändå beslut om att fullfölja det si-

mulerade torpedanfallet, inget beslut om att övergå till kontinuerlig radarsändning togs i sam-

band med ordern om övningens avbrytande (Ibid, s.14).  

 

System 

Två fall av undergruppen människa-maskin gränssnitt identifierades. Ett av fallen tillskrevs 

indikatorn tillförlitlighet.  I det andra fallet fungerade inte radarn på ett tillförlitligt sätt ombord 

på HMS Luleå, indikatorerna tillförlitlighet och tillgänglighet kopplas samman med detta fall 

(Ibid, s.16).  

 

Miljö 

Totalt tolv stycken miljöfaktorer identifierades. I avseende på besättningsmedlemmar ombord 

på både HMS Luleå och HMS Nynäshamn beskriver rapporten fem fall där personal ombord 

på de båda fartygen varit utsatta för utmattning. Exempelvis beskrivs fartygschefen ombord på 

HMS Nynäshamn ”… under måndagen fått åtta timmars sömn. Under tisdagen hade fartyget 

övat i svår sjö i Gotska sjön och förtöjning skedde ej förrän ca 23.00. Under onsdagsnatten … 

1 timmes sömn och därefter … stort sett varit i tjänst till haveritillfället...” (Ibid, s.8). Exemplet 

har i analysen anknutits till indikatorn tid i tjänst.  Resterande fall under huvudkategorin miljö 

har härletts till indikatorerna kvalitetssäkring, arbetsmetoder, tydlighet i arbetsbeskrivning, 
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kommunikation/informationsförmedling, temperatur/fukt/tryck, säkerhetsåtgärder, arbetsme-

toder och rutinmässiga avsteg. 

 

Sammanvägt resultat 

Indikatorn tid i tjänst utgjorde 20 % (motsvarar fem fall) av de totalt 25 identifierade indikato-

rerna på mänskliga faktorer i haverirapporten. Därefter, med 8 % representation, kommer indi-

katorerna bedömmande, plötslig händelseutveckling, instruktioner, tillförlitlighet, tempera-

tur/fukt/tryck och kommunikation/informationsförmedling (motsvarar 2 fall vardera).  

 

5.2 Rapport RM 2000:02 

- Olycka med stridsbåt 820 90H. 

Indikation på förekomst av mänskliga faktorer identifierades under rubrikerna Säkerhetsföre-

skrifter; Sjövärdighet; Händelseförloppet; Utbildning i tekniskt underhåll; Båthandbok för 

stridsbåt 90H; Loggbok; Båtpärm; och Båtchefsutbildning (Statens Haverikommission 2000, 

ss.6-14).  

 

Människan 

Vid fem tillfällen har indikatorer kopplade till kognition identifierats. Sammantaget utgörs in-

dikatorerna av utbildning, kunskap, instruktioner och erfarenhet. Exempelvis beskrivs det i ha-

verirapporten att en normglidning skett bland frivilliginstruktörer mot att olika typer av nöd-

manöversförfaranden kunde betraktas som normalmanövrar (Ibid, s.14). Normglidningen har i 

analysen kopplats samman med indikatorn kunskap. Normglidningen har också kopplats sam-

man med säkerhetskultur vilket ligger under huvudkategorin Miljö.  

 

Uppgift  

Vid olyckstillfället skedde inpassagen i gattet (där olyckan skedde) i högsta hastighet. Gattet 

var ca 100 meter brett vilket ställde krav på precision i manövreringen av stridsbåten. Indika-

torer som karaktäriserar fallet har definierats som fart och precision (Ibid, s.7).  

 

Miljö 

Totalt åtta stycken team och organisatoriska faktorer som identifierades. Specifika indikatorer 

som identifierats i analysprocessen är arbetsmetoder, rutinmässiga avsteg, tillförlitlighet, un-
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derhåll, kvalitetssäkring, kommunikation/informationsförmedling och standardisering av in-

formationsförmedlingsprocedur. Exempelvis kräver allmänna och lokala bestämmelser rörande 

framförande av stridsbåt att både båtchefen och dennes ställföreträdare är ansvariga för farty-

gets säkra framförande. Båda ska ha genomgått godkänd utbildning och ha erhållit rätt nautisk 

behörighet. Vid det tillfälle då olyckan skedde med stridsbåten hade båtchefen rätt utbildning 

och behörighet men inte ställföreträdaren. Utöver krav på nautiska behörigheter ska även en 

säkerhetsgenomgång genomföras innan personalbefordran, detta genomfördes inte i det aktu-

ella fallet. Exemplen som tagits upp är kopplade till indikatorn rutinmässiga avsteg som ligger 

under samlingsbegreppet säkerhetskultur i analysverktyget (Ibid, s.7).  

Sammanvägt resultat 

Indikatorn rutinmässiga avsteg utgjorde 43 % (sex fall) av de totalt 14 identifierade indikato-

rerna på mänskliga faktorn. Därefter kommer indikatorn Kunskap med 21 % (tre fall).  

 

5.3 Rapport RM 2004:01 

- Grundstötning med stridsbåt 881 90H 

Indikation på förekomst av mänskliga faktorer identifierades under rubrikerna Händelseför-

lopp; Personskador; Tekniska undersökningar; Sjökort; Tiden före Övning Amfibie; Övning 

Amfibie 2003; och Stridsbåtarna i praktiken. (Statens Haverikommission, ss.9-15). 

 

Människan 

I rapporten beskrivs sex fall som kan kopplas till kognitiva faktorer som direkt eller indirekt 

bidragit till olyckans uppkomst. I tre fall har bedömningar gjorts som grundat sig på övertro på 

egen förmåga eller på felaktiga grunder. I rapporten beskrivs exempelvis att innan fartyget gick 

på grund kunde navigatören inte se sundets utsträckning (området där grundstötning skedde) i 

radarn. Dock bedömde navigatören att fartyget låg på rätt kurs och därmed skulle gå fri genom 

sundet (Ibid, s.10). I två fall kopplas de till indikatorn erfarenhet. Bland annat framställs det i 

rapporten att det var första gången som personalbefordran skulle utföras av stridsbåtens besätt-

ning, utan handledning av instruktörer (Ibid, s.14). En händelse i rapporten kopplas till den 

kognitiva indikatorn konsekvenstänkande. Vid händelsen beskrivs det att momentövningsleda-

ren fick information från övningsledningen att besättningen fått styrningar om färden tillbaka 

från den plats där de plockat upp sina passagerare. Momentövningsledaren tar i samband med 
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detta inte kontakt med transportledaren för råd om färdväg och hastighet för stridsbåtarna (Ibid, 

s.14).  

 

I samband med själva upptakten till grundstötningen beskrivs det i rapporten att ”Efter några 

sekunder dyker land upp föröver igen och man försöker åter gira undan. Det är för sent.” (Ibid, 

s.10). Citatet har kopplats till operativa egenskapen plötslig händelseutveckling. Indikatorn till-

skrivs ytterligare en händelse i haverirapporten, vilket var då marschordern förändrades i ett 

sent skede. Förändringen innebar att stridsbåtarna var tvungna att kasta loss tidigare än beräknat 

(Ibid, s.15). I samband med förändringen kopplas även indikatorn på mänskliga faktorn tids-

press in i olycksförloppet. På grund av förändringarna som skedde hann inte hemfärden prepa-

reras klart i sjökorten (Ibid, s.15).     

 

Miljö 

Sju händelser har kopplats till huvudkategorin miljö i analysverktyget. En av händelserna har 

förbundits med indikatorn tid på dygnet. Då olyckan inträffade beskrivs förhållandena enlig 

följande ”Det är mörkt, midnatt, lätt molnighet, lätt dis i luften. Vinden är svag till måttlig. Man 

kan skönja vissa ö-konturer.” (Ibid, s.9). I två fall har avsteg från instruktioner/föreskrifter 

gjorts. Bland annat nyttjades endast säkerhetsbälte av föraren, de övriga två personerna på bryg-

gan hade inte spänt fast sig (Ibid, s.10). Fyra händelser i haverirapporten är kopplade till indi-

katorerna tydlighet i arbetsbeskrivning, fördelning av arbetsbelastning och kommunikation/in-

formationsförmedling. Exempelvis hade inte någon säkerhetsanalys genomförts av övningsled-

ningen för moment där transport med stridsbåt planerats (Ibid, s.13).  

 

System 

Strax innan stridsbåten skulle gira avsåg navigatören att justera om ett par inställningar på ra-

darn för att få radarbilden skarp. Bilden blev inte skarp vilket i haverirapporten antas bero på 

att navigatören tryckt på fel knapp eller inte tryckt tillräckligt hårt (Ibid, s.9). Utifrån analys-

verktyget har indikatorn placering under människa-maskin gränssnittet kopplats till händelsen.   

 

Uppgift 

Två händelser kopplades till underkategorin procedurer och tilldelats indikatorn simultana upp-

gifter och försiktighet och hänsyn till varningar. Indikatorn simultana uppgifter bedömdes ha 
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inverkat vid det tillfälle då radarn avsågs ställas in i samband med giren, samtidigt som navi-

gatören jobbar i sjökortet (Ibid, s.10). I samband med undanmanövrarna innan grundstötningen 

inträffade gjordes inga ansatser att reducera farten. Fallet har kopplats till indikatorn försiktig-

het och hänsyn till varningar (Ibid, s.10).  

  

Sammanvägt resultat 

Indikatorn bedömmande utgjorde 16 % (tre fall) av de totalt 19 identifierade indikatorer på 

mänskliga faktorn i haverirapporten. Därefter kom tre indikatorer, med 11 % (två fall vardera), 

vilka var kunskap, erfarenhet och rutinmässiga avsteg.  

 

5.4 Rapport RM 2006:01 

- Kollision mellan två stridsbåtar 90H 

Utifrån analysverktygets indikatorer har mänskliga faktorer indikerats under rubrikerna Hän-

delsen; Besättningar; Stridsbåt 90H; Olycksplats; Händelseförlopp; Sjökort; Navigation i 

stridsbåt; Navigationsmetod och avståndshållning vid händelsen; Övningen; Uttagning och ut-

bildning; samt Föreskrifter och bestämmelser (Statens Haverikommission 2006, s 8-38).  

 

Människan 

Femton indikatorer har identifierats i rapporten som är kopplade till kognitiva faktorer. Dessa 

har hänförts indikatorerna bedömmande, kunskap, utbildning, uppmärksamhet, förväntningar 

och konsekvenstänkande. Ingen av de som var involverade i olyckan kunde återge bestämmel-

ser för vilken personal som får vistas på däck då fartyget var under gång (Ibid, s.36).  Exemplet 

kopplades till den kognitiva indikatorn kunskap. 

 

Vid sex tillfällen identifierades indikatorer kopplade till operativa egenskaper. Den övervä-

gande delen, fyra stycken, bedömdes i analysen vara kopplade till plötslig händelseutveckling. 

Ett exempel på indikatorn plötslig händelseutveckling är ”Föraren kontrollerade, i samband 

med att han fick order om att släppa svall, den ”döda vinkeln” snett bakåt åt styrbord. Han såg 

ingen båt där. Han blev överraskad av kollisionen.” (Ibid, s.13). De två andra fallen tilldelades 

indikatorerna tidspress och överlappning av tidigare arbetsuppgifter. 
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Uppgift  

Totalt identifierades två fall som kopplades till huvudkategorin uppgift. I rapporten står föl-

jande” Några av förarna uppgav att de i vissa lägen upplevde obehag med för små avstånd 

mellan båtarna vid formeringsövningarna ute på fjärdarna och att de då själva höll ut lite 

extra.” (Ibid, s.22). Beteende tillskrevs indikatorn försiktighet och hänsyn till varningar. Ytter-

ligare ett fall kopplades till indikatorn handlingssätt. 

 

Miljö 

Totalt identifierades fjorton fall som härledes till huvudkategorin miljö. Till undergruppen team 

och organisatoriska faktorer klassades tretton fall och det sista fallet karaktäriseras av fysiska 

arbetsförhållanden. Indikatorer på mänskliga faktorer som sammantaget identifierats är tempe-

ratur, rutinmässiga avsteg, tydlighet i arbetsbeskrivning, arbetsmetoder, säkerhetsåtgärder, 

kvalitetssäkring och kommunikation/informationsförmedling. Två fall av rutinmässiga avsteg 

som beskrivs i rapporten är bland annat att besättningen ombord på stridsbåten som blev över-

körd hade två soldater stående i ringlavetten. Ringlavetten är endast avsedd för en person. (Ibid, 

s. 9). Ett annat fall som kopplats till arbetsmetod beskrivs i rapporten som ”Intervjuerna visade 

att förare och navigatörer i plutonen inte hade en gemensam uppfattning om vilka rutiner och 

avstånd som gäller när båtar kör i förband. Grundregeln som hade lärts ut hade varit att man 

ska ligga så att man inte kör på varandra.” (Ibid, s.34).  

 

Sammanvägt resultat 

Indikatorn kunskap utgjorde 17 % (sex fall) av de totalt 36 identifierade indikatorer på mänsk-

liga faktorn i haverirapporten. Därefter kom indikatorn bedömande med 14 % (fem fall). Två 

indikatorer, rutinmässiga avsteg och plötslig händelseutveckling, identifierades fyra gånger 

vardera i rapporten, vilket motsvarar 11 %. I fallande ordning kom sedan uppmärksamhet och 

arbetsmetod med 8 % samt tydlighet i arbetsbeskrivning och utbildning med 6%. 

 

5.5 Rapport RM 2008:02 

- Olycka med Stridsbåt 848 90H. 

Utifrån analysverktygets indikatorer har mänskliga faktorer indikerats under rubrikerna Hän-

delseförloppet; Båtchef, övriga besättning, passagerare och B1; Medicinsk information; Den 

aktuella övningen; Organisation och ledning; och Övrigt (Statens Haverikommission 2008, 

ss.7-44).  
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Människan 

Totalt identifierades sju fall i rapporten som kopplats till huvudkategorin människa. Sex fall 

kopplades till kognitiva egenskaper och ett fall kopplades till erfarenhetsmässiga egenskaper. 

Indikatorer på mänskliga faktorer som sammantaget identifierats för huvudkategorin är erfa-

renhet, bedömmande, konsekvenstänkande, utbildning och tidspress. Ett exempel som kopplats 

till indikatorn konsekvenstänkande är ” Vidare menar han att det inte finns några vädergränser 

för avgång utan att det är situations anpassat, t.ex. om man kör inomskärs eller i yttre skärgår-

den.” (Ibid, s.32). I kontexten som citatet är taget ifrån blev resultatet att stridsbåten gick ut-

omskärs i hårt väder.  

 

Uppgift  

Två fall identifierades för huvudkategorin uppgift. Båda fallen har i analysen bestämts till un-

dergruppen procedurer och faktorer kopplade till handlingssätt. Indikatorn i båda fallen bestäm-

des i undersökningen till försiktighet och hänsyn till varningar. Exempelvis kategoriserades 

följande citat till indikatorn ”Våghöjden var enligt besättningens uppskattning omkring 2 meter, 

med sjöar upp till 3 meters höjd. Fartyget överspolades regelbundet. Sjön upplevdes som 

mycket grov, men flera i besättningen uppger att de har upplevt hårdare väder med stridsbåt.” 

(Ibid, s.7).  

  

Miljö 

Totalt identifierades elva fall i rapporten som kopplades till huvudkategorin miljö. Till under-

gruppen team och organisatoriska faktorer klassades nio fall. Två fall karaktäriserades av fy-

siska arbetsförhållanden. Indikatorer som sammantaget identifierats är tid i tjänst, kvalitetssäk-

ring, rutinmässiga avsteg, kommunikation/informationsförmedling, säkerhetsåtgärder, och 

tydlighet i arbetsbeskrivning. Exempelvis kategoriserades följande citat till säkerhetskultur och 

rutinmässiga avsteg ” Det har vid intervjuer visat sig att ingen ur besättningen övervakade eller 

kontrollerade stängningen av stävporten, stävluckorna eller den vattentäta dörren.” (Ibid, s.9). 

För indikatorn tid i tjänst kan följande citat beskriva den bedömning/tolkning som gjorts, ”Ut-

över besättningens långa vakenperiod under dygnet… har ingenting framkommit som tyder på 

att befälhavarens/besättningens psykiska eller fysiska kondition varit nedsatt före sjöresan” 

(Ibid, s.27).  
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Sammanvägt resultat 

Indikatorerna erfarenhet, kommunikation/informationsförmedling och säkerhetsåtgärder ut-

gjorde 15 % (motsvarar tre fall vardera) av de totalt 20 identifierade indikatorerna på mänskliga 

faktorn i haverirapporten. Därefter, med 10 % (motsvarar två fall vardera), kom indikatorerna 

rutinmässiga avsteg, tid i tjänst och försiktighet och hänsyn till varningar. 

 

5.6 Rapport RM 2016:01 

- Olycka med G-båt i samband med utbildning i mörkernavigation. 

Utifrån analysverktygets indikatorer har mänskliga faktorer indikerats under rubrikerna Redo-

görelse för händelseförloppet; Fartyg; Navigering; Bildförstärkare; Försvarsmaktens organi-

sation och ledning; Särskilda prov och undersökningar; och Övrigt (Statens Haverikommission 

2016, ss.9-36).  

 

Människan 

Nio fall hänfördes till huvudkategorin människa. Sju stycken bestämdes i analysen tillfalla kog-

nitiva egenskaper och två till erfarenhetsmässiga egenskaper. Sammantaget identifierades sju 

indikatorer vilka är erfarenhet, kunskap, uppmärksamhet, utbildning, bedömanden, tidspress 

och plötslig händelseutveckling. Följande utdrag ur rapporten beskriver indikatorn plötslig hän-

delseutveckling ”När G-båten, på ingående mot Stockholm nått Rindö, beslutade instruktören 

att avbryta resan, med avsikten att därefter vända och åka tillbaka till Korsö på grund av tids-

brist.” (Ibid, s.10).  

 

Uppgift  

Två fall tilldelades underkategorin procedurer i analysverktyget. Ett fall tillskrevs indikatorn 

samtidiga uppgifter och det andra fallet indikatorn bekant med uppgiften. Följande utdrag be-

skriver författarens bedömning av indikatorn samtidiga uppgifter.” Föraren har som huvud-

uppgift att styra fartyget, sköta farthållning samt hålla utkik och informera navigatören om 

sådant som kan vara av intresse för navigationen, t.ex. fyrar, prickar och båtar.” (Ibid, s.15).  

 

System 

Tre fall urskildes tillhöra huvudkategorin system och underkategorin människa – maskingräns-

snitt. Två fall kategoriserades till indikatorerna för stödsystems funktion och användbarhet. Då 
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olyckan inträffade nyttjades en bildförstärkare av typ Mono 12. Bland annat beskrivs det i rap-

porten att bildförstärkaren begränsar det perifera seendet till 40 grader samt att den inte kan 

återge olika färger i fyrsektorer. I undersökningen bestämdes dessa begränsningar tillfalla 

mänskliga faktorn användbarhet hos stödsystemet (Ibid, s.20). I rapporten beskrivs också att 

besättningen inte hade tillgång till något internkommunikationssystem vilket tillskrivits indika-

torn tillgänglighet (Ibid, s.9).  

 

Miljö 

Vid sex tillfällen identifierades indikatorer som tillhörde huvudkategorin miljö. Dessa sex fall 

är jämt fördelade på underkategorierna fysiska arbetsförhållanden och team och organisatoriska 

faktorer. För huvudkategorin miljö identifierades följande indikatorer tid på dagen, tid i tjänst, 

påverkan av dygnsrytm, säkerhetsåtgärder, tydlig arbetsbeskrivning och rutinmässiga avsteg. 

”Någon dokumenterad riskidentifiering, säkerhets- eller riskanalys inför övningen har … inte 

upprättats.” (Ibid, s.10). Citatet är ett exempel ur rapporten som kategoriserades tillfalla indi-

katorn säkerhetsåtgärder. 

 

Sammanvägt resultat 

Indikatorerna kunskap, kommunikation/informationsförmedling och säkerhetsåtgärder ut-

gjorde 10 % (motsvarar tre fall vardera) av de totalt 20 identifierade indikatorerna på mänskliga 

faktorn i haverirapporten. 
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6. Resultat 

I kapitlet redovisas sammanställningar av identifierade mänskliga faktorers huvudkategorier, 

undergrupper samt enskilda indikatorer som identifierades i undersökningen av haverirappor-

terna. Syftet är att både presentera en generell bild samt två mer högupplösta bilder över vilka 

mänskliga faktorer som är bidragande orsaker till olyckor i FM:s verksamhet till sjöss.  

 

För huvudkategorier och undergrupper redovisas procentuell fördelning mellan kategori-

erna/grupperna i form av två cirkeldiagram. Specifika indikatorer på mänskliga faktorer som 

identifierats med hjälp av analysverktyget har slutligen sammanställts i ett stapeldiagram. Indi-

katorerna har rangordnats genom en sammanvägning av total representation i samtliga rappor-

ter.  

 

Vid tillfällen då en indikator av samma typ identifierats flera gånger för samma händelse i ha-

verirapporten, exempelvis indikatorn Bedömmande, har dessa slagits ihop så att de endast re-

presenteras en gång i resultatsammanställningen. 
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6.1 Identifierade indikatorer 

Tabell 2 visar vilka indikatorer som identifierats i respektive rapport. Totalt identifierades 134 

indikatorer på mänskliga faktorn i sex haverirapporter. Antalet unika indikatorer utgörs av totalt 

31 stycken.   

 

Tabell 2: Sammanställning av identifierade indikatorer 

 Haverirapporter    

Huvudkategorier och indikatorer  
RM 

1992:02 

RM 

2000:02 

RM 

2004:02 

RM 

2006:01 

RM 

2008:02 

RM 

2016:01 

Människa       

Uppmärksamhet 1   3  2 

Kunskap  3  6  2 

Utbildning 1 1  2 1 1 

Erfarenhet   2  3 1 

Bedömmande 2  3 5 1 1 

Konsekvenstänk   1  1  

Plötslig händelseutveckling 2  2 4  1 

Överlappning av tidigare arbetsuppgifter    1   
Tidspress 1  1  1 1 

Mental/fysisk förmåga påverkad av medicin 1      

Uppgift       

Instruktioner 2      
Simultana uppgifter   1   1 

Försiktighet och hänsyn till varningar   1 1 2  
Svårighetsgrad 1      

Bekant med uppgiften      1 

Precision  1     

System       

Tillförlitlighet 2      

Placering   1    
Tillgänglighet      1 

Användbarhet      2 

Miljö       

Temperatur/fukt/tryck 2   1   

Tid på dagen   1 1  1 

Tid i tjänst 5    2 1 

Påverkan av dygnsrytm      1 

Tydlighet i arbetsbeskrivning 1  1 2 1 1 

Kommunikation/informationsförmedling 2 1 1 1 3  

Fördelning av arbetsbelastning   1    

Kvalitetssäkring   1  1   

Säkerhetsåtgärder 1  1 1 3 1 

Arbetsmetod 1 1  3   

Rutinmässiga avsteg  6 2 4 2 1 

Summa:  25 14 19 36 20 20 
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6.2 Fördelning av huvudkategorier 

Cirkeldiagrammet visar fördelningen mellan huvudkategorierna som analysverktyget består av. 

De utgörs av människa, Uppgift, System och Miljö. Utifrån det sammantagna resultatet från de 

sex analyserade haverirapporterna framgår att huvudkategorierna människa och miljö represen-

terar de största andelarna av identifierade indikatorer. Fördelningen mellan de olika huvudka-

tegorierna är människa 45%, miljö 43%, uppgift 8% och system 4%. 

 

Diagram 1: Procentuell fördelning av analysverktygets huvudkategorier. 
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6.3 Fördelning av undergrupper  

Cirkeldiagrammet visar procentuell fördelning mellan undergrupper av de mänskliga faktorer 

som analysverktyget består av. Dessa utgörs av Kognitiva egenskaper, Erfarenhetsmässiga 

egenskaper, Medicinsk påverkan, Procedurer, Människa-maskin-gränssnitt, Fysiska arbetsför-

hållanden samt Team och organisatoriska faktorer. Utifrån resultaten från sex analyserade ha-

verirapporter framgår att undergrupperna kognitiva egenskaper och team och organisatoriska 

faktorer utgör de två största delarna av identifierade faktorer. Kognitiva egenskaper och team 

och organisatoriska faktorer utgör vardera 33% av de totalt 134 indikatorerna på mänskliga 

faktorer som påträffades under analysprocessen. Fysiska arbetsförhållanden och erfarenhets-

mässiga egenskaper utgör vardera 10% av den totala mängden identifierade indikatorer. Där-

efter kommer i fallande ordning kommer Procedurer 8%, Människa – maskingränssnitt 5% 

och avslutningsvis Medicinsk påverkan 1%. 

 

Diagram 2: Procentuell fördelning av analysverktygets undergrupper. 
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6.4 Fördelning av indikatorer  

Totalt identifierades 134 indikatorer på mänskliga faktorn i undersökta haverirapporterna. 

Dessa utgörs av 31 unika indikatorer som finns redovisade i diagram 3. I diagrammet redovisas, 

i fallande ordning, de identifierade indikatorerna i haverirapporterna. Den indikatorn som på-

träffades flest gånger var Rutinmässiga avsteg, som utgör 11% av de totalt 134 fallen. Därefter 

kommer Bedömmande 9 %, Kunskap 8 %, Plötslig händelseutveckling 7 %, Kommunikation/in-

formationsförmedling 6 % samt Tid i tjänst 6 %. Resterande 25 identifierade indikatorer ligger 

i spannet 5% – 1%.  

 

Diagram 3: Procentuell fördelning av identifierade indikatorer på mänskliga faktorer 

 

Diagram 3: Blå färg anger att indikatorn förekommer i minst 5 av de 6 studerade haverirapporterna  
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6.5 Resultatdiskussion 

Resultatens förhållande till forskningsproblemet 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken mån olyckor som uppstår i FM:s marina 

verksamhet beroende på den mänskliga faktorn. Genom att ha kunskap om olycksorsaker kan 

befintliga resurser nyttjas på ett effektivare sätt då risker antingen kan undvikas eller avlägs-

nas. Tidigare forskning om orsaker till olyckors uppkomst i militär verksamhet till sjöss är 

tunn i jämförelse med exempelvis civil sjöfartsnäring. Inom civil sjöfart beskrivs den mänsk-

liga faktorn som en viktig anledning till varför olyckor uppstår (Transportstyrelsen 2017, 

s.19–26). I studiens forskningsöversikt påträffades endast ett fåtal vetenskapliga artiklar som 

behandlade den mänskliga faktorns betydelse för olyckor i militär verksamhet, i synnerhet 

gäller det för militära olyckor till sjöss. Forskningsluckan som behandlats i studien inriktades 

således mot mänskliga faktorer i olyckor som inträffat i FM:s marina verksamhet.  

 

Av analysresultaten i kapitel sex framgår att den mänskliga faktorn har haft betydelse och 

medverkat vid olyckor i FM:s marina verksamhet. I och med att definitionen för varje indika-

tor i analysverktyget är gjord så att de kan kopplas till mänskliga faktorns innebörd som dis-

kuteras under rubrik 1.2 Centralt begrepp har författaren bedömt att de indikatorer som redo-

visas i diagram 3 beskriver och utgör olika former av mänskliga faktorer. 

 

Analysresultatets förhållande till forskningsöversiktens identifierade mänskliga faktorer 

Studiens analysresultat visar på förekomst av mänskliga faktorn i samtliga haverirapporter som 

undersöktes. Sammantaget pekar resultaten mot att mänskliga faktorer som gäller för civil sjö-

fart och militär verksamhet generellt även är faktorer som bidrar till olyckors uppkomst i FM:s 

marina verksamhet. Indikatorer med koppling till mänskliga faktorn som identifierats i analysen 

och som haft störst representation i analysresultaten (sammantaget 49%) är rutinmässiga av-

steg, bedömmande, kunskap, plötslig händelseutveckling, kommunikation/informationsför-

medling och tid i tjänst. Sammantaget framgår av forskningsöversikten att faktorer kopplade 

till mänskliga misstag är förväntningar hos operatören, höga krav på att ta emot och bearbeta 

information, uppmärksamhet, koordinering, kommunikation, delad situationsmedvetenhet, 

otillräcklig bemanning, att regler inte efterlevs, felaktigt bruk av teknisk utrustning, högt tempo 

samt bristfällig kompetens. När dessa faktorer sätts i relation till studiens totalt 31 identifierade 

indikatorer framgår att 30 av indikatorerna som redovisas i diagram 3 kan kopplas till faktorer 
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som redovisas i forskningsöversikten. Exemplet nedan illustrerar likheter mellan faktorer i 

forskningsöversikten och de sex indikatorer som utgör 49% av de indikatorer som identifierades 

i studien: 

 

Tabell 3: Jämförelse mellan i forskningsöversikten och indikatorer i studien. 

Forskningsöversiktens faktorer Studiens identifierade indikatorer 

Förväntningar hos operatören  Bedömmande, plötslig händelseutveckling 

Uppmärksamhet  Plötslig händelseutveckling, tid i tjänst 

Koordinering  Kommunikation/informationsförmedling 

Kommunikation  Kommunikation/informationsförmedling 

Delad situationsmedvetenhet  Kommunikation/informationsförmedling 

Att regler inte efterlevs  Rutinmässiga avsteg 

Bristfällig kompetens  Kunskap 

 

För varje mänsklig faktor som identifierats i forskningsöversikten och som utgör studiens teo-

retiska ramverk kan liknande kopplingar göras till en eller flera av de indikatorer som identifi-

erats och redovisas i kapitel sex. Den indikator som författaren inte ansett kunna kopplas sam-

man med forskningsöversiktens faktorer, är indikatorn mental/fysisk förmåga påverkad av me-

dicin. Relevansen av indikatorn ifrågasätts av författaren eftersom den endast identifierades en 

gång bland de totalt 134 fallen av indikatorer på mänskliga faktorer som påträffades. 

 

För militär verksamhet visar forskningsöversikten att mänskliga faktorer sammantaget är rela-

terade till: förväntningar hos operatören, höga krav på att ta emot och bearbeta information, 

uppmärksamhet, situationsuppfattning, kommunikation, samarbete, koordination, gruppens 

förväntningar och antaganden, sömnbrist och utmattning. Den övervägande delen av identifi-

erade indikatorer i norsk militär sjöfart är enligt Gould et al. kopplade till mänskliga kognitiva 

egenskaper och kraven på uppgiften som ska genomföras (Gould et al. 2006, ss.120-123). I 

relation till analysresultaten i studien kan kognitiva egenskaper som beskrivs av Gould et al. 

kopplas till analysresultatets indikatorer bedömande, erfarenhet, uppmärksamhet och kunskap. 

I artikeln av Rafferty et al. beskrivs att förlusterna till följd av vådabekämpning bland annat 

sker på grund av det ökade tempot i striden. Rafferty et al. hävdar också att många fall av 

vådabekämpning kan härledas till felaktiga beslut på högre nivåer i organisationen. Brister i 

situationsuppfattningen på lägre organisationsnivåer kan exempelvis bero på bristande ledning 

och beslut högre upp i organisationen (Rafferty och Stanton 2010, s.1188). Analysresultatens 
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indikatorer bedömande, kommunikation/informationsförmedling, säkerhetsåtgärder och ar-

betsmetod kan kopplas till Rafferty et al. beskrivning av bristande ledning och beslut högre upp 

i organisationen (Rafferty och Stanton 2010, s.1188). Flera fall av bristfälliga bedömningar av 

fartygsledningen som orsakat osäkra mänskliga ageranden identifierades i analysprocessen. 

Wilson et al. hävdar att vådabekämpning beror till 45 % på bristfällig koordination, 29 % på 

felaktig identifiering och 19 % av fallen berodde på oerfarna trupper (Wilson et al. 2016, s.244). 

I analysresultaten identifierades mänskliga faktorer kopplade till erfarenhet i haverirapporterna 

RM 2004:02, RM 2008:02 och RM 2016:01. Indikatorn erfarenhet kan exempelvis härledas till 

betydelsen av oerfaren trupp som orsakade 19% av uppkomna vådabekämpningsfall i USA:s 

armé under Gulfkriget (Wilson et al. 2016, s.244). 

 

I teorikapitlet förutsätts att FM:s marina verksamhet innefattar unika omständigheter som ger 

upphov till specifika militära olycksfaktorer. I studien som genomförts har inga särskiljande 

omständigheter i verksamheten kunnat påvisas utöver indikatorn plötslig händelseutveckling. 

Med utgångspunkt i faktorer som identifierades för civil sjöfart och som beskrivs i forsknings-

översikten verkar inte indikatorn plötslig händelseutveckling förekomma vid civila sjö-

fartsolyckor. Mänskliga faktorer som beskrivs för civil sjöfart lyfter däremot fram brister kopp-

lade till faktorer som kunskap, övervakning, misstolkning av varningar, arbetsprocesser, dåligt 

nyttjande av radar, otillräcklig bemanning och kommunikation.  Sett till resultaten som presen-

terats i diagram 3 täcks övriga indikatorer in av de mänskliga faktorerna som beskrivs för 

olyckstillbud i civil sjöfart. Att indikatorn plötslig händelseutveckling särskiljer sig går även i 

linje med Gould et al. undersökningsresultat. Följande citat är hämtat från resultatdiskussionen 

i Gould et al.:s artikel; “Our findings showed that time-related PSF:s such as suddenness of 

onset, time available, and task criticality all happened in more than one third of the accidents. 

This suggests that there is a difference between navigation on small naval vessels and large 

merchant ships…” (Gould et al. 2006, s.125).  

 

Resultatens relation till vald forskningsmetod 

Metodlitteraturen beskriver bland annat att en kvalitativ ansatts är användbar i undersökningar 

där det finns ett begränsat forskningsunderlag (Johannessen och Tufte 2003, s.21). Endast en 

studie med direkt koppling till olyckor i marin militärverksamhet påträffades i forskningsöver-

sikten. Således konstaterades i ett tidigt skede i studien att forskningsunderlaget var tunt med 
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avseende på militära olyckor i marin miljö. Den kvalitativa textanalysen valdes därför som me-

tod för studiens genomförande. Tillvägagångssättet vid analysen av haverirapporterna skedde 

med innehållsanalysmetod. En styrka med metoden beskrivs av Denscombe som möjligheten 

till kvantifiering av textens innehåll (Denscombe 2016, ss.392-393). Sättet som studien genom-

fördes på gav kvantifierbara resultat eftersom de indikatorer som identifierades i analyserade 

haverirapporter kunde sammanställas och presenteras som procentuella representationer av 

varje specifik indikator, undergrupp och huvudkategori.  

  

Analysresultaten bygger på författarens tolkning av det empiriska underlaget som ingått i ana-

lysen utifrån analysverktygets på förhand definierade indikatorer. Begreppet tolkning är viktigt 

i kvalitativ forskning (Johannessen och Tufte 2003, s.72). Tolkning av haverirapporternas in-

nehåll har gett möjlighet att upptäcka mänskliga faktorer som inte på ett tydligt sätt presenteras 

i rapporterna. Under analysprocessen nyttjades analysverktygets indikatorer som ett ramverk 

vid tolkning av haverirapporternas innehåll. Genom tolkning med hjälp av analysverktygets 

indikatorer och innehållsanalysens möjlighet att kvantifiera analysresultaten skapades förutsätt-

ning för en ökad förståelse för vilka mänskliga faktorer som kan kopplas till olyckor i FM:s 

marina verksamhet.  

 

Tolkningar medför risk för att personliga uppfattningar återspeglas i de faktorer som identifie-

rats och som betraktats som viktiga. Risken är att vissa mänskliga faktorer fått onaturligt hög 

representation på grund av författarens förkunskap och förutfattade uppfattning om vad som 

generellt orsakar olyckor till sjöss. Detta lyfts som en negativ aspekt med textanalysmetoden. 

Med hänvisning till Denscombe finns risk för att personlighetsdrag hos den som genomför stu-

dien påverkar både analysen och valet av underlag som ingår i studien (Denscombe 2016, 

ss.417-418). Vidare ska forskaren fästa uppmärksamhet på typen av data som tas med i under-

sökningen, och även ha i åtanke det material som utelämnas (Johannessen och Tufte 2003, 

s.251). Analysen är avgränsad till viss del i haverirapporterna. Endast faktaredovisningen har 

inkluderats vilket kan medföra att viktiga poänger eventuellt gått förlorade i studien (exempel-

vis haveriutredarnas slutsatser och identifierade olycksfaktorer). Avsikten med att inte ta med 

slutsatser som finns i haverirapporterna grundar sig på att ett så rent underlag som möjligt ef-

tersträvats. Med begreppet ”rent” menas att färdiga slutsatser och resultat undvikits i syfte att 

analysen enbart ska bygga på de fakta som redovisas i haverirapporterna.  
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Övrigt 

Inga indikatorer som identifierats i analysen återkommer i samtliga haverirapporter. Emellertid 

är följande indikatorer representerade i olika stor utsträckning i fem av sex haverirapporter: 

utbildning, kommunikation/informationsutbyte, bedömmande, tydighet i arbetsbeskrivning, sä-

kerhetsåtgärder och rutinmässiga avsteg. Dessa indikatorer visar på återkommande former av 

mänskliga faktorns inverkan på olyckor som sker i FM:s marina verksamhet. Indikatorerna 

tycks återkomma över tid oavsett om det är värnpliktsbesättning eller anställd personal ombord. 

Av undergrupperna i analysverktyget så är kognitiva egenskaper, processer och team och or-

ganisatoriska faktorer representerade i samtliga haverirapporter. Av huvudkategorierna är 

Människa, Miljö och Uppgift representerade i samtliga haverirapporter. 

  

6.5.1 Kritik mot resultat  

Analysverktygets indikatorer kunskap och tid i tjänst har relativt hög representation i förhål-

lande till andra faktorer i två enskilda haverirapporter. I haverirapport RM 1992:2 identifierades 

fem fall då faktorn tid i tjänst var representerad. Faktorn fanns bara representerad ytterligare 

tre gånger till i två andra haverirapporter. Indikatorn kunskap identifierades vid sex olika till-

fällen i RM 2006:02. Likt indikatorn tid i tjänst fanns indikatorn kunskap bara representerade i 

två ytterligare rapporter och identifierades i dessa vid fem tillfällen. Den relativt höga represen-

tationen av de två faktorerna i två enskilda haverirapporter ger ett orimligt högt genomslag i 

den totala sammanvägningen av samtliga faktorer i haverirapporterna. På grund av deras över-

representation i enskilda haverirapporter kommer de därför att tas bort från slutsatserna i nästa 

kapitel.  

 

Avslutningsvis kan resultatens representativitet kritiseras. Totalt har sex haverirapporter analy-

serats. Fyra av dessa utgörs av olyckor med stridsbåt 90, en med G-båt och en med två torped-

båtar. Således beskriver den övervägande delen av haverirapporterna olyckor med små fartyg 

med högst fem besättningsmedlemmar. Följaktligen ifrågasätts om identifierade mänskliga fak-

torer är representativa för större militära fartyg med större besättningar. 

  



Max Ed 2017-06-10  

OP 14–17 

Sida 43 av 47 

 

7. Avslutning 

I kapitlet presenteras en sammanfattning av studien, vilka slutsatser som dragits, rekommen-

dationer till vidare forskning samt studiens relevans för officersprofessionen.  

 

7.1 Sammanfattning  

I studien undersöktes vilka mänskliga faktorer som medverkar till olyckors uppkomst i För-

svarsmaktens verksamhet till sjöss. Genom analys av sex haverirapporter från Statens haveri-

kommission (SHK) har mänskliga faktorer identifierats, klassificerats och sammanställts. Mål-

sättningen var att söka svar på studiens frågeställning: Vilka mänskliga faktorer medverkar till 

att olyckor uppstår i FM:s verksamhet till sjöss?  

 

7.2 Slutsatser  

Analysresultaten ger anledning till följande slutsatser: 

1. De indikatorer som finns representerade i störst utsträckning är: rutinmässiga avsteg 11 

%, bedömmande 9 %, plötslig händelseutveckling 7 %, och kommunikation/informat-

ionsförmedling 6 % (indikatorerna kunskap och tid i tjänst har uteslutits enligt moti-

vering under rubrik 6.5.1 Kritik mot resultat). 

2. Av de identifierade indikatorerna i undersökningen är ingen representerad i samtliga 

haverirapporter. Dock finns följande faktorer representerade i fem av sex haverirappor-

ter: rutinmässiga avsteg, bedömmande, kommunikation/informationsförmedling, säker-

hetsåtgärder, tydighet i arbetsbeskrivning och utbildning. Dessa faktorer förefaller upp-

repas över tid oavsett om det är värnpliktsbesättning eller anställd personal ombord sett 

under perioden från år 1992 till år 2016. 

3. Resultaten pekar mot att mänskliga faktorer, som gäller för civil sjöfartsnäring och land-

baserad militär verksamhet, även bidrar till olyckors uppkomst i FM:s verksamhet till 

sjöss.  

 

7.3 Vidare forskning 

Studien är baserad på haverirapporter från SHK. Underlaget för analysen är begränsat eftersom 

att endast sex haverirapporter identifierades med koppling till FM:s verksamhet till sjöss. För 

att öka generaliserbarheten och för att få en djupare förståelse för vilka mänskliga faktorer som 
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orsakar olyckor i FM:s verksamhet bör vidare studier även inkludera tillbuds- och incidentrap-

porter. Vidare skulle även studier kunna genomföras på hur faktorer som föranleder olyckor i 

militär verksamhet har förändrats över tid. Studier skulle också kunna omfatta andra faktorer 

än den mänskliga faktorn. Detta vore intressant eftersom olyckor sällan orsakas av enskilda 

företeelser utan ofta verkar bestå av händelsekedjor.  

 

7.4 Resultatens relevans för officersprofessionen.  

”Övning i stridsuppträdande måste ske med tillräcklig grad av säkerhet som inte mer än nöd-

vändigt riskerar soldaternas liv och hälsa både under själva övningen men också i den skarpa 

situationen...” (Försvarsmakten, 2014, ss.1-2). Ett kännetecken för en officer är ett välutvecklat 

säkerhetstänkande. Egenskapen är viktig för att kunna bedriva en säker verksamhet både under 

övning och i skarp verksamhet. Kunskap om vad som orsakar olyckor är en viktig del av säker-

hetstänkandet. Genom kunskap kan beslut grundas på fakta. Kunskapen bidrar till att risker i 

verksamheten redan på förhand kan bedömas och i bästa fall elimineras. Studien har fokuserat 

på den mänskliga faktorns betydelse för olyckor som inträffat i FM:s verksamhet till sjöss. En 

ökad insikt om vilka mänskliga faktorer som orsakar olyckor kan bidra till en säkrare och ef-

fektivare verksamhet som syftar till att upprätthålla de militära resursernas användbarhet. Ur 

den aspekten är studien relevant för officersprofessionen.   
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