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Titel  

Personalbristens påverkan på säkerhetskulturen i flygunderhållsfunktioner. 

Sammanfattning 

En god säkerhetskultur är avgörande för att flygunderhållsfunktionerna i Försvarsmakten ska kunna 

leverera luftvärdiga flygfarkoster. Personalbrist råder i flygunderhållsfunktionerna och därför 

undersöks om och hur personalbristen inverkar på säkerhetskulturen. I arbetet undersöks 

flygunderhållsfunktionen på en skvadron inom Helikopterflottiljen. På grund av att Försvarsmakten 

ålägger ansvaret för säkerhetskulturen på chefer i organisationen samt att forskning på ämnet pekar 

på att ledarskapet är den största inverkande faktorn på säkerhetskultur så undersöktes ämnet utifrån 

ett ledarskapsperspektiv. Fyra chefer från flygunderhållet på Helikopterflottiljen intervjuades om 

faktorer som påverkar säkerhetskulturen och om personalbristen i deras organisation. Slutsatserna 

i arbetet är att personalbristen bland chefer leder till att chefer inte har tillräckligt med tid för att 

planera arbetsuppgifter och svårigheter med att visa närvaro i hangarerna. En medvetenhet om 

personalbristen i organisationen leder till att chefer engagerar sig mycket i personalens välmående. 

Personalbristen bland tekniker leder till, i kombination med två andra faktorer, att 

rapporteringskulturen försämrats.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

Safety culture is a critical factor within aircraft maintenance organizations for delivering air-worthy 

aircrafts for the Swedish Armed Forces. There is a problem with insufficient manpower within the 

aircraft maintenance organizations, and therefore this paper aims to examine the implications this 

might have on safety culture. An aircraft maintenance function within the Armed Forces Helicopter 

wing was studied. The Swedish Armed Forces regulations inflict the responsibility for safety 

culture upon commanding officers. And this together with the research on the subject safety culture 

that says that it is leadership that inflicts on safety culture the most, dictates this paper to examine 

the subject from a leadership point of view. Four officers from the aircraft maintenance function 

was interviewed about leadership factor that inflicts with safety culture and the insufficient 

manpower problems. This paper concludes that commanding officers have problem finding time 

for planning for the workforce and making frequent tours in the hangars. Due to awareness of the 

problems with insufficient manpower commanding officers pay extra attention to the workforce’s 

wellbeing. Due to lack of manpower within the workforce, together with two other factors, the 

reporting culture has declined.    
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Safety culture, insufficient manpower, aircraft maintenance, leadership.  
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Introduktion 

Under denna rubrik presenteras en kort bakgrund om säkerhetskultur, ledarskapets relevans och 

personalbrist. Därefter görs en problematisering som i sin tur leder till arbetets syfte, 

frågeställning och det förväntade bidraget.  

 

Bakgrund 

Flygunderhållsarbetet i flygvapnet präglas av säkerhet. Bland annat står det i Ledning Militär 

Luftfart (LML) att det viktigaste för en god flygsäkerhet är en positiv och utvecklad 

flygsäkerhetskultur.1 Det framgår i samma skrivelse att ansvaret åligger samtliga chefer i 

Försvarsmakten, med stöd från några av Försvarsmaktens skolor. Det finns många definitioner 

av säkerhetskultur men i detta arbete används den av International Atomic Energy Agency 

(IAEA) som skapades 1991. Den lyder: 

 

“That assembly of characteristics and attitudes in organisations and individuals 

which establishes that, as an overriding priority, safety issues receive attentions 

warranted by their significance”.2 

 

Den finns en stor mängd forskning på ämnet säkerhetskultur i organisationer. En del av den 

forskningen pekar på att det är ledarskapet i organisationen som har störst påverkan på 

säkerhetskulturen.3 Efter samtal med en flygsäkerhetsofficer på Helikopterflottiljen framkom 

det att det råder oklarheter om hur personalbristen i organisationen kan påverka 

säkerhetskulturen. Med detta som bakgrund finns det anledning att undersöka hur 

personalbristen i flygunderhållsorganisationer påverkar säkerhetskulturen.  

Det finns en obalans mellan utflödet och inflödet yrkesofficerare i Försvarsmakten. Utflödet av 

officerare beror främst på pensionsavgångar och inflödet understiger Försvarsmaktens 

                                                 
1 Försvarsmakten. Ledning av Militär Luftfart. (LML. Februari- Maj 2019). S. 79. (Hämtat den 7 februari 2019) 
2 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. 
3 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.23. 
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långsiktiga behov. 4 Bristen på yrkesofficerare varierar beroende på kompetensområden och 

grad. Inom vissa delar av Försvarsmakten är personalbristen påtaglig och i andra delar är den 

inte lika utbredd. Inom några år beräknas ungefär en tredjedel av Försvarsmaktens officerare gå 

i pension.5 I den flygunderhållsorganisation som undersöks i detta arbete saknas ca 30-40% av 

personalen.6 Det talet innefattar både de arbetstjänster som inte är bemannade samt 

kommenderingar, sjukskrivningar och tjänsteledighet. Det exakta antalet personer som saknas 

redovisas inte på grund av säkerhetsskäl.  

 

Problematisering 

Försvarsmakten eftersträvar att uppnå och bibehålla en god flygsäkerhetskultur för att skapa 

god luftvärdighet. En stor del av det arbetet påverkas av flygunderhållsfunktionerna . 

Säkerhetskultur är ett socialt koncept med stor komplexitet, vilket gör det svårt att angripa det 

på ett konkret sätt. Forskningen på ämnet är bred och spretande. På grund av personalbristen i 

Försvarsmakten idag och i framtiden är det av vikt att förstå hur det kommer påverka 

säkerhetskulturen i syfte att motverka eventuella flygsäkerhetsbrister.   

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om personalbristen i flygunderhållsorganisationerna 

påverkar flygsäkerhetskulturen, och i så fall hur den gör det. Det slutgiltiga syftet är att skapa 

underlag till beslutsfattning för eventuella åtgärder för att bibehålla en god säkerhetskultur i 

flygunderhållsorganisationerna.  

 

 

 

                                                 
4 Olsson, Per. Bäckström, Peter. Johanson, Mattias. Lehmna, Jens. Lusua, Jens . Ädel, Maria. Öhrn- Lundin, 

Josefin. Strukturella utmaningar inom det militära försvarets materiel- och personalförsörjning. Rapportnummer: 

FOI-R-4593-SE. Totalförsvarets Forskningsinstitut. Maj 2018. S. 19.  
5 Sonesson, Jenny. Snart går en tredjedel av Sveriges officerare i pension. Göteborgsposten. 10 januari 2018. 

http://www.gp.se/ledare/snart-g%C3%A5r-en-tredjedel-av-sveriges-officerare-i-pension-1.5028794 (Hämtat den 

14 februari 2019) 
6 Muntlig information som redovisats av två av informanterna som har tillgång till de exakta siffrorna. Hämtat den 

28 mars 2019.  

http://www.gp.se/ledare/snart-g%C3%A5r-en-tredjedel-av-sveriges-officerare-i-pension-1.5028794
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Frågeställningar 

Forskningsfråga: 

Hur påverkar personalbristen i flygunderhållsorganisationerna säkerhetskulturen? 

 

Frågor som bör besvaras för att besvara forskningsfrågan: 

Vilka faktorer inom organisationen påverkar säkerhetskulturen? 

Hur arbetar Försvarsmakten för att skapa och upprätthålla säkerhetskultur? 

Vad säger forskningen om säkerhetskultur? 

 

Arbetets förväntade bidrag 

På grund av att arbetet endast undersöker en skvadron av totalt fyra ur Helikopterflottiljen går 

det inte att dra några slutsatser om hur säkerhetskulturen påverkas generellt inom 

flygunderhållsorganisationer. En vidare diskussion om detta förs under rubriken metod. 

Arbetets förväntade bidrag blir således främst ett förslag på tillvägagångssätt till hur 

personalbristens påverkan på säkerhetskulturen kan undersökas. Det inomvetenskap liga 

bidraget är att den flygunderhållsorganisation som undersökts kan få svar på hur 

säkerhetskulturen påverkas lokalt. Det utomvetenskapliga bidraget blir att andra 

flygunderhållsorganisationer inom andra delar av Helikopterflottiljen och andra organisationer 

kan använda detta arbete som förslag på tillvägagångssätt för att analysera personalbris tens 

inverkan på lokal nivå.  

 

Litteratur 

Under denna rubrik redovisas relevant litteratur som tagits fram till arbetet. Först redovisas 

säkerhetskultur som begrepp. Därefter redogörs för Försvarsmaktens styrningar kring 

säkerhetskultur. På grund av att Försvarsmakten inte redovisar vad de grundar sina styrningar 

på redovisas även Reasons säkerhetskultursteori som har stora likheter med Försvarsmaktens 

styrningar och begrepp. Vidare redovisas den forskning som är gjord på ämnet säkerhetskultur 

av Cooper. Cooper har samlat en stor mängd forskning på ämnet och diskuterat den i en rapport 

från 2016. Försvarsmaktens styrningar tillsammans med Coopers sammanställda forskning 

utgör grunden för teorin i arbetet. Detta följs av forskning som är gjord av Hobbs och 
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Williamson som har undersökt vad som orsakar incidenter i en flygunderhållsorganisation och 

kopplar de till bakomliggande orsaker. Detta görs för att påvisa hur säkerhetskultur kan leda till 

konkreta felutfall. Sist redovisas en säkerhetskultursmodell av Cooper som används som 

analysramverk.  

 

Säkerhetskultur 

Säkerhetskultur (safety culture på engelska) dök upp första gången 1984 efter en explosion i en 

amerikansk- ägd kemifabrik i Indien. Frasen skapades för att belysa att olika nationers kultur 

varierar samtidigt som alla länder och industrier möter i princip samma sorts problem med 

säkerheten.7 Begreppet blev vidare etablerat när det användes vid utredningen av Tjernobyl-

olyckan 1986.8  

Idag, mer än 30 år senare har konceptet säkerhetskultur behandlats i otaliga forskningsprojekt. 

Eftersom det är ett socialt konstruerat koncept finns det många olika sätt att betrakta, mäta, 

analysera och applicera mening till begreppet. Beroende på vilken forskningsdomän som tar sig 

an begreppet blir betydelsen av det olika. Detta har resulterat i många olika definitioner och 

därmed indirekt en stor oenighet i hur begreppet ska behandlas,9 vilket i sin tur ökar risken att 

organisationer misslyckas med att applicera den bästa metoden för att öka säkerheten.10 

 

Försvarsmaktens säkerhetskultur 

Försvarsmakten ansvarar för det svenska militära lyftfartsystemet. Uppgiften för ledningen är 

att tillsammans med andra resurser inom Försvarsmakten hävda Sveriges territoriella integritet. 

I händelse av krig är det förbandens stridsuppgifter som styr krigsförbandens utnyttjande. Även 

vid krig är flygsäkerheten vital för operativ förmåga, krigsduglighet, moral och uthållighet.11    

Arbetet med flygsäkerhet ska anpassas till Försvarsmaktens uppgifter i fred, kris och krig. 

Flygsäkerhetsarbetet ska genomsyra och påverka hela kedjan från specifikation, utveckling, 

                                                 
7 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.2 
8 Rollenhagen, Carl. Wahlström, Björn. Ledning av säkerhetkritiska organisationer- en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 2013. S. 16. 
9 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.1. 
10 Reiman, Teemu. Rollenhagen, Carl. Does the concept of safety culture help or hinder systems thinking in safety? 

Accident Analysis and Prevention. 2014.  
11 Försvarsmakten. Regler för Militär Luftfart- Grunder. (RML-G) Utgåva 3. 2016. S. G-3. (Hämtat den 19 februari 

2019) 
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införande, drift, vidmakthållande och avveckling. Inriktningen för flygsäkerhetsarbetet finns i 

Försvarets Författningssamling (FFS) och lyder: 

  

” All verksamhet inom det militära luftfartssystemet ska ledas och genomföras så 

att risken för skador på personal eller egendom minimeras. Verksamheten ska 

planeras och följas upp så att skador till följd av militär luftfart förebyggs. 

Verksamheten inom det militära luftfartssystemet ska också bedrivas med särskild 

hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten”.12 

 

Försvarsmaktens övergripande arbete för att främja flygsäkerheten finns formulerad i 

Försvarsmaktens Inriktning Flygsäkerhet. Ledning Militär Luftfart (LML) beskriver utförligt 

hur stora delar av säkerhetsarbetet ska operationaliseras. Allt från Överbefälhavarens vision till 

riskhantering, rapportering, utredningsverksamhet och generella metoder för planering och 

genomförande.13 Här nämns även flygsäkerhetskultur. Det står att den viktigaste faktorn för en 

god flygsäkerhet är att en positiv flygsäkerhetskultur utvecklas i Försvarsmakten.14 Vidare 

beskrivs vad som krävs för att uppnå detta. Det krävs en positiv rapporteringskultur, en 

utvecklad ”Just Culture”15, chefers engagemang och deltagande i verksamheten, chefer som 

föredöme, riskmedvetenhet och utbildning i Human Factors. Det står även att ansvaret för att 

detta görs åligger samtliga chefer i Försvarsmakten, med stöd från några av Försvarsmaktens 

skolor.16 På grund av att Försvarsmaktens styrningar säger att det är chefer som är ansvariga 

för säkerhetskulturen är det vitalt att lyfta in dessa styrningar och arbetsbeskrivningar. Om 

arbetet endast hade tagit avstamp i vad forskning i ämnet säger finns risken att det blir svårt att 

analysera hur säkerhetskulturen påverkas i organisationen. Från det andra perspektivet, om 

arbetet endast utgått från Försvarsmaktens styrningar, hade arbetet brustit i vetenskaplig 

förankring. Av den anledningen används både forskning på säkerhetskultur och 

Försvarsmaktens styrningar som utgångspunkter för de faktorer som undersöks i arbetet.  

                                                 
12 Försvarets författningssamling. (FFS 2016:1). 2016. S. 1. (Hämtat den 19 februari 2019) 
13 Försvarsmakten. Ledning av Militär Luftfart. (LML. Februari- Maj 2019). S. 51-78. (Hämtat den 19 februari 

2019) 
14 Försvarsmakten. Ledning av Militär Luftfart. (LML. Februari- Maj 2019). S.79. (Hämtat den 19 februari 2019) 
15 Begreppet är en del av James Reasons teori om säkerhetskultur som behandlas senare i arbetet.  
16 Försvarsmakten. Ledning av Militär Luftfart. (LML. Februari- Maj 2019). S. 79. (Hämtat den 19 februari 2019) 



Axel Söderlund Självständigt arbete  

Kadett 644 
Försvarshögskolan  
 

Sida 11 av 54 
 

I förordet i LML, skrivet av Mats Helgesson (Flygvapenchef och Verksamhetsledare), står det 

att det är av vikt att det finns ett arbetsklimat som uppmuntrar till att avvikelser rapporteras i 

syfte att erfarenhet kan spridas och risker minimeras.17 

Det finns inte någon källhänvisning i LML, vilket gör att det är svårt att veta vad 

Försvarsmakten grundar styrningarna på. Det finns dock likheter mellan vad som beskrivs i 

LML om kraven för att uppnå säkerhetskultur och James Reasons teorier om säkerhetskultur.  

 

James Reasons säkerhetskultur 

James Reason är ett av de största namnen inom säkerhetskulturforskningen. Hans teorier delar 

upp ämnet i organisatoriska olyckor och individuella olyckor. De individuella olyckorna sker i 

markant större utsträckning men det är de organisatoriska olyckorna som Reasons forskning 

behandlar. I individuella olyckor är det oftast en person eller en liten grupp som både utsätts 

för- och orsakar olyckorna medan organisatoriska olyckor innefattar många personer på olika 

organisatoriska nivåer och har många orsaksförklaringar. Dessa typer av olyckor kan ha stora 

konsekvenser för ett stort antal personer, både i organisationen och utanför. Exempel på 

organisatoriska olyckor är förödande olyckor inom kärnkraftsindustri, flyg, stora 

kemiindustrier, marin- och markbunden transport osv. Reason menar att individuella olyckor 

och dess natur har varit relativt oförändrad genom åren. Det som har förändrats är de 

organisatoriska olyckorna och detta på grund av att den tekniska utvecklingen har förändrat 

förhållandet mellan organisation, system och den mänskliga inverkan.18 

Reason menar att säkerhetskulturen är ett resultat av underkulturer. Dessa underkulturer skapar 

tillsammans Informed Culture, som likställs med säkerhetskultur, och är: Reporting Culture, 

Just Culture, Learning Culture och Flexible Culture.19 För att en Reporting Culture ska kunna 

finnas behövs ett centraliserat säkerhetsrapporteringssystem. Systemet ska samla in rapporter 

(data) och översätta den till information som kan spridas och skapa kunskap. För att ett 

rapporteringssystem ska vara till nytta krävs en Learning Culture som innebär att personerna i 

organisationen har en vilja och förmåga att dra relevanta slutsatser från informationen. Om 

slutsatserna ska kunna omvandlas till förnyade arbetsrutiner om metoder krävs en Flexible 

                                                 
17 Försvarsmakten. Ledning av Militär Luftfart. (LML. Februari- Maj 2019). Inledning. (Hämtat den 19 februari 

2019) 
18 Reason, James. Managing the risks of organizational accidents. Vermont: Ashgate Publishing Company. 1997. 

S.1. 
19 Reason, James. Managing the risks of organizational accidents. Vermont: Ashgate Publishing Company. 1997. 

S.196.  
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Culture. Det som är kärnan i Reasons teorier är att en Reporting Culture kräver en Just Culture. 

En Just Culture är hur organisationer hanterar skuldbeläggning och bestraffning av 

överträdelser.20 

 

Coopers sammanfattning av säkerhetskulturforskningen 

För att ta fram de ledarskapsfaktorer som påverkar säkerhetskulturen används en rapport 

skriven av Dominic Cooper. 21  Cooper är framstående inom säkerhetskultursforskningen och i 

hans rapport sammanställer han en stor mängd relevant forskning på säkerhetskultur daterad 

mellan 1986 till 2016. Syftet med rapporten är att sammanfatta den stora mängden forskning 

som finns på ämnet och framställa vetenskapligt underbyggda riktlinjer för utveckling och 

bibehållande av säkerhetskultur inom industrin.22 För att kunna navigera genom den stora 

mängd forskning som finns på ämnet använder han sig av International Atomic Agencys 

(IAEA) definition från 1991 som lyder: 

 

” That assembly of characteristics and attitudes in organisations and individuals which 

establishes that, as an overriding priority, safety issues receive attentions warranted by 

their significance”. 23 

 

Cooper menar att definitionen är av värde på grund av att den riktas mot dom bakomliggande 

faktorerna till säkerhetskultur i stället för att fokusera på symtomen av dålig säkerhetskultur.  

Utifrån ovan nämnd definition går Cooper vidare och utforskar ämnet säkerhetskultur. Det som 

är signifikant för rapporten är att den är en sammanställning av en stor mängd forskning. Det 

innebär att det inte är Cooper som själv forskar men han samlar ihop och drar slutsatser från 

tidigare forskning. Cooper går vidare i rapporten genom att undersöka ” That assembly of 

characteristics” (samlingen av påverkansfaktorer). Det finns en stor mängd forskning även på 

den delen av ämnet vilket i sin tur har sammanställts av framför allt Rhona Flin et al.. De 

                                                 
20 Reason, James. Managing the risks of organizational accidents. Vermont: Ashgate Publishing Company. 1997. 

S.196-219. 
21 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. 
22 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. i.  
23 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.2.  
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genomförde en studie där de gick igenom tolv utvalda tidigare studier som utforskade vad som 

bidrar till säkerhetskultur inom sjukvården och industrin 24 Resultatet av den studien är att 

påverkansfaktorerna är ledarskap/chefskap, säkerhetssystem, risker, arbetsbelastning, 

kompetens och procedurer/regler. I och med sammanställningen av dessa sex faktorer kom Flin 

et al. fram till en formulering som beskriver varje faktor. 

 

Alla de sex faktorerna som Flin et al. sammanställt spelar en påverkande roll för 

säkerhetskulturen. Men tidigare forskning från en mängd olika aktörer visar att den mest 

påverkande faktorn är ledarskapet och det är det som används i det här arbetet.25 

Den grundläggande beskrivningen av ledarskapets inverkan lyder: 

 

1. Chefers (på alla nivåer) attityd, engagemang och handling i säkerhetsarbete.  

2. Chefers engagemang i personalens välmående.  

 

Cooper fortsätter att bryta ner definitionen av säkerhetskultur och undersöker ”safety issues 

receive attention waranted by thier significance…”. Tidigare forskning26 27 28 29 om vad som 

har orsakat läckor i behållare (Loss of Primary Containment) visar att 80% av dessa typer av 

olyckor kan härledas till chefens ledarskap, eller brist av.30 Samtliga påvisar liknande orsaker 

inom ledarskapet som leder till denna typ av olyckor. Dessa är: 

 

1. Otillräcklig planering av aktiviteter (genomförande). 

2. Otillräcklig hantering av säkerhetsaspekter vid genomförande. 

                                                 
24 Flin, R. Burns, C. Mearns, K. Yule, S. Robertson, E. Measuring safety climate in healthcare . Quality and Safety 

in Healthcare. 2006. Vol. 15(2). S. 109-115 
25 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.23. 
26 Christou, Michialis. Konstantinidou, Myrto. Safety of offshore oil and gas operations : lessons from past 

accident analysis : ensuring EU hydrocarbon supply through better control of major hazards. EUR. Scientific and 

technical research series; EUR (Luxembourg), 2012. Luxembourg : Publications Office. 2012.  
27 Collins, Alison. Keeley, Deborah. Loss of Containment Incident Analysis. Report/Health & Safety Laboratory. 

Human Factors Group. 2003.  
28 Zsuzsanna Gyenes & Maureen Heraty Wood, Institute for the Protection and Security of the Citizen, European 

Commission – Joint Research Centre, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), Italy. 
29 Maureen Heraty Wood & Zsuzsanna Gyenes, Lessons learns from corrosion-related accidents in petroleum 

refineries. Report/ European Commission – Joint Research Centre, Italy. 2015. 
30 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.14 
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3. Otillräckligt förberedd för olyckor. 

 

Det har också gjorts forskning på olyckor som leder till personskador. 31  32 33 Även dessa har 

påvisat liknande bakomliggande orsaker inom ledarskapet.34 Dessa är:  

 

1. Otillräcklig planering av aktiviteter (genomförande). 

2. Otillräcklig hantering av säkerhetsaspekter vid genomförande. 

 

Genom att sammanfatta de bakomliggande orsakerna inom ledarskap som leder till olyckor som 

innebär personskada eller skada på materiel kan organisationer enligt Cooper kraftsamla 

åtgärderna mot orsakerna.35 Även här har sammanställningen av den tidigare forskningen36 37 

38 39 konkretiserat vad som kan genomföras.  

 

1. Tilldela belöning till chefer som engagerat sig på ett föredömligt sätt i säkerhetsåtgärder.  

2. Genomför förplanering inför rutin- och onormala arbetsuppgifter på alla nivåer.  

3. Visa konsekvent närvaro på arbetsplatsen där arbetsuppgifter genomförs.  

4. Konsultera säkerhetsfrågor tillsammans med den personal som genomför arbetet.  

5. Genomför regelbundna förberedande säkerhetsövningar.  

 

 

                                                 
31 Hobbs, Alan & Williamson, Ann. Associations between Errors and Contributing Factors in Aircraft 

Maintenance. Human Factors. Vol. 45. No. 2. (2003). 
32 Haslam, R.A. Hide, S.A. Gibb, A.G.F. Gyi, D.E. Pavitt, T. Atkinson, S. Duff, A.R. Contributing factors in 

construction accidents. Applied Erogonomics. Vol. 36 (2005) 401-415. 
33 Celik, Metin. Cebi, Selcuk. Analytical HACS for investigating human errors in shipping accidents. Accident 

analysis and prevention. Vol. 41. (2009) 66-75.  
34 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.15. 
35 Cooper, Dominic. Navigating the Safety Culture Construct: A Review of the Evidence. Report/ B-Safe 

Management Solutions Inc. (BSMS): Indiana United States of America. 2016. S.21. 
36 Cooper, M.D. Effective safety leadership: Understanding types & styles that improve safety performance. 

Professional safety. 2015. 60(2) 49-53.  
37 O´Connor & Carlson. Safety culture and senior leadership behaviour: Using negative ratings to align clinical 

staff and senior leadership. The journal of Nursing Administration. 2016. 46(4):215-20. 
38 Clark, Sharon. Ward, Katie. The role of leader influence tactics and safety climate in engaging employee’s safety 

participation. Risk Analysis. 2016. 26, No. 5. 
39 Flin, Rhona. Slaven, Georgina. Stewart, Keith. Emergency Decision Making in the offshore Oil and Gas 

Industry. Human Factors. 1996. 38(2), 262-277.  
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Relevans för arbetet 

För att tydliggöra vad av Coopers rapport som är relevant för detta arbete genomförs här en 

sammanställning av de faktorer som nämnts ovan.  

På grund av likheterna mellan orsaker som leder till skador på materiel och orsaker som leder 

till personskador slås dessa ihop till orsaker som leder till skada på materiel och/eller person. 

De ledarskapskaraktäristiska dragen bibehålls i samma format som redovisats ovan. Av de 

åtgärder som kan genomföras för att förbättra säkerhetskulturen tas förplanering av rutin- och 

normala arbetsuppgifter bort. Detta är på grund av att denna faktor går ihop med planering av 

aktiviteter (genomförande). Sammanfattningsvis bidrar Coopers rapport med totalt nio faktorer 

som avses undersökas i arbetet. Dessa är: 

 

Ledarskapskaraktäristiska drag: 

1. Chefers (på alla nivåer) attityd, engagemang och handling i säkerhetsarbete.  

2. Chefers engagemang i personalens välmående. 

 

Orsaker som leder till skada på materiel och/eller person:  

3. Otillräcklig planering av aktiviteter (genomförande). 

4. Otillräcklig hantering av säkerhetsaspekter vid genomförande. 

5. Otillräckligt förberedd för olyckor. 

 

Åtgärder för att förbättra säkerhetskulturen: 

 

6. Tilldela belöning till chefer som engagerat sig på ett föredömligt sätt i säkerhetsåtgärder.  

7. Visa konsekvent närvaro på arbetsplatsen där arbetsuppgifter genomförs.  

8. Konsultera säkerhetsfrågor tillsammans med den personal som genomför arbetet.  

9. Genomför regelbundna förberedande säkerhetsövningar.  

 

Dessa nio faktorer är dock inte samtliga faktorer som ska undersökas i arbetet. Försvarsmaktens 

styrningar för säkerhetskulturen som redovisats under rubriken Försvarsmaktens 

säkerhetskultur är något som påverkar hur chefer i flygunderhållsorganisationen arbetar, och 

därför är det relevant att även undersöka hur dessa realiseras. De nio faktorer som redovisats 

ovan kompletteras med Försvarsmaktens styrningar under rubriken teori.  
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Allan Hobbs och Ann Williamson  

De senaste åren har modeller för kognitiva fel förklarat osäkra handlingar som leder till olyckor 

i säkerhetskritiska miljöer. De flesta modeller som beskriver olycksorsaker är baserade på att 

det mänskliga felandet sker i en kontext av bidragande faktorer. I Hobbs och Williamsons 

rapport studerades 619 säkerhetsincidenter inom flygunderhåll som rapporterades via 

självrapporteringssystem. Av dessa säkerhetsincidenter kunde 96% kopplas till 

flygunderhållspersonalen. Typerna av mänskligt felande och de bidragande faktorerna 

fastställdes. Varje typ av mänskligt felande var kopplat till bidragande faktorer och resulterade 

i ett återkommande utfall.  

Det fanns koppling mellan glömska, trötthet, regelbrott och tidspress. Rapportens potentiella 

bidrag kan vara stöd vid design av olycksmotverkande strategier, en uppskattning om den 

mänskliga faktorns inverkan och övervakning av organisationers säkerhetsprestationer.40 

De använde sig av 10 bakomliggande mänskliga faktorer. Dessa var trötthet, arbetspress, 

koordinering, utbildning, supervision, tidigare avvikelse, procedurer, utrustning, arbetsmiljö 

och psykologiska faktorer. De viktigaste av dessa var trötthet och arbetspress. Trötthet 

innefattar både det psykiska och det fysiska och var generellt relaterat till otillräcklig nattsömn 

och/eller nattskift. Arbetspress är när arbetet måste genomföras under ovanligt hög tidspress 

eller i brådska.  

I rapporten användes sju stycken mänskliga felkällor. Dessa var perceptuella felbedömningar, 

glömska, fysiskt misstag, regelbrott, medveten avvikelse från bestämmelser, kunskapsbrist och 

misstag. Den vanligaste mänskliga felkällan, glömska, var tydligt associerad med arbetspress, 

trötthet och arbetsmiljö. När trötthet var listad som en faktor var det 2.4 gånger större risk att 

glömska orsakade en incident.41 De kom även fram till att det var arbetspress som var det 

vanligaste bidragande bakomliggande faktorn. I 25% av alla incidenter eller olyckor som 

skedde var det arbetspress den bidragande bakomliggande orsaken.  

 

                                                 
40 Hobbs, Alan & Williamson, Ann. Associations between Errors and Contributing Factors in Aircraft 

Maintenance. Human Factors. Vol. 45. No. 2. (2003). 186.  
41 Hobbs, Alan & Williamson, Ann. Associations between Errors and Contributing Factors in Aircraft 

Maintenance. Human Factors. Vol. 45. No. 2. (2003). 195.  
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Coopers ömsesidiga säkerhetskultursmodell 

Cooper42 tog fram en säkerhetskultursmodell år 2000. Den utgår ifrån att säkerhetskultur är en 

subkultur av organisationskulturen och en produkt av tre fenomen som interagerar med 

varandra. Dessa tre fenomen är interna psykologiska faktorer, det faktiska beteendet i 

organisationen och organisationens förutsättningar.  

Begreppet ”ömsesidiga” (översatt från engelskans Reciprocal) används för att påvisa att dessa 

tre fenomen interagerar och påverkar varandra i olika utsträckning. Det ska dock inte tolkas 

som att fenomenen påverkar varandra jämlikt eller ömsesidigt över tid. Vilken eller vilka 

faktorer som påverkar de andra eller har störst betydelse vid en given tid eller plats är helt 

situationsberoende.  

 

↓─────────────────────────────────↓ 

  Psykologiska aspekter        ←→       Faktiska beteenden ←→ Organisatoriska förutsättningar 

”Vad människor känner” 

Individuella samt gruppens 

värderingar, attityder och 

uppfattning om säkerhet. 

 

”Hearts & Minds” 

”Vad människor gör” 

Säkerhetsrelaterade 

ageranden och uppträdande. 

 

 

”Dagligt agerande” 

”Vad organisationen har” 

Policy, procedurer, 

regelverk, organisatoriska 

strukturer och 

managementsystem. 

”Säkerhetsföreskrifter”  

Figur 1. Coopers "ömsesidiga" säkerhetskultursmodell.43 (Översatt av författaren) 

 

Denna modell har starkt vetenskapligt stöd i storskaliga undersökningar om förebyggande mot 

olyckor och säkerhetskultur.44 Modellen förser organisationer med konkret praktiska 

angreppsperspektiv för att förbättra säkerhetskulturen och därmed optimera förebyggandet av 

olyckor.  

 

 

                                                 
42 Cooper, Dominic. Towards a model of safety culture. Safety Science. vol. 36 (2000): S.8 
43 Cooper, Dominic. Towards a model of safety culture. Safety Science. vol. 36 (2000): S.8 
44 Cooper, Dominic. Towards a model of safety culture. Safety Science. vol. 36 (2000). S.8 
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Teori 

Delar av litteraturen som redovisats ovan utgör grunden för den teori som används i arbetet. En 

stor del av detta arbete är att koppla ihop säkerhetskultur med ledarskap för att sedan analysera 

om och hur personalbrist inverkar. Anledningen till varför det krävs flera olika delar av tidigare 

forskning som underlag för arbetets teori är att det inte finns någon redovisad koppling mellan 

säkerhetskultur, ledarskap och personalbrist. Det finns dock väl underbyggd forskning på 

respektive del. Under denna rubrik redogörs hur arbetets teori sammanställs och används för att 

besvara forskningsfrågorna.  

Enligt Försvarsmaktens styrningar är det vitalt att det finns en utvecklad säkerhetskultur inom 

flygunderhållsorganisationerna. För att uppnå en sådan åläggs alla chefer i Försvarsmakten att 

skapa en positiv rapporteringskultur, en utvecklad Just Culture, engagemang och deltagande i 

verksamheten, utgöra ett föredöme, ha en riskmedvetenhet och delta i utbildning i Human 

Factors.45 I och med att det är chefer som både ansvarar för säkerhetskulturen samt aktivt deltar 

i den är det av vikt att förstå vad forskningen säger om ledarskapets inverkan på 

säkerhetskulturen. Det finns vetenskapligt stöd av Försvarsmaktens styrningar i bland annat 

Reasons säkerhetskultursmodell.   

Efter vidare inläsning i ämnet framkommer det även att det är just ledarskapet som har störst 

inverkan på säkerhetskulturen. Även detta går att se i Försvarsmaktens styrningar i och med 

den stora vikt som ligger på chefers ansvar och deltagande i säkerhetskulturen. Forskningen på 

ämnet utgörs av Coopers sammanställning av den tidigare forskningen av säkerhetskultur.  

Därför används de nio ledarskapsfaktorerna som inverkar på säkerhetskultur som del av 

utgångspunkten i teorin. Dessa ledarskapsfaktorer kompletteras med Försvarsmaktens 

styrningar för upprättande och bibehållande av en säkerhetskultur. Några av Försvarsmaktens 

styrningar går in i de ledarskapsfaktorer som tagits fram. Därför tillkommer endast tre faktorer 

från Försvarsmakten till de nio ledarskapsfaktorerna. Således blir de grundläggande 

ledarskapsfaktorerna tolv stycken. Dessa är: 

 

1. Chefers (på alla nivåer) attityd, engagemang och handling i säkerhetsarbete.  

2. Chefers engagemang i personalens välmående. 

3. Otillräcklig planering av aktiviteter (genomförande). 

                                                 
45 Försvarsmakten. Ledning av Militär Luftfart. (LML. Februari- Maj 2019). S. 79. (Hämtat den 19 februari 2019) 



Axel Söderlund Självständigt arbete  

Kadett 644 
Försvarshögskolan  
 

Sida 19 av 54 
 

4. Otillräcklig hantering av säkerhetsaspekter vid genomförande. 

5. Otillräckligt förberedd för olyckor. 

6. Tilldela belöning till chefer som engagerat sig på ett föredömligt sätt i säkerhetsåtgärder.  

7. Visa konsekvent närvaro på arbetsplatsen där arbetsuppgifter genomförs.  

8. Konsultera säkerhetsfrågor tillsammans med den personal som genomför arbetet.  

9. Genomför regelbundna förberedande säkerhetsövningar.  

10. Att det finns en utvecklad rapporteringskultur 

11. Att det finns en rättvisekultur 

12. Utbildning i Human Factors 

 

Dessa faktorer är alltså de som behöver undersökas i den valda organisationen. För att göra 

detta genomförs intervjuer med personal i ledarskapspositioner i 

flygunderhållsorganisationerna.  

Faktorerna omformuleras till frågor som redovisas under rubriken bilagor. Under samma rubrik 

redovisas även svaren från intervjuerna.  

Svaren på intervjufrågorna utgör empirin i arbetet. I analysen används Coopers ömsesidiga 

säkerhetkultursteori som analysramverk.  

 

Metod 

Under denna rubrik redogörs för val av metod för arbetet, för- och nackdelar med intervju som 

insamlingsmetod av empiri, generell information om informanterna, intervjufrågo rnas 

framtagande och karaktär, hur informanterna kontaktades och arbetets reliabilitet och validitet.  

 

Val av metod 

Intervjuer som insamlingsmetod av empiri valdes på grund av att arbetet utforskar ett komplext 

och subtilt fenomen. För att kunna besvara frågeställningen i arbetet är det avgörande att samla 

in information om chefer i organisationen har förutsättningar att lösa de uppgifter som ställs. 

Det socialt konstruerade fenomenet säkerhetskultur som helhet är inte kvantitativt mätbart. Det 

handlar i stället om att förstå chefers uppfattning, åsikter och erfarenhet av att genomföra de 
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uppgifter som står beskrivna i LML. Därför är intervjuer en lämplig insamlingsmetod i detta 

arbete.46 

Valet av att använda intervjuer påverkar arbetet på flera sätt. Det är enligt författaren en lämplig 

metod med hänsyn till arbetets art men det finns ett flertal inverkande faktorer som måste 

beröras. 

  

Frågornas art 

Frågorna finns för att förstå hur personalbrist, ledarskap och säkerhetskultur hänger ihop i 

organisationen. De utgår från intervjuobjektets subjektiva uppfattning om hur situationen ser 

ut. En människas subjektiva uppfattning om omvärlden är inte nödvändigtvis kopplad till hur 

verkligheten ser ut. I och med det är det även svårt att avgöra vad som inte stämmer överens 

med verkligheten eftersom även det är en subjektiv uppfattning. Vad människor gör och vad de 

säger att de gör behöver inte heller stämma överens.47 

Vid en semistrukturerad intervju kan det vara svårt att uppnå konsekvens. Frågorna påverkar 

kontexten av svaren och om frågorna inte är exakt samma vid varje intervju kan det komma att 

påverka den data som samlas in.48  

 

Intervjuareffekten  

Svaren på frågorna påverkas av intervjuarens personliga identitet. Faktorer som inverkar är kön, 

ålder, etnicitet och yrkesstatus.49 I det här arbetet kan svaren på frågorna påverkats av det 

faktum att intervjuaren studerar mot att få anställning på den organisation som arbetet berör. 

De som intervjuats kommer att bli intervjuarens framtida chefer och kollegor. Risken finns då, 

i alla fall teoretiskt, att svaren från intervjuobjektet anpassas med hänsyn till detta faktum. Det 

kan innebära att frågorna besvaras på ett sådant sätt att eventuella brister i organisation eller 

hos individen inte redovisas.  

                                                 
46 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 265.  
47 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 289. 
48 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 289.  
49 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 270.  
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Intervjun genomfördes över telefon, vilket innebär att intervjuobjektet och intervjuaren inte har 

visuell kontakt. Det finns fördelar med detta då det är lättare att dölja intervjuarens personliga 

identitet.50 Det gäller dock inte för det här arbetet då intervjuaren har träffat och pratat med 

intervjuobjekten ett flertal gånger innan. De som intervjuas har alltså en bild av intervjua rens 

personliga identitet.   

 

Kvantitativ eller kvalitativ metod 

För att besvara frågeställningen i detta arbete valdes en kvalitativ ansats. På grund av att 

säkerhetskultur är ett socialt konstruerat fenomen och arbetets småskaliga karaktär är en 

kvalitativ metod att föredra.51  

Nackdelen med att använda en kvalitativ ansats är att slutsatserna i arbetet blir svårare att 

generalisera.52 Det är alltså svårt att bestämma i vilken utsträckning slutsatserna går att 

applicera på andra flygunderhållsenheter i Försvarsmakten. På grund av att syftet med arbetet 

inte är att besvara hur säkerhetskulturen påverkas av personalbristen i alla 

flygunderhållsenheter i Försvarsmakten är detta inte av avgörande vikt. De slutsatser som dras 

utifrån detta arbete är endast applicerbara på den organisation som undersökts. Det som föreslås 

i arbetet är att metoden som används för att besvara forskningsfrågan kan användas för att 

undersöka säkerhetskultur och personalbrist på lokal nivå.  

 

Deltagare i undersökningen 

De som deltog i intervjun är personal från flygunderhållsorganisationer på Helikopterflottiljen. 

På grund av att forskningen visar att ledarskapet har störst inverkan på säkerhetskulturen valdes 

personal på chefsbefattningar ut som deltagare. En plutonchef och tre kompanichefer deltog i 

arbetet. Plutonchefen var i åldersgruppen 25-35 år med arbetserfarenhet mellan 3 år och 10 år, 

är man och med graden Löjtnant. De tre kompanicheferna var i åldersgruppen 25-45 år med en 

arbetserfarenhet på mellan 7 år och 15 år. Två män och en kvinna. De är Kapten och Major till 

graden. 

                                                 
50 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 271.  
51 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 416.   
52 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 417.  
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Eftersom intervjuobjekten befinner sig på två olika nivåer i organisationen kan det komma att 

påverka svaren. Detta på grund av att de med största sannolikhet har skilda arbetsuppgifter. Det 

som är en gemensam nämnare är att de tre som är på den högre chefsnivån (kompanichef) har 

varit på den lägre nivån (plutonchef) inom organisationen tidigare.  

Informanterna är anonyma och därför redovisas inte mer specifik information om dem.  

 

Intervjufrågor 

De frågor som användes vid intervjun var direkt kopplade till de tolv ledarskapsfaktorerna och 

styrningar av säkerhetskultur i LML. Frågorna formulerades på sådant sätta att de var öppna, 

icke ledande och riktade mot intervjuobjektets uppfattning om arbetssituationen. Det var endast 

de sista frågorna som berörde personalbrist. Anledningen till att personalbristen inte nämns 

varken i kontaktbrevet eller i början av intervjun var att informanterna inte skulle besvara 

frågorna med ett riktat perspektiv mot personalbrist. Att personalbristen ändå tas upp i slutet av 

intervjun gjordes för att kontrollera om informanten anser att personalbrist är en inverkande 

faktor i organisationen. Frågorna riktade sig till intervjuobjektet i fråga samt dennes uppfattning 

om cheferna runt omkring denne. Tanken med att ställa öppna frågor var att intervjuobjek tet 

skulle kunna utveckla svaren på ett icke riktat sätt. En semistrukturerad intervju53 användes i 

syfte att beröra varje del av ledarskapsfaktorerna och styrningarna från LML. 

 

Genomförande 

Vid insamlingen av potentiella intervjuobjekt kontaktades en person inom 

flygunderhållsorganisationen. Denne uppgav namn på personer i chefsbefattning inom samma 

organisation. Kontaktuppgifterna samlades in från Försvarsmaktens interna mailadresslista. 

Därefter skickades ett mejl till fem utvalda personer med en förfrågan om att ställa upp på en 

intervju om ledarskapet inverkan på säkerhetskultur. Utav dessa fem valde fyra chefer att ställa 

upp på en intervju. De blev informerade om att intervjun är anonym och att den skulle ske över 

telefon. Uppskattad tid för intervjun var mellan 30 och 60 minuter. Mejlet som skickades till 

den utvalda personalen redovisas under rubriken bilagor.  

 

                                                 
53 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3. 

Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2016.  S. 266.  
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Reliabilitet och validitet 

Enkelt förklarat är validitet att arbetet utforskar rätt sak och reliabilitet är hur detta genomförs. 54 

 

Validitet 

Frågorna som användes i arbetet är baserade på de tolv redovisade faktorerna som avsågs 

undersökas. Dessa tolv faktorer är i sig valida på grund av att det stöds av en stor mängd 

forskning på ämnet säkerhetskultur. När de tolv faktorerna omvandlas till intervjufrågor finns 

det dock risk att de missuppfattas. Ett exempel på detta skulle kunna vara faktorn rättvisekultur 

som omformulerades till frågan ”vad anser du om rättvisekulturen i organisationen?”. Den 

faktorn kommer från Försvarsmaktens styrningar och Reasons forskning på säkerhetskultur. 

Men det behöver inte innebär att cheferna i flygunderhållsenheterna som intervjuades har 

samma uppfattning som Reason om vad rättvisekultur är. Det finns alltså risk för att 

informanterna har en annan uppfattning om vad rättvisekultur är vilket innebär att de svarar på 

frågan utifrån deras uppfattning. Detta kan i teorin innebära att validiteten påverkas när de tolv 

faktorerna omformuleras till intervjufrågor. För att motverka eventuella missuppfattningar eller 

skillnader i uppfattning av de begrepp som används i arbetet kunde författaren genomfört en 

kontroll av hur informanterna ser på begreppen. Detta är inte gjort med hänsyn till tidsaspekten 

och arbetets omfattning.  

På grund av att metoden och analysramverket som använts i arbetet resulterade i konkreta svar 

på forskningsfrågan anser författaren trotts ovan nämnda brister att arbetet uppvisar relativt god 

validitet.  

 

Reliabilitet 

Den forskning och information som redovisats under rubriken litteratur kan anses ha god 

reliabilitet. Försvarsmaktens styrningar är fastställda, granskade och gällande under tiden som 

detta arbete genomfördes. Cooper och Reason är två väl citerade och erkända forskare på ämnet 

säkerhetskultur. Coopers ömsesidiga säkerhetskultursmodell som användes som analytisk t 

ramverk ligger som grund till en nationell standard för värdering av säkerhetskultur i Amerikas 

                                                 
54 Blomkvist, Pär. Hallin, Anette. Metod för teknologer- Examensarbete enligt 4-fasmodellen. 1:2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 2015. S. 50.  
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Förenta Stater.55 För att inhämta litteraturen användes främst Anna-Lindh bibliotekets söktjänst 

Primo vilket kan anses ha god reliabilitet.  

På grund av att arbetet endast undersöker en flygunderhållsorganisation kan reliabiliteten i 

metoden ifrågasättas. I enlighet med arbetets syfte är metoden ett förslag på hur personalbris tens 

inverkan på säkerhetskulturen kan undersökas lokalt. Av vad författaren kan hitta har metoden 

som använts i arbetet inte används tidigare. Det som kan argumenteras för är att metoden går 

att upprepa. Den är inte komplicerad och bör kunna användas av andra som vill utforska hur 

personalbristen inverkar på säkerhetskulturen.  

På grund av att informanterna svarar på frågor som gäller deras egen prestanda på arbetsplatsen 

kan det finnas en risk för att de är partiska. Det tillsammans med att författaren eventuellt ska 

ta anställning i samma organisation kan leda till att informanterna inte vill erkänna egna brister 

eller svagheter. Detta skulle i så fall påverka reliabiliteten i att besvara forskningsfrågan. Trots 

detta anser författaren att informanterna har svarat uppriktigt och ärligt på frågorna.  

 

Analysramverk  

Coopers ömsesidiga säkerhetskulturmodell som redovisas under rubriken litteratur används 

som analytiskt ramverk. Ramverket bidrar både med att kategorisera de tolv faktorer som 

undersöks i arbetet samt öppnar upp för diskussion hur dessa faktorer kan påverka varandra.  

Under rubriken analys sammanfattas empirin och kategoriseras in i de tre fenomen interna 

psykologiska faktorer, det faktiska beteendet i organisationen och organisationens 

förutsättningar. 

 

Empiri  

Empirin i arbetet utgörs av de intervjuer som genomfördes med chefer ur vald 

flygunderhållsorganisation. Svaren på de frågor som ställdes spelades in och transkriberades 

för att sedan omarbetas till textspråk. Dessa svar finns redovisade i den ordning frågorna 

ställdes under rubriken bilagor i slutet av detta arbete. Totalt ställdes 19 frågor till totalt fyra 

informanter. Svaren redovisas under denna rubrik sammanfattade och organiserade under de 

tolv faktorer som undersöktes.  

                                                 
55 Cooper, Dominic. Towards a model of safety culture. Safety Science. vol. 36 (2000). S. 8.  
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Chefers attityd, engagemang och handling i säkerhetsarbete.  

Svaren påvisar att det finns ett stort engagemang bland chefer i flygsäkerhetsarbetet. Alla svaren 

pekar mot att chefer ser det som en stor del av deras arbetsuppgifter. Det finns inte heller något 

som visar att personalbristen skulle påverka chefers engagemang i flygsäkerhetsarbe tet 

negativt.  

 

Chefers engagemang i personalens välmående. 

Även här visar svaren att det finns ett stort engagemang i personalens välmående. Här 

framkommer personalbristen påtagligt. Men i den här aspekten så pekar svaren mot att det finns 

en stor medvetenhet om att personalens välmående är kopplat till dess benägenhet att stanna 

kvar i organisationen. Detta resulterar i att cheferna som intervjuats lägger större tyngd på 

personalens välmående.  

 

Otillräckligt förberedd för olyckor. 

Här visar svaren att chefer uppfattar att de är relativt förberedda på eventuella olyckor. Det 

framkommer dock att det finns otydligheter kring styrningar och rutiner. Men det finns inget 

som pekar mot att detta skulle vara på grund av personalbrist.  

 

Rapporteringskultur 

På frågan om hur man ser på rapporteringskulturen i organisationen kom olika svar. Två 

informanter menar att avvikelserapporteringen har gått ner i och med införandet av det nya 

rapporteringssystemet. De två andra informanterna menar att mängden avvikelserapporter inte 

förändrats i någon större utsträckning. Samtidigt säger tre informanter att det tar lång tid att 

rapportera in avvikelser. Två av informanterna säger att tidsaspekten påverkas av både 

systemets tillkortakommanden och personalbristen som råder, vilket gör tekniker mindre 

benägna att rapportera in avvikelser.  

 

Rapporteringssystem. 

Alla informanter menar att det finns tillkortakommanden med rapporteringssystemet. Tre 

informanter menar att det tar väldigt lång tid att skriva en rapport och att det är omständligt och 
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en menar att det går fort att skriva en rapport. Det alla är överens om är att det finns dåliga 

möjligheter för uppföljning och feedback.  

 

Rättvisekultur eller Just Culture 

Tre informanter menar att det finns en bra Just Culture i organisationen. Men det verkar finnas 

delade meningar i vad begreppet innebär och hur det ska realiseras. Det finns inget som pekar 

på att viljan eller förmågan att uppnå en Just Culture påverkas av personalbrist.  

 

Otillräcklig hantering av säkerhetsaspekter vid genomförande. 

Här visar svaren att chefer har goda förutsättningar för att hantera säkerhetsaspekter. 

Användandet av riskanalyser är en integrerad del av arbetsmetoderna. Svaren visar även att 

personalbristen inte begränsar chefers benägenhet att minska på säkerheten. Det som påverkas 

är mängden uppgifter som kan lösas.  

 

Tilldela belöning till chefer som engagerat sig på ett föredömligt sätt i säkerhetsåtgärder.  

Det framgår att det inte finns något belöningssystem för extra engagemang i säkerhetsarbete på 

grund av att det är en självklar del av arbetsuppgifterna. Det finns inget som pekar på att ett 

sådant system inte finns på grund av personalbrist.  

 

Diskutera säkerhetsfrågor tillsammans med den personal som genomför arbetet.  

Enligt svaren förs en kontinuerlig diskussion med personalen angående säkerhetsfrågor i olika 

forum. Det finns inget som pekar på att detta skulle påverkas av personalbrist.  

 

Genomför regelbundna förberedande säkerhetsövningar 

Svaren visar att det inte genomförs regelbundna säkerhetsövningar utöver brandövningar. Det 

finns dock antydningar till att det skulle vara bra att öva på om det skulle ske en olycka på 

arbetsplatsen. Men det finns inget som pekar på att detta skulle vara ett resultat av personalbrist.  

 

Human Factors 

Svaren visar att utbildningen i Human Factors är uppskattad och väl integrerad i organisationen. 

Dels på grund av att personalen utbildas i Human Factors vart annat år och dels på grund av att 
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utbildningen verkar vara relevant för organisationen. Personalen genomför utbildningen 

vartannat år på grund av att det finns som styrningar och krav från Försvarsmakten via periodisk 

fortbildning. Det finns inget som visar att personalbristen påverkar detta.  

 

Visa konsekvent närvaro på arbetsplatsen där arbetsuppgifter genomförs.  

Enligt svaren så vill chefer visa närvaro i hangaren men för att göra det så måste de prioritera 

bort andra arbetsuppgifter alternativt skjuta upp arbetsuppgifter. Vilka uppgifter som prioriteras 

bort framgår inte helt men en informant menade att arbetet med att utveckla kompaniet 

prioriterades bort.  

 

Otillräcklig planering av aktiviteter. 

Här visar svaren att det finns goda organisatoriska förutsättningar för att chefer ska kunna 

planera verksamheten. De visar också att det finns en personalbrist på chefsnivå vilket resulterar 

i att chefer har väldigt många arbetsuppgifter. Detta resulterar i att tillgång till tid för planering 

varierar.  

 

Analys 

För att visa hur säkerhetskultur påverkas av personalbrist används Cooper 

säkerhetskultursmodell56 som redovisats under rubriken litteratur. På grund av att frågorna som 

ställdes till personalen på Helikopterflottiljen inte bara utgår ifrån Försvarsmaktens styrningar 

för vad som krävs för att skapa en säkerhetskultur måste en distinktion göras. Vissa av de 

faktorer som den tidigare forskningen påvisar spela en roll på säkerhetskulturen är inte 

applicerade i Försvarsmakten. Därför kan det inte påvisas att personalbristen påverkar 

säkerhetskulturen via dessa faktorer. Enligt svaren från intervjun är vissa av faktorerna inte 

påverkade av personalbrist.  

Coopers tre fenomen är interna psykologiska faktorer, det faktiska beteendet i organisationen 

och organisationens förutsättningar. Frågorna tillsammans med svaren sorteras in under dessa 

tre fenomen. Efter det förs en diskussion om hur säkerhetskulturen påverkas av ledarskapet och 

personalbristen i organisationen.  

                                                 
56 Cooper, Dominic. Towards a model of safety culture. Safety Science. vol. 36 (2000): 111-136. 
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↓─────────────────────────────────↓ 

  Psykologiska aspekter        ←→       Faktiska beteenden ←→ Organisatoriska förutsättningar 

”Vad människor känner” 

Individuella samt gruppens 

värderingar, attityder och 

uppfattning om säkerhet. 

 

”Hearts & Minds” 

”Vad människor gör” 

Säkerhetsrelaterade 

ageranden och uppträdande. 

 

 

”Dagligt agerande” 

”Vad organisationen har” 

Policy, procedurer, 

regelverk, organisatoriska 

strukturer och 

managementsystem. 

”Säkerhetsföreskrifter”  

Figur 2. Coopers "ömsesidiga" säkerhetskultursmodell.57 (Översatt av författaren) 

 

Psykologiska faktorer 

Chefer engagerar sig mer i personalens välmående för att de anser att det behövs för att få 

personalen att fungera bra på arbetet och vilja stanna kvar i organisationen. Hur det görs framgår 

inte av svaren.  

 

Rapporteringskulturen påverkas negativt grund av att rapporteringssystemet är krångligt och tar 

längre tid samt att personalbristen gör att tekniker har mindre tid och vilja att skriva rapporter. 

Där är alltså personalbristen en av flera påverkande faktorer.   

 

Rättvisekulturen verkar vara integrerad i organisationen och påverkas inte av personalbristen. 

Främst på grund av de organisatoriska förutsättningarna att det genomförd ett möte någon dag 

i veckan med hela kompaniet där personalen kan diskutera diverse frågor tillsammans.  

 

Förberedelserna för olyckor verkar vara varierande. Av svaren att döma finns det otydlighe ter 

i vilka styrningar som finns och vem som är ansvarig för vad. Men det finn inget som pekar på 

att personalbristen skulle vara bidragande i detta.  

 

                                                 
57 Cooper, Dominic. Towards a model of safety culture. Safety Science. vol. 36 (2000): S.8 
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Faktiska beteendet 

Användandet av riskanalyser visar att cheferna är noga med säkerheten vid genomförande av 

arbetsuppgifter. Personalbristen leder till att mängden uppgifter som kan lösas minskar men 

inte att säkerheten minskar.   

 

Chefer vill visa närvaro i hangaren men känner att det inte finns tilldelad tid för detta. För att 

kunna visa närvaro prioriteras andra arbetsuppgifter bort. Exempelvis utvecklingsarbete, 

planering och ledning.  

 

Ett belöningssystem för säkerhetsengagemang är inte relevant att införa i organisationen.  

 

Man genomför brandövningar men inte övningar riktade mot omhändertagande av olycka i 

hangaren.  

 

Human Factors är en uppskattad och väl integrerad utbildning.  

 

Organisatoriska förutsättningar 

Det finns goda organisatoriska förutsättningar för chefer att planera arbetsuppgifter. Men på 

grund av personalbrist bland chefer upplevs en högre arbetsbörda vilket resulterar i mindre tid 

för planering.  

 

Rapporteringssystemet som nyligen infördes är omständligt. Det finns dåliga möjligheter för 

återrapportering och det tar längre tid att skriva avvikelserapporter. En del av problemet är att 

det råder personalbrist bland tekniker vilket innebär att det finns mindre tid för 

rapportskrivande.  
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Diskussion 

Under denna rubrik diskutera personalbristens inverkan, arbetets styrkor och svagheter, 

analysramverket för arbetet, svaret på forskningsfrågan, slutsatser samt förslag på vidare 

forskning.  

 

Personalbristens inverkan  

Till att börja med visade svaren från intervjun att det råder personalbrist både bland tekniker 

och chefer i flygunderhållsorganisationerna. Dessa brister i personal påverkar verksamheten på 

olika sätt. De negativa utfallen av personalbristen bland chefer påverkar chefers förutsättningar 

att planera arbetsuppgifter och att visa närvaro i hangaren. Men det uppstår även ett positivt 

resultat och det är att cheferna blir mer engagerade i personalens välmående.  

När det kommer till personalbristen bland tekniker resulterade det i att rapporteringskulturen 

försämrats. Personalbristen är inte den enda orsaken till att detta uppstår. Det nya systemets 

brister är att det är omständligt för teknikerna att skriva rapporter samt att teknikern inte får 

någon feedback på det denne skriver på ett naturligt sätt, vilket i sin tur bidrar till att 

rapporteringskulturen försämrats.  

På frågorna om hur cheferna tror att personalbristen påverkar säkerhetskulturen och de frågor 

som ställt under intervjun menar de att personalbristen påverkar väldigt många aspekterna av 

arbetet. Men det framgår inte något konkret förutom att arbetskapaciteten går ner. Det vill säga 

att kompanierna inte kan lösa den mängden uppgifter enligt ambitionsnivån. En av 

informanterna tog upp att det råder hög stress bland just chefer. Det kan vara på grund av att de 

befinner sig på en nivå mellan teknikerna som utför arbetet och cheferna som lägger 

ambitionsnivån. Eftersom att de har personalansvaret för teknikerna är det deras uppgift att inte 

låta teknikerna utsättas för pressen att lösa fler uppgifter än vad de klarar av. Samtidigt som de 

vill leva upp till ambitionsnivån som kommer uppifrån. Att chefernas höga stressnivåer endast 

beror på att det råder personalbrist bland både tekniker och chefer går inte att säga säkert men 

det skulle kunna vara en bidragande orsak.  

Det går att konstatera att personalbristen i den valda organisationen påverkar säkerhetskulturen 

negativt. Men vad det i sin tur leder till går inte att fastställa utifrån detta arbete. Hobbs och 

Williamson rapport som redovisas under rubriken litteratur fastställer vilka bakomliggande 

orsaker som leder till vilket typ av felaktigt beteende som i sin tur leder till ett felutfall. Syftet 
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med att ta med deras rapport var att påvisa att dålig arbetsmiljö eller arbetsförutsättningar leder 

till konkreta felutfall. Det går att spekulera kring hur resultaten från detta arbete kan leda till 

konkreta felutfall men inte mer än så. Som exempel kan den försämrade rapporteringskulturen 

leda till att avvikelser inte uppdagas i rätt utsträckning. Det kan i sin tur leda till att fel som 

behöver åtgärdas finns kvar i maskinen eller i hangaren som i teorin kan leda till en olycka eller 

i värsta fall ett haveri. Att detta skulle vara fallet är dock endast spekulationer. Att cheferna i 

den undersökta flygunderhållsorganisationen upplever hög arbetsbelastning skulle även kunna 

påverka teknikerna i hangaren negativt. Alla informanter uppgav att de var tvungna att prioritera 

bort vissa arbetsuppgifter för att kunna visa närvaro i hangaren. De arbetsuppgifter som 

prioriteras bort kan på lång sikt innebära problem för organisationen. Om inte 

utvecklingsarbetet kan genomföras på ett tillfredställande sätt kommer det antagligen leda till 

att organisationen har brister längre fram i tiden. Det kan leda till att säkerhetskulturen har ännu 

sämre förutsättningar vilket kan skapa brister i flygsäkerheten. Men även detta är endast 

spekulationer.  

 

Arbetets brister och styrkor 

En brist som är kopplad till svaren på frågorna om personalbrist är att de inte gav så mycket 

konkreta beskrivningar på hur personalbristen påverkar de aspekter som undersöktes. Syftet 

med att inte nämna personalbrist tidigt i intervjun var att inte riskera att svaren präglades av den 

aspekten från början. De generella svaren på de två sista frågorna var att personalbristen har 

stor inverkan, men det framgår inte konkret hur. Detta innebär att det potentiellt finns flera 

områden som påverkas. Men det går alltså inte att dra några slutsatser av detta.  

Svagheterna med metoden som använts är att den utesluter en stor mängd andra faktorer som 

inverkar på säkerhetskultur som inte är utifrån ett ledarskapsperspektiv. Under rubriken 

Coopers sammanfattning av säkerhetskultursforskningen nämns att säkerhetskulturen även 

påverkas av säkerhetssystem, risker, arbetsbelastning, kompetens och procedurer/regler. 

Eftersom en avgränsning för arbetet gjordes till att endast undersöka ledarskapsaspekten går 

arbetet miste om resterande inverkande aspekter.  

Fördelarna med metoden är att den utgår ifrån en relativt enkel definition av begreppet 

säkerhetskultur, vilket förespråkas av framför allt Cooper. De aspekter av säkerhetskultur som 

undersöktes har stort stöd från forskning, vilket är en framgångsfaktor. Det finns också en 

koherens mellan faktorerna som undersöktes och vad som gestaltas i 
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flygunderhållsorganisationerna vilket gör faktorerna relevanta för arbetet. Den tydligaste 

fördelen med metoden är att det gick att konkret påvisa vilka faktorer som påverkas av 

personalbristen och hur de gör det. 

Om metoden som använts i arbetet ska vara relevant för att undersöka säkerhetskulturen i andra 

lokala organisationer bör en bedömning göras om vilka aspekter som kan användas. Vissa av 

de tolv faktorer som undersöktes i detta arbete kanske inte är relevanta i andra 

organisationsenheter i Försvarsmakten. På grund av att hela Försvarsmakten upplever 

personalbrist i mer eller mindre utsträckning kan det vara relevant att undersöka hur det 

påverkar säkerheten i organisationen. Olika organisationsenheter är i olika utsträckning 

beroende av en säkerhetskultur vilket innebär att metoden måste anpassas till lokala 

omständigheter.  

 

Analysramverk  

Enligt Coopers säkerhetskultursteori påverkar de psykologiska faktorerna, det faktiska 

beteendet i organisationen och organisationens förutsättningar varandra i olika utsträckning. 

Den tydligaste koppling som framkommit i arbetet är att rapporteringskulturen som är en 

psykologisk faktor påverkas tydligt av rapporteringssystemets brister, som är en organisator isk 

förutsättning.  

Åtgärder för att minska inverkan av personalbrist på säkerhetskulturen är att försöka förbättra 

rapporteringssystemet som används. Alternativt att ändra arbetsprocedurer för hur återkoppling 

till teknikerna som skriver rapporterna ska genomföras. För att lösa de problem som chefer 

upplever bör åtgärder tas för att avlasta arbetsbörda. Då skulle cheferna få mer tid till planering 

och att visa närvaro i hangaren. Om chefer kan visa mer närvaro i hangaren skulle detta kunna 

innebära att rapporteringskulturen förbättras genom att de kan stötta teknikerna i att skriva 

avvikelserapporter samt vara en del av återkopplingskedjan.  
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Svar på forskningsfrågan 

Hur påverkar personalbristen i flygunderhållsorganisationerna säkerhetskulturen? 

Den konkreta påverkan som personalbristen har i den undersökta organisationen är att chefer 

inte har tillräckligt med tid för planering av arbetsuppgifter samt att de måste prioritera bort  

andra arbetsuppgifter för att kunna visa närvaro i hangaren. Rapporteringskulturen försämras 

dels på grund av att rapporteringssystemet är omständligt och brister i återkoppling till 

teknikern. Medvetenheten av att det råder personalbrist gör att cheferna engagerar sig mer i 

personalens välmående.  

 

Slutsatser 

Slutsatserna av arbetet är att det finns en uppfattning bland chefer att personalbristen på alla 

nivåer innebär problem för organisationen. De konkreta effekterna på säkerhetskulturen är att 

chefernas förutsättningar att planera arbetet och visa närvaro i hangaren påverkas negativt samt 

att rapporteringskulturen bland teknikerna försämras. Det som kan anses som positivt är att 

chefer är mer engagerade i personalens välmående. Den sistnämnda är antagligen en åtgärd som 

chefer tvingats vidta för att inte riskera att personalbristen försämras ännu mer och att  

personalen som är kvar att inte påverkas negativt av personalbristen. 

Metoden som användes för att besvara forskningsfrågan kan eventuellt användas för att 

undersöka motsvarande frågeställning i andra flygunderhållsorganisationer.  

 

Förslag för vidare forskning 

För att vidare undersöka om metoden som användes i detta arbete är en relevant metod för 

undersökning av hur personalbristen påverkar säkerhetskulturen bör den testas på flera 

flygunderhållsorganisationer. Den bör dock justeras enligt den diskussion om nackdelar som 

förs under rubriken diskussion.  

Det skulle även vara relevant att undersöka personalbristens inverkan på säkerhetskulturen 

genom att utgå ifrån fler eller andra faktorer än dom tolv faktorer som användes i detta arbete. 

Det skulle eventuellt bidra med en mer nyanserad och heltäckande bild av personalbris tens 

inverkan.  
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Bilagor 

 

Kontaktmejl till informanter 

Hej! 

Jag heter Axel Söderlund och är kadett på MHS-K. Jag genomför just nu kursen Självständ igt 

arbete (på c-nivå) och undersöker hur ledning påverkar säkerhetskulturer. Jag undrar om du 

skulle vilja ställa upp på en intervju via telefon? Det är ca. 15 st. öppna frågor och beroende på 

hur intervjun går uppskattar jag att det tar ca. 30 minuter att genomföra.  

 

Sekretess. 

Jag kontaktar dig på grund av att du är en del av den personalgrupp mitt arbete berör. Alla som 

deltar i intervjun är anonyma. Oavsett om du önskar delta i intervjun eller inte ber jag dig att 

inte berätta det för någon. Jag ber dig också att inte prata om intervjun eller frågorna som ställs 

innan alla tänkta personer är intervjuade. Jag kommer meddela dig när detta är gjort. Detta är 

på grund av att resultaten av intervjun kan påverkas om intervjuobjekten diskuterar frågorna 

eller analyserar vilka som intervjuas.  

Jag avser även spela in intervjun i syfte att kunna gå tillbaka och analysera svaren. Efter att 

arbetet är färdigställt kommer jag radera inspelningen.  

 

Om du önskar delta i intervjun ber jag dig återkomma till mig så vi kan boka in en lämplig tid.  

Med vänlig hälsning 

Axel Söderlund 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur ser du på ditt engagemang i flygsäkerhetsarbetet? 

2. Hur upplever du andra chefers engagemang i flygsäkerhetsarbetet?  

3. Vad kan du säga om ditt engagemang i personalens välmående? 

4. Vad kan du säga om andra chefers engagemang i personalens välmående? 

5. Hur ser du på dina förutsättningar att planera arbetsuppgifter? 
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6. Vad tycker du om dina förutsättningar att hantera säkerhetsaspekter vid genomförande 

av arbetsuppgifter? 

7. Känner du att du som chef är förberedd på eventuella olyckshändelser på arbetsplatsen?  

8. Gäller det andra chefer också tror du? 

9. Finns det någon form av belöningssystem för chefer eller personal som har engagerat 

sig i säkerhetsarbetet på ett föredömligt sätt, eller på ett utmärkande sätt? 

10. Tror du att det finns ett behov av ett sådant system?  

11. Har du förutsättningar att kunna visa närvaro i hangaren, på arbetsplatsen?  

12. Diskuterar ni chefer säkerhetsfrågor med personalen? 

13. Genomför ni regelbundna säkerhetsövningar tillsammans med personalen? 

14. Hur ser du på rapporteringskulturen i organisationen? 

15. Hur ser du på det rapporteringssystem som ni använder? 

16. Vad tycker du om rättvisekulturen i organisationen? 

17. Hur ser du på utbildningen i Human Factors? 

18. Utöver det som redan nämnts, påverkar personalbristen någon av de tidigare frågorna 

på något sätt? 

19. Hur tror du personalbristen påverkar säkerhetskulturen i organisationen? 

 

 

Empiri- svaren från intervjun  

 

Chefers attityd, engagemang och handling i säkerhetsarbete.  

 

Frågor: 

1. Hur ser du på ditt engagemang i flygsäkerhetsarbetet? 

2. Hur upplever du andra chefers engagemang i flygsäkerhetsarbetet?  

 

Informant 1: 

1. Det ser jag som ganska högt. Det är en stor del av mitt jobb.  

 

2. Inom flygunderhållsorganisationerna skulle jag säga att det är generellt högt.  
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Informant 2: 

1. Det som är mitt viktigaste verktyg är att jag kan balansera uppgifterna mot den personalresurs 

jag har. Det är min första prioritet. Sen förlitar jag mig på att Förvaltaren talar om när det uppstår 

saker som är avvikande. Jag tror att en av de viktigaste delarna i flygsäkerhet handlar om 

personkännedom. Om personalen inte mår bra eller om kommunikationen är dålig så kan vi inte 

leverera en flygsäker maskin.  

 

2. Jag tror att olika ledarstilar angriper flygsäkerhet på olika sätt. Chefer som är väldigt 

engagerade i personalen kanske missar vissa saker och vise versa. Men generellt i flygvapnet 

uppfattar jag att man tänker på flygsäkerhet.. Det finns ett högt produktionskrav och därför kan 

det bli stressigt i att införa åtgärder. Men ingen vill ha en maskin som trillar ner. Så det kan vara 

lite knepigt.  

 

Informant 3: 

1. Stort. Eftersom det är en daglig del av mitt arbete. Så det är påtagligt hela tiden varje dag.  

 

2. Vi som ingår i det här tekniska spåret har det som en naturlig del av vår vardag. Men sen 

finns det andra personalkategorier som kanske inte är lika engagerade med samma syn på just 

flygsäkerhet.   

 

Informant 4: 

1. Man har ju ett engagemang för att hålla verksamheten flygsäker så jag försöker påverka det 

jag kan för att uppnå det. Ibland handlar det om att göra verksamhetsförändringar och ibland 

att hitta nya vägar. Så det är väl på det sättet man försöker arbeta.  

 

2. Ja men det finns ett engagemang. Men sen kan man säga väldigt mycket och försöka ändra 

på saker men att det inte blir något utav det. Så ibland kan ja tycka att man ser problem som 

man tycker är flygsäkerhetspåverkande men så händer det ändå inget. Men samtidigt så gör vi 

aldrig saker osäkert. Det handlar mest om att man kör slut på personalen tills att man inte kan 

göra något alls. Så det blir ju aldrig fel utan det blir bara minder vi kan göra.  
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Chefers engagemang i personalens välmående. 

 

Frågor: 

1. Vad kan du säga om ditt engagemang i personalens välmående? 

2. Vad kan du säga om andra chefers engagemang i personalens välmående? 

 

Informant 1:  

 

1. Det ser jag som högt. Det är också en stor del av jobbet. Och det måste vara genuint.  

 

2. Det skulle jag säga är högt det med. Det känns som att det finns en medvetenhet om att vi 

måste behålla personal. Och då måste man ge dom rätt förutsättningar och se till att alla trivs 

på jobbet. Framför allt nu när vi haft många som slutat så måste man göra det man kan på sin 

nivå.  

 

Informant 2: 

 

1. För mig är personalen det viktigaste så jag försöker ge varje individ rätt möjligheter. Jag ser 

inte på teknikerna som ett kollektiv utan som individer som behöver olika mycket stöd. Så jag 

skulle säga att jag har ett stort engagemang i personalen.  

 

Informant 3: 

1. Det är mitt ansvar som chef i grund och botten. Jag måste se till, tillsammans med andra 

chefer, att allt funkar och att det är flygsäkert. Vi lever ju i en sådan värld där folk kan bli sjuka 

och må dåligt och det är ju också kopplat till flygsäkerhet. Så det är en viktig del.  

 

2. Mycket handlar om person. Vissa lägger mer energi på det och på andra sätt än vad andra 

gör. Ingen ska må dåligt, men vi får inte glömma bort vad vi är här för att göra. Men oavsett är 

det jätteviktigt att ingen halkar efter. Det kan gå väldigt fort till att någon slutar fungera i sin 

tjänst om den inte mår bra.  
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Informant 4: 

1. Ja det är väldigt stort just för att vi ska behålla personal. Vi är så pass få att vi måste göra allt 

vi kan för att behålla personalen. Så vi försöker se till att alla har det så bra som möjligt.  

 

2. Det är varierande. Om man har mycket personal i sin del av organisationen kanske man inte 

behöver vara lika engagerad som chefer med lite folk. Och det känns som att alla är medvetna 

om det men att det ändå ibland fattas beslut som påverkar personalen negativt.  

 

Otillräcklig planering av aktiviteter. 

 

Fråga: 

Hur ser du på dina förutsättningar att planera arbetsuppgifter? 

 

Informant 1: 

Jag har till viss del ganska goda förutsättningar. Men det är både och. Jag har stort mandat att 

planera verksamheten, men sen är jag styrd av de flygningar som är planerade. Så det sätter 

ganska hårda ramar. Men jag skulle säga att det finns tid även fast det är ganska varierande. 

Under vissa perioder är det mycket annan verksamhet som stör och då har jag inte så mycket 

tid till planering. Men generellt sätt har jag tid.  

 

Informant 2: 

Faktum är att det har saknats personal vilket har inneburit att jag har fått mer administrat ivt 

ansvar än vad som är tänkt. Så jag har haft för många arbetsuppgifter för att kunna leda och 

planera på rätt sätt. Jag upplever en hög belastning som påverkar min förmåga att se hur min 

personal mår och hur pass bra flygsäkerhet vi kan leverera. Det är en brist och det är alvarligt 

tycker jag.  

 

Informant 3: 

Det är både och. Jag har goda förutsättningar på grund av att Helikopterflottiljen är en relativt 

platt organisation. Jag kan prata med min chef direkt och på så sätt få information direkt och 
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utan filter. Så jag kan vara med och påverka om förutsättningarna för arbetet är för dåliga. Så 

på det sättet har jag bra förutsättningar för planering. Men allt är relativt. Vissa saker har jag 

god tid på mig att planera men ibland kommer det snabba bud och då har jag mindre tid på mig 

att planera.  

 

Informant 4: 

Ja tittar man generellt på den stora bilden så ges ganska bra förutsättningar genom att vara ute 

i god tid. Men man hinner inte riktigt gå in och titta i dom små detaljerna. Men sen så har jag 

inte så mycket tid till planering, i och med att det är personalbrist så kan man inte delegera 

uppgifter när man inte har någon att delegera till.  

 

Otillräcklig hantering av säkerhetsaspekter vid genomförande. 

 

Fråga: 

Vad tycker du om dina förutsättningar att hantera säkerhetsaspekter vid genomförande av 

arbetsuppgifter? 

 

Informant 1: 

Det verktyg som vi främst använder är riskanalyser. Till exempel om vi ska iväg på en övning 

så gör vi en riskanalys som finns med under hela arbetets gång. Det känn som att det är något 

vi jobbar mycket med så vi har väl ganska bra förutsättningar för det med, helt klart. Och om 

vi har mycket att göra så är det inte säkerheten som blir lidande, det tummas inte på det. Det 

känns som att det är väl inarbetat i organisationen och att riskanalysen måste göras om man ska 

genomföra verksamhet. Så verksamheten genomförs inte om man inte gör en riskanalys.  

 

Informant 2: 

Vi använder oss av riskanalyser. Vi har en riskanalys som är fortlöpande över året som vi tittar 

på ibland och så gör vi riskanalyser inför övningar. Jag skulle säga att det finns 

förbättringspotential i det arbetet men vi tänker ändå till ordentligt. Sen rör jag mig så mycket 

jag kan i hangaren för att ta del av eventuella avvikelser som inte rapporterats. Då ser jag till 

att personalen rapporterar in den. Sen går vi igenom allt som är viktigt med all personal och 
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försöker sprida informationen på hela kompaniet. Jag kan också försöka anpassa arbetsbördan 

på individer som har det jobbigt. Vad det gäller personliga skyddsåtgärder är jag ansvarig för 

att vi följer arbetsmiljöverkets regler och att vi har rätt utbildning och rätt förutsättningar. Det 

är mitt bidrag till flygsäkerheten.  

 

Informant 3: 

Jag har ju ansvaret för arbetsmiljön. Och jag skulle säga att förutsättningarna är ganska bra. Vi 

har god förståelse från FSO när det kommer till säkerhet och flygsäkerhet. Så om vi behöver 

ett extra arbets-plan eller ett extra räcke till ett arbets-plan så går det väldigt fort att få tag på 

sådana saker, så länge en leverantör kan leverera till oss. Finns det ett behov så kommer det att 

lösa sig. Vi hanterar så pass dyr materiel och vår personal är så pass värdefull att vi inte har råd 

att slarva med sådant. Vi får inte lämna något åt slumpen. Och eftersom flygunderhållet är en 

stor del av förbandet och på grund av att vi har bra koll på flygsäkerheten har vi mycket att säga 

till om. Säger vi stopp så blir det stopp.  

 

Informant 4: 

Det känns som att många saker ligger utanför en själv. Ofta blir man beroende av någon annans 

process och då måste man vänta på den. Det som vi själva måste göra brukar vi ha koll på och 

lösa ut själva. Men man skulle vilja ha fler möjligheter att kunna styra och påverka direkt.  

 

Otillräckligt förberedd för olyckor. 

 

Fråga:  

1. Känner du att du som chef är förberedd på eventuella olyckshändelser på arbetsplatsen?  

2. Gäller det andra chefer också tror du? 

 

Informant 1: 

 

1. Till viss del skulle jag säga. Det finns lite brister i kännedom om vilka rutiner vi har. Jag 

skulle inte säga att jag helt från huvudet kan säga exakt vilka rutiner vi har om det skulle ske 
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en dödsolycka, som exempel. Så det är något vi skulle kunna bli bättre på enligt mig. Men sen 

vet jag ju hur jag skulle göra, men jag vet inte om det skulle vara rätt enligt rutinerna.  

 

2. Ja jag tror det gäller andra chefer också. På min nivå i alla fall.  

 

Informant 2: 

1. Ja det gör jag. Jag har prövats i det några gånger. Jag har varit i tjänst vid haverier och 

arbetsplatsolyckor av mildare art. Så jag vet hur jag agerar i en pressad situation och jag vet vad 

som behöver hanteras med olika känslor, efterarbete och vilka som ska larmas. Och det finns 

ju en krishanteringsplan som vi kan förhålla oss till. Så jag känner mig rustad för en olycka.  

 

2. Jag vet inte. jag tror att man kan veta hur man ska göra i teorin. Men alla är olika och jag tror 

man behöver vara med om det skarpt för att verkligen veta hur man reagerar. Det man kan göra 

är att vara förberedd genom att veta vilka rutiner som finns på förbandet. Men där skulle jag 

önska att vi hade mer utbildning. Jag tror att någon form av erfarenhetsutbyte skulle vara bra.  

 

Informant 3: 

1. Ja det skulle jag säga. Jag vet ungefär hur jag skulle agera. Men alla situationer är unika. Och 

vi har inga färdiga planer att jobba efter, men vi har grund-stolpar. Och vi har ett tänk, och det 

pratar vi om när vi har våra arbetsplatsträffar, hur vi skulle agera om något händer. Om det 

värsta skulle hända, ett haveri och någon dör, då skulle mitt jobb vara att se till att folk behåller 

lugnet och inte agerar uran att tänka. Det är också min uppgift att kontakta närmast anhöriga. 

Men jag skulle inte säga att det är vattentätt.  

 

2. Jag tror det är varierande. Men jag tror att om man har suttit länge som chef så finns det en 

risk att man bara fokuserar på verksamheten och kanske inte så mycket på vad som kan hända 

och vilket ansvar man sitter på. Är man ny så tror jag att man får informationen om exempelvis 

vilket ansvar man sitter på, men det är varierande hur man tar till sig den.   

 

Informant 4: 
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1. Ja men det är jag. Sen beror det nog på vilken typ av olyckor man pratar om. Om byggnaden 

skulle kollapsa tror jag inte vi skulle vara så redo för det. Men ja man är beredd på olyckor. 

Man vet hur vi ska gå tillväga om någon skadar sig och man vet vem man ka ta kontakt med. 

Så det är jag inte orolig för.  

 

2. Det har jag faktisk ingen aning om. Jag hoppas att dom är det.  

 

Belöning till chefer som engagerat sig på ett föredömligt sätt i 

säkerhetsåtgärder.  

 

Frågor: 

1. Finns det någon form av belöningssystem för chefer eller personal som har engagerat sig i 

säkerhetsarbetet på ett föredömligt sätt, eller på ett utmärkande sätt? 

2. Tror du att det finns ett behov av ett sådant system?  

 

Informant 1:  

1.  Nej det tror jag inte att det finns. Men det är ju en del av ens jobb och om man gör det 

generellt bra så kanske man blir belönad för det i den årliga lönerevisionen. Så kanske indirekt, 

men inte direkt.  

 

2. Jag tror inte det finns behov av ett sådant system. Alla ska ju jobba med det och det ska 

snarare vara en självklarhet att alla engagerar sig i det. Inte att man får en belöning om man gör 

det.  

 

Informant 2: 

 

1. Nej inte till min kännedom. Däremot om helikoptrarna med besättning har varit ute och 

räddat folk så kan dom få någon form av medalj för det. Men det förebyggande arbetet som vi 

håller på med kan jag inte se att det finns något belöningssystem för.  
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2. Ja men jag tror att det skulle göra folk lite mer sugna på att komma med förbättringsförs lag. 

Jag tror att ett belöningssystem skulle göra mycket för viljan att förbättra och att utvecklas.  

 

Informant 3: 

1. Nej det gör det inte. men jag menar om man är duktig på sitt jobb och man är sugen på att 

göra karriär så är det lättare att ta sig uppåt om man är bra på sitt jobb.  

 

2. Nej det tycker jag inte.  

 

Informant 4: 

1. Nej det ingår i arbetet. Däremot ska vi börja med ett belöningssystem för folk som tar sig an 

generella extra uppgifter. Det är små summor men gör man något extra ett helt år så kommer 

det märkas på löneförhöjningen.  

 

2. Det system som vi ska införa för arbetsuppgifter generellt tror jag är bra. Men det är inte 

specifikt mot säkerhetsarbete.  

 

Visa konsekvent närvaro på arbetsplatsen där arbetsuppgifter 

genomförs.  

 

Fråga: 

Har du förutsättningar att kunna visa närvaro i hangaren, på arbetsplatsen?  

 

Informant 1: 

Ja det skulle jag säga. Under vissa perioder. Men för att göra det måste man ofta prioritera bort 

annan verksamhet. Det känns som att man nästan alltid har något att göra. Men jag skulle säga 

att jag har tillräckligt mycket mandat att själv kunna bestämma om jag ska skjuta upp en 

arbetsuppgift för att i stället vara med på ett jobb i hangaren, som exempel. Men det krävs att 

man vill visa närvaro för att det ska hända. Det är ingen som kommer säga åt mig att göra det.  
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Informant 2: 

Ja men jag tycker det är viktigt så jag tar mig den tiden. Men den tiden tar jag från något annat.  

 

Informant 3: 

Tiden räcker ju inte till. Men jag försöker ta mig tid och gå och visa mig i hangaren. Men jag 

hade uppskattat om jag fått mer tid till det. Det skulle jag säga. Personalbristen den visar sig 

överallt. Framför allt får jag skjuta saker på framtiden för att kunna ta mig tid till att visa mig i 

hangaren. Och ofta är det utvecklingsarbetet som skjuts åt sidan. Eftersom verksamheten är här 

och nu, och då får utvecklingen gå lidande.  

 

Informant 4: 

Vissa veckor har jag det och andra inte. Det beror helt på. Om jag åker bort på kurs eller inte är 

på plats så kan jag inte visa närvaro. Men oftast brukar jag ta ett varv och hälsa på alla minst en 

gång i veckan.  

 

Diskutera säkerhetsfrågor tillsammans med den personal som genomför 

arbetet.  

 

Fråga: 

Diskuterar ni chefer säkerhetsfrågor med personalen? 

 

Informant 1: 

Ja det gör vi. Och då främst kopplat till riskanalyser. Vi diskuterar dom tillsammans med 

personalen när vi är klara med dom och tittar på eventuella risker och vad det skulle innebära 

för konsekvenser. Så det gör vi systematiskt skulle jag säga.  

 

Informant 2: 

Ja en dag i veckan har vi möte med helakompaniet där vi kan lyfta avvikelser som kommit in. 

Vi kan prata om allmän information, kvalitetsfrågor eller nya tekniska ordrar. Vi har också en 

punkt som heter övrigt där man får lyfta vad som helst som man stött på eller vill diskutera. 
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Och om något skulle vara brådskande kan vi samla kompaniet och gå igenom det, men det är 

bara om det är något väldigt alvarligt. Annars träffas alla varje vecka. Så jag tycker vi pratar en 

del. Bland annat om säkerhetskultur.  

 

Informant 3: 

Ja varje vecka. På vår kompanisamling så finns det i alla fall en punkt för det. Och då pratar vi 

erfarenheter från föregående vecka. Då kommer vi in på allt från specifika saker på helikoptern 

som inte funkar som det ska eller att det har hänt något. Vi diskuterar avvikelser eller om det 

hänt något i säkerhetsspåret. Så jag skulle säga att det finns ett kontinuerligt forum där vi kan 

hantera frågor och föra diskussioner.  

 

Informant 4: 

Ja det gör vi. På varje kompanimöte har vi en punkt för avvikelser. Men vi behöver inte bara 

diskutera avvikelser utan det kan vara erfarenheter och lärdomar. Så ja det tycker jag att vi gör.  

 

Genomför regelbundna förberedande säkerhetsövningar 

 

Fråga: 

Genomför ni regelbundna säkerhetsövningar tillsammans med personalen? 

 

Informant 1:  

Nej jag skulle inte säga att vi har specifika säkerhetsövningar. Man skulle kunna se det som att 

periodisk fortbildning i Human Factors och organisation som går in lite på det men inte mer än 

så.  

 

Informant 2: 

Nej inte på det sättet. Vi har väl brandövning någon gång om året. Och vi uppdaterar oss i 

sjukvårdsutbildning grund. Så att vi kan plåstra om varandra och ta hand om varandra. Så nej, 

vi skickar folk på utbildning men vi har inte övningar på det sättet.  

 

Informant 3: 
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Jag skulle säga att om det är något vi behöver öva på så är det kanske om någon fallit ner från 

ett hyll-plan som exempel och slagit i huvudet. Det har vi nog aldrig övat så länge jag varit här. 

Men brandövningar har vi då vi utrymmer byggnaden och ser till att det finns en ansvarig för  

varje sektion så att ingen lämnas kvar. 

 

Informant 4: 

Nej det tror jag inte vi gör. Inte mer än någon brandövning per år.  

 

Rapporteringskultur 

 

Frågor: 

1. Hur ser du på rapporteringskulturen i organisationen? 

2. Hur ser du på det rapporteringssystem som ni använder? 

 

Informant 1: 

1. Jo jag tycker den är god. Vi uppmanar varandra att rapportera in händelser i 

avvikelsesystemet och jag uppfattar att det görs.  

 

2. Rapporteringssystemet har för och nackdelar. Det krävs väldigt många klick för att göra en 

avvikelse. Och för personal som inte alltid sitter vid en dator kan nog uppleva det som ett hinder. 

Det skulle behöva vara lite mer tillgängligt.  

 

Informant 2: 

1. Varierande. Jag upplever att vi är duktiga på att rapportera saker i flygsäkerhetsspåret, allts å 

sådant som rör våra helikoptrar med kringutrustning och händelser kopplat till flygning. Det 

finns förbättringspotential man jag tror inte vi tappar så många avvikelser i det spåret. Det kan 

ta lång tid innan man får någon återkoppling. Sen blir man lite matt av att uppfatta att det inte 

händer något, även fast man rapporterar in brister.  
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2. För enskild individ är det ju ett väldigt enkelt system. Det är enkelt att skriva i och att skicka 

iväg. Däremot är det svårt med uppföljning. När man tryckt iväg den utan att varit duktig och 

ta kopia på den själv så kan man knappt hitta den igen i systemet.  

 

Informant 3: 

1. Viljan att rapportera är beroende av hur krångligt vårt rapporteringssystem är. Tidigare hade 

vi att annat system som vi knappade våra avvikelser i. och vi kan se att avvikelserna gått ner 

sedan vi införde det nya systemet. Så folk är mindre benägna att skriva en rapport på grund av 

att det är krångligt. Och jag tror man upplever att man som tekniker inte får någon feedback när 

man skrivit något. Man har knappt någon ledig tid som tekniker och det är krångligt att skriva 

en rapport och man inte får feedback på det man skriver. Då är man inte så benägen att skriva 

en rapport på något även om felet kvarstår. Så jag tror att det är ett problem att systemet är så 

besvärligt. Det tar för lång tid för individen att fylla i en rapport.  

 

Informant 4: 

1. Jag tror att sedan vi införde det nya systemet så har rapporteringsfrekvensen gått ner. Och 

jag tror att det är på grund av att det blev så pass mycket krångligare att rapportera. Sen tror jag 

många känner att det inte kommer hända något efter att man rapporterat. Man vet inte vad det 

kommer leda till att skriva en rapport. Och det har också med personalbrist att göra. Man känner 

att man inte har tid att lägga den halvtimme/timme som faktiskt krävs på rapportskrivande.  

 

2. Systemet är lite krångligt. Eller det är ganska lätta att fylla i men det är svårt att kommentera 

på det och få återkoppling på det. Man vet inte vart avvikelsen är någonstans efter att man 

skickat iväg den. Och det kan ta väldigt lång tid innan den kommer tillbaka med ett svar eller 

en lösning.  

 

Rättvisekultur eller Just Culture 

 

Fråga: 

Vad tycker du om rättvisekulturen i organisationen? 

 



Axel Söderlund Självständigt arbete  

Kadett 644 
Försvarshögskolan  
 

Sida 51 av 54 
 

Informant 1: 

Det är svårt att svara på. Generellt skulle jag säga att vi har en bra kultur. Det känns som att när 

begreppet beskrivs att det är integrerat i vår organisation. Helt klart.  

 

Informant 2: 

Man kommer ju inte undan det där. Varje arbetsplats har sin prägel. Och har man otur har man 

en prägel som inte är förenlig med flygsäkerhet. Jag anser naturligt vis att varje enskild individ 

måste ta ställning, men det är jag som chef som har ansvaret att bryta en kultur om den inte är 

frisk eller inte i linje med det vi håller på med.  

 

Informant 3: 

No Blame Culture är ju en grundförutsättning i flygvapnet och en dela av Just Culture. Och vi 

ligger långt fram i det skulle jag säga. Det är ju vi som skapar kulturen att det är okej att anmäla 

och säga ifrån. Det är på en väldigt hög nivå här.  

 

Informant 4: 

Jag tycker att vi har en rätt bra kultur och man vågar prata om saker.  

 

Human Factors 

 

Fråga: 

Hur ser du på utbildningen i Human Factors? 

 

Informant 1: 

Jag tycker den är bra. Framför allt tycker jag att det är bra att det finns avsatt tid för att diskutera 

de här frågorna som man stöter på dagligen. Om man har diskuterat ett scenario tidigare och ett 

liknande scenario dyker upp så är det enklare att agera rätt. Så den är bra tycker jag.  

 

Informant 2: 
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Jag tycker det är jättebra med Human Factors. Det finns mycket att hämta där i. Jag tycker det 

är bra att man kan diskutera verkliga händelser. Det blir så påtagligt när det har gått bra och när 

det har gått dåligt då. Så det tycker jag man ska använda sig mer av. Men det finns 

utvecklingsmöjligheter även där, man skulle kunna lägga in utbildningar som stärker 

arbetsgruppen till exempel. Det är jätteviktigt att man kan lita på som man jobbar med.  

 

Informant 3: 

Den är ganska gedigen. Den är en grund i vår tekniska utbildning och vi följer upp den vart 

annat år. Det ar positivt att vi har den. Varje gång man går den vecks en tanke som man glömt 

mellan åren. Vi är ju bara människor och det finns en mänsklig faktor i allt. Och normglidning 

är en sådan sak som vi diskuterar mycket för manualer kan vara krångliga och då krävs det 

tolkning.  

 

Informant 4: 

Jag tycker utbildningen human Factors är rätt bra. Det är viktigt att man har den utbildningen i 

ryggen så at man vet hur man ska tänka. Och att man verkligen har en no blame culture. Så jag 

tycker den är viktig och bra.  

 

Personalbrist  

Frågor: 

1. Utöver det som redan nämnts, påverkar personalbristen någon av de tidigare frågorna på 

något sätt? 

2. Hur tror du personalbristen påverkar säkerhetskulturen i organisationen? 

 

Informant 1: 

1. Inte direkt skulle jag säga. Det känns som att det finns någon form av medvetenhet om att 

det är personalbrist. Och att ledningen inte trycker på att vi ska göra klart en service snabbare 

än vad som är tänkt. Det var mer i början när det började bli ont om folk, men nu känns det som 

att det har landat i att de vet om hur mycket folk vi har och vad vi klarar av. Så att vi har en 

rimlig ambitionsnivå. Så jag skulle säga att det inte påverkar just nu i alla fall.  
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2. Det är främst att det blir en stor omsättning av personal. Och det betyder att en person som 

jobbat länge och sen slutat inte kan dela med sig av erfarenheter av olika situationer. Så det är 

väl framför allt det som skulle kunna vara den största risken. Men generellt tror jag inte det 

påverkar så mycket.  

 

Informant 2: 

1. Ja absolut. Vi har fortfarande en hög ambitionsnivå samtidigt som vi lider brist på resurser. 

Vi i Försvarsmakten har ju i oss att anta utmaningar, vilket leder till att ingen vill sänka 

ambitionsnivån. Vi har ibland har vi för låg utbildningsstatus på personalen vilket betyder att 

vi måste skicka fler på utbildning. Och det trissar upp tempot på ett annat sätt för då ska vi 

utbilda så många som möjligt av dom vi har i stället för att acceptera att vi är lite för få. Och 

det bromsas inte tillräckligt mycket på varje nivå.  

 

2. Ja det är jag helt övertygad om. Vi är så uppgiftstyrda och vi vill leverera till vilket pris som 

helst men jag upplever att det går lite för fort. Vi har inte minskat så mycket på det vi ska göra 

men vi ska göra det med färre folk. Och då tappar vi återhämtningsperioder och pressar 

personalen som finns på plats. Förr fanns det marginaler och nu är vi i marginalen och jobbar, 

och det tycker jag inte om.  

 

Informant 3: 

1. Ja jag skulle säga att det påverkar nästan alla frågor. På ett eller annat sätt. Vi som chefer 

tvingas sänka tempot, även om folk själva vill driva på. Just för att saker inte får gå för fort. 

Men ja färre människor som ska göra mer jobb blir alltid en belastning. Mängden flyguppdrag 

som åläggs oss begränsas väldigt lite. Jag kan säga till uppåt att vi går för tungt och då kommer 

ambitionsnivån sänkas. Men det finns fortfarande alltid ett tryck uppifrån att vi ska leverera de 

uppdrag och flygtimmar som är sagt. Så ja det påverkar. Personalbristen är det största problem 

vi har här på Helikopterflottiljen idag skulle jag säga. Att inte alla manualer är 100% spelar inte 

jättestor roll, personalbristen är ett mycket större problem. Det är många tekniker som har slutat 

här på grund av flera olika anledningar, och inte bara på grund av lön. Och det påverkar de som 

är kvar. Om två slutar i en grupp om 6 så är det ju bara 4 kvar. Då kommer dom 4 känna att 

dom måste göra 6 personers jobb. Och då är min viktigaste uppgift att bromsa dom och se till 

att de får rätt stöttning och hjälp så att dom kan fortsätta arbeta på ett säkert sätt.  
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 Det är även personalbrist bland chefer. Vid stressmätningar som vi gjort så är det 

plutonchefer och kompanichefer som har skyhöga stressnivåer. Och det är vår uppgift att hålla 

stressen borta från hangaren. 

 

Informant 4: 

1. Jo men såklart. Som jag nämnde tidigare, har man lite personal och mycket att göra så 

prioriterar man bort saker. Och då blir det avvikelserapporteringen man prioriterar bort. Man 

vet ju också att dom som tar emot avvikelserna har personalbrist också så dom kan inte ta emot 

allt och hantera allt på ett bra sätt många gånger. Så ja det är helt klart att personalbristen 

påverkar kulturen och flygsäkerhetarbetet. Hade man haft fullsatt i organisationen så hade man 

haft tillräckligt mycket folk för att kunna driva avvikelsesystemet och stötta en i de områdena. 

Nu sitter man oftast själv med det.   

 

2. Jag tror att det påverkar genom att personalen och vi chefer har ett så pass stort engagemang 

och vilja att lösa uppgiften som kommer uppifrån. Och då tror jag att man ofta går lite längre 

än vad man kanske ska göra. Men just på grund av att vi har personalbrist så måste vi bromsa 

upp lite på högre nivå. Det här är bara en personlig känsla men det är helt klar att det här 

påverkas av personalen.  

 


