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Varför dessa helikopterhaverier? 

- En jämförande studie mellan stridsflygshaverier och helikopterhaverier 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, jämföra och diskutera eventuella faktorer till varför det har 
skett en så kraftig ökning av helikopterhaverier under de senaste tio åren jämfört med 
stridsflygshaverier. Problemet belyses och analyseras utefter ett MTO- perspektiv (människa, teknik 
och organisation). Stor vikt i uppsatsen läggs på de haverirapporter som är en följd av haverier 
mellan 1997 – 2007. Organisationsförändringar, flygmaskiner och utbildning är exempel på några 
andra delar som också behandlas. Viktigaste slutsatserna med uppsatsen är att helikopterhaverierna 
till stor del berott på den mänskliga faktorn medan stridsflyget har haft mer varierande orsaker. 
Faktorer som kan ha påverkat så att helikopterhaverierna har ökat jämfört med stridsflygshaverierna 
är följande tre. 
  

- Sammanslagningen av armeflyget, marinflyget och helikopterverksamheten i Flygvapnet. 
- Att flygning med helikopter i större omfattning sker på låg höjd. 
- Fler personer i en besättning kan påverka flygningen. 
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Abstract 
 

Why all these helicopter crashes? 
– a comparison between fighter jets and helicopter crashes 

 
The purpose of this essay is to investigate, compare and discuss possible factors that have contributed 
to the big increase in helicopter crashes in the last ten years compared to fighter jets. The problem is 
looked upon and analyzed from an HTO perspective (human, technology and organisation). A lot of 
the essay is focused on the investigation reports that has followed all crashes between 1997-2007. 
Organisational change, different aircrafts and education and training are examples of other factors 
that are discussed in the essay. The most important conclusions that have been drawn are that 
helicopter crashes are mostly due to human factors reasons. Fighter jet crashes have more variation in 
the causes. Factors that may have been contributing in increasing helicopter crashes compared to 
fighter jets are: 
 

- The fusion between the army, marine and air force helicopter units 
- Helicopter flying is more frequently done on a lower altitude 
- There are more people part of the helicopter crew which can affect the flight 

 
 
 
 
 
 
Key words: helicopter, combat aircraft, HTO, crashes  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den svenska Försvarsmakten har sedan 90-talet genomgått stora förändringar. Den största 
förändringen påbörjades i och med försvarsbeslutet 2004. Försvarsmakten skulle påbörja 
arbetet med att gå från ett invasionsförsvar med syfte att försvara landets territorium till ett 
insatsförsvar med syfte att kunna verka på platser utanför rikets gränser.1 Beslutet krävde en 
stor omorganisation gällande antalet utbildningsplattformar och lade grunden till det som 
skulle komma att innebära förändringar i det personalförsörjningssystem som i år, 2010 går 
från värnpliktiga till kontraktsanställda soldater och sjömän. 
 
I kombination med att Försvarsmakten har fått minskade ekonomiska medel så har 
Försvarsmaktens alla vapengrenar krympt till vad de är idag.2 System fasas ut och det är svårt 
att ersätta dem med nya då pengarna inte räcker till.  
 
Helikopterförmågan är idag något som efterfrågas från många håll i Försvarsmakten både 
inom landet och i Sveriges insatsområden. I Afghanistan efterfrågas helikoptrar som kan 
genomföra medevac (evakuering med medicinsk personal och utrustning) och casevac 
(evakuering utan medicinsk personal och utrustning), samtidigt som utbildningsplattformarna 
hemma i Sverige vill kunna öva med helikoptrar inför en kommande insats. Mängden 
helikoptrar som finns idag inom helikopterflottiljen täcker dock inte framtidens behov.3 Detta 
försöker Försvarsmakten lösa med hjälp av att införskaffa ett nytt medeltungt 
helikoptersystem (hkp14), men det lider av allvarliga förseningar som resulterat i att systemet 
kan vara operativt tidigast 2017.4  
 
Frågan är om turbulensen i Försvarsmakten också har bidragit till att säkerhetsarbetet gällande 
helikopterverksamheten har åsidosatts? De senaste tio årens flygning med helikopter har som 
statens haverikommission (SHK) beskriver det, resulterat i ett oacceptabelt antal haverier.5  
 
Det som fångar mitt intresse i situationen är att det måste finnas någon form av 
bakomliggande förklaring till varför det har blivit så många haverier. För att försöka förklara 
och tydliggöra det som har hänt så har jag valt att genomföra en jämförelse mellan helikopter 
och stridsflyg. Anledningen till att jag vill använda stridsflyget att jämföra med är för att 
statistiken från den delen av Flygvapnet visar på en minskning av haverier till skillnad från 
helikopter. Jämförelsen är tänkt att göras med hjälp av att studera SHK:s utredningar från 
haverier med respektive flygmaskiner. SHK har i sin tur beställt en utredning av företaget 
MTO Psykologi och resultatet kommer att användas för att förtydliga vissa delar av 
problemet. 
 
 
 

                                                
1 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, hämtad 2010-04-12, s. 13 
2 Regeringen, Militära försvarets andel av BMP, hämtad 2010-04-12 
3 Tolgfors , Så här löser vi Sveriges problem med helikoptrarna, 2010-04-19 
4 Holmström, 2010-06-02 
5 SHK, Rapport RM2008:04, hämtad 2010-04-12, s. 9 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, jämföra och diskutera eventuella faktorer till varför vi 
har sett en så kraftig ökning av helikopterhaverier under de senaste tio åren medan stridsflyget 
har visat på en minskning av haverier. Anledningen till att det är så intressant att studera är för 
att det är alldeles för många i helikopterhaverierna som har mist livet, liv som Försvarsmakten 
och individernas anhöriga inte har råd att förlora. 
 

 Vad är det för faktorer som skiljer mellan haveriorsakerna för stridsflyg och 
helikopter? 

 Vilka faktorer kan ha påverkat så att helikopterhaverierna har ökat jämfört med 
stridsflygshaverierna? 

1.3 Definitioner & centrala begrepp 
Statens haverikommission (SHK) 
Statens haverikommission kom till 1978 i syfte att utreda alla former av flygolyckor, civila 
som militära. 1990 utökades detta med att SHK skulle utreda alla olyckor som sker i luften, på 
marken eller på vattnet. En händelse som kunde ha lett till en allvarlig olycka men inte gjorde 
det kan också vara en uppgift för SHK att utreda. Omkring femtio olyckor och tio allvarliga 
händelser utreds varje år.6 
 
Stridsflyg (stridsflygplan)  
”flygplan utrustat för insats i krig av flygburna vapen eller spaningsuppgifter.”7 
 
SFI  
”Speciell förarinstruktion – av operatören producerad och godkänd instruktion anpassad till 
flygoperatörens driftsförutsättningar och som bl.a. beskriver handhavande och nödinstruktion 
för speciellt flygplan”8 
 
Vmin 
Lägsta tillåtna fart inom flygning med 39 Gripen.9 
 
Vortex ring state  
”aerodynamiskt återcirkulationsfenomen som gör att helikoptern tappar lyftkraft.”10 

1.4 Avgränsningar & antaganden 

1.4.1 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att enbart bearbeta stridsflyg och helikopterverksamhet inom den 
svenska Försvarsmakten. Varför dessa två har valts är för att dessa arbetar inom samma arena 
och tillhör samma vapenslag (Flygvapnet). Gemensamt mellan dem är också att de båda 
arbetar med flygning som är mer riskabel än civil flygning eller transportflyget som också är 

                                                
6 Haverikommissionen, uppgifter, hämtad 2010-04-19 
7 Nationalencyklopedin, sökning: stridsflygplan 2010-04-19 
8 SHK, Rapport RM2007:03, hämtad 2010-04-15, s. 6 
9 SHK, Rapport RM2005:01, hämtad 2010-04-15, s. 5 
10 SHK, Rapport RM2005:01, hämtad 2010-04-15, s. 5 
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en del av flygvapnet.11 Den statistiska tidsperioden som uppsatsen hanterar är avgränsad till 
åren mellan 1997 – 2007. Syfte med det är att bearbeta en längre tidsperiod som sträcker sig 
från den tid då svenska Försvarsmakten bedrev relativt mycket flygning till en tidsperiod i 
närtid då antalet flygtimmar har minskat. Just denna tidsperiod har också haft ett ökande antal 
helikopterhaverier. 
 
Uppsatsen avgränsas också till de haverier där SHK har gjort en utredning och publicerat dem 
offentligt på sin hemsida. Syftet med det är att inte bearbeta någon information som är klassad 
som hemlig. Sökningen på haverikommissionens hemsida är genomförd 2010-04-20.  

1.4.2 Antaganden 
Skribenten antar att de personer som läser denna uppsats har någon form av grundläggande 
förståelse för Försvarsmakten och dess verksamhet. Detta innebär att enklare ord och begrepp 
med försvarsmaktsanknytning inte kommer att förklaras i någon större utsträckning. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad i åtta kapitel 
Första kapitlet är inledningen, här beskrivs bakgrunden till uppsatsen samt det syfte som 
uppsatsen har. Här beskrivs också de valda frågeställningarna samt avgränsningar och 
antaganden. 
Andra kapitlet beskriver uppsatsens metod och hur den är tänkt att genomföras. Kapitlet 
avslutas med material och källkritik. 
Tredje kapitlet beskriver uppsatsens teori, tidigare forskning samt ett val av teorimodell. 
Fjärde kapitlet innehåller uppsatsens empiriska material. 
Femte kapitlet består av en analys och diskussion där det empiriska materialet behandlas. 
Sjätte kapitlet består av en slutdiskussion. Där diskuteras tidigare diskussion för att 
sammanfatta det som tidigare skrivits samt att föra in andra synvinklar som inte lagts fram i 
tidigare diskussioner. 
Sjunde kapitlet är slutsatser, här dras slutsatser av det som framkommit av det som tidigare 
diskuterats. Författarens egna reflektioner presenteras och förslag till vidare forskning. 
Åttonde  kapitlet innehåller en sammanfattning av hela arbetet. 

                                                
11 Försvarsmakten, Om flygvapnet, hämtad 2010-04-19 
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2. Metod 
Inledningsvis så kommer jag att arbeta med att ta fram tidigare forskning inom området i syfte 
att hitta arbeten som behandlar liknande ämnen. Syftet med det i sin tur är att hitta intressant 
forskning som jag kan dra nytta av och samtidigt undvika att genomföra ett arbete som redan 
är genomfört. Baserat på tidigare forskning så kommer jag sedan att arbeta fram en 
teorimodell som jag kan använda för att analysera mitt material. Materialet som jag kommer 
att använda kommer att redovisas med hjälp av en deskription. Efter att deskriptionen är 
genomförd så kommer jag att använda min modell för att analysera materialet och efter det 
kunna göra en komparation. Komparationen kommer att ske i form av en blandning mellan 
analys och diskussion. Slutligen kommer jag att dra slutsatser av analys- och diskussions- 
resultatet för att kunna svara på frågeställningarna. 
 
Materialet till uppsatsen är hämtat ur utredningar och andra källor som är de primära eller har 
en god närhet till den ursprungliga källan. Uppsatsen har inte för avsikt att ge en heltäckande 
bild av alla militära haverier med helikopter och stridsflyg, men avsikten är däremot att ge en 
bild av flertalet faktorer som kan spelar in vid ett haveri. Tanken är också att uppsatsen ska 
påvisa likheterna och skillnaderna mellan faktorerna för helikopterhaverierna respektive 
stridsflygshaverierna 

2.1 Material & källkritik 
Större delar av mitt underlag till denna uppsats är utredningar genomförda eller beställda av 
SHK.  Haveriutredningarna är så kallad primärdata och de personer som genomför 
utredningarna har för avsikt att utreda sanningen i vad som har hänt med respektive 
luftfarkost. Det är respektive utredares jobb att utreda sanningen bakom varje haveri, men de 
personer som genomför haveriutredningarna tar sin information från de källor som de lyckas 
får tag på och måste bedöma tillförlitligheten på dem. Av olika anledningar kan det vara så att 
utredarna matas med felaktig information som i sin tur kan innebära att utredningen får ett 
resultat som avviker från verkligheten. En händelse kan tolkas helt olika av olika människor 
och det är något som utredarna måste försöka att ta hänsyn till. I vissa utredningar så nämns 
det att det finns oklarheter inom några områden, men jag som skribent har inställningen att 
utredningarna är så objektivt genomförda som möjligt. 
 
MTO Psykologi har i sin utredning utgått från och analyserat flera av Försvarsmaktens 
styrande dokument. Inom helikopterflottiljen så har avvikelserapporter, riskanalyser, 
arbetsmiljömätningar samt protokoll från bland annat flygsäkerhetsmöten analyserats.12 Dessa 
analyser av dokumenten ser jag som mycket professionellt genomförda, men en analys av 
dokument genomförs nästan alltid av människor och tolkningar kan resultera i svar som inte 
överensstämmer med verkligheten.  
 
Utöver dokumenten så genomförde MTO Psykologi också ett femtiotal intervjuer med 
personal som arbetade på olika nivåer inom Helikopterflottiljen och Högkvarteret. Det har 
också genomförts ett studiebesök på ett civilt företag som arbetar med helikopterverksamhet 
(StatoilHydro).13 Att turbulensen inom Försvarsmakten och inte minst Helikopterflottiljen har 
pågått i så många år kan ha haft inverkan på resultatet av intervjuerna bland personalen på 

                                                
12 Kecklund, Anderzén m.fl., 2008, s. 26 
13 Kecklund, Anderzén m.fl., 2008, s. 26 
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lägre nivå. Någon form av bitterhet och uppgivenhet över situationen kan ha uppstått och 
svaren på frågorna kan möjligtvis ha färgats av det som det pratas om i fikarummet. 

3. Teori  

3.1 Tidigare forskning 
Någon forskning som arbetar med exakt samma sak som jag avser att undersöka med den här 
uppsatsen har jag inte hittat. Det finns dock en utredning gjord som undersökte 
säkerhetskulturen på Helikopterflottiljen. Inom området för begreppet MTO (människa, 
teknik och organisation) finns det däremot mer forskning genomförd. Mänskliga faktorn och 
samspelet mellan människa maskin är i allra högsta grad ett intressant forskningsområde, 
något som bearbetats i flertalet forskares avhandlingar. Detta är något som läsaren vid intresse 
själv kan titta vidare på genom att genomföra en sökning på MTO, HTO (human, teknologi 
and organisation), human errors eller Shappell and Wiegmann . Jag har valt att fokusera på 
Rollenhagen (1997) som jag anser beröra mitt ämne mer än någon annan forskning. 
 

3.1.1 Rollenhagen (1997) 
Boken: Sambandet människa, teknik och organisation och är skriven av Carl Rollenhagen . 
Boken handlar i många stycken om mänskliga beteendetendenser och varje del i MTO 
beskrivs som delsystem där delarna tillsammans bildar det slutgiltiga systemet. System av 
system kan det lättare beskrivas som. Boken beskriver i detalj hur samspelet mellan dessa tre 
spelar in för säkerheten i olika former av verksamhet. Samspelen som han beskriver är mellan 
människa -teknik, människa -administration och administration - teknik.  
 
” Ett systems säkerhetsnivå kan hypotetiskt antas vara en funktion av kvalitén på tre 
överordnade variabler samt deras relationer, nämligen: 
 
1. Kvalitén på det tekniska systemet; 
2. Kvalitén på det administrativa/organisatoriska systemet dvs. de rutiner och regler som styr 
drift, underhåll och kvalitetssäkring; 
3. Kvalitén på det mänskliga systemet (dvs. individernas kunskap och attityder); 
4. Kvalitén på relationerna mellan ovanstående variabler.”14 

3.1.2 MTO Psykologi 
Företaget MTO Psykologi har efter beställning av SHK tagit fram en utredning som heter 
Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet15. Utredningen har 
gjorts till följd av att det sedan 2000 har skett flera allvarliga olyckor med helikoptrar från 
Försvarsmakten med resultat att fjorton personer har mist livet. I utredningen har bland annat 
en avgränsning gjorts att de inte jämför helikopterflottiljens verksamhet med övriga 
Försvarsmaktens.16 Utredningen avrapporterades i september 2008 och den visade på flera 
brister inom helikopterflottiljen. Utredningen pekade specifikt på behovet av de sju följande 
åtgärderna: 
 
”1. Försvarsmaktens ledning bör skapa en återuppbyggnadsperiod för Helikopterflottiljen för 
                                                
14 Rollenhagen, 1997, s. 22 
15 Kecklund, Anderzén m.fl., 2008 
16 Kecklund, Anderzén m.fl., 2008 s. 27 
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att återställa balansen mellan uppdrag och resurser i verksamheten ("time-out”). 
 
2. Försvarsmaktens ledning bör lyfta upp säkerhet som ett prioriterat område. 
 
3. Försvarsmaktens flygverksamhet bör ha en oberoende tillsynsfunktion. 
 
4. Styrning och ledarskap inom Högkvarteret bör tydliggöras och utvecklas. 
 
5. Ledarskapet inom Helikopterflottiljen bör utvecklas. 
 
6. Ett systematiskt och dokumenterat arbetssätt för att hantera förändringar och 
kulturskillnader inom Helikopterflottiljen bör skapas. 
 
7. Åtgärder för att förbättra lärande och erfarenhetsåterföring bör utvecklas såväl inom 
Helikopterflottiljen som övriga berörda delar av Försvarsmakten.”17 

3.2 Vald teorimodell 
Baserat på Rollenhagens bok har jag valt att genomföra min analys av mitt material med 
utgångspunkten i människa, teknik och organisation. Ett sätt som är snarlikt Rollenhagens, 
men modifierat för att det ska passa det arbetsområde som jag har valt. I följande stycken så 
kommer det definitioner av vad som i uppsatsen menas med människa, teknik och 
organisation och hur det empiriska materialet skall kategoriseras in i respektive för att kunna 
ha som bas i resten av arbetet.  
 
Människa - Under kategorin människa kommer jag att härleda allt material som har med den 
mänskliga faktorn att göra. Haverier som är en följd av att en människa har fattat något 
felaktigt beslut. T.ex. glömska eller misstag. 
 
Teknik – Under kategorin teknik kommer jag att härleda allt material som har med teknik att 
göra. T.ex. haverier som är en följd av att någon form av teknisk utrustning inte har fungerat 
som den var konstruerad att göra. Det kan i sin tur vara att mätvärden inte överensstämmer 
med verkligheten eller någon form av materialutmattning.  
 
Organisation – Under kategorin kommer jag att härleda det material som har med 
organisation att göra. Haverier och fakta som kan härledas till exempelvis 
organisationsförändringar och utbildning. 

                                                
17 Kecklund, Anderzen m.fl., 2008, s. 9-10 
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4. Empirisk undersökning 

4.1 Stridsflyg 
Under denna rubrik så beskrivs kort stridsflygsorganisationen. Det görs också en kort 
beskrivning av de flygplanstyper som har varit i aktiv tjänst under tidsperioden 1997 – 2007 
och har varit objekt för någon haveriutredning. Sedan följer en beskrivning av hur 
flygförarutbildningen har genomförts under samma tidsperiod för att avslutningsvis redovisas 
haverier. 
 
Under tidsperioden 1997 – 2007 så har det varit tre typer (Draken, Viggen, Gripen) av 
stridsflygplan i aktiv tjänst i Flygvapnet och samtliga tre flygplan har tillverkats av SAAB. 
Två utav dem har varit föremål för haveriutredningar. 
 

4.1.1 Stridsflygsorganisationen 1997 – 2007 
Flygvapnets organisation har likt övriga truppslag varit utsatta för nerläggningar och stora 
förändringar. 1997 huserade Flygvapnet på åtta stycken flottiljer. Mycket av det som kom att 
hända under 1997 och framåt var ett led av vad försvarsbeslutet 1996 då beslut fattades att två 
flottiljer skulle läggas ner (F5 och F15) sommaren 1998.18 
 
Nästa försvarsbeslut år 2000 var det nya nedskärningar som skulle göras, vilket i sin tur 
innebar att ytterligare två flygflottiljer skulle avvecklas. Denna gång var det F10 och F16 som 
fick det tråkiga beskedet, dock så sköts avvecklingen av F16 upp under tiden som det utreddes 
vart flygskolan i Ängelholm (F10) skulle placeras. Året för nedläggning blev istället 2003. 
Försvarsbeslutet 2004 innebar att F4 skulle läggas ner, avvecklingen var genomförd 2006. 
Denna nedläggningskarusell resulterade i att flygvapnet, 2007 hade tre flottiljer som flög 
stridsflyg (F7, F17 och F21)19.20 

4.1.2 Flygplanstyper 
 
37 Viggen 
Flygplanstypen beställdes och levererades i både en och två sitsig version. Det första 
flygningen med en serietillverkad Viggen genomfördes i november 1977 och flygplanstypen 
genomförde sin sista flygning i aktiv tjänst 2005. Totalt 313 stycken Viggen levererades till 
Flygvapnet.21 
 
39 Gripen 
Flygplanstypen togs i aktiv tjänst för första gången 199622 och fyra olika versioner har 
levererats till Flygvapnet. Flygplanstypen är fortfarande i aktiv tjänst idag och har totalt 
levererats i 203 exemplar till Flygvapnet.23  
                                                
18 Svensk flyghistorisk förening, Förband, flygflottiljer och kamratföreningar, hämtad 2010-
04-19 
19 Försvarsmakten, Om flyget, hämtat 2010-04-19 
20 Nationalencyklopedin, sökning på samtliga flygförband som har funnits i Sverige mellan 
1997-2007, 2010-04-19 
21 Widfeldt & Hall, 2005, s. 59, 84, 115 
22 SAAB, About Saab, hämtat 2010-04-20 
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4.1.3 Utbildning 
Till och med 1998 genomfördes GFU (Grundläggande Flygutbildning, för Stridsflyg) under 
en tolvmånaders period på F5 i Ljungbyhed. Halva GTU:n (Grundläggande taktisk 
utbildning) genomfördes därefter på samma plats för att avslutas med resterande sex månader 
på F16 Uppsala. Som en följd av att F5 lades ned 1998 flyttades GFU:n till F10 1999, men i 
övrigt genomfördes utbildningen på samma sätt. GTU:n däremot kortades ned till sex 
månader och genomfördes på F16 Uppsala. 2003 – 2004 genomfördes en flytt av flygskolan 
till Malmen (Helikopterflottiljen). I övrigt så utbildningen likadan ut. 2004 flyttade även 
GTU:n till Malmen och den gjordes om till att åter igen vara tolv månader lång. Denna 
utbildningsform och utbildningsplats är samma än idag. Piloterna är inte färdigutbildade när 
de lämnar Malmen, utan har enbart genomfört GFU och GTU på flygplanstypen Sk60. Under 
tidperioden 1997 – 2007 så har samtliga piloter efter genomförd GFU och GTU slussats ut i 
landet för att lära sig att flyga sin respektive flygplanstyp. Något som i sin tur också har gjorts 
på olika platser i landet men 2007 var samlat till F7 Såtenäs.24  

4.1.4 Haverier 1997 – 2007 
SHK har under tidsperioden 1997 – 2007 genomfört utredningar på fyra stycken totalhaverier 
gällande stridsflyg. Ett på flygplanstypen 37 Viggen (1998) och tre stycken på flygplanstypen 
39 Gripen (1999, 2005 och 2007). Inget av totalhaverierna har resulterat i att någon av 
piloterna mist livet. 
  
19 augusti 1998 startade två stycken 37 Viggen från Kallax (F21 Luleå) för att genomföra en 
övning i avancerad flygning i rote. Det innebär att två flygplan ska flyga tätt ihop med en liten 
förskjutning i längd. En rotechef befinner sig främst i formationen och flygeleven skall följa 
läraren och försöka bibehålla samma avstånd. Efter ca 20 minuters flygning ökar läraren i 
främre planet sitt gaspådrag varvid ett kort skärande ljud hörs, följt av en smäll. Motorn 
stannar och går inte att efter flera försök återstarta. 55 km SO om Luleå utlöste piloten 
räddningssystemet och lämnade i och med det sitt flygplan. SHK:s haveriutredning kom fram 
till att haveriet berodde på att ett lager i motorn hade skurit och att haveriet inte förelågs av 
något pilotfel. Piloten hade vid tillfället en total flygtid på 980 timmar var av 663 timmars 
flygning på flygplanstypen.25 
 
20 september 1999 startade två stycken 39 Gripen från Såtenäs (F7) för att genomföra 
luftstridsövning på låg höjd över Vänern. Rotetvåan påbörjar ett anfall mot det andra planet 
och kommer efter någon minuts manövrerade för nära målets baksektor och försöker göra en 
halvrollsliknande manöver. ”Under denna halvrollsliknande manöver passerade han igenom 
målets ändvirvlar och fick en kraftig aerodynamisk störning på 1250 m höjd i nära vertikal 
dykning.”26 Piloten får efter det inte den styrspaksrespons han vill ha och samtidigt 
markkollisionsvarning D, vilket innebär att piloten behöver göra en upptagning över en 
belastning på 10 G för att klara sig från kollision med vattnet (denna upptagning är över den 
g-belastning som människan med säkerhet klarar av att genomföra rent fysiskt). Piloten väljer 
därför att aktivera räddningssystemet och lämna flygplanet. SHK:s utredning visar att 
flygplanets egna system hade hävt det ofördelaktiga flygläget i samband med att piloten 
aktiverat räddningssystemet och planet hade i och med det varit möjligt att flyga igen. 

                                                                                                                                                   
23 Widfeldt & Hall, 2005, s. 84, 109, 110 
24 Persson, 2010-06-03 
25 SHK, Rapport ML1999:03, hämtad 2010-04-15 
26 SHK, Rapport RM2002:02, hämtad 2010-04-15, s. 5 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum FHS XXX 
Kd 514 Martin Sehlberg 2010-06-28 13(28) 
OP 07-10 

   

Resultatet av utredningen blev tio stycken rekommendationer som övergripande handlade om 
att Försvarsmakten bör se över viss teknisk utrustning samt hur utbildningen genomförs. 
Piloten hade vid tillfället en total flygtid på 1063 timmar var av 103 på flygplanstypen.27 
 
1 juni 2005 inträffade en olycka under en luftstridsövning över Östersjön med 39 Gripen. Det 
som övades förutom själva luftstriden var engelsk radioterminologi och målangivning. I 
samband med en undanmanöver gjorde piloten i målflygplanet en upptagning som resulterade 
i att han fick en varnig för att hans fart var för låg förhållandevis till hans flygläge. Piloten 
svarar på detta genom att öka gaspådraget varvid han uppfattar att planet inte reagerar på 
spakutslagen på ett tillfredställande sätt. Piloten sänker då gaspådraget och väntar på att planet 
ska gå ur det okontrollerade flygläget. När planet har fallit till 2000 meters höjd och 
fortfarande inte är kontrollerbart väljer piloten att aktivera räddningssystemet och lämnar sitt 
flygplan. SHK:s haveriutredning har kommit fram till att det inte var något tekniskt fel på det 
aktuella flygplanet som har bidragit till haveriet. Orsaken till haveriet anses vara att planet 
manövrerades till det ofördelaktiga flygläget och styrsystemet inte förmådda att häva 
situationen.28 
 
 ”En bidragande orsak var att piloten inte vidtog åtgärder helt enligt SFI (Speciell 
Förarinstruktion), vilket till viss del kan bero på att beskrivningen i denna inte var tillräckligt 
tydlig avseende åtgärder vid Vmin-varning och okontrollerade flyglägen. Ytterligare en 
bidragande orsak var sannolikt den bristande flygtrim som var en följd av den låga 
flygtidstilldelning som piloten erhållit de senaste fyra åren.”29 
 
Piloten hade vid tillfället en total flygtid på 1187 timmar varav 180 timmar på 
flygplanstypen.30 
 
19 april 2007 havererar en 39 Gripen vid Vidsels flygbas. Piloten genomför ett landningsvarv 
över basen med belastningen 8,6 G och vid utgången av svängen då belastningen minskat till 
5,5 G uppfattar piloten det som att huven exploderade och att han därefter sköts ut ur planet 
med hjälp av raketstolen. Räddningssystemet hade aktiverats utan att piloten utlöst det 
självmant. SHK:s utredning visade att räddningssystemet ”…aktiverades på grund av 
utskjutningshandtagets form, ytfriktion och placering samt utskjutningsmekanismens låga 
hållkrafter.”31 Piloten anses inte ha gjort något fel som bidragit till haveriet och hade vid 
tidpunkten en total flygtid på 2275 timmar, varav 698 på flygplanstypen. Problemet med 
handtaget var dock känt sedan tidigare men man hade valt att inte göra något åt det.32 

4.2 Helikopter 
Under denna rubrik så beskrivs kort helikopterorganisationen under tidsperioden och de 
helikoptertyper som har varit i aktiv tjänst. De helikoptertyper som nämns har alla varit objekt 
för någon haveriutredning. Sedan följer en beskrivning av hur helikopterförarutbildningen har 
genomförts under samma tidsperiod. Avslutningsvis så redovisas haverier. 
 

                                                
27 SHK, Rapport RM2002:02, hämtad 2010-04-15 
28 SHK, Rapport RM2007:03, hämtad 2010-04-15 
29 SHK, Rapport RM2007:03, hämtad 2010-04-15, s. 8 
30 SHK, Rapport RM2007:03, hämtad 2010-04-15 
31 SHK, Rapport RM2008:01, hämtad 2010-04-15, s. 8 
32 SHK, Rapport RM2008:01, hämtad 2010-04-15 
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Under tidsperioden har sex (hkp 4, 6, 9, 10, 11, 15) helikoptertyper varit i aktiv tjänst och fem 
har varit objekt för någon form av haveriutredning. Under dessa haverier har 14 personer mist 
livet. 

4.2.1 Helikopterorganisationen 1997 -2007 
Regleringsbrevet gällande för budgetåret 1997 skulle komma att bli startskottet för en 
omfattande omorganisation inom helikopterverksamheten i Försvarsmakten. För tillfället 
fanns det sju stycken FRÄD-grupper (flygräddningsgrupper), tre helikopterdivisioner och två 
enheter tillhörande armeflyget. Försvarsmakten skulle påbörja arbetet med att få en ny 
struktur på organisation och ledning. Efter att 1998 ha omorganiserats i en FRÄD-division 
och fyra helikopterbataljoner så togs steget till organiseringen av Helikopterflottiljen den 1:a 
januari 1999. En helikopterflottilj med en stab och fyra verksamhetschefer.  
 
”Syftet var främst att få samordningsvinster avseende produktionsledning, 
materielanskaffning, reservdelsförsörjning, utbildning, studier och utveckling samt prov och 
försök av ny materiel.33”  
 
Senare samma år lämnade Försvarsmakten in ett förslag till regeringen om 
förbandsnedläggningar inom Helikopterflottiljen och i december 1999 så fattade riksdagen 
beslutet att den 1:a juli 2000 så skulle den föreslagna organisationen vara införd. Nu återstod 
2.helikopterbataljonen (Göta helikopterbataljonen), 4.helikopterbataljonen (Östgöta 
helikopterbataljon) och 1.helikopterskvadronen (senare benämnd Norrlands 
helikopterskvadron). Organisationen höll sig oförändrad under tre års tid, men på grund av 
bristande resurser så fick helikopterflottiljen lämna FRÄD -verksamheten i Sundsvall och 
Visby under sommaren 2002, dessutom så fick ambulanshelikopterverksamheten i Lycksele 
läggas ned och arbetet övertogs av civila aktörer. 2003 var det dags för förändring igen, då 
infördes Helikopterflottiljen som en flottilj under Flygvapnet och underställdes 
flygvapeninspektören. Ett år senare (2004) var dags igen, denna gång lite mer omfattande, då 
4.helikopterbataljonen inte längre skulle vara en egen organisationsenhet. Divisionerna och 
kompanierna i Linköping (Malmen) blev underställda flottiljstaben och 
förbandsbeteckningarna ändrades till skvadroner.34 
 
Försvarsbeslut 2004 innebar också att två huvudorter infördes och valet föll på Linköping 
(Helikopterflottiljen) och Ronneby (3.helikopterskvadronen). Begränsad verksamhet 
förflyttades till Luleå samt att verksamheten i Boden och på Berga kom att avvecklas under 
året 2005. Perioden mellan 2006 och 2007 var Helikopterflottiljens organisation oförändrad 
och stationeringsplatserna var Linköping, Ronneby, Kallax (Luleå) och Såtenäs. Figur 1.1 
visar en översikt över helikopterverksamhetens förändringar under tidsperioden. 
 

                                                
33 Lind, Försvarsmaktens helikopter 4 – frågan om vidmakthållande eller avveckling, hämtat 
2010-04-15, s. 59 
34 Lind, Försvarsmaktens helikopter 4 – frågan om vidmakthållande eller avveckling, hämtat 
2010-04-15 
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Figur 135 
 

4.2.2 Helikoptertyper 
Helikopter 4 
Helikoptertypen köptes i flera omgångar i fyra olika versioner. Helikoptern togs i aktiv tjänst 
1963 och sista flygningen genomfördes 2008. Totalt 25 stycken är levererade till 
Försvarsmakten.36 
 
Helikopter 6 
Helikoptertypen köptes i tre versioner och var i aktiv tjänst mellan 1968 – 2004. Totalt 34 
stycken är levererade till Försvarsmakten.37 
 
Helikopter 9 
Helikoptertypen köptes i två versioner och var i aktiv tjänst mellan 1985 – 2009. Totalt 25 
stycken helikoptrar är levererade till Försvarsmakten.38 
 
Helikopter 10  

                                                
35 Lind, Försvarsmaktens helikopter 4 – frågan om vidmakthållande eller avveckling, hämtat 
2010-04-15, s. 64 
36 Widfeldt & Hall, 2005, s. 72 
37 Widfeldt & Hall, 2005, s. 78 
38 Widfeldt & Hall, 2005, s. 79 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum FHS XXX 
Kd 514 Martin Sehlberg 2010-06-28 16(28) 
OP 07-10 

   

Helikoptertypen köptes i 12 exemplar och togs i aktiv tjänst 1988. Helikoptertypen är 
fortfarande i tjänst idag.39 
 
Helikopter 11 
Helikoptertypen köptes i en version och var i aktiv tjänst mellan 1994 – 2004. Totalt 5 
stycken helikoptrar är levererade till Försvarsmakten.40 

4.2.3 Utbildning 
Helikopterförarutbildningen har under tidsperioden likt hela helikopterorganisationen utsatts 
för flera förändringar. Perioden innan och mellan 1997 och 1998 genomförde Flygvapnet och 
Armeflyget en gemensam grundläggande helikopterutbildning (GHU). Marinens piloter 
genomförde i sin tur en egen GHU. Grundläggande taktisk utbildning(GTU) och 
grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) genomfördes sedan separat på respektive enhet 
för Flygvapnet, Armeflyget och Marinflyget. I och med att Helikopterflottiljen bildades 1998 
så skulle även flygförarutbildningen förändras och bli mer enhetlig. 1999 påbörjades detta 
arbete med att GHU blev gemensam för tidigare Flygvapnet, Arme- , Marin-flyget och 
genomfördes på Malmen i Linköping. Hela steget ut togs dock inte, så GTU och GFSU 
fortsatte att genomföras separat, men denna gång organisatoriskt inom Helikopterflottiljen. 
Året efter var det dags igen. GHU fortsatte vara gemensam för hela Helikopterflottiljen, men 
nytt för 2000 var att GTU genomfördes gemensamt inom Helikopterflottiljen, men på två 
ställen i landet, Boden och Linköping. GFSU var fortsättningsvis likt 1999 att vara separat för 
Försvarsmaktens tre truppslag. 2001 genomfördes den sista förändringen inom tidsperioden 
1997 – 2007. GTU blev nu ändrad och genomfördes enbart på ett ställe, men GFSU fortsatte 
att vara separat för respektive enhet.41  

4.2.4 Haverier 1997 – 2007 
11 augusti 2000 havererar en helikopter 10 vid fjället Kaskasapakte i Tafalamassivet. 
Besättningen skulle genomföra en räddningsaktion och hjälpa två nödställda som befann sig i 
området. Flera av de alpingrupper som befann sig i området för att hjälpa till vid räddningen 
vittnar om hur helikopterns huvudrotor kl 01.36 kommer mycket nära klippväggen och ca 25 
meter från de nödställda slår i. Vid kollisionen med klippväggen vrids helikoptern åt vänster 
ut från klippväggen. Därefter faller helikopter ett femtiotal meter och havererar. De tre 
ombordvarande i besättningen omkommer omedelbart. SHK:s utredning visar att någon direkt 
orsak till haveriet ej har kunnat fastställas, men att det inte var några tekniska fel med 
helikoptern.42  
 
”Trötthet och brister i besättningssamarbetet genom en alltför stor tilltro 
till varandras yrkeskunnande kan ha varit bidragande orsaker till olyckan.”43  
 
Besättningschefen hade vid tillfället en totalflygtid på 6000 timmar var av 1900 timmar på 
typen. Andreföraren hade vid tillfället en total flygtid på 4730 timmar var av 2010 timmar på 
typen. Vem som flög helikoptern vid haveriögonblicket går ej att avgöra.44 

                                                
39 Widfeldt & Hall, 2005, s. 80 
40 Widfeldt & Hall, 2005, s. 81 
41 Lundstedt, 2010-04-21 
42 SHK, Rapport RM2002:01, hämtad 2010-04-15 
43 SHK, Rapport RM2002:01, hämtad 2010-04-15, s. 5 
44 SHK, Rapport RM2002:01, hämtad 2010-04-15 
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27 januari 2003 avbryts en flygning med helikopter 4 mellan Berga och Malmen. Flygningen 
avbryts på grund av den dåliga sikten och en återflygning till Berga påbörjas. Under 
återflygningen kolliderar helikoptern med vattenytan och en mindre skada gör att 
besättningen tvinngas landa på en närliggande ö och kalla på hjälp. SHK:s utredning visar på 
att flygningen har skett på låg höjd med dåliga yttre referenser och en bidragande orsak kan 
ha varit att förarna hade ställt höjdvarningssystemet på endast 5 fot. Försteföraren hade vid 
tillfället totalt 1554 timmars flygning var av 210 på typen. Andreföraren hade vid tillfället 
totalt 1850 timmars flygning var av 218 på typen.45  
 
25 mars 2003 havererar en helikopter 11 i samband med en övning kallad: livräddning öppet 
vatten. Helikoptern flögs för tillfället av två piloter samtidigt och det var under besättningens 
nionde genomförande av övningen som olyckan var framme. Piloterna tappar kontrollen över 
helikoptern som slår i isen med en hög sjunkhastighet. Isen brast och helikoptern välte med 
nosen ner mot sjöbotten. Tre stycken ur besättningen lyckas ta sig upp ur vattnet med den 
fjärde besättningsmedlemmen drunknar i samband med händelsen. SHK:s utredning visar på 
att inga tekniska fel eller brister kunde konstateras som haveriorsak. Haveriet orsakades av att 
helikoptern hamnade i ett aerodynamiskt ofördelaktigt läge som resulterade i att helikoptern 
sjönk snabbt (så kallad vortex ring state). Bidragande orsak till haveriet var att helikoptern för 
tillfället flögs av två piloter samtidigt (en pilot styr helikopters höjdroder medans den andre 
sköter övriga reglage), vilket gör att det lyder små eller ringa möjligheter till att hinna 
uppfatta situationen och göra något åt den i tid. Försteföraren hade vid tillfället en total flygtid 
på 6550 timmar var av 1155 timmar på typen. Andreföraren hade vid tillfället en total flygtid 
på 3311 timmar var av 404 timmar på typen.46 
 
24 oktober 2003 kolliderar en helikopter 6 med ett eller flera träd. Efter en uppdelning mellan 
två helikoptrar så navigerade piloten enskilt sin helikopter på låg höjd till en förutbestämd 
återsamlingspunkt. Kort efter uppdelningen så kolliderar helikoptern med ett eller flera träd 
och särker i och med det farten. Helikoptern tycktes fungera normalt, men frontpartiet var 
något skadat var vid piloten kort där efter väljer att kalla på hjälp och landa. SHK:s utredning 
visar att olyckan orsakades av att föraren hade genomfört en 270° kursändring och efter det 
inte varit medveten om helikopterns verkliga höjd. I och med det har han flugit så lågt att 
helikoptern kolliderat med två träd. Bidragande till olyckan kan ha varit pilotens upprepande 
kontroll av kartunderlaget. Piloten hade vid tillfället en total flygtid på 2014 timmar var av 
922 på typen.47 
 
18 november 2003 havererar en helikopter 10 i Göteborgs skärgård. Syftet med flygningen 
var att träna besättningen i vinschning med bår i mörker. Besättningsmedlemmar på 
räddningskryssaren Märta Collin vittnar om att helikoptern havererar öster om Rörö. Haveriet 
skedde genom att helikoptern slog i vattenytan. Många oklarheter finns runt omständigheterna 
gällande haveriet som kostade sex av sju besättningsmedlemmar livet och olycksorsaken har 
inte kunnat fastställas. De har troligtvis hovrat på låg höjd och sedan påbörjat flygning framåt, 
tappat höjd och slagit i vattenytan.48 
 
”En samlad bedömning tyder på att besättningen inte har erhållit en korrekt 
                                                
45 SHK, Rapport RM2005:03, hämtad 2010-04-15 
46 SHK, Rapport RM2005:01, hämtad 2010-04-15 
47 SHK, Rapport RM2005:02, hämtad 2010-04-15 
48 SHK, Rapport RM2007:02, hämtad 2010-04-15 
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uppfattning av flygläget under start från hovring på låg höjd.”49 
  
Försteföraren hade vid tillfället en total flygtid på 5180 timmar var av 267 på typen. 
Andreföraren hade vid tillfället en total flygtid på 3308 timmar var av 1826 på typen.50 
 
11 september 2007 havererade två stycken helikopter 9 väster om samhället Ryd. De två 
helikoptrarna startade tillsammans från Ronneby i syfte att hämta upp den patrull som tidigare 
under dagen hade transporterat ut i terrängen. Norr om Ryd påbörjade helikoptrarna en 
vänstersväng på 150 meters höjd varvid den bakre helikoptern sackade efter något och 
hamnar i yttersväng. Bakre helikopter piloten ökar då farten och närmade sig den första 
helikopterns kortare flygbana. Vid de aktuella positionerna mellan helikoptrarna är det enbart 
storlekstillväxten som indikerar för piloten hur snabbt de närmar sig varandra och det gav 
piloten en mycket kort tid att hinna reagera på när han upptäckte att de närmar sig för snabbt. 
Helikoptrarnas flygläge innebar att kollisionen var oundviklig och samtliga ombordvarande 
omkom vid olyckan. SHK:s utredning visar på att det inte förelåg något tekniskt problem med 
helikoptrarna som orsakade haveriet.   Däremot så visar utredningen att det inte finns någon 
utbildning och metodik för hantering av efterläge, motsvarande utbildningen som finns för 
flygplan. Vi tidpunkten hade föraren av första helikoptern en total flygtid på 936 timmar var 
av 310 timmar på typen. Biträdande förare hade vid tillfället en total flygtid på 950 timmar 
var av 345 timmar på typen. Föraren för den andra helikoptern hade vid tillfället en total 
flygtid på 868 timmar var av 559 timmar på typen. Biträdande förare hade vid tillfället en 
total flygtid på 1988 timmar var av 267 timmar på typen. Värt att notera är att piloterna hade 
22,6, 11,8, 10,5 och 7,5 timmars flygtid den senaste månaden.51 

                                                
49 SHK, Rapport RM2007:02, hämtad 2010-04-15, s. 9 
50 SHK, Rapport RM2007:02, hämtad 2010-04-15 
51 SHK, Rapport RM2008:04, hämtad 2010-04-15 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera empirin, arbetet kommer att göras 
utefter mina tre system som tidigare har beskrivits (MTO). 

5.1 Haveriorsaker 
Under tidsperioden 1997 – 2007 kan vi se att det har inträffat tio stycken haverier, sex stycken 
gällande helikopter och fyra gällande stridsflyg.  

5.1.1 Stridsflyg 
19 augusti 1998 - SHK:s utredning visar på att haveriet berodde på att ett lager i motorn skar 
och att det inte förelåg någon form av pilotfel. Någon bidragande orsak till haveriet har inte 
heller uppdagats vilket innebär att jag härleder detta haveri enbart till teknik. 
 
20 september 1999 – SHK:s utredning visar på många bidragande orsaker men fastställer inte 
vilken som var huvudorsaken. Pilotens manövrerande var en bidragande orsak, men det 
fastställs inte att piloten gjorde något fel utefter vad han var lärd att göra, vilket också tas upp 
gällande utbildningens utformning. Ett varningssystem aktiverades i planet, vilket gjorde att 
piloten i sin tur valde att aktivera sitt räddningssystem. Undersökningen visade att den 
varning som kom inte var helt riktig. I det här fallet härleder jag haveriorsakerna till samtliga 
tre delsystem, teknik, människa och organisation. 
 
1 juni 2005 - SHK:s haveriutredning visar på att orsaken till haveriet var att planet 
manövrerades till det ofördelaktiga läge som i sin tur bidrog till att planet havererade. Piloten 
vidtog inte heller rätt åtgärder enligt SFI, men nämns som en bidragande orsak att 
instruktionen inte är tillräckligt tydlig. Pilotens låga flygtilldelningstid beskrivs också som en 
ytterligare bidragande orsak. Utredningsresultatet gör att jag härleder haveriets huvudorsak 
till människa och bidragande orsak till organisation. 
 
19 april 2007 – SHK:s haveriutredning visar att haveriet berodde på utformningen och 
funktionen på det handtag som aktiverar räddningssystemet. Problemet med handtaget var 
känt sedan tidigare vilket får mig att kategorisera in organisation som en bidragande orsak 
samt teknik som huvudorsak.  

5.1.2 Helikopter 
11 augusti 2000 – SHK:s utredning visar att en direkt orsak till haveriet inte har kunnat 
fastställas men att ett par bidragande orsaker har påverkat händelseförloppet. Trötthet och en 
allt för stor tilltro till varandras yrkeskunnande var en bidragande orsak medans det faktum att 
helikoptern flögs in i klippväggen är det andra. Detta får mig att kategorisera huvudorsaken 
till människa och organisation som en bidragande orsak. 
 
27 januari 2003 – SHK:s utredning visar att olyckan inträffade på grund av att piloterna flög 
på låg höjd med dåliga yttre referenser och dessutom så hade höjdvarningssystemet ställts in 
på en låg höjd. Huvudorsaken härleder jag i det här fallet till människa av anledningen att det 
var besättningen som gjorde valet att flyga och att det dessutom var någon i besättningen som 
fattade beslutet att sätta höjdvarningssystemet på den höjd som det gjordes. 
 
25 mars 2003 – SHK:s utredning visar att helikoptern hamnade i ett aerodynamiskt 
ofördelaktigt läge som ledde till att helikoptern havererade. Detta aerodynamiskt 
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ofördelaktiga läge är något som piloterna är medvetna om att det kan hända, men är tvingade 
att hantera under flygning. Helikoptern flögs för tillfället av två piloter samtidigt vilket 
försämrade besättningens möjligheter till att hinna regera och lösa situationen på ett bra sätt. 
Detta fall härleder jag till människa, då det visade sig att det inte var något fel på helikoptern 
eller piloternas utbildningsståndpunkt. 
 
24 oktober 2003 – SHK:s utredning visar att haveriet berodde på att piloten flög på låg höjd 
och att efter en genomförd sväng ha tappat uppfattningen om helikopterns verkliga höjd vilket 
resulterade i att helikoptern kolliderade med de två träden. Piloten hade vid tillfället gott om 
flygtimmar på systemet vilket får mig att kategorisera haveriet till människa. 
 
18 november 2003 – SHK:s utredning visar att olycksorsaken inte har kunnat fastställas till 
hundra procent. Jag får dock gå på den samlade bedömningen som har gjorts att besättningen 
inte hade en korrekt uppfattning av flygläget och därför havererat. Haveriet härleder jag 
därför till människa. 
 
11 september 2007 – SHK:s utredning visar att det inte var något tekniskt fel på 
helikoptrarna när haveriet inträffade. Den visar också att det inte fanns någon utbildning som 
lärt piloterna att hantera detta efterläge som de hamnade i. Det som framgår av utredningen 
får mg att kategorisera in haveriet som människa men att det också fanns en bidragande 
orsak i form av organisation då utbildning för situationen inte fanns.  
 

5.1.3 Sammanfattning och diskussion av haveriorsakerna 
Haveriernas huvudorsaker och bidragande orsaker illustreras här under i figur 2 för att göra 
analysen mer lättöverskådlig. 
 
 M T O    
Stridsflyg       
aug-98  O   O = Huvudorsak 
sep-99 B B B  B = Bidragande orsak 
jun-05 O  B    
apr-07  O B    
Helikopter       
aug-00 O  B    
jan-03 O      
mar-03 O      
okt-03 O      
nov-03 O      
sep-07 O  B    
Fig. 2 
 
När en jämförelse mellan helikopter och stridsflyg görs så går det av tabellen se att stridflyget 
har varierande orsaker till haverierna medan helikopter har den mänskliga faktorn som 
huvudorsak i samtliga haverier. Den mänskliga faktorn finns representerad även för 
stridsflyget men det går att se en tydlig tendens bland helikopterhaverierna som inte går att se 
för stridsflyg.  
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En skillnad som går att se om man studerar alla haverier är att vid haverier med stridsflyg så 
har haveriförloppet påbörjats på relativt hög höjd medan alla utom ett helikopterhaveri har 
skett på relativt låg höjd med markkontakt som följd.  
 
Inte kan det vara så att piloter som flyger helikopter är mindre rädda om sina liv än piloterna 
som flyger stridsflyg? Eller är utbildningen så mycket sämre när det kommer till 
helikopterflygning? Att piloterna värdesätter sina liv olika ser jag som mycket otroligt och att 
utbildningen skulle resultera i att piloterna blir så mycket sämre på att flyga är inte heller 
något jag ser som så troligt. Svaret på dessa frågor kanske kan vara att det är svårare att flyga 
helikopter och de har andra krav på sig när det gäller att kunna flyga en längre tid på låg höjd.  
 
De piloter som har varit med om haverierna både inom stridsflyg och helikopter har 
varierande tidsuttag på den typ som de flög vid tillfället för haveriet, men vid haveriet med 
helikopter nio den 11 september 2007 kan man se ett mycket lågt tidsuttag i närtid innan 
olyckan inträffade. 

5.2 Flygmaskiner (teknik) 
Stridsflygplanen består av två maskiner där Viggen var en relativt gammal och välbeprövad 
konstruktion medan Gripen bara hade använts ett år i aktiv tjänst vid det första haveriet. Att 
systemet är relativt nytt och omoget kan vara ett möjligt svar till varför det är just tekniska 
problem som har resulterat i haverier. Flertalet situationer som tidigare inte har uppstått, 
uppstår plötsligt med ett nytt system och resultatet blir att piloterna måste få kompletterande 
utbildning. Det som med bilar ibland kallas för barnsjukdomar. Helikoptrarna har till skillnad 
mot stridsflyget inget haveri på något system i närtid av införandet. Inom tidsperioden så hade 
alla helikoptersystem som havererat varit i aktiv tjänst i minst nio år.  
 
Antalet flygmaskiner som köpts varierar stort mellan stridsflyget och helikopter. Totala 
antalet anskaffade helikoptrar var 101 stycken fördelat på fem system medans stridsflygets 
motsvarande siffra är 516 stycken fördelat på två. Att ha flera maskiner i aktiv tjänst kan vara 
positivt då det logiskt sätt krävs fler piloter att flyga dem och i sin tur leder till att det finns 
fler personer som kan utvärdera systemen och förbättra dem. Den låga siffran med helikoptrar 
behöver dock nödvändigtvis inte innebära motsatsen, då de flesta systemen har flugits av 
många andra nationer och att det troligtvis har skett någon form av överspridning mellan 
nationerna. En överspridning som tillverkaren troligtvis är intresserad av att göra för att 
producera bättre system. 

5.3 Organisationsförändringar (organisation) 
Mellan åren 1997 – 2007 har det skett stora förändringar av båda organisationerna. Helikopter 
har gått från att vara aktiva på tolv platser i Sverige till att 2007 vara aktiv på fyra. 
Omorganisationen har inte bara inneburit förändringar i var helikopterverksamhet bedrivs 
utan har också bytt organisation och namn helt. Från att ha varit uppdelad i Försvarets tre 
vapengrenar till att 2007 enbart tillhöra en (flygvapnet). Mellan 1997 – 2007 så genomfördes 
nedläggningar av 70 % av verksamhetsplatserna.  
 
Stridsflyget(flygvapnet) har gjort en snarlik omstrukturering men dock inte lika dramatisk. 
Antalet flottiljer har dock blivit tre istället för de åtta som fanns 1997. Mellan 1997 – 2007 så 
genomfördes nedläggningar av 62,5 % av verksamhetsplatserna. 
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Genom att jämföra siffrorna 70 % respektive 62,5 % så tycker jag inte att det är någon större 
skillnad på hur mycket som har lags ned på respektive sida. Det är något som för mig säger att 
både stridspiloter och helikopterpiloter har varit utsatta för samma stress gällande 
nedläggningshot under tidsperioden. En stress som i så fall borde ha påverkat flygningen på 
ett liknande sätt.  

5.4 Utbildning (organisation) 
Utbildningen har för både stridsflyg och helikopter förändrats ganska mycket under perioden 
1997 – 2007. Stridsflygpiloterna har mestadels varit med om förflyttningar av olika skolor 
och utbildningar. Utbildningen i sig har inte varit med om lika många förändringar. En stor 
förändring frånsett förflyttningar är att under perioden 1999 – 2004 så var GTU:n sex 
månader istället för de tolv som det var övriga tiden av perioden. Helikopterpiloternas 
utbildning har däremot varit utsatt för fler och större förändringar. Bortsett ifrån att de har 
varit med om ungefär samma förändring av utbildningsorter så har helikopter också slagit 
ihop tre stycken vapengrenar. Armeflyget, marinflyget och helkopterverksamheten i 
Flygvapnet har under tidsperioden gått från att utbildas var för sig, till att ha en enad 
utbildning fram till GFSU.  
 
Att förändringarna av utbildningsorterna skulle ha en direkt påverkan på stridsflygspiloterna 
eller helikopterpiloterna ser jag inte som så troligt. Anledningen till det är att piloterna 
utbildar sig under ett eller två år på samma ställe för att sedan ta sig till nästa steg i 
utbildningen någon annan stans. Då tror jag inte att det har någon avgörande betydelse för 
piloterna vart de är under den korta perioden, åtminstone inte så avgörande att piloterna blir 
mindre duktiga på sin profession och i och med det havererar. De personer som påverkas mest 
av själva flyttarna tror jag är de flyglärare som tvingas flytta eller byta arbetsuppgifter. Att 
lärarna påverkas kan i sin tur innebära att piloternas påverkas indirekt då kvalitén på 
utbildningen blir sämre. 
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6. Slutdiskussion 
Låghöjdsflygning med helikopter är något som inte kommer att försvinna då det är lite av 
fördelen med att flyga helikopter. Jag tror inte att det går att utbilda en pilot med hjälp av 
enbart teoretisk utbildning, utan att de måste pröva att flyga de olika momenten som de 
utbildas för. Jag tror därför att haverierna till del skulle ha kunnat undvikas om piloterna fått 
mer flygtid. Om nu verkligheten ser sådan ut, att det bara finns en begränsad mängd med 
flygtimmar så tycker jag att det eventuellt bör ses över hur många piloter man kan ha. Då 
skulle resultatet bli att det las fler flygtimmar på färre piloter, vilket jag tror skulle innebära 
bättre och säkrare piloter.  
 
Tidigare i analysen och diskussionen av organisationsförändringarna skriver jag om en 
stressfaktor som piloterna lever med gällande eventuella nedläggningar. En skillnad mellan 
stridsflyg och helikopter tror jag är en kombination av nedläggningar och sammanslagningen 
mellan amreflyget, marinflyget och helikopterverksamheten i Flygvapnet. Både gällande 
verksamhet och utbildning. Utbildningen har förändrats, äldre piloter har skolats om till nyare 
system, piloterna kommer från olika arenor och framförallt så möts yngre och äldre kollegor 
för att genomföra ett likadant jobb tillsammans. Risken att piloterna inte har samma 
förutsättningar ser jag som stor i denna situation. Detta skulle i alla fall få mig att känna mig 
lite stressad inför en flygning. Samma möte mellan äldre och yngre kollegor finns självklart 
också för stridflyget men haverierna som har ägt rum har skett med ensitsiga flygplan där 
piloten enskilt har allt ansvar ombord. I några fall så har det dock varit flygning i rote för 
stridsflyget, men rotekamraterna har inte i något av haverierna setts som vållande, dock så har 
dessa påverkat med sin närvaro. 
 
Tidigare diskussion leder mig in på att haverier ofta utreds med piloten som flög vid tillfället 
för haveriet i fokus. Jag säger inte att det är fel, men att det skiljer mellan helikopter och 
stridsflyg på den punkten. Vid haverierna med stridsflyg så är det mer logiskt att fokusera på 
en person då samtliga haverier har skett med ensitsiga flygplan. Men med helikopter så är 
besättningen oftast ett team där alla personer behövs på ett eller annat sätt för att framföra 
helikoptern säkert. Kan piloten i något fall ha fått fel ingångsvärden från någon annan i 
besättningen?  
 
Det ska tilläggas att en nedläggning av en flottilj inte bara påverkar piloten i form av att denne 
måste flytta. En pilot som har familj med barn har troligtvis mer att oroa sig för en den piloten 
som varken har respektive eller barn. 
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7. Slutsatser 
Skillnaden mellan haverierna för stridsflyg och helikopter är att helikopterhaverierna till 
största del berott på den mänskliga faktorn. Stridsflyget däremot har en större variation av 
orsaker som inte går att se något tydligt mönster i. En tendens är att många haverier berott på 
att tekniska delar av planen inte har fungerat som de är konstruerade att göra. Detta i sin tur 
beror troligen på att ett av systemen var nytt samt att människan och organisationen inte 
kunde hantera det till fullo. 
 
Hela flygverksamheten i Försvarsmakten har varit utsatt för denna nedläggningskarusell och 
jag tror inte att det går att nämna någon faktor som specifikt avgörande till att helikopter har 
haft ett ökat antal haverier jämfört med stridsflyg. Det finns däremot flertalet faktorer som 
påverkat det som hänt tillsammans, ett så kallat samspel mellan faktorer har bidragit till 
haverier. Jag vill påstå att sammanslagningen av armeflyget, marinflyget och Flygvapnets 
helikopterverksamhet är en av de mest särskiljande faktorn som skiljer dem åt. Stridsflyget 
har inte haft någon motsvarande sammanslagning och det kan vara den faktorn som fått det att 
väga över.  
 
Jag kommer nu att redovisa tre faktorer som jag har identifierat som bidragande till att 
helikopterhaverierna har ökat jämfört med stridsflygshaverierna.  

 Sammanslagningen av armeflyget, marinflyget och helikopterverksamheten i 
Flygvapnet. 

 Att flygning med helikopter i större omfattning sker på låg höjd. 
 Fler personer i en besättning kan påverka flygningen. 

 
Jag kommer nu att redovisa de faktorer som jag ser har påverkat både helikopter och 
stridsflyg. 

 Omskolning och byten av system, från gammalt till nytt. 
 Nedläggningar av förband. 
 Minskat flygtidsuttag till följd av nedskärningar 
 Äldre och yngre kollegor arbetar till sammans 

 
Alla haveri äger rum när samspelet människa, teknik och organisation inte fungerar. Att en av 
delarna människa, teknik eller organisation inte fungerar innebär inte nödvändigtvis att ett 
haveri är ett faktum, men att flygningen blir mer riskabel.  
 
Sammanfattningsvis så bedömer jag att helikopterverksamheten under perioden 1997 – 2007 
har haft mer brister i samspelet mellan människa, teknik, organisation än stridsflyget och det 
har i sin tur resulterat i denna ökning av haverier. Någon specifikt bidragande faktor kan jag 
inte identifiera men att samspelet människa – teknik samt människa – organisation är 
bidragande för den ökning och skillnad som vi har sett.  

7.1 Egna reflektioner 
Att det är flertalet personer som har mist livet vid haverier med helikopter ser jag likt andra 
som mycket tragiskt. När jag har genomfört denna jämförelse mellan stridsflyg och helikopter 
så har jag reflekterat över mängden personer som mister livet vid ett helikopterhaveri. Till att 
börja med har en helikopter oftast en besättning som består av fler än en person. Med andra 
ord så är det fler personers liv som kan påverkas av ett haveri. För det andra så har samtliga 
stridspiloter från den undersökta tidsperioden räddat sig själva med hjälp av det 
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räddningssystem som finns inbyggt i planen. Ett räddningssystem som inte har någon 
motsvarighet bland de Svenska helikoptrarna. Varken flygplanen eller helikoptrarna är mig 
veterligen dimensionerade för att kunna hantera en kraftig kollision med vatten eller marken, 
då vikten på flygmaskinen är viktigare att hålla så låg som möjligt. Prioriteras det fel eller är 
det något vi får leva med? Stridspiloterna har en vetskap om att de kan lämna sin flygmaskin i 
luften om en situation inte blir hanterbar. En vetskap som helikopterpiloterna också har, men 
istället tvärt om, att de inte kan lämna sin flygmaskin i luften.  
 
Människa, teknik och organisation är något som jag har arbetat med under hela framtagandet 
av denna uppsats. Hur tydligt kan man skylla på det ena eller det andra? Av alla de 
utredningar jag har läst så är det flertalet som pekar på någon form av mänskliga faktorn. Det 
får mig att reflektera över att nästan alla haverier går att på något sätt härleda till den 
mänskliga faktorn. Organisationen i sin tur är uppbyggd av människor och är det då 
mänskliga faktorn som gör att organisationen misslyckats? Med stöd av det jag nyss skrev så 
anser jag att det är på grund av tolkningar som orsaken i vissa fall blir det ena eller det andra.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Under mitt arbetes gång så har jag reflekterat över några saker som skulle kunna vara ämne 
för någon form av vidare forskning.   
 
Säkerhetskulturen i samtliga delar av Försvarsmakten. Det sker varje år olyckor som 
eventuellt kan relateras till förbandskultur och/eller samspelet mellan människa, teknik och 
organisation. Olyckor och tillbud som jag anser att dagens Försvarsmakt inte har råd med. En 
soldat får exempelvis inte vara rädd för att säga ifrån när denne känner sig osäker i en 
situation. Det bör enligt mig vara varje officers ansvar att bidra till en kultur och atmosfär där 
alla känner sig trygga med varandra och materiel. 
 
Säkerhetsutrustning för helikopter. Att så många människor ska behöva mista livet vid 
haverier med helikopter ser jag som slöseri med kompetent personal och medmänniskor. 
Stora mängder med forskning är med all säkert genomförd, men jag hävdar att det finns mer 
att göra.  
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8. Sammanfattning 
Denna uppsats har sin bakgrund i att den Svenska Försvarsmakten var utsatt för flertalet 
allvarliga helikopterhaverier under en tidsperiod mellan 1997 – 2007 och det var något som 
skribenten ville titta närmare på. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, jämföra och diskutera eventuella faktorer till varför det 
har skett en så kraftig ökning av helikopterhaverier under de senaste tio åren jämfört med 
stridsflygshaverier. För att kunna undersöka ämnet så har två frågeställningar arbetats fram.  
 

 Vad är det för faktorer som skiljer mellan haveriorsakerna för stridsflyg och 
helikopter?  

 Vilka faktorer kan ha påverkat så att helikopterhaverierna har ökat jämfört med 
stridsflygshaverierna?  

 
Metoden bygger på en deskription som senare mynnar ut i en komparation. Till hjälp används 
en teorimodell baserad på Carl Rollenhagens forskning som delar upp empirin i kategorierna 
människa, teknik och organisation. Det empiriska material som bearbetas i uppsatsen består 
till stor del av haverirapporter som är framarbetade av SHK (statens haverikommission) och i 
övrigt så bearbetas organisationsförändringar, tekniska system och utbildning. Detta mynnar 
ut i en analys och diskussion som det sedan dras slutsatser utifrån. 
 
Viktigaste slutsatserna med uppsatsen är att helikopterhaverierna till stor del berott på den 
mänskliga faktorn medan stridsflyget har haft mer varierande orsaker. Faktorer som kan ha 
påverkat så att helikopterhaverierna har ökat jämfört med stridsflygshaverierna är följande tre. 
 

 Sammanslagningen av armeflyget, marinflyget och helikopterverksamheten i 
Flygvapnet. 

 Att flygning med helikopter i större omfattning sker på låg höjd. 
 Fler personer i en besättning kan påverka flygningen. 
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