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Sammanfattning 

 

Svenska Flygvapnet har under de senaste årtiondena lagt ned mycket resurser på att motverka 

den bistra haveristatistik som präglade 50 och 60 talen. Denna satsning har varit lyckosam 

och ökat flygsäkerheten. Detta har lett till inställningen att inget får hända och att 

flygsäkerheten prioriteras minst lika högt som verksamhetens mål.  

Flygvapnets huvuduppgift är att genomföra väpnad strid. Denna uppgifts natur medför att ett 

visst mått av risktagning är nödvändigt. Frågan är om ett alltför starkt flygsäkerhetsklimat 

med fokus på att regler är till för att följas, kan leda till att man inte är beredd att ta de risker 

som kan vara nödvändiga för att vara effektiv i strid. Är det bevingade ordspråket ”Train as 

you will fight” tillämpbart på Sveriges Flygvapen? 

Denna uppsats syftar till att undersöka och diskutera balansen mellan risktagning och 

flygsäkerhet i Flygvapnets stridsflygverksamhet.  Detta sker genom att följande 

frågeställningar undersöks: 

 Vilken formell syn finns på flygsäkerhet och risktagning i Flygvapnet? 

 Vilka uppfattningar finns om risktagning och flygsäkerhet inom Flygvapnet?  

 Hur förhåller sig uppfattningarna om risktagning i relation till de formella kraven på 

risktagning?  

Genom metodtriangulering av följande tre metoder: textanalys av styrande verk, intervjuer 

med centrala beslutsfattare och enkätundersökning om stridspiloters och flygstridsledares 

uppfattningar nås ett resultat som visar på att Flygvapnet har ett klimat som präglas av 

inställningen att man inte bryter mot flygsäkerhetsregler och att dessa uppfattas ha högre 

prioritet än verksamhetsmål.  Då resultatet möter teoribildningen ger det slutsatsen att 

klimatet kan medföra effektivitetsproblem i situationer som reglerna inte är skapade för och 

då ett ökat risktagande är nödvändigt. 
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1. INLEDNING  
Inom Flygvapnet diskuteras ofta vikten av flygsäkerhet. Flera civila myndigheter och företag 

nämner ofta flygvapnets DA (Driftstörningsanmälan)- system som ett föredöme. DA-systemet 

infördes i mitten av 1960-talet och präglas av att finna orsakerna till fel och lära av varandras 

misstag utan att för den skull leta efter syndabockar.
1
 Flygvapnets flygande verksamhet är att 

beteckna som en högriskverksamhet och antalet människor som under flygvapnets relativt 

korta historia, har fått betala med det yttersta priset är många. Fram till idag har över 1000 

människor dött vid flygning i flygvapnet och detta utan att Sverige har varit i krig under 

denna period. Antalet haverier har dock nedgått i frekvens. Mycket tack vare det omfattande 

flygsäkerhetsarbete som har genomförts.
2
  

Den officiella inställningen är att haverier ska i princip inte förekomma. Vilket bland annat 

nedanstående citat ur Försvarsminister Sten Tolgfors tal vid Folk och Försvar 2008 vittnar 

om. 

Jag besökte nyligen Flygvapnets minneshall och fick en övertydlig bild av hur 

olyckornas karaktär förändrats över tid. Förr förekom löpande fruktansvärda 

förluster inom stridsflyget, raderna med namn på förlorade män är långa. Nu 

har dessbättre ingen omkommit i Gripen. Istället dominerar helikopterolyckor 

bland namnen på väggen.14 personer - långt fler än i internationella insatser - 

har de senaste åren omkommit inom helikopterverksamheten. Så får det bara 

inte fortsätta.
 3

 

Även detta uttalande vittnar om att det tidigare nämnda flygsäkerhetsarbete som har gjorts, 

kraftigt har minskat olyckorna med dödlig utkomst bland stridspiloterna. Exempelvis så dog 

99 personer i haverier med 29 Tunnan och 36% av flygplanen förlorades efter haverier under 

50 och 60-talen.
4
 Det kan jämföras med att ingen ännu har omkommit i en JAS 39 Gripen 

trots att det har varit i flygvapnets tjänst sedan 1997.
5
  

 

Vidare talar Tolgfors i samma tal om att insatser innebär risker, han menar dock att det ska 

vara kalkylerade risker. Man kan tolka det som att han anser att försvarsmakten ska kunna ta 

risker men att de ska vara nödvändiga och man ska göra vad man kan för att minimera dem. 

  

Beslut om internationella insatser måste ske med stor noggrannhet och 

medvetenhet om de risker som de kan medföra. Om något skulle gå fel måste vi 

kunna svara på hur riskerna var analyserade och bemötta. För vad vi gjort för 

att tillgodose behovet av adekvat utrustning, av utbildning och medicinsk vård.
6
 

 

Tolgfors understryker mot slutet i sitt tal att Försvarsmaktens huvuduppgift är väpnad strid. 
 

                                                 

1
 Weibull, A., 2003. Yrkeskunnande i beredskap: Om strukturella och kulturella inflytelser på arbetet i det 

 svenska flygvapnet, Stockholm:FHS, s.42f.  
2
 Widfeldt, B., 2002. Svenska vingar 4-In memoriam, Nässjö:Air Historic Research AB, s.150 ff. 

3 Tolgfors S, 2008, Försvarspolitiken - prioriteringar för framtiden. 

 http://www.regeringen.se/sb/d/9501/a/95888, hämtat 2011-02-09. 
4
 Widfeldt B.,2002, s.101, 180ff. 

5
 SAAB, 2007, Gripen News, 

 http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/Air/Gripen/Gripen%20produ

 ct%20sheet/Gripen_SuccessStory_SE.pdf, hämtat 2011-02-24. 
6 Tolgfors S, 2008. 

http://www.regeringen.se/sb/d/9501/a/95888
http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/Air/Gripen/Gripen%20produ%09ct%20sheet/Gripen_SuccessStory_SE.pdf
http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/Air/Gripen/Gripen%20produ%09ct%20sheet/Gripen_SuccessStory_SE.pdf
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Försvarsmaktens bidrag till uppfyllandet av de säkerhetspolitiska målen bygger 

på dess huvuduppgift; förmåga att kunna genomföra väpnad strid.
7
 

 

Om man har som huvuduppgift att bedriva väpnad strid, ligger det i uppgiftens natur att man 

kan komma att riskera skador på människor och materiel i större utsträckning än vid de flesta 

andra civila verksamheter. I Försvarsmaktens flygsäkerhetspolicy står det:  
 

Försvarsmaktens uppdrag medför att acceptans för en viss, och vid speciella 

tillfällen hög, risk kommer att föreligga. Emellertid, måste fokus ligga på 

flygsäkerheten. Endast på detta sätt kan Försvarsmakten leva upp till krav och 

förväntningar från uppdragsgivare, samhället i övrigt samt hos egen personal. 

En hög flygsäkerhet är en förutsättning för ett effektivt lösande av förelagda 

uppgifter och är bevis på en professionell organisation. 

All flygverksamhet, vid såväl övning som insats, ska planeras, genomföras, 

övervakas och utvärderas så att risken för personella eller materiella skador 

reduceras till en tolerabel nivå men som ändå tillåter att förelagda uppgifter 

löses.
8
 

 

Jag har upplevt att det i Flygvapnet ibland lyfts fram åsikter som ifrågasätter den stora 

mängden regler och om man inte har gått för långt i strävan att inget får hända. Detta då 

Försvarsmakten trots allt är avsett för att genomföra väpnad strid. Även åsikter i stil med att 

Flygvapnet jämför sig alltför mycket med civil flygverksamhet och att kvalitetstänkandet har 

skapat krångliga och omständliga regelverk lyfts ibland fram. En del menar att risken är att 

Flygvapnet inte uppfyller axiomet ” Train as you will fight” av rädsla för att drabbas av 

haverier eller tillbud.  Detta skulle då kunna innebära att man inte står rustad att hantera 

insatser och krigssituationer.   

1.1. Problem 
 Motivet till att ha ett flygvapen är att det i händelse av krig ska kunna försvara landet. Det 

ska också kunna göra internationella insatser i konflikthärdar. Båda dessa fall innebär 

risktagande i form av möjliga förluster av såväl människor som materiel. 

Sverige har inte deltagit med stridsflygplan i någon väpnad konflikt sedan 1960 talets början.
9
 

Detta innebär att samtliga personer som är aktiva idag inte har någon stridserfarenhet utan är 

utbildade och uppväxta i en organisationskultur med allt färre förluster av människor och 

materiel.  

Frågan är om det bevingade ordspråket ”Train as you will fight” är tillämpbart på svenska 

flygvapnets flygverksamhet?  Har flygsäkerhetsregler och byråkrati skapat ett flygvapen som 

inte kommer att kunna verka effektivt av rädsla för förluster i krig och vid internationella 

insatser?  

                                                 

7
 Tolgfors S, 2008. 

8
 Försvarsmakten, 2010a, FM Inriktning Flygsäkerhet, Bilaga 1, 2010-02-05; 02 810.52766, s.2. 

9
 Flygvapnet deltog i en FN ledd insats i Kongo 1961-63 med 9 st J 29 och 2 st S 29 Tunnan samt  

   markradarstation och klargöringsförband under förbandsbeteckningen F22. (Författarens anmärkning) 

   I skrivande stund har dock 8 st. JAS 39 precis lämnat Sverige för insats i Libyen (Författarens anmärkning)  
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1.2.  Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka och diskutera balansen mellan säkerhetstänkandet och 

risktagandet i Flygvapnets stridsflygsverksamhet. Genom att analysera detta skapas 

förutsättningar för att bättre kunna förstå hur man bör avväga mellan kravet på att kunna vara 

effektiv i strid och flygsäkerhetskrav vid planerandet av övningar, utbildningar och insatser, 

samt vid införandet av nya flygsäkerhetsregler. 

1.3. Avgränsningar 
Studiens frågeställningar belyses utifrån stridspiloter vid JAS divisionernas och 

flygstridsledare vid strilbataljonens perspektiv.  

2. TEORI  
I detta kapitel kommer olika teorier att redovisas och operationaliseras i indikatorer som kan 

nyttjas för den fortsatta undersökningen. Kapitlet inleds med teorier om säkerhetskultur och 

säkerhetsklimat. Därefter kommer teorier om hur dessa påverkas när krav på produktivitet 

ställs att behandlas. Teorigenomgången kommer sedan att resonera om begreppet High-

Reliability Organizations (HRO) och dessas för och nackdelar. Detta leder vidare till hur 

regler och byråkrati kan påverka en organisation för att avslutningsvis redovisa teorier om 

risktagning. 

2.1. Säkerhetskultur 
Vid en studie av en organisations syn på säkerhet och risktagande känns det naturligt att först 

titta på teorier om organisations och säkerhetskultur. Inom organisationsteorin anses 

säkerhetskultur vara en del av organisationskulturen. Guldemund citerar Schein enligt nedan 

och hävdar att med denna definition på organisationskultur behövs det ingen egen definition 

på säkerhetskultur: 

 

[…]a pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its 

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems.
10

 

 

Med stöd av ovanstående väljer jag att nyttja denna definition på säkerhetskultur. Den bygger 

alltså på att beteenden som hjälper individerna att hantera vardagen skapar en kultur som 

sedan förs vidare till nya medlemmar.  

 

Säkerhetskultur anses bestå av ett flertal lager där själva kärnan innehåller organisationens 

normer och underliggande värderingar, dessa har skapats under mycket lång tid. De är stabila, 

omedvetna, implicita och genomsyrar hela organisationen. Nästa lager är organisationens 

uttryckta värderingar. De är relativt explicita och man kan finna dem såsom attityder, policys, 

manualer, bulletiner, olycksrapporter mm. Det yttersta lagret handlar om organisationens 

                                                 

10
 Guldemund, F.W.,2000, The nature of safety culture:a review of theory and research. Safety Science 34,   

s.251. 
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artefakter och symboler. Här återfinns sådant som inspektioner, posters, bärandet av 

skyddsutrustning (eller inte), olyckor, incidenter och olika typer av beteenden.
11

 

Schein beskriver dessa lager som nivåer enligt figur 1. 

 

Figur 1 Scheins beskrivning av de olika nivåerna i en kultur
12 

2.2. Skillnaden mellan säkerhetskultur och säkerhetsklimat  
Inom organisationsteorin debatteras skillnaden mellan klimat och kultur. T.ex. Guldemund 

menar att man ska skilja på säkerhetsklimat och säkerhetskultur.  Guldemund menar att 

säkerhetsklimatet är den atmosfär som skapas av de individer som ingår och deras attityder. 

Eftersom båda dessa variabler är lättföränderliga anser han att säkerhetsklimatet är en 

ögonblicksbild av säkerhetskulturen. Detta då säkerhetskultur är något som sitter djupt rotat i 

en organisation. Med detta resonemang hävdar Guldemund att för att undersöka en 

organisations säkerhetskultur så krävs det flera olika källor där en av dem är 

säkerhetsklimatet.
 13

  

Man kan alltså hävda att kultur handlar om de bakomliggande värderingarna som är desamma 

i en organisation även om personer byts ut. Det krävs således många ögonblicksbilder 

framtagna med en mängd källor för att studera kulturen. Däremot är klimatet mer 

lättföränderligt och fluktuerar över tiden. Klimatet är beroende av de människor som just för 

tillfället verkar i organisationen och de externa krav som påverkar dem. 

Även Glendon och Stanton menar att man bör separera de två begreppen. De hävdar att de 

flesta studier som har gjorts om säkerhet har gjorts som enkätundersökningar och då mätt 

säkerhetsklimatet. För att mäta säkerhetskultur krävs triangulerande metoder för att nå de 

bredare, djupare och historiska indikatorerna på en organisations säkerhetskultur.
14

  

                                                 

11
 Guldemund, F.W.,2000, s.251 

12 Schein, Edgar H., 1992. Organizational culture and leadership. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass. 
13

 Guldemund, F.W.,2007, The use of questionnaires in safety culture research- an evaluation. Safety Science 45,   

 s.724 
14

 Glendon, A.I. & Stanton, N.A.,2000, Perspectives on safety culture. Safety Science 34, s.211 
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2.3. Säkerhetskrav kontra krav på effektivitet 
I de flesta organisationer uppstår en ambivalens mellan produktionseffektivitet och säkerhet. 

Man tvingas i de flesta fall till en prioritering mellan dessa. Även om ledningen i många fall 

uttrycker det som att man värnar om säkerheten och prioriterar det högst, så är det inte säkert 

att organisationen agerar enligt de uttryckta värderingarna när man ställs mot kravet att 

producera så effektivt som möjligt. Zohar menar att man måste finna ett företags verkliga 

(true) prioriteringar för att förstå dess säkerhetsklimat. Han menar att de anställdas 

uppträdande avseende säkerhet är en god indikator på hur högt säkerheten prioriteras av ett 

företag. Detta då han anser att säkerhetsklimat är en social konstruktion och en aktiv del av 

organiseringsprocessen. Om ledningen regelbundet gör avsteg från gällande säkerhetsregler 

då man ställs mot att inte nå produktionsmålen, så kommer med tiden detta att bli den sanna 

säkerhetspolicyn. 
15

 Zohar menar också att det kan uppstå subkulturer inom företag där vissa 

avdelningar har chefer som regelbundet uppmanar de anställda att bryta mot företagets 

säkerhetsregler när produktionen släpar efter. Det skapas då ett glapp mellan företagets 

säkerhetsprocedurer och hur dessa praktiseras inom vissa avdelningar.
16

  

Zohar menar att ledarskapet har en central betydelse för hur gruppen kommer att prioritera. 

Individer studerar sin ledares handlande och särskilt fokuserar man på dennes prioritering när 

denne tvingas välja mellan motstridiga krav. Om ledaren hela tiden låter säkerheten stryka på 

foten för att säkerställa lösandet av uppgift så kommer detta att vara en starkare prägling på 

gruppen än vad skriftliga bestämmelser och policys säger. Ledarskapet är alltså en 

föregångare till klimatet. 
17

  

Alise Weibull skriver att svenska flygdivisioner är omgivna av en mängd regler, men hur man 

ska förstå, tolka och prioritera dessa är något som till del förhandlas fram inom divisionen. 

Individen har möjlighet att påverka detta men det slutliga förhållningssättet är det som 

gruppen har enats om. 
18

 Om man kombinera detta med Zohars syn på ledarskapets betydelse 

för hur ett klimat skapas i en grupp ger detta att inställningen till hur man prioriterar 

flygsäkerhet kontra uppdragets lösande till stor del bestäms av det klimat som råder inom 

divisionerna.   

Zohar beskriver metodologiska indikatorer för att analysera det verkliga säkerhetsklimatet i 

ett företag. Han anger bl.a. ledningens agerande när man tvingas välja mellan produktion och 

säkerhet, den verkliga statusen på säkerhetsansvarige, hur säkerhet kommuniceras och vilka 

investeringar man gör i säkerhet och säkerhetsutbildning. Vidare att bedöma svaren från 

                                                 

15
 Zohar, D.,2008,Safety climate and beyond: A multi-level multi-climate framework, i Safety Science 46,  

s.377. 
16

 Ibid, s.379. 
17

 Zohar, D. & Tenne-Gazit, O.,2008. Transformational Leadership and Group Interaction as  

Climate Antecedents: A Social Network Analysis. Journal of Applied Psychlogy, vol 93, no 4, 

s.745 
18

 Weibull, A., 2006. Preparing for the unknown. On safety culture in high-risk organizations. Stockholm :FHS,   

s.18 
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anställda på frågor om hur chefer prioriterar säkerhet och hur villiga de är att göra avsteg om 

produktionen släpar efter.
19

  

Med detta menar Zohar att säkerhetsklimat ska operationaliseras i kontext med andra 

konkurrerande krav. Skillnaden mellan uttalade och utlevda prioriteringar är av avgörande 

betydelse för hur säkerhetsklimatet ser ut. För de anställda är den utlevda prioriteringen den 

som talar om för dem hur de förväntas agera.
20

 

Ovanstående resonemang kan sammanfattas i följande indikatorer för att operationalisera 

teorin på problemformuleringen. 

- Hur ofta som personalen uppfattar att ledningen gör avsteg eller medvetet bryter mot 

reglerna för att genomföra verksamheten effektivare.  

- Hur ofta den enskilde medvetet bryter mot säkerhetsreglerna för att nå målen 

snabbare.  

- Hur personalen uppfattar att ledningen prioriterar mellan flygsäkerhet, 

flygförbandsproduktion och insatser.  

Dessa visar på vilken status som flygsäkerhetsregler har i Flygvapnet och därmed hur viktigt 

man uppfattar det vara att följa dessa i olika situationer. 

2.4. High Reliability Organizations  
Inom organisationsteorin kallar man vissa organisationer för High-Reliability Organizations 

(HRO). Utmärkande för HRO är att deras verksamhet har stora inslag av osäkerheter men 

man arbetar aktivt för att ständigt minimera riskerna.
21

 Verksamheter där man kan finna HRO 

anses vara t.ex. hangarfartyg, flygledning och kärnkraftverk. Väl fungerande HRO har 

betydligt färre incidenter och olyckor än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån deras ofta 

riskabla och komplexa verksamhet som ofta präglas av oväntade situationer.
 
 HRO är 

organiserade på ett sätt som medger en hög förmåga att tidigt upptäcka tendenser på 

uppdykande fel och osäkerheter. Denna medvetenhet gör att de tidigt agerar för att motverka 

felutfall och oförutsedda händelser
 22

 Weick och Sutcliffe kallar denna medvetenhet och 

känslighet för ”mindfulness” och menar att det är nedanstående fem karakteristika hos HRO 

som skapar den.
 23

  

 De är fokuserade på att upptäcka fel 

 De hyser ovilja mot förenklade tolkningar 

 De är lyhörda för verksamheten 

 De har ett engagemang för anpassningsbarhet 

 De respekterar expertis 

                                                 

19
 Zohar, D., 2008, s.377. 

20
 Zohar, D., 2010, Thirty years of safety climate research: Reflection and future directions. Accident Analysis  

and Prevention 42, s.1518. 
21

 Weibull, 2003, s.206. 
22

 Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., 2001. Managing the Unexpected - Assuring High Performance in an Age of  

Complexity. San Francisco: Jossey-Bass, s.3 f. 
23

 Ibid, s.10. 
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La Porte menar att man inte kan förvänta sig felfria verksamheter i stora organisationer som 

löser krävande och komplexa uppgifter med lite utrymme för misstag. HRO har dock genom 

sitt fokuserande på att upptäcka fel och att motverka dessa tidigt kommit en god bit på väg. 

För HRO är både produktion och säkerhet lika högt prioriterade. De strävar med andra ord 

efter att hålla en hög reliabilitet både ur producent- och ur säkerhetsperspektiv. För att lyckas 

med detta karakteriseras HRO socialt av hög teknisk professionalism och hög teknisk 

medvetenhet om de komplexa system som man har att hantera. Man uppmuntrar aktiviteter 

som bidrar till ökad reliabilitet och man har skapat befattningar som har direkt access till 

högsta ledningen.
24

 

La Porte hävdar att formella regler och strukturer sällan är tillräckliga för att en organisation 

ska kunna uppträda riktigt effektivt. Det behövs en kultur med normer och värderingar som 

överbrygger det som inte kan hanteras av regelverk för att uppnå hög reliabilitet. I HRO 

består den kulturen bland annat av en förmåga att kunna övergå från hierarkisk auktoritet till 

en mer kollegial struktur där auktoriteten grundas på skicklighet och funktionalitet när tempot 

ökar. För att skapa denna kollegiala struktur kännetecknas mycket beslutsfattande av 

förhandling och diskussion på den nivå som har att direkt hantera olika typer av händelser. 

När sedan besluten är fattade sker genomförandet ofta väldigt snabbt och utan behov av att 

revidera beslutet. För HRO är det därmed viktigt att beslut fattas på grundval av bästa 

tänkbara beslutsunderlag och att de processer som sätts igång är formaliserade så att de inte 

riskerar att skapa nya felutfall.
25

 La Porte menar vidare att HRO uppvisar en tydlig vilja att 

belöna de som upptäcker och rapporterar fel, detta utan att försöka skuldbelägga eller 

bestraffa de som har gjort fel. HRO kännetecknas också av att man ger de olika medlemmarna 

en stor grad av självständighet vid lösandet av sin uppgift kombinerat med ett stort mått av 

eget ansvarstagande. En vanlig inställning är att den som upptäcker ett problem äger det tills 

en lösning är framtagen. 
26

  

För att uppnå och bibehålla en hög reliabilitet hos en organisation krävs dock ett omfattande 

intresse från högsta ledningen, uppdragsgivare och den externa omgivningen. Dessa måste 

vara medvetna om att denna typ av organisationer medför stora kostnader och kräver stora 

resurser för att bibehålla reliabiliteten. Det är i många fall frestande att spara in på 

säkerhetsarbetet när produktion och lönsamhetskrav stiger. HRO drabbas ofta av problemet 

att när de fungerar bra och reliabiliteten är hög både avseende produktion och säkerhet så blir 

det svårare att motivera för deras ägare (t.ex. skattebetalare) varför man måste satsa så pass 

stora resurser på dessa.
 27

 Det gäller i synnerhet säkerheten, dvs. ”det händer ju ändå aldrig 

något, alltså kan vi dra ned lite på säkerhetskostnaderna”  

Omsatt till militärverksamhet ska man enligt La Portes syn på HRO skapa en organisation 

som har förmågan att flexibelt växla från centraliserad ledning till decentraliserad ledning och 

som medges stor frihet att självständigt lösa uppgiften. Problemet med militära organisationer 

under krig eller vid insats är att beslutstiden ofta är knapp om man ska kunna komma innanför 

motståndarens beslutscykel.
28

  Detta medför att tiden för att kunna diskutera fram det absolut 

                                                 

24
 La Porte, T.R.,1996, High reliability Organizations: Unlikely, Demanding and At Risk, Journal of  

contingencies and crisis management, vol 4 no 2, s.60 f. 
25

 Ibid, s.63 f. 
26

 Ibid, s.65 
27

 Ibid, s.69 
28

 Försvarsmakten, 2005a, Doktrin för gemensamma operationer.  Stockholm: Försvarsmakten, s.76 f. 



11 

 

bästa handlingsalternativet inte alltid är tillräcklig. Vidare är ofta beslutsunderlaget bristfälligt 

eftersom motståndaren gör sitt bästa för att förneka information eller att vilseleda.
29

  

Detta resonemang stöds även av Pidgeon som menar att HRO upptagenhet med att minimera 

risker (säkerhetskultur) och strävan att lösa uppgifter och säkerhet intill perfektion (uppgifts-

/kontroll kultur) fungerar mycket bra under lugna och rutinmässiga förhållanden. Men att 

kravet på en flexibel övergång från centraliserad till decentraliserad ledning vid kriser är mer 

svåruppnåeligt.  Detta då Pidgeon menar att medlemmarna i en organisation socialiseras in i 

ett handlingsmönster som inte är helt lätt att bryta upp. 
30

 Detta understöds också av Alvesson 

som menar att den typ av kameleontartad kultur som är anpassningsbar och kan förändras 

med omständigheterna inte existerar i verkligheten.  Kulturer står för hängivenhet, djup och 

stabilitet vilket är egenskaper som inte alltför snabbt medger ett förändrat tänkande och 

handlande.
31

 Även Rolfs ståndpunkt att regel eller organisationsförändringar i militära system 

sällan sker då trycket är som störst utan istället efter genomförda kampanjer, stödjer 

argumentet att en militär organisation inte helt enkelt kan ställa om ett inövat beteende.
32

    

Pidgeon skriver att tidiga studier på HRO i form av hangarfartygsbesättningar visade att dessa 

uppvisade en hög kontrollerande kultur som stödde sig på hierarkiska beslut och undvek 

risker genom att noga reglera och sanktionera verksamheten. Undersökningarna visade också 

att dessa kulturer visserligen medförde likformighet men också svårigheter att vara flexibla 

vid svåra kriser. Pidgeon menar också att studierna visade att den dominanta 

hangarfartygskulturen också kunde begränsa möjligheterna till decentraliserat beslutsfattande, 

då den i vissa fall hämmade egna initiativ.
33

     

Weibull anser att flygvapnet är en HRO. 
34

 Hon berör utmaningen att dels kunna ha en 

handlingsriktning som går ut på stabilitet och säkerhet och samtidigt ha en handlingsriktning 

som präglas av flexibilitet och effektivitet.
35

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att indikatorer som visar att en organisation är en 

HRO är: 

- Man har komplex, ofta tekniktung verksamhet som vid olyckor får svåra konsekvenser 

men som uppvisar ett förhållandevis litet skadeutfall.  

- Man prioriterar och avsätter stora resurser på att minska riskerna och felutfallen.  

- Man har ett klimat som präglas av att man reflekterar över regler och uppmuntrar till 

rapportering av incidenter.  

- Det finns funktioner eller befattningar som medger direkt access från personalen som 

utför verksamheten till ledningen.    

                                                 

29
 Försvarsmakten 2005a, s.34 f. 

30
 Pidgeon N., 1997, The limits to safety? Culture, Politics, Learning and Manmade Disasters.  Journal of  

contingencies and crisi management, vol 5 no 1, s.8. 
31

 Alvesson, M. ,2009, Organisationskultur och ledning. Malmö:Liber, s.85. 
32

 Rolf B., 1998, Militär kompetens:Traditioners förnyelse 1500-1940. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, s.248. 
33

 Pidgeon N.,1997, s.7. 
34

 Weibull, 2003, s.220. 
35

 Ibid, s.202. 
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2.5. Begränsningar med regler och byråkrati 

 

Agevall skriver om metaforen “Red tape” som betecknar en dålig byråkrati kännetecknad av 

en hög grad av formalisering och begränsning, massivt och meningslöst pappersarbete, 

onödiga procedurer och regleringar, ineffektivitet och som ett resultat av detta, frustration och 

förargelse. Agevall skriver att inom många delar av offentlig förvaltning finns krav på 

reliabilitet. Detta kan till del gå ut över kostnadseffektiviteten men är viktig för att 

verksamheten ska uppfattas som legitim och pålitlig. Agevall menar att många rutiner och 

regler inom offentlig förvaltning skapas för att tillgodose just detta reliabilitetskrav.
 36

  

Regler kan också skapas ur ledningens behov av kontroll över verksamheten. Agevall menar 

att en vanlig reaktion på osäkerhet och tvetydigheter är att man skapar ännu fler regler. 

Eftersom regler inte kan täcka alla uppkomna situationer så kan en sådan strävan innebära att 

en överkontroll formaliseras.
37

  

Agevall beskriver också fenomenet med oreflekterat regelföljande. Detta inträffar när regler 

följs utan att individerna förstår meningen med dessa. Detta kan i sin tur leda till att nya regler 

uppstår som har sin grund i dessa oreflekterade regler.  

Individerna i en organisation kan ha olika grad av regelorientering. Med det avser Agevall 

tendenser till rigid regelanvändning. Orsakerna varierar mellan individer men det kan handla 

om rädsla att göra fel, rädsla för bestraffning, rädsla för att äventyra sin karriär eller ren 

lathet.
38

  

Agevall skriver också om formell regelstyrning. Hon menar att det finns en logisk 

begränsning i att försöka styra alla verksamhet med noggranna regler. Även formellt stängda 

regler måste i de flesta fall ändock i praktiken anpassas utifrån de unika situationerna. Alltför 

strikta och stängda regler kan då leda till inflexibilitet. Särskilt i komplexa miljöer kan en 

alltför strikt och preciserad regelstyrning motverka utveckling och nyinlärning. Detta kan då 

leda till att man har en inlärd hjälplöshet och inkompetens som leder till att det blir svårt att 

tänka i nya banor och nya målsättningar. Öppna regler med utrymme för anpassning och 

delegering medger däremot flexibilitet att hantera uppkomna komplexa situationer.
 39

 

Agevall menar också att ju fler regler som införs desto större är risken att dessa blir 

inkonsistenta och ger dubbla budskap ” ta initiativ men följ reglerna ”.
40

 

Hon skriver att ”[e]n preciserad regelstyrning bygger på antagandet att processerna är 

förutsägbara, att problemlösningarna är likformiga och att regelstyrningen leder till ett högt 

och likformigt måluppnående.”
41

 

 

Med detta resonemang riskerar många säkerhetsregler att hamna inom det område som 

Agevall varnar för. Detta då de ofta är mycket hårt preciserade och avsedda att förebygga en 

kommande situation.  

 

Hale och Swuste förslår följande definition av begreppet säkerhetsregel: 

 

“A safety rule is a defined state of a system or way of behaving in the 

 response to a predicted situation, established before the event and  

imposed upon those operating in the system, by themselves or others, 

                                                 

36
 Agevall.L, 1994. Beslutsfattandets rutinisering. Lena Agevall: Lund, s.150. 

37
 Ibid, s.155. 

38
 Ibid, s.157 f. 

39
 Ibid, s.160. 

40
 Ibid, s.161. 

41
 Ibid, s.162. 
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 as a way of improving safety or achieving a required level of safety”
42

 

 

De anser att denna definition stämmer väl in på de allra flesta säkerhetsregler. De menar dock 

att med denna definition så är säkerhetsregler till för att begränsa handlingsfriheten hos de 

som ska utföra verksamheten.
43

 Detta blir främst tydligt då definitionen visar på att man vill 

skapa ett förutbestämt handlingsmönster på en situation som man kan förutsäga. Detta är i 

många fall något eftersträvansvärt i synnerhet om man vill skapa ett uniformt uppträdande i 

tämligen okomplexa situationer där de olika deltagarna har små möjligheter att interagera i 

förväg och man vill skapa tydlighet. Typexempel är trafikregler. Om det är regelbestämt att 

man måste lämna företräda mot huvudled, så vet alla deltagare i förväg hur man ska agera och 

hur övriga förväntas agera när man möts i en korsning. I detta fall finns inget behov av att 

kunna diskutera alternativa handlingsmöjligheter och situationsanpassa handlandet.  I mera 

komplexa situationer där man möter oväntade och oförutsägbara händelser finns dock ett 

behov av mer öppna och målorienterade regler som inte begränsar handlingsfriheten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att fördelarna med regelstyrning är att det sparar tid och 

kraft då man inte behöver uppfinna hjulet på nytt, det ger tydlighet avseende vem som är 

ansvarig och hur inblandade förväntas agera samt att det oftast är tämligen lätt att utvärdera 

regeluppfyllnaden. Nackdelarna är att det kan skapa svårighet att upptäcka och agera på 

oväntade situationer som inte täcks av någon regel, det krävs att man ständigt uppdaterar 

regelverket vartefter nya situationer uppstår, samt att nytänkande och initiativkraft 

undertrycks.
44

 

 

Weibull menar att en regel ofta är utformad mot en specifik uppgift. Verkligheten är dock ofta 

att en situation kräver att flera olika uppgifter kombineras till en handling.
45

  

Med en målstyrningsfilosofi utgår man istället från att verkligheten är oförutsägbar och att det 

därmed behövs olika problemlösningar för varje uppkommen situation.
46

 

 

Agevall framhåller organisationer där man har reflekterat regelföljande, dessa präglas av en 

tydlig ideologi och en kognitiv förståelse. Hon beskriver också motsatsen i form av en 

organisation med abstrakt ideologi där retoriska slagord istället är ersättningen. Dessa 

accepteras visserligen av individerna men den kognitiva förståelsen för reglerna är bristfällig. 

I dessa organisationer har man ofta initialt en entusiasm för de retoriskt formulerade målen. 

Efterhand införs dock regler för att underlätta rutinåtgärder. Faran är nu att en sådan 

organisation som inte har en ständig reflektion över sina regler låter dessa istället ta överhand 

och vartefter organisationen åldras och växer får en stelnande kultur som identifieras med 

regler och rutiner.
47

  

Weibull skriver att ”Regler, bestämmelser och instruktioner skall vara ett stöd för 

verksamheten, samtidigt som det ibland finns anledning att efterfråga om så är fallet.”
48

  

 

                                                 

42
 Hale A.R. & Swuste P.,1998. Safety rules: procedural freedom or action constraint ? Safety Science 29, s.165. 

43
 Ibid, s.164. 

44
 Ibid, s.166 f. 

45
 Weibull A., 2003, s.198. 

46
 Agevall L. 1994, s.162 

47
 Ibid, s.170. 

48
 Weibull A., 2003, s.199. 
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Sammanfattningsvis kan teorin operationaliseras med följande indikatorer som visar på om 

organisationen präglas av regelstyrning med strikta och detaljerade regelverk eller av 

målstyrning och öppna regler: 

- Att man förhåller sig oreflekterat till regler eller att man reflekterar över reglerna 

- Man har eller har inte en rigid syn på regler och brytandet av desamma.  

- Säkerhetsreglerna prioriteras alltid högst eller att man ibland tillåter lösandet av 

uppgiften ha högst prioritet.  

- Det finns dubbeltydiga budskap (ta initiativ, men följ reglerna) 

2.6. Risktagning 
Strid innebär en av de största fysiska riskerna som människor är beredda att utsätta sig för. 

Momen et al hävdar att villigheten att utsätta sig för fara är ett av de viktigaste attributen för 

effektiva militära ledare. De skriver att studier har visat att sensationsökning och villighet att 

ta risker är gynnsamma egenskaper för soldater.
49

 

Den amerikanske kommendören och före detta stridsflygaren och testpiloten William K. 

Lescher beskriver en situation där en incident vid träning av autorotation med helikopter 

resulterade i skador för många tusentals dollar. Detta ledde till att divisionschefen 

rekommenderade att denna typ av livsviktig träning bara skulle få genomföras i simulator. 

Divisionschefen argumenterade att det är så sällan som ett nödläge inträffar då man behöver 

genomföra autorotation, medan skador på helikoptrar vid övning av autorotation inträffar en 

till två gånger per år i den amerikanska flottan. Lescher menar att man i den analysen har 

stirrat sig blind på de kortsiktiga ekonomiska vinsterna och bara tittat på faktorn sannolikhet 

men glömt bort faktorn omfattning i sin analys. Dvs även om nödlägen som kräver 

autorotation sällan inträffar så kan erfarenheten av att ha genomfört autorotation på riktigt 

vara avgörande för att rädda liv. Lescher anser också att även om soldater förväntas ta risker 

så är det viktigt att dessa är genomtänkta och nödvändiga.
50

 

Weibull skriver att man i svenska flygdivisioner försöker att undvika en ”vinna-förlora” 

mentalitet, eftersom detta kan fresta piloter att ta onödiga risker. Detta sker genom 

socialisering av de yngre piloterna för att få dem att inte rusa in i situationer som de inte 

behärskar. Eftersom inga regler kan täcka alla situationer så bygger mycket på den enskilda 

pilotens omdöme och hur väl denne har tagit till sig lärdomar och erfarenheter.
51

   

Börjesson, Lajksjö och Enander tar upp riskhomeostasteorin som går ut på att man kan likna 

en människas riskbenägenhet med en termostat. Den är inställd på en viss nivå av acceptabel 

                                                 

49 Momen, N., Taylor, M. K., Pietrobon, R., Gandhi, M., Markham, A.E., Padilla, G. A., Miller, P.W., Evans,  

K.E.,Sander, T. C., 2010. Initial Validation of the Military Operational Risk Taking Scale  

(MORTS), Military Psychology, 22: 2, s.129. 
50 Lescher, William K., 2008, Taking risks, http://armedforcesjournal.com/2008/03/3390387/ ,  

hämtad 2011-02-02.  
51

 Weibull, A., 2006, s.19. 

http://armedforcesjournal.com/2008/03/3390387/
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risk. Genom att införa säkerhetsförbättrande åtgärder anpassar människan sitt riskbeteende så 

att den faktiska risknivån förblir konstant. T.ex. genom att införa dubbdäck vintertid så ökar 

man farten jämfört med den man höll innan man satte på vinterdäcken. Man kompenserar 

alltså en säkerhetsvinst genom ett mer riskfyllt beteende, se figur 2.  Denna teori menar då att 

man endast kan uppnå ökad säkerhet genom att ”vrida ned termostaten”. Vilket innebär att 

påverka människornas inställning till vad som är en acceptabel risk.
52

 Man skulle ju också 

kunna vända på resonemanget och hävda att om man har lyckats påverka säkerhetskulturen i 

Flygvapnet till att vara mindre villig att acceptera risker i form av haverier och tillbud (man 

har med andra ord lyckats skruva ned termostaten jämfört med tidigare inställning) samtidigt 

som man har infört säkrare flygsystem, så har man också minskat individernas benägenhet att 

ta risker. Det kan illustreras med figur 3.   

 

 

Frågan som uppstår är då hur pass lätt det är att vrida upp termostaten om behov uppstår av ett 

ökat risktagande för att kunna lösa uppgiften.
53

   

                                                 

52
 Börjesson M, Lajksjö Ö, Enander A, 2007. Risk, riskkommunikation och militärt  

ledarskap:Problematisering utifrån en litteraturstudie,. Stockholm:FHS, s.17-18.  
53

 Se tidigare resonemang om HRO och möjligheten att förändra kultur, Denna uppsats sid 11. 
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Flera studier har visat på nödvändigheten av personligt risktagande för att nå framgång i 

stridssituationer. Djärvhet, definierad som att ta personliga risker och våga implementera nya 

handlingssätt, anses som en viktig egenskap tillsammans med intellekt, självkänsla och 

intuition för att kunna hantera oväntade händelser såsom asymmetriska hot. Djärvhet anses 

dock kräva stor erfarenhet för att kunna nyttjas rätt och inte ge förluster i form av olyckor.  

Även om det finns de som talar om faran med alltför hög grad av risktagning i strid, så verkar 

man vara överens om att ett visst kalkylerat risktagande är nödvändigt för att kunna våga 

implementera nya sätt att agera.
54

  

Turner och Tennant menar att militär träning måste få innebära ett högre risktagande än vad 

som skulle vara accepterat i ett civilt företag. De anser att genom att vänja soldater vid risker 

så är de bättre förberedda för en stridssituation. Detta kommer att öka säkerheten på lång 

sikt.
55

 

Teorin visar att lämpliga indikatorer på risktagning är: 

- Det finns en medvetenhet om att man kan ställas inför att behöva ta personliga risker.  

- Man har fokus på att lösa uppgiften även om det innebär att man riskerar att bryta 

mot regler.  

2.7. Teorisammanfattning.  
Forskningsfältet om säkerhetskultur och säkerhetsklimat är tämligen väl utforskat. Detta i 

synnerhet med civil inriktning. Däremot är det teoretiska kunskapsfältet inom området 

risktagning mer bristfälligt utvecklad. Detta är än mer tydligt inom området militär 

risktagning. Då det inte har gått att finna någon enskild teori som ger svar på hur man ska se 

på avvägningen mellan flygsäkerhet och risktagning i militär flygverksamhet tycks det finnas 

en kunskapslucka inom detta område.
56

  

Däremot finns det enstaka studier som visar på att det är skillnad mellan civil och militär 

verksamhet. Likheter finns men kraven på att kunna genomföra väpnad strid innebär att det 

finns ett högre behov av risktagande hos militärverksamhet än vad som är fallet i de flesta 

civila verksamheter.
57

 

Utifrån de redovisade teorierna om regler kan man uppfatta att vid komplex och oförutsägbar 

verksamhet så är målstyrning och så öppna regelverk som möjligt att föredra. Detta för att inte 

begränsa handlingsfriheten i alltför stor utsträckning. Det skapar möjlighet att kunna hantera 

oförutsägbara händelser utan att behöva tillgripa regeländringar, avsteg eller regelbrytningar.  

Nackdelen med målstyrning och öppna regler är att det blir otydligare för alla inblandade, i 

synnerhet för ledningen, vem som är ansvarig och hur man förväntas agera. Det kräver en stor 

förståelse av vad som ska uppnås och inom vilka ramar man förväntas hålla sig. Denna 

förståelse kräver rutinerad och välutbildad personal med ett stort mått av omdöme.  

                                                 

54
 Börjesson M, Lajksjö Ö, Enander A, 2007, s.28. 

55
 Turner N. & Tennant S. J., 2010, „„As far as is Reasonably Practicable‟‟: Socially Constructing Risk,  

Safety,and Accidents in Military Operations. Journal of Business Ethics 91, s.26. 
56

 Börjesson, M., Lajksjö, Ö., Enander, A., 2007, s.32. 
57
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Eftersom militär verksamhet i form av väpnad strid medför ett risktagande som är större än 

för de flesta civila verksamheter och eftersom man har visat att ett framgångsrikt militärt 

ledarskap innehåller inslag av personligt risktagande skulle det med ovanstående resonemang 

kunna innebär en försämrad effekt om den accepterade risknivån och därmed benägenheten 

att ta risker är alltför låg.  

Redovisad teori pekar på att om man under en hel yrkeskarriär har socialiserats in i en syn på 

säkerhet och risktagning så är det troligt att denna inställning även kommer att råda vid kriser. 

Genom att analysera dels den formella synen på säkerhet och risktagning som uttrycks av 

ledningen och dels den informella synen som uttrycks av personalens utsagor och handlingar 

torde man enligt ovanstående kunna få en uppfattning om det rådande klimatet i 

organisationen. 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
När redovisad teori appliceras på problemformuleringen framträder följande frågeställningar: 

 Vilken formell syn finns på flygsäkerhet och risktagning i Flygvapnet? 

 Vilka uppfattningar finns om risktagning och flygsäkerhet inom Flygvapnet?  

 Hur förhåller sig uppfattningarna om risktagning i relation till de formella kraven på 

risktagning?  

Dessa kommer att utnyttjas i den vidare undersökningen och besvaras i resultatet och 

diskussionen. 

4. METOD  

4.1. Val av metod 
Tidigare konstaterades att denna uppsats riktar sig mot att undersöka ett tämligen outforskat 

område. Det talar tillsammans med den begränsade tiden som står till förfogande för denna 

uppsats att studien bör vara explorativ med ambitionen att beskriva den teori och ange de 

delar där fördjupad forskning kan vara fruktbar utifrån de resultat som framkommer. 

I sammanfattningen av teorikapitlet angavs att genom att analysera dels den formella synen 

på säkerhet och risktagning som uttrycks av ledningen och dels den informella synen som 

uttrycks av personalens utsagor och handlingar torde man enligt ovanstående kunna få en 

uppfattning om det rådande klimatet i organisationen. Då dessa slutsatser mötte 

problemformuleringen formulerades de tre tidigare nämnda frågeställningarna. Frågan är hur 

man metodiskt ska genomföra undersökningen och besvara dessa.  

Då syftet är att göra en bedömning avseende om flygsäkerhetsklimatet kan komma att 

innebära en begränsning när det är nödvändigt att ta medvetna risker krävs alltså en 

jämförelse mellan den formella synen och de uppfattningar som finns i organisationen om 

detta. Guldemund talar om att den formella synen reflekteras i ledningens uttryckta 
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värderingar (espoused values).
58

 Dessa kan man finna i de styrande verk som utges av 

ledningen. För att analysera dessa torde en textanalys av verken vara fruktbart.  

För att kartlägga de uppfattningar som finns i Flygvapnet om flygsäkerhet och risktagning är 

inte textanalys effektivt då det som ska studeras sannolikt inte finns nedtecknat. Lämpliga 

metoder för att studera uppfattningar är istället deltagande observationer, experiment, 

intervjuer och enkätundersökning. Deltagande observation skulle säkerligen kunna ge en 

djuplodande bild av benägenheten att ta risker. Tidsåtgången för att under lång tid följa och 

observera både stridspiloter och flygstridsledare under flygförbandsproduktion, övningar och 

insatser bedöms dock som avsevärt mycket längre än de tio veckor som disponeras för denna 

uppsats. 

Att genomföra experiment med ett representativt deltagande bedöms kräva avsevärt mer 

resurser avseende både personal och utrustning än vad som disponeras för denna uppsats.  

En enkätundersökning har däremot fördelen att den på relativt kort tid kan skapa en överblick 

av de strömningar som finns bland de undersökta uppfattningarna. Detta kan också passa för 

att undersöka hur pass ensade om uppfattningarna man är bland stridspiloter och 

flygstridsledare.  

Intervjuer kan ge en fördjupad bild av uppfattningarna och även komplettera den formella bild 

som ledningen ger uttryck för i styrande verk. Denna metod borde vara lämplig för att fånga 

upp centrala chefers uppfattningar och syn på flygsäkerhet och risktagning.  

Ovanstående resonemang talar för att man för denna studie bör överväga en kombination av 

olika metoder och för att skapa en inblick i problematiken. 

Som tidigare nämnts i teorikapitlet, framhåller Glendon och Stanton vikten av triangulerande 

metoder vid undersökning av en organisations kultur för att kunna uppfatta denna ur olika 

infallsvinklar.
59

 Genom att använda flera olika metoder för att svara på det uppställda 

problemet trianguleras resultatet och en validare bild av det säkerhetsklimat och den 

riskbenägenhet som råder inom Flygvapnet skapas än om man bara hade valt en av dessa 

metoder.
60

 Genom att triangulera metoder kan också nya dimensioner upptäckas som kan 

utgöra grund för vidare forskning. Metodtrianguleringen ger också det positiva att metoderna 

kan komplettera varandras styrkor och svagheter.
61

 Nackdelarna är att det i många fall kan 

vara svårt att göra om samma undersökning igen, samt att det är mer komplicerat och 

tidsödande att triangulera flera metoder jämfört med att bara använda en enskild metod. 

Fördelarna uppväger i detta fall nackdelarna framförallt därför att mängden tidigare 

forskningsunderlag är mycket begränsat och denna studie önskar bidra till att kartlägga 

områdets omfattning.   

                                                 

58
 Guldemund, F.W., 2000, s.251. 

59
 Glendon, A.I. & Stanton, N.A.,2000, s.211. 

60
 Kruuse, E.,1998. Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi, Lund: Studentlitteratur, s.45. 

61
 Ibid, s.47f. 
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Resultatet från metodtrianguleringen kan sedan jämföras med teoribildningen och ge en 

uppfattning om hur man ska tolka rådande uppfattningar om säkerhet och risk i Flygvapnet . 

Sammanfattningsvis ska jag eftersöka de indikatorer som framanalyserades ur teorin i 

följande tre metoder som trianguleras:
 62

   

4.2.1 Text analys av gällande flygsäkerhetsregler och styrande verk. 

4.2.2  Enkätundersökning med deltagare i form av stridspiloter och flygstridsledare 

4.2.3  Intervju med centrala befattningshavare i form av flygchef, strilchef och 

luftinsatsledare.  

4.2. Beskrivning av valda metoder 
I det följande beskrivs hur valda metoder som ingår i trianguleringen genomförs samt deras 

styrkor och svagheter. Vidare presenteras urvalet. 

4.2.1 Textanalys  

Tillvägagångssätt 

Textanalysen syftar till att undersöka de styrande verk och ledningens skriftliga uttalanden 

som skapar den officiella och formella uppfattningen om flygsäkerhet och risktagning. Detta 

är del av det som i tidigare teorigenomgång betecknades som uttryckta värderingar. 

Nackdelen är att den kräver en tolkning av texterna. Dessa tolkningar måste kunna ta hänsyn 

till det sammanhang i vilken texten är skriven.  Nackdelen kan kompenseras genom att dels 

den som genomför analysen har stor kunskap om och förståelse för sammanhanget och dels 

genom att den kompletteras med klarläggande intervjuer av de som har skrivit texterna.   

Urval 

I denna undersökning kommer följande styrande regelverk att analyseras: 

Verksamhetsledning för militär luftfart inom Försvarsmakten (VML)
63

, Flygoperativ manual 

(FOM)
64

 och Stridledningsoperativ manual (SOM)
65

.  

Följande verksamhetsinriktande verk kommer att analyseras: Flygvapnets utvecklingsplan 

(FVUP)
66

, Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP)
67

 och Flygvapeninspektörens (FVI) 

veckobrev
68

. 

                                                 

62
 Kap 2 denna uppsats. 

63
 Försvarsmakten, 2011b. Verksamhetsledning för Militär Luftfart inom Försvarsmakten, VML,  

Stockholm: Försvarsmakten. 
64

 Försvarsmakten, 2011c.  Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Gemensam, FOM-A  

Gemensam,Februari – Maj 2011, http://www.forsvarsmakten.se/upload/ 

dokumentfiler/Manualer/FOM/FOM-A/fom_gemensam_ipm.pdf, hämtat 2011-03-14 och  

    Försvarsmakten, 2011d. Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg, FOM-A  

Stridsflyg,Februari – Maj 2011, http://www.forsvarsmakten.se/upload/ 

dokumentfiler/Manualer/FOM/FOM-A/fom_stridsflyg_ipm.pdf, hämtat 2011-03-14. 
65 Försvarsmakten,2011e. Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten –  

Stridsledningstjänst, SOM, 1 mars 2011 – 31 augusti 2011, 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Manualer/SOM/som_ipm.pdf, hämtat 

2011-03-14. 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/%20dokumentfiler/Manualer/FOM/FOM-A/fom_gemensam_ipm.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/%20dokumentfiler/Manualer/FOM/FOM-A/fom_gemensam_ipm.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Manualer/SOM/som_ipm.pdf
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Samtliga ovanstående verk och dess inbördes förhållande presenteras mer utförligt i kapitel 

4.4.   

4.2.2 Enkätundersökning 

Tillvägagångssätt 

Enkätundersökningen syftar till att skapa en bild av vilka informella uppfattningar om 

flygsäkerhet och risktagning som finns i organisationen. Målgrupperna är stridspiloter vid 

stridsflygdivisioner och flygstridsledare vid strilbataljonen.  Dessa är de som står för det 

direkta genomförandet av beslutad verksamhet.  Särskilt intressant är att få svar på deras 

uppfattning om hur flygsäkerhetsregler prioriteras jämfört med verksamheten och deras 

uppfattning om huruvida reglerna är möjliga att bryta mot om det krävs för att lösa tilldelade 

uppdrag.  

Även om enkätundersökningar inte ger djupgående svar så ger de en möjlighet att få in en 

större mängd personers uppfattning än vad som skulle vara praktiskt möjligt med intervjuer 

eller observationer då tiden är begränsad. När ett område ska undersökas som är nytt och där 

mängden tidigare forskning är begränsad, så är enkätundersökning ett effektivt sätt att snabbt 

få en uppfattning om bredden på området och vilka gängse uppfattningar som finns.
69

  

Resultatet kan sedan nyttjas för vidare forskning med kvalitativa metoder. Fördelen ligger 

också i att respondenterna kan känna en större anonymitet i enkätundersökningen än i en 

intervju, vilket kan leda till ärligare svar. Det finns dock alltid en risk att några respondenter i 

enkätundersökningen inte litar på anonymiteten och därför svarar efter vad regelverket anger 

istället för egna uppfattningar. 

Andra nackdelar är bland annat att frågorna kan tolkas olika av de olika respondenterna och i 

sin tur av den som ska analysera svaren. Möjligheterna att ställa kompletterande frågor är i det 

närmaste obefintliga. För att minska nackdelarna finns sist i enkäten en möjlighet för 

respondenten att komplettera sina svar och kommentera enkätundersökningen.  Sammanlagt 8 

personer har valt att utnyttja den möjligheten.   

I detta fall är enkätundersökningen av Likert modell med 5 gradig svarsskala. 

Enkätundersökningen är digital och frågorna besvaras via internet. Systemet som nyttjas är e-

Val från företaget Luvit AB med licens till Försvarshögskolan. Respondenterna får en länk till 

en internetsida där de sedan besvarar frågorna. Detta möjliggör snabb distribution och digital 

sammanställning.  

                                                                                                                                                         

66
 Försvarsmakten, 2010c, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 (FVUP 2012), Bilaga 1, 

2010-12-15; 02 800:82746  Stockholm: Försvarsmakten. 
67

 Försvarsmakten, 2011a.  Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12), bilaga 1 2011-02-04 23  

320:52470. Stockholm: Försvarsmakten 
68

 Försvarsmakten, 2010b, FVI Nyhetsbrev 28 juli http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och- formagor/  

Flygvapnet/Nyhetsbrev-/Nyhetsbrev-28-Juli-2010/, Hämtat 2011-02-21. 
69

 Hayes, N.,2000. Doing psychological research. Buckingham, Philadelphia: Open  

University Press, s.70. 
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Respondenterna har fått en kort beskrivning av att undersökningen syftar till att undersöka hur 

just de upplever flygsäkerhet och risktagning i Flygvapnet, tillsammans med en internetlänk 

till den digitala enkätundersökningen, där den enskilde har besvarat frågorna. Enkäten består 

av fem inledande bakgrundsfrågor för att kunna filtrera svaren utifrån respondenternas 

facktillhörighet (pilot respektive flygstridsledare) och erfarenheter. Därefter följer 28 

undersökningsfrågor och avslutas med ett kommentarsfält där den enskilde kan lämna 

synpunkter eller kompletteringar.  

 

Följande begrepp definieras för respondenterna: 

 Med flygförbandsproduktion avses de flygpass/stridsledningspass som 

genomförs dagligen som en del av träning och utbildning 

 

 Med nationella flygövningar avses övningar på minst flottiljövningsnivå. 

 

 Med internationella flygövningar avses övningar i Sverige eller utomlands 

där deltagare från minst en annan nation deltar tillsammans med Svenska 

flygförband. 

 

 Med central nivå avses befattningshavare som tillhör HKV såsom Flygchef, 

Strilchef eller Luftinsatsledare motsv. 

 

 Med flygsäkerhetsregler avses alla de bestämmelser som styr hur militär 

flygverksamhet ska genomföras i Försvarsmakten, såsom RML, VML, 

FOM och SOM.  

Enk 

Urval 

 

Enkäten har ställts till stridspiloterna vid 1:a och 2:a divisionerna vid F7, F17 respektive F21 

och TuJAS vid LSS via sina respektive divisionschefer. För att nå flygstridsledarna som alla 

tillhör LSS har enkäten förmedlats via lokal strilchef och funktionsansvariga Stridsledning vid 

respektive Stridsledningscentral kompani.   

 

Innan enkäten distribuerades till respondentgruppen genomfördes en pilotundersökning för att 

testa frågornas tydlighet och tolkning. Pilotundersökningen resulterade i att några frågor 

korrigerades, ytterligare någon fråga lades till och någon fråga togs bort. 

 

Enkätundersökningen resulterade i 38 svar. Dessa svar fördelar sig representativt mellan 

landets olika förband (F7, F17, F21 och LSS). Antalet svar från LSS står för 36,8% av det 

totala antalet svar. Detta får anses representativt då samtliga Sveriges Flygstridsledare tillhör 

LSS. Fördelningen av svar mellan stridspiloter och flygstridsledare är 68,4 % respektive 31,6 

%, detta bedöms vara någon övervikt av flygstridsledare sett till den verkliga fördelningen. 

Fördelningen av ålderserfarenhet bedöms vara representativ då 55,3% av respondenterna har 

mer än 10 års erfarenhet efter sin utbildning (GFSU/GSU). 26,3 % har mellan 5-10 års 

erfarenhet och resten har mindre än 5 års erfarenhet.  

 

När det gäller erfarenhet av nationella övningar har 68,4% av respondenterna deltagit i mer än 

7 övningar av minst flottiljövnings storlek och 21, 1% har deltagit i 3-7 nationella övningar.  

Erfarenhet från internationella övningar fördelar sig något annorlunda, där 39,5% har deltagit 

i 0-2 övningar där minst ett annat land har deltagit tillsammans med svenska flygförband. 34, 
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2 % har genomfört mer än 7 sådana övningar medan 26,3% har erfarenhet från 3-7 

internationella övningar.  Här kan nämnas att samtliga svaranden från F7 anger 0-2 övningar. 

Detta var förväntat då divisionerna på F17 och F21 är insatsdivisioner och som sådana 

prioriteras att delta i internationella övningar. Divisionerna på F7 är främst engagerade i JAS 

utbildning. Eftersom även utländska elever utbildas finns dock internationell erfarenhet även 

på F7, men alltså inte i så stor utsträckning från internationella övningar.  Denna studie syftar 

dock inte till att se på enskilda förband utan på hela personalkategorin stridpilot och som 

sådant är svarsunderlaget representativt. 

 

Sammantaget bedöms att de svar som har inkommit utgör ett tillräckligt representativt 

underlag för att kunna nyttjas i denna undersökning. Detta då samtliga förband är 

representerade. Vidare är olika ålderserfarenheter och olika mängd erfarenhet från såväl 

nationella som internationella finns representerade. Fördelningen mellan dessa bedöms vara 

representativt.  

 

För att inte riskera att röja sekretessbelagda uppgifter redovisas inte det faktiska antalet 

stridspiloter och flygstridsledare som finns vid de olika verksamhetsställena. 

4.2.3 Intervjuundersökning 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna syftar till att dels att komplettera tolkningen av styrande verk från textanalysen, 

dels att ge ledningens syn på flygsäkerhet och risktagning i Flygvapnet och slutligen att 

komplettera resultatet från enkätundersökningen. Intervjuerna genomfördes som 

semistrukturerade där avgivna svar fick styra de efterföljande frågorna. Frågorna var en 

blandning av öppna frågor för att kunna fånga in uppfattningar och relativt slutna frågor för 

att kunna öka förståelsen om syftet med de olika formuleringarna i styrande verk.  

Urval 

Intervjuerna genomfördes med: 

Flygchef (CF) Överstelöjtnant Ola Höglund som är ansvarig för Flygtjänsten i 

Försvarsmakten. Detta innebär bland annat att vara ansvarig för att Flygtjänsten bedrivs inom 

de lagar och regler som finns. Flygchefen är vidare ansvarig för FOM och har befogenhet att 

besluta om avsteg från densamma. Höglund har tidigare varit lokal flygchef och chef för 

Verkansutvecklingsenheten vid LSS/UtvLuft. Hans bakgrund är som stridspilot och är 

influgen på JAS 39.  

Strilchef (CS) Överstelöjtnant Jan Reuterdahl som är ansvarig för STRIL-tjänsten i 

Försvarsmakten. Detta innebär bland annat att vara ansvarig för att STRIL-tjänsten bedrivs 

inom de lagar och regler som finns. Strilchefen är vidare ansvarig för SOM och har 

befogenhet att besluta om avsteg från densamma. Reuterdahl har tidigare innehaft olika 

befattningar på Högkvarteret och Försvarshögskolan. Hans bakgrund är som Flygstridsledare 

och är fortfarande behörig incidentjaktledare.  

Luftinsatsledare (LIL) Överstelöjtnant Mats Brindsjö. Brindsjö är också chef för Air 

Operations Center (AOC) vid FTS och därmed chef för LIL:arna. Befattningen LIL innebär 

enligt Brindsjö att vara chefen för FTS genomförare och som sådan ansvara för att leda 
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insatser med luftstridskrafter enligt dennes direktiv. LIL har enligt FOM och SOM befogenhet 

att besluta om avsteg från dessa om det krävs för att lösa en insats. Brindsjö har tidigare varit 

Stridsflygdivisionschef vid F17. Hans bakgrund är som stridspilot och är influgen på JAS 39.  

4.4.  Organisation och dokument strukturernas inbördes förhållande. 

Flygsäkerhet 

Regler för Militär Luftfart (RML) är det övergripande styrande verket avseende flygsäkerhet i 

militär luftfart. I detta beskrivs vilka krav som måste uppfyllas för att man ska få bedriva 

militär luftfart i Sverige. RML ges ut av Flygsäkerhetsinspektionen (FLYGI) som ansvarar för 

Försvarsmaktens roll som militär luftfartsmyndighet.  Rollen som flygoperatör ikläds av 

Försvarsmaktens Flygoperatör (FMFO) som ansvarar för att uppfylla alla de krav som anges i 

RML.
70

 För att fullgöra detta har man skapat en FMFO organisation där chefen för Produktion 

Flyg är tillika Ansvarig företrädare (AF) och har fem ansvarshavare under sig varav Flygchef 

(CF) och Strilchef (CS) är de som behandlas i denna undersökning.
71

 Se figur 4. 

 

Figur 4 Försvarsmaktens Flygoperatör (FMFO) Organisation72 

 

Ansvarig företrädares styrande verk benämns Verksamhetsledning för militär luftfart inom 

Försvarsmakten (VML) och under detta återfinns respektive ansvarshavares styrande verk 

såsom Flygoperativ Manual (FOM) och Stridsledningsoperativ Manual (SOM). Tanken är att 

genom att följa dessa verk ska man inte riskera att bryta mot något annat regelverk och RML 

kraven uppfylls.
73

 Dokumenthierarkin är enligt figur 5. 

                                                 

70
 Försvarsmakten, 2011b, s.11  

71
 Försvarsmakten, 2011b, s.33. 

72
 Försvarsmakten, 2011b, bilaga 8. 

73
 Försvarsmakten, 2011b, s.40.  
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Figur 5 Dokumenthierarki i FMFO 74 

Taktisk ledning 

 

Organisationen för den taktiska ledningen beskrivs i FVUP enligt figur 6. Air Component 

Command (ACC) är insatsdelarna av FTS och utövar högre taktisk ledning (HTL). 

Luftinsatsledaren stöds av AOC för att genomföra verksamheten enligt C FTS inriktning i 

form av lägre taktisk ledning (LTL). 

 

 
Figur 6 Den centrala taktiska ledningen av luftstridskrafter 75 

Verksamhetsinriktningsdokument 

 

Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) beskriver och utgör styrning för Försvarsmaktens 

planering av all verksamhet på kort och medellång sikt. Den bygger bl.a. på regeringens 

anvisningar och krav på operativ förmåga. Försvarsmaktens verksamhetsidé, vision och 

erhållna erfarenheter är också viktiga grundelement.
76

    

 

Flygvapnets utvecklingsplan (FVUP) är ett komplement och fördjupning till FMUP. Här 

beskrivs FVI inriktning och vilja för verksamheten inom dennes ansvars område
77

 

                                                 

74
 Försvarsmakten, 2011b, s.25. 

75
 Försvarsmakten, 2010c, s.27. 

76
 Försvarsmakten, 2011a, s.4 f. 

77
 Försvarsmakten, 2010b, sid 8. 
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FVI Veckobrev uttrycker Flygvapeninspektörens inriktning av verksamheten. FVI Veckobrev 

har inte samma formella status som ovanstående dokument och skulle också kunnat redovisas 

under kapitlet uppfattningar, men då de är offentlig handling som kan läsas av alla på 

Försvarsmaktens hemsida och uttrycker Flygvapnets främsta företrädares syn på 

flygverksamheten väljer jag att redovisa dem under formella krav. 

4.5. Forskningsetik  

Enkätundersökning 

Då svaren lämnas via en internetlänk som kan nås från vilken internetuppkopplad dator som 

helst är möjligheterna mycket små att kunna efterforska vem som har avgivit svaren. 

Bakgrundsfaktorerna är utvalda med tanke på att kunna få fram intressanta sammanhang utan 

att för den skull riskera att röja vem som har avgivit svaret. Båda dessa faktorer medger 

möjlighet för respondenterna att känna att avgivna svar kommer att behandlas anonymt. 

I instruktionen för enkäten lämnas så lite information som möjligt avseende vad 

undersökningens motiv och syfte, detta för att inte påverka svaren i någon större omfattning. 

Det är helt frivilligt att besvara enkäten.  

Intervjuer 

Då intervjuerna genomförs med centrala chefer ansvariga för utgivna regelverk respektive 

genomförandet av insatser, är möjligheterna ytterst små att hålla dessa anonyma varför detta 

inte heller eftersträvas. De intervjuade har fått information om att undersökningen syftar till 

att undersöka Flygvapnets uppfattningar om flygsäkerhet och risktagning. Deltagandet har 

varit frivilligt. Frågorna har ställts så öppet som möjligt för att inte påverka avgivna svar, i 

vissa fall har kompletteringar krävts för att förtydliga någon fråga. Dessa förtydliganden har 

också det varit så öppna som möjligt. Vidare har de informerats om att intervjuerna spelas in 

och kommer att nyttjas i denna uppsats och jämföras med avgivna svar från 

enkätundersökningen. De har uppmanats att endast prata om öppen information. Författaren 

strävar efter att så noga som möjligt tolka deras avgivna uppfattningar med vad de verkligen 

avser. I detta sammanhang har författaren stöd av sin egen förförståelse.  

Förförståelse 

Författarens bakgrund är som flygstridsledare i Flygvapnet sedan 1996. Han har innehaft 

behörighet för ett flertal befattningar inom stridsledningen såsom Chefsflygstridsledare, 

Strilövningsledare och Incidentjaktledare. Författaren har också varit kompanichef för StriC 

kompani, samt tillförordnad chef för Ledningssystemenheten och ställföreträdande chef för 

Ledningsutvecklingsenheten, samtliga vid Luftstridsskolan (LSS).  Författaren har under 

perioden 2005-2008  samtidigt varit Strilchef (CS) för Luftstridsskolan och i den rollen 

innehaft flygsäkerhetsansvaret för all stridsledningsverksamhet vid LSS. Detta var innan den 

centraliserade organisationen FMFO (Försvarsmaktens Flyg Operatör) infördes och med det 

endast en Strilchef för hela Sverige.   



26 

 

När uppsatsen skrivs har ingen av respondenterna någon beroendeställning till författaren och 

författaren har det inte heller till någon av respondenterna. 

Förförståelsen nyttjas för att kunna förstå och tolka sammanhang, samt för att kunna förklara 

det i uppsatsen.  

Det finns en risk att något missas på grund av förförståelsen, men genom att vara trogen 

teorierna så minskas denna risk.   
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5. RESULTAT 

5.1. Inledning 
Resultatet kommer att redovisas utifrån de två första frågeställningarna som redovisades i 

kapitel 3:  

 Vilken formell syn finns på flygsäkerhet och risktagning i Flygvapnet? 

 Vilka uppfattningar finns om risktagning och flygsäkerhet inom Flygvapnet?  

Den första frågeställningen är kopplad till textanalys av styrande verk och den andra till 

resultat från enkät och intervjuer. Den tredje frågeställningen kommer att diskuteras i 

diskussionskapitlet. 

5.2.  Den formella synen på flygsäkerhet och risktagning i Flygvapnet  
I denna del redovisas den syn på balansen mellan flygsäkerhet och risktagning som förmedlas 

av tidigare redovisade styrande verk: VML, FOM ,SOM, FMUP och FVUP.  Även FVI 

veckobrev har tagits med i denna del.  

5.2.1. Säkerhetskrav kontra krav på effektivitet 

Flygsäkerhetsdokument 

 

I Försvarsmaktens flygsäkerhetspolicy som återfinns i VML står:  

 

Försvarsmaktens uppdrag medför att acceptans för en viss, och vid speciella 

tillfällen hög, risk kommer att föreligga. Emellertid, måste fokus ligga på 

flygsäkerheten. Endast på detta sätt kan Försvarsmakten leva upp till krav och 

förväntningar från uppdragsgivare, samhället i övrigt samt hos egen personal. 

En hög flygsäkerhet är en förutsättning för ett effektivt lösande av förelagda 

uppgifter och är bevis på en professionell organisation. 

All flygverksamhet, vid såväl övning som insats, ska planeras, genomföras, 

övervakas och utvärderas så att risken för personella eller materiella skador 

reduceras till en tolerabel nivå men som ändå tillåter att förelagda uppgifter 

löses.
78

 

 

Denna skrivning kan tolkas som att man är medveten om att risker ibland är nödvändiga att ta, 

men att flygsäkerheten ändå är det viktigaste. Den sista meningen öppnar dock upp för en 

balansering av flygsäkerhet och risktagning.  

Verksamhetsinriktningsdokument 

 

ÖB anger i sitt Beslut i Stort (BIS) i FMUP att säkerhetsmedvetandet i försvarsmakten ska 

vara mycket högt. Han menar att personalen ska vara ansvarskännande och vara väl medvetna 

om vilka risker som finns och hur man ska hantera dem för att säkerställa en god 

verksamhetssäkerhet. ÖB skriver också att Försvarsmakten ska vara skicklig på att hantera 

nya krav och lösa tilldelade uppgifter effektivt med hög kvalitet. Det svenska folket ska ha 
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stort tilltro till hur Försvarsmakten löser tilldelade uppgifter. Eventuella brister ska åtgärdas 

omedelbart och organisationen ska ständigt utvecklas och förändras för att uppnå bästa 

möjliga effektivitet.
79

 

 

I FMUP uttrycks också att Försvarsmakten ska kunna verka i så väl lågintensiva som 

högintensiva konflikter, mot såväl okvalificerade som kvalificerade motståndare och 

dessutom i samverkan med andra nationella och internationella aktörer.
80

  

 

I FMUP står också:  

 

Inom Försvarsmakten ska verksamhetssäkerhetsarbetet omfatta 

arbetsmiljöarbete samt arbete med att hantera övriga risker i verksamheten så 

att författningsenliga krav på säkerhet för tredje man, yttre miljö, egendom och 

materiel uppfylls. Verksamhetssäkerhetsarbetet ska bedrivas med beaktande av 

Försvarsmaktens uppgift att kunna genomföra väpnad strid.
81

  

 

Flygvapeninspektören uttrycker i ett veckobrev att: 

 

De som vi genomför flygoperationer för, kommer hela tiden att se på vår 

verksamhet utifrån det enda beställda uppdraget, eller operationen, och vill ha 

det genomfört. Vi som leder flygverksamhet ska därför vara tydliga mot 

omgivning och dem vi stöder med långsiktigheten i verksamheten. Vi ska också 

ha mycket stor precision i vad vi säger att vi kan leverera. När vi gör 

bedömningar ska de ha ett leveransperspektiv, men vara exakta och 

genomförbara, så att vi levererar det vi lovat. 
82

 

 

De inriktande verken ger en tämligen samlad bild av att både säkerhet och effektivitet är 

viktigt.  ÖB:s BIS anger en organisation som ständigt jobbar med förbättringar och åtgärdar 

brister.  

 

5.2.2. Regler  

Flygsäkerhetsdokument 

 

I VML skrivs det att i huvudsak samma gränsvärden gäller i fred som under insatser. Man 

menar att genom att nyttja samma gränsvärden i fred som vid insats så skapar man hög 

beredskap för insatser. Man öppnar dock upp för avsteg från detta genom att skriva att 

”Taktiska och operativa realiteter under insatser kan dock kräva avsteg från vissa i fred 

gällande gränsvärden”.
83

 

I FOM skriver man att vid insatser kan man behöva justera reglerna. LIL har befogenhet att 

besluta om avsteg vid insatser. Man skriver också att i kritiska situationer åligger det envar att 

vidta de åtgärder som krävs för att minimera skada på personal och materiel även om detta 

innebär avsteg från FOM.
84
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I FOM anges många regler som olika befattningshavare har befogenhet att göra avsteg från.  

Dessa avsteg gäller regler om allt från buren utrustning i flygplan till lägsta höjd vid insats 

och medicinska kontroller.  Divisionschef har t.ex. befogenhet att medge avsteg från 20-talet 

olika regler. Men även Lokal CF, CF, AF, Försvarsläkare, LIL och Befälhavare har 

befogenhet att göra avsteg mot olika regler.
85

 I vissa fall anges att en befattningshavare har 

befogenhet att göra planeringsavsteg respektive genomförandeavsteg med 

rapporteringsskyldighet. Detta innebär att man senaste en vecka efteråt ska till CF rapportera 

beskrivning av situationen, skälet till avsteg och hur man omhändertog flygsäkerheten. I fallet 

med genomförande avsteg så står det att Befälhavare kan besluta om detta om en oförutsedd 

händelse inträffar och det är risk för skada på personal och materiel eller att det innebär en 

förhöjd flygsäkerhetsrisk om man inte gör avsteget. Detta gäller om man inte hinner kontakta 

CF eller LIL
86

   

I SOM framgår det precis som i FOM att vid insatser kan man behöva justera regelverket.  

Även i SOM anges att under kritiska förhållanden är alla som omfattas av SOM skyldiga att 

vidta de åtgärder som krävs för att minimera skada på personal och/eller materiel.
87

  

LIL kan göra avsteg mot SOM, men först efter samråd med CS, vid genomförande av insats 

om värdet av insatsen överstiger risken.
88

 I övrigt är det bara CS som kan besluta om avsteg 

mot SOM. 
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i FOM anges tämligen många möjligheter för 

olika befattningshavare att göra avsteg från reglerna till skillnad från SOM där det egentligen 

bara är CS som kan bevilja avsteg. Dock har båda inskrivit att alla kan göra avsteg i kritiska 

situationer för att rädda personal och materiel. Det överordnade regelverket, VML, har precis 

som FOM och SOM inskrivit att man måste vara beredd att anpassa regelverket vid insats 

även om grunden är att samtliga gäller i fred, vid insats och i krig.  

 

Verksamhetsinriktningsdokument 

 

FMUP ger ingen tydlig syn på hur man ser på regler och undantag. ÖB skriver dock i sitt BIS 

att Försvarsmakten är ansvarskännande och har en hög säkerhetsmedvetenhet.
89

 I övrigt 

hänvisas till verksamhetsäkerhetsstyrande verk.  

I FVUP delges inte heller någon tydlig syn på hur man ser på regler. Vad det gäller 

flygsäkerhet hänvisar man till VML med underordnade regelverk. FVI skriver dock i 

inledningen att drivkraften hos Flygvapnets personal är personlig disciplin inifrån snarare än  

formell disciplin kommande utifrån. FVI sammanfattar det med ”Principen är frihet under 

ansvar, baserat på inre disciplin och en gemensam målbild”
90
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5.2.3. Risktagning 

Flygsäkerhetsdokument 

 

Det som skrivs om risker i VML dokumenten handlar främst om hur man ska analysera och 

hantera risker. I VML står att vid alla flygoperationell verksamhet ska riskerna analyseras 

enligt Operationell Riskanalys Metod (ORM) och vid behov genomföra fördjupad riskanalys 

med stöd av Försvarsmaktens Gemensamma Riskhanteringsmodell.  

Grundprinciperna i ORM är att man inte ska acceptera onödiga risker, att nyttan ska överstiga 

kostnaden, att man ska identifiera och minimera riskerna genom planering och att riskbeslut 

ska fattas på rätt nivå. I beskrivningen av riskhantering står det i VML att man ska värdera 

risken utifrån sannolikhet och konsekvens. Man ska vidare vidta åtgärder för att reducera 

riskerna till acceptabla nivåer. 
91

 

Skrivningen med accepterad eller tolerabel risknivå är genomgående temata. I FOM står 

”Flygchef skall över tiden möjliggöra att flygförbanden kan leva upp till taktiska krav med en 

accepterad risknivå.” Vidare står att ”LIL kan göra avsteg från FOM vid genomförande av 

insats om behovet av insatsen överstiger risken”
92

  

 

Sammanfattningsvis så framgår det av flygsäkerhetsdokumenten att man kan behöva ta risker, 

men man ska då i en riskanalys ha kommit fram till att de är acceptabla dvs. att nyttan 

överstiger risken. Man anger dock inte på något annat sätt vad som är en acceptabel nivå. 

 

Verksamhetsinriktningsdokument 

 

Några formella uttryck för synen på riskhantering går inte att återfinna i FMUP.  

I FVUP talas det om risk i samband med olika insatsförband såsom stridsflygdivision, 

helikopterbataljon och strilbataljon. Det som är genomgående är att man talar om att 

riskbedömning ska genomföras, att riskerna ska reduceras och att riskerna ska vara 

acceptabla. Detta utan att vidare beskriva vad som är acceptabla risknivåer.
93

   

FVI skriver i ett veckobrev att :  

Generellt innebär ledning av flygtjänst att en verksamhet ska genomföras 

repetitivt många gånger och med mycket begränsad risk. Normalt ska 

sannolikheten för haveri vara en miljondel eller mindre. Sannolikheter för haveri 

som ligger upp mot en procent är helt katastrofala. Om det är en procents risk 

vid varje företag att våra JAS 39 skulle haverera ett normalt produktionsår med 

12 000 företag skulle vi förlora 120 flygplan! Vi som leder flygverksamhet kan 

inte mer än i mycket stora undantagsfall ta sådana risker. Vi måste i stället se 

långsiktigt på vår verksamhet för att hålla nere riskerna. Om vi inte gör det 

riskerar vi människoliv och enorma värden.
94

  

 

Sammanfattningsvis så anger även verksamhetsinriktande dokument att man ska genomföra 

riskbedömning och att riskerna ska vara acceptabla. Dock utan att ange vad som är en 

acceptabel nivå. Utifrån FVI veckobrev får man dock dennes inriktning på vad som anses som 
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en normal risknivå dvs. en sannolik risk för haveri på mindre än en miljondel. Exempel på en 

risk nivå som det är ytterst exceptionellt att man är beredd att ta anges till en procent. 

 

5.3. Uppfattningar om risktagning och flygsäkerhet inom Flygvapnet 

Här redovisas de uppfattningar om flygsäkerhet och risktagning som enkätsvaren och 

intervjuerna ger uttryck för. Svaren är indelade i uppfattningar om ledningens, gruppens och 

egna förhållningssätt till flygsäkerhet och risktagning. Enkätsvaren i tabellform grupperade på 

samma sätt återfinns i bilaga 1.  

Inom respektive underrubrik är svaren grupperade utifrån de olika frågeområdena. Dessa 

inleds med resultatet från enkäten och kompletteras med enkätkommentarer och de olika 

centrala chefernas syn.  

5.3.1. Uppfattningar om ledningens förhållningssätt till flygsäkerhet och 

risktagning. 

Avsteg från flygsäkerhetsregler 

En stor majoritet av respondenterna svarar att deras närmaste chef aldrig eller sällan bryter 

mot flygsäkerhetsregler för att uppnå övningsmål, utbildningsmål eller för att lösa 

incidentberedskapsuppdrag.    

Två tredjedelar av enkätrespondenterna uppfattar att central nivå aldrig eller sällan beviljar 

avsteg för att nå utbildningsmålen effektivare vid flygförbandsproduktion, medan en tredjedel 

anser att det görs ibland. Avsteg vid nationell övning och vid incidentberedskapsuppdrag 

uppvisar liknande siffror. Däremot förefaller det som att avsteg vid internationell övning 

uppfattas ske oftare. 18,7%  anser att det sker ofta eller alltid/nästan alltid och 28,9% anser att 

det sker ibland.   

Intervjuerna visar att central nivås uppfattning är att de sammanlagt beviljar ca 1-2 avsteg i 

månaden och att avsteg sker främst vid internationell verksamhet och vid större övningar men 

även vid incidentberedskap då oftast kopplat till flygräddningskrav.
95

  

I fallet med FOM finns det delegerat ett antal olika tillfällen då annan befattningshavare kan 

bevilja avsteg. I vissa fall har befattningshavaren skyldighet att rapportera avsteget till CF, 

men i andra fall är så inte fallet. Det innebär att antalet avsteg av den senare typen ej är känt 

hos central nivå.
96

 Metoden med att kunna medge avsteg från regler i FOM uppfattas av CF 

som ett sätt att kunna vara anpassningsbar och skapa ett dynamiskt regelverk.
97

 Motsvarande 

kommentar ges också av två respondenter i enkätundersökningen som menar att avsteg är en 

anpassning mot en viss situation såsom övning utomlands. En av dessa kommenterar dock 

även: ”Är det någon gång avsteg beviljas är det då vi ska åka iväg någonstans där prestige etc 

står på spel.”  
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CF menar att man försöker anpassa regelverket så att man inte ska behöva nyttja avsteg, då 

avsteg är ett tecken på att regelverket inte är anpassat till verksamheten och grunden ska vara 

att minimera antalet avsteg. Det finns dock situationer där man måste ha möjligheten att efter 

en riskanalys bevilja avsteg.
98

 CS svarar på liknande sätt och framhåller att man vid avsteg 

måste minimera riskerna genom bl.a. kompletterande metodik. Han säger också att 

regelverket är en färskvara då regelverket behöver följa med den ständiga utveckling som 

sker, det är därför man ger ut en ny version var 6:e månad och måste ha möjlighet att 

däremellan utfärda avsteg.
99

 

 LIL säger i intervjun att syftet med att LIL ska kunna göra avsteg är att vara den sista spärren 

och checken innan man tar beslut om avsteg för att kunna lösa ett uppdrag. Hans uppfattning 

är att LIL oftare säger nej till begäran om avsteg än tvärtom.
100

 Han menar att man inte 

medger avsteg för något som man kan göra lika bra på annat sätt eller vid senare tillfälle. LIL 

menar att det måste vara en händelse där man verkligen måste agera vid det givna tillfället 

och ger exempel såsom underrättelseinhämtning med mycket högt underrättelsebehov ,  ”9-11 

händelse”  och pågående våldshandlingar mot svensk territoriell integritet.
101

 

CS anger att alla avsteg mot SOM alltid ska göras av CS. Metodiken är att alla 

flygstridsledare alltid kan nå CS via mobiltelefon för att begära avsteg.
102

 Han menar att order 

från taktisk chef såsom Incident-Jaktledare (IncJal) inte fråntar enskild 

incidentflygstridsledares ansvar att säkerställa att nödvändiga avsteg är gjorda av CS om det 

finns risk för att någon regel i SOM inte kan uppfyllas.
103

 Även LIL ska kontakta CS innan 

avsteg från SOM görs. 

Regelverkets tillämpning vid insats och i krig 

Drygt hälften av respondenterna uppfattar att samma flygsäkerhetsregler som gäller i Sverige 

kommer att användas till viss del eller i låg grad vid övningar utomlands. Ännu fler 

instämmer i detta vid internationella insatser där endast en tredjedel tror att samma regler 

kommer att användas i hög grad medan knappt två tredjedelar uppfattar att samma regler 

kommer att användas till viss del, i låg eller i mycket låg grad.  I krig uppfattar endast var 

tionde att man i hög grad kommer att använda samma flygsäkerhetsregler som i fred. Hälften 

uppfattar att man kommer att göra det till del och en tredjedel att man kommer att göra det i 

låg grad.  

LIL tror att det regelverk som nyttjas i den dagliga flygförbandsproduktionen inte helt 

korrelerar med hur man kommer att agera under insats.  

                                                 

98
 Höglund, O.,2011, 12:50. 

99 Reuterdahl, J.,2011. Intervju genomförd 2011-03-09. Inspelningen i författarens ägo, 34:50. 
100

 Brindsjö, M.,2011, 9:45. 
101

 Brindsjö, M.,2011, 14:20. 
102

 Reuterdahl, J.,2011, 48:30. 
103

 Reuterdahl, J.,2011, 27:44, 32:20.  



33 

 

CS säger att SOM gäller i fred, vid insats och i krig.
104

 

CF menar att FOM gäller även vid insats och i krig, men tillägger: ”I tillämpliga delar” med 

det menar han att det troligen måste ske någon form av anpassning beroende på miljö och 

situation. T.ex. de höjdminima som anges i FOM gäller i Sverige men kanske inte är 

tillämpliga i Afghanistan.
105

 

Prioriteringar 

Uppfattningarna om vad som prioriteras av ledningen visar på att flygsäkerheten uppfattas 

prioriteras över såväl verksamhetsmål som lösandet av insatsuppdrag. 63,2 % instämmer i hög 

eller mycket hög grad i uppfattningen att flygsäkerheten prioriteras över allt annat. 

Motsvarande siffror för verksamhetsmål och insatsuppdrag är 10,5% respektive 7,9 %. En 

kommentar i enkätundersökningen är:” Min bild är att central flygchef ganska ofta prioriterar 

flygsäkerhet framför allt annat. Konsekvenserna blir ibland mycket stora på förbandsnivå där 

inga förändringar i målsättningar eller uppdrag följer på de restriktioner som läggs”. 

En annan kommentar i enkätundersökning menar dock: ”Jag upplever att det är mindre och 

mindre ”tillåtet” att hänvisa till flygsäkerhet i diskussioner etc. än bara för några år sedan. Det 

är allt oftare viktigt med produktionsmål, flygtidsmål, uppgiftsfokus etc.”  

Intervjuerna ger uppfattningen att flygsäkerhet i de flesta fall har högst prioritet. LIL menar 

dock att om situation är mycket allvarlig så är han beredd att gå så långt som möjligt för att 

lösa uppdraget, dock utan att bryta mot vilka regler som helst. Han påpekar att de risker som 

tas måste vara medvetna och kalkylerade.
106

   

CF menar att i den dagliga flygförbandsproduktionen så är flygsäkerheten till stor del 

styrande, men vid skarp insats så försöker man anpassa reglerna så långt som möjligt för att 

möjliggöra ett genomförande. Dock gör man allt man kan för att minimera riskerna, bl.a. 

genom att även anpassa genomförandet och reglera ambitionen.
107

  

CS ser ingen anledning till motstridighet mellan prioritering av uppgifter och flygsäkerhet. 

Han menar att Flygvapnet ska lösa sina uppgifter men alltid beakta flygsäkerheten och 

hänvisar till SOM där han har skrivit ”mission first safety always”.
108

 Han säger att alla 

flygstridsledare har ett ansvar att försöka lösa uppgiften så långt som reglerna tillåter men 

sedan också att våga säga nej även till högre chef om reglerna inte kan uppfyllas. CS säger att 

en chef som försöker ”köra över” en flygstridsledare som säger nej med hänvisning till SOM 

kan förvänta sig ett enskilt samtal med CS oavsett grad.
109
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Avvägning mellan risk och flygsäkerhet 

Drygt hälften av respondenterna svarar att deras närmsta chef flitigt diskuterar avvägningar 

mellan risktagning och flygsäkerhet. En tredjedel anser att chefen gör detta ibland medan var 

tionde svarar att det görs sällan. Vidare svarar 9 av 10 att deras närmsta chef aldrig eller sällan 

framhåller att det finns situationer när man måste bryta mot flygsäkerhetsbestämmelser för att 

kunna lösa uppgiften på bästa sätt.  

På frågan om man anser att man känner uppbackning från sin chef om man måste ta risker för 

att lösa ett uppdrag svarar hälften att man känner ett stort eller mycket stort stöd, medan en 

fjärdel upplever ett medel starkt stöd och en femtedel upplever ett låg eller mycket lågt stöd.  

LIL anger följande tre situationer där man skulle vara beredd att acceptera ett ökat 

risktagande: För att undvika egna förluster, för att undvika skador på tredje part och för att 

hävda territoriell integritet.
110

 CF svarar liknande och menar att man måste se på risken ur ett 

helhetsperspektiv där både människoliv, uppdraget och hotmiljön vägs in.
111

 

CS menar att luftstridskrafter är värdefulla och ändliga resurser, vilket gör att det i de flesta 

fall är bättre att åka hem, planera om och återkomma än att ta för stora risker. Ska man ta en 

risk ska den vara kalkylerad, man ska vidta åtgärder för att minimera den (teknik och/eller 

metoder) och oddsen ska vara till egen favör.
112

 

CS säger att han försöker medvetandegöra regelverkets betydelse för flygstridsledarna och få 

en acceptans för den synen.
113

 

Riskhantering 

LIL säger att det finns flera olika riskhanteringsverktyg i Försvarsmakten, vilka tar olika lång 

tid att genomföra, men att definitionen av vad som är acceptabel risk är en bedömningssak 

från situation till situation. Han säger att den inriktning för riskhantering som anges i FM 

inriktning för flygsäkerhet innehåller mycket ”gummiband” i tolkningen. Han säger vidare att 

uppfattningen av vad som är tolerabel risk bygger mycket på att man känner varandra (C FTS, 

LIL:ar och divisionschefer) och har förtroende för varandras sunda förnuft. Han säger att om 

han som LIL tar ett antal tveksamma beslut så kommer troligtvis inte C FTS låta honom få 

fortsätta som LIL. 
114

 Man kan här alltså ana att synen på vad som är en tolerabel risk är något 

som handlar om det klimat som har socialiserats bland beslutande befattningshavare och där C 

FTS är en mycket tung aktör. Även CF menar att tolerabel risk måste avgöras från fall till fall 

och risken måste ställas i relation till uppgiften. Han säger att det är därför som vi har 

människor i systemet som är kompetenta att avgöra vad som är tolerabel risk.
115
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Vid riskbedömningen nyttjar LIL en förenklad riskhanteringsmall där man väger konsekvens 

och sannolikhet mot angelägenhet. 

5.3.2. Uppfattningar om arbetslagets förhållningssätt till flygsäkerhet och 

risktagning 

 

Att bryta mot flygsäkerhetsregler  

Två tredjedelar av svaren anger att åsikten inom deras arbetslag är att det aldrig eller sällan 

finns situationer då man måste bryta mot flygsäkerhetsreglerna för att lösa uppgiften på bästa 

sätt. En tredjedel svarar att åsikten är att man måste göra det ibland. 

Reflektion och förbättringar av flygsäkerhetsregler 

Drygt hälften av respondenterna svarar att man diskuterar syftet med flygsäkerhetsreglerna 

inom arbetslaget frekvent, medan en tredjedel anger att man gör det ibland och var tionde gör 

det sällan. CF bekräftar denna uppfattning i intervjun, där han säger att han tror att man på 

divisionerna diskuterar flygsäkerhetsregler och förslag på förändringar innan man skickar in 

förändringsförslag till central nivå. Han bekräftar också att förslag på förändringar av 

flygsäkerhetsregler inkommer på flera olika sätt bl.a. via mail och på funktionsmöten
116

 Även 

CS beskriver motsvarande förfarande för STRIL.
117

  

Det förefaller dock som att man mer sällan ifrågasätter flygreglerna än diskuterar syftet med 

dem inom arbetslaget. Endast var tionde anger att man ofta ifrågasätter flygsäkerhetsreglerna 

inom arbetslaget, två tredjedelar gör det ibland och två av tio gör det sällan.  

5.3.3. Uppfattningar om egna förhållningssätt till flygsäkerhet och 

risktagning 

 

Att bryta mot flygsäkerhetsregler  

Nio av tio svarar att man aldrig eller sällan anser sig tvungen att bryta mot flygsäkerhetsregler 

för att vara effektiv vid flygförbandsproduktion och nationell flygövning. Vid internationell 

övning och vid incidentberedskap ökar dock antalet som anser att man ibland måste bryta mot 

flygsäkerhetsreglerna för att vara effektiv(20 respektive 15 %) även om majoriteten som anser 

att man aldrig eller sällan behöver bryta mot flygsäkerhetsreglerna fortfarande är klart större. 

En person kommenterar detta med att ”För att kunna öva komplexa internationella scenarion 

fullt ut, måste vi ”bryta” mot vissa flygsäkerhetsbestämmelser. 99 gånger av 100 har vi 

highlightat det innan och kunnat få avsteg från ordrar m.m.”  
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LIL uppfattning är att grundinställningen på divisionerna är att piloter följer regelverket och 

behöver man gå utanför detta så litar man på högre nivå att bedöma om avsteg är befogat. 
118

 

LIL menar också att vid insatser kan man hamna i lägen där ett brott mot en 

flygsäkerhetsregel kan vara befogat för att t.ex. undgå bekämpning. Detta bör man ha gjort en 

riskhanteringsbedömning av innan och inhämtat nödvändiga avsteg och beslut.
119

  

CF uppger att han kan tänka sig att det är ok att medvetet bryta mot en flygsäkerhetsregel i en 

situation för att rädda eget eller andras liv eller förhindra omfattande materiel skada. Han 

menar att regelverket är till för att skydda personal och materiel och om man i en nödsituation 

finner att regelverket hamnar i konflikt med agerandet för att rädda liv och materiel så kan 

han tänka sig att det är ok att medvetet bryta mot den konfliktande regeln. Han säger samtidigt 

att det oftast inte är några lätta val. Han exemplifierar med att om man i en hotmiljö med stor 

risk för bekämpning måste välja mellan att besikta en skada innan flygning eller att ta sig 

därifrån och besikta skadan under säkrare förhållanden så kanske man väljer att bryta mot 

reglerna och tar sig därifrån utan att besikta, medveten om risken för haveri pga. av den 

obesiktade skadan. 
120

 

CS menar att det egentligen inte finns någon anledning att bryta mot någon 

flygsäkerhetsregel. Om man nu ändå väljer att göra det ska man göra en riskbedömning 

åtminstone tankemässigt för sig själv och också kunna redogöra efteråt för hur man har tänkt. 

Han menar att det ska vara ”riktigt, riktigt viktigt”
121

 

CS uppfattning är att flygstridsledarna i princip inte bryter medvetet mot några 

flygsäkerhetsregler. Möjligtvis att någon har suttit några minuter längre i position än vad som 

är tillåtet enligt SOM, men då har denne efteråt kunna förklara och motivera sitt agerande.
122

  

Ändamålsenliga eller begränsande regler 

En klar majoritet anser att flygsäkerhetsreglerna är ändamålsenliga för att kunna nå 

utbildnings och övningsmål effektivt.  

På frågan om reglerna är ändamålsenliga för att kunna öva realistiskt anser dock bara hälften 

att så är fallet i hög eller mycket hög grad, medan hälften instämmer till viss del. Ungefär 

samma resultat uppnås på frågan om flygsäkerhetsreglerna är ändamålsenliga för att kunna 

genomföra insatser effektivt. En person kommenterar detta med att: ”Vi har en tendens att 

ställa högre krav på oss själva, och göra regler av dem, än vad de civila myndigheterna kräver. 

På så sätt begränsar vi oss själva i onödan” En annan kommentar är: ”Flygsäkerheten har 

blivit mer svåröverskådlig sedan FOM infördes. Detta pga. att det mesta i FOM inte är 

relevanta flygsäkerhetsregler för de flygande, utan istället ett verksamhetslednings-dokument 

där man styr upp och informerar om allt mellan himmel och jord. Den enskilde piloten har 

sämre koll på flygsäkerhetsregler idag än innan FOM infördes” 
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Vid intervjuerna ges uppfattningen att flygsäkerhetsbestämmelserna kan innebära 

begränsningar . LIL menar att vid övningar med andra länder begränsas Flygvapnet ibland av 

hårdare regler än vad som styr vissa av de länder som man övar med.
123

 Han menar att det 

finns en risk att vi med det har svårare att bryta mot regler om det krävs
124

. Han tycker inte att 

vi helt uppfyller axiomet ”Train as you will fight” avseende såväl teknik och system som 

beslutsfattande. Han tror att det helt klart kommer att påverka flygvapnets effektivitet vid 

insatser. LIL menar att svensk tradition, bakgrund och historia också påverkar effektiviteten 

och riskvilligheten vid beslutsfattande jämfört t.ex. med USA. 
125

 

CF delar inte helt LIL: s uppfattning utan anser att Flygvapnet tränar som det ska strida så gott 

det går. Han tror inte att reglerna innebär alltför stora begränsningar. 
126

 

CS tycker inte att Flygvapnet uppfyller uttrycket ”Train as you will fight” han menar att man 

har långt kvar, men säger också att ”å andra sidan vet vi inte riktigt hur vi ska fightas”. Han 

säger också att framförallt för STRIL så försvårar det komplicerade och integrerade 

luftrummet, där civil och militär flygverksamhet uppträder i samma områden, möjligheterna 

att träna fullt ut så realistiskt som man skulle vilja. 
127

 Även följande kommentar i enkäten 

understödjer detta: ”För att lösa uppgiften effektivt, ex Loyal Arrow
128

 var hela området R-

område
129

och det underlättar oerhört mycket då det gäller avsteg från svenska bestämmelser, 

men det går inte att göra för mycket avsteg med hänsyn till det komplicerade luftrum vi har 

där det blandas militär och civil trafik.”   

CF menar att för att undvika avsteg ska man också undvika att reglera sådant som inte 

behöver regleras.
130

  

Risktagning 

Uppfattningarna om verksamheten innebär att det är nödvändigt för individen att vara beredd 

att ta personliga risker ger ett splittrat intryck. 40 % instämmer i låg eller mycket låg grad, 29 

% instämmer till del och 31 % instämmer i hög eller mycket hög grad. Vid en jämförelse 

mellan stridspiloter och flygstridsledare finner man att inom gruppen flygstridsledare så är det 

en övervikt mot att instämma till låg eller mycket låg grad. I gruppen stridspiloter så är 

tendensen mer åt att instämma till del eller i hög grad.
131

 

Detta överensstämmer även med vad LIL ger uttryck för i intervjun där han säger att i 

fredsproduktion ska inte militärer behöva vara beredda att ta större risker än övrig civil 

verksamhet, men däremot vid insatser och i krig så måste man vara beredd att göra det.
132
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Även CF svar stämmer väl överens med LIL: s åsikt. Han menar att i strid kan man behöva ta 

stora personliga risker, det ligger i uppdragets karaktär. Därmed inte sagt att man inte ska 

försöka minimera riskerna.
133

  

CS åsikt är militärer ska vara beredda att ta större risker än civila och säger att militärens jobb 

handlar om att ta kalkylerade risker. Han menar att militär verksamhet är farlig och ska vara 

farlig men att riskkalkylen ska falla väl över till ens egen fördel.  

På frågan om man övar på att ta risker svarar LIL att man inte gör det på ledningsnivå (AOC) 

men att man på divisionsnivå gör det ibland i simulatorer t.ex. på Flygvapnets Luftstrids-

simuleringscentrum.  

CF menar att man i Flygvapnet tar medvetna risker varje dag och att man i den måttan övar 

risktagning.
134

 

CS svarar att han inte tycker att Flygvapnet övar risktagning. Han tror att det är svårt att hitta 

ett ”utbildningspaket risktagning” för flygstridsledning. Han menar att för att kunna hantera 

en risk så måste man förstå att det är en risk och sedan veta hur man ska kunna hantera den, 

vilket inte är så lätt om man är relativt oerfaren. De som är bäst på detta anser han vara de 

som är mest erfarna för de kan ofta känna igen och relatera en uppdykande situation till 

tidigare erfarenheter. De står därmed för stabiliteten i ett riskhanteringssystem genom att 

delge sina erfarenheter till yngre kollegor.
135

 Det sker då en socialisering av synen på risker. 
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6. DISKUSSION 
Detta kapitel syftar till att diskutera och jämföra de olika resultaten med varandra och med 

teorin och på så sätt besvara den tredje frågeställningen: 

Hur förhåller sig uppfattningarna om risktagning i relation till de formella kraven på 

risktagning?  

6.1. Säkerhetskrav kontra krav på effektivitet 

I teorikapitlet redovisades att Zohar menar att en organisations sanna värdering och 

prioritering mellan säkerhet och verksamhetsmål uppfattas av de anställda utifrån ledningens 

agerande, snarare än vad ledningen uttrycker i skrift och tal.
136

 I operationaliseringen av teorin 

togs tre indikatorer fram för att kunna identifiera vilket typ av klimat som präglar Flygvapnet i 

denna avvägning. Dessa var: 

- Hur ofta som personalen uppfattar att ledningen gör avsteg eller medvetet bryter mot 

reglerna för att genomföra verksamheten effektivare.  

Resultatet i kapitel 5 visar att personalen uppfattar att ledningen sällan eller aldrig bryter mot 

reglerna och att avsteg sällan beviljas vid flygförbandsproduktion. Dock ökar mängden 

uppfattade avsteg vid insatser och internationella övningar. Detta stämmer tämligen väl med 

det som centrala chefer ger uttryck för då de menar att de relativt sällan beviljar avsteg och 

när de gör det handlar det ofta om internationell verksamhet eller vid insatser. Det har dock 

inte gått att få grepp på det antal avsteg som olika befattningshavare har befogenhet att bevilja 

inom FOM. Synen på denna typ av avsteg tycks vara att det egentligen inte är avsteg då de är 

inom regelverket. Textanalysen visar att t.ex. divisionschefsbefattningen har ett 20-tal olika 

avsteg som denne kan bevilja utan att behöva fråga eller rapportera till överordnad.  

Ytterligare en handfull befattningshavare har befogenhet att bevilja avsteg i FOM inklusive 

den enskilde befälhavaren . Intressant är också att centrala chefer säger att de försöker anpassa 

regelverket utifrån den förändrade verksamhet som genomförs. Detta korrelerar med ÖB BIS 

där han talar om att Försvarsmaktens ska kunna hantera nya krav och vara effektiv.  

- Hur ofta den enskilde medvetet bryter mot säkerhetsreglerna för att nå målen 

snabbare.  

Resultatet från enkätundersökningen pekar mot en mycket tydlig uppfattning om att man inte 

medvetet bryter mot säkerhetsregler för att vara mer effektiv. Vid genomförande av 

internationell övning eller vid insats kan något fler tänka sig att bryta mot någon bestämmelse 

för att vara mer effektiv. Centrala cheferna uttrycker liknande uppfattningar och menar att 

piloter och flygstridsledare normalt inte bryter mot bestämmelserna för att vara effektivare. 

LIL anger att han möjligtvis kan se att man i en situation där man riskerar att bli bekämpad 

och inte hinner inhämta högre chefs beslut, kan tänka sig att enskild pilot medvetet kan bryta 

mot en flygsäkerhetsregel. Avslutningsvis kan man konstatera att de styrande verken inte ger 

någon vägledning angående detta. 
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- Hur personalen uppfattar att ledningen prioriterar mellan flygsäkerhet, 

flygförbandsproduktion och insatser.  

Uppfattningen bland personalen är att flygförbandsproduktion och insatser har betydligt lägre 

prioritet än flygsäkerheten. De centrala cheferna ger en något mer balanserad bild där de 

menar att vid insatser kan man tänka sig att gå betydligt längre med att anpassa reglerna och 

göra avsteg för att lösa uppdraget, dock utan att bryta mot vilka regler som helst. CS anser att 

det inte finns något motsatsförhållande i prioritering utan hävdar devisen ”mission first safety 

always”. De styrande verken ger också en bild av att vilja prioritera uppdrag och säkerhet lika 

högt. VML talar dock om att fokus ska vara på flygsäkerheten och att det är en förutsättning 

för att kunna vara effektiv. ÖB anger i FMUP att man ska ha ett högt säkerhetsmedvetande 

men att man ska bedriva verksamhetssäkerhetsarbetet med beaktande av att uppgiften för 

Försvarsmakten är väpnad strid.    

Sammanfattning 

Med stöd av Zohars teori kan man konstatera att personalen uppfattar utifrån ledningens 

agerande att flygsäkerheten har högre prioritet än insats och övning. Den formella bild som 

ledningen ger är snarare att de har lika hög prioritet.  Detta är ett något annorlunda förhållande 

än i många civila företag där den sanna prioriteringen, enligt Zohar, ofta är produktionsmålen 

även om man uttrycker att säkerheten är viktigast.
137

 Utifrån detta resonemang tycks det som 

att klimatet i Flygvapnet är att flygsäkerhetsreglerna har högre prioritet än verksamheten.   

6.2. Regler och byråkrati 

I teorikapitlet redovisades att såväl Agevall som Hale och Swuste menar att en alltför strikt 

och preciserad regelstyrning kan, särskilt i komplexa verksamheter, försvåra flexibilitet, 

anpassning till förändrade förutsättningar, utveckling och nyinlärning. Om man istället vill 

underlätta för dessa egenskaper ska regelverket vara så öppet som möjligt och uppmuntra till 

ett ständigt reflekterande över mening och syfte med reglerna.
 138

  Målstyrning snarare än 

regelstyrning bör eftersträvas.
 
För att undersöka detta i Flygvapnet angavs följande fyra 

indikatorer.     

Att man förhåller sig oreflekterat till regler eller att man reflekterar över reglerna. 

Resultatet från enkäten visar att en majoritet åtminstone ibland diskuterar syftet med 

flygsäkerhetsreglerna inom arbetslaget. Däremot ifrågasätter man dem något mer sällan. De 

centrala cheferna menar att man får in förslag på förändringar genom flera olika kanaler, samt 

att man diskuterar detta på återkommande funktionsmöten. Man kan alltså konstatera att man 

har ett regelreflekterande klimat.   
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Man har eller har inte en rigid syn på regler och brytandet av desamma.  

Som tidigare redovisats så visar svaren att man sällan eller aldrig medvetet bryter mot 

flygsäkerhetsreglerna, man uppfattar inte heller att ens närmaste chef eller att ens arbetsgrupp 

gör detta.  Centrala cheferna uttrycker liknande uppfattningar och pekar endast ut kritiska 

situationer där man för att kunna rädda människoliv och materiel kan tänka sig att det kan 

vara motiverat att bryta mot någon flygsäkerhetsregel. Samtidigt har man skapat möjlighet att 

bevilja avsteg från reglerna. I synnerhet FOM medger en handfull olika befattningshavare 

befogenhet att bevilja olika typer av avsteg. CF ger också uttryck för att man försöker anpassa 

regelverket efter verksamheten.  

I fallet med SOM är man mer återhållsam med vem som kan bevilja avsteg och det är 

egentligen bara CS som kan medge dessa, detta då man har skapat en metodik där CS alltid är 

nåbar på mobiltelefon och att även LIL ska samråda innan avsteg medges.  

Även om man skriver i såväl VML som i FOM och SOM att dessa gäller i alla situationer så 

skriver man också att man kan behöva göra avsteg och anpassningar vid insatser. Enkätsvaren 

visar att majoriteten uppfattar reglerna som ändamålsenliga för utbildning och övning, men 

för att genomföra insatser är det många som bara uppfattar reglerna som delvis 

ändamålsenliga samma uppfattning gäller för att kunna öva realistiskt.    

Enkätsvaren överensstämmer inte med flygsäkerhetsdokumentens syn på att dokumenten även 

gäller vid insats och i krig. En majoritet anser att de kommer bara att delvis eller i låg grad 

vara desamma.  

Man kan konstatera att klimatet speglar en tämligen rigid syn på att inte medvetet bryta några 

flygsäkerhetsregler. Däremot är man förhållandevis van vid att man måste begära avsteg och 

anpassa regelverket vid insatser eller större övningar.  

Säkerhetsreglerna prioriteras alltid högst eller att man ibland tillåter lösandet av 

uppgiften ha högst prioritet.  

En klar majoritet anser att deras närmsta chef aldrig eller sällan framhåller att det skulle kunna 

finnas situationer då man måste bryta mot flygsäkerhetsbestämmelserna för att lösa uppgiften.  

Enkätsvaren visar också att flygsäkerheten uppfattas prioriteras högst.  

Samtidigt menar centrala chefer att det finns situationer då de kan se att det kan vara befogat 

att bryta mot flygsäkerhetsbestämmelser för att rädda liv och materiel. Detta stämmer överens 

med vad som står i FOM och SOM. LIL uttrycker att det finns situationer där han är beredd 

att göra avsteg från en hel del regler för att lösa uppdraget, men inte vilka regler som helst. CS 

menar istället att man egentligen aldrig ska behöva bryta mot någon regel och uttrycker också 

att en flygstridsledare som hävdar reglerna i SOM före uppdragets lösande aldrig ska kunna 

bli ”överkörd” av högre chef om inte CS beviljat avsteg. 

Klimatet tycks vara att flygsäkerheten alltid har högsta prioritet, men man anser att det finns 

några få speciella tillfällen då man kan behöva bryta mot dem. Man är dock inte van att göra 

det.  
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Det finns dubbeltydiga budskap  

Styrande dokuments syn på att både flygsäkerhet och uppdraget har hög prioritet skulle kunna 

uppfattas som dubbeltydigt, i synnerhet då man lämnar över till enskilda befattningshavare att 

ta ställning till vad som är viktigast i olika situationer med uttrycket tolerabel risk. Den devis 

som uttrycks i SOM och upprepas av CS ”mission first safety always” skulle också kunna 

klassificeras som något dubbeltydig. CS anser dock inte att det råder något motsatsförhållande 

i detta uttryck.  ÖB BIS som talar om att verksamhetssäkerhetsarbetet ska bedrivas med 

beaktande av uppgiften väpnad strid skulle också kunna tolkas som något dubbeltydig. I 

stället för dubbeltydighet skulle man kunna hävda att detta är en form av uppdragstaktik, dvs. 

det finns en frihet och ansvar hos olika befattningshavare att rätt bedöma balansen mellan 

verksamhet och säkerhet.  

Sammanfattning 

Bilden av Flygvapnets syn på regler är något kluven. Flygsäkerhetsreglerna uppfattas som 

högre prioriterade än uppdragen och ledningen uttrycker säkerhetens viktighet. Samtidigt så 

har man ett system där möjlighet till avsteg finns och är delvis delegerade i FOM. Vidare så 

reflekterar man över reglerna och möjligheter finns att lämna förslag till förändringar från 

lägsta nivå. Man har också en anpassande syn på regelverket i förhållande till verksamheten. 

Detta tyder på att trots den precisa och tämligen strikta skrivning som säkerhetsregler oftast 

medför så har man ändå en flexibilitet och anpassningsbarhet inbyggt i detta. Klimatet 

framstår också som att man inte ser sig tvungen att bryta mot reglerna då de uppfattas som 

ändamålsenliga för övning och träning.  

Tecken finns dock på att det kan bli problem när man hamnar i en situation som reglerna inte 

helt är anpassade för såsom insats och krig. Dessa tecken är dels att personalen uppfattar att 

reglerna inte kommer att vara desamma trots att det står att de i huvudsak ska vara desamma 

och dels att det finns dubbeltydiga budskap tillsammans med att ledningen har en tämligen 

centraliserad syn på vem som får bevilja avsteg. Det sistnämnda gäller i synnerhet inom 

flygstridsledningen där man skulle kunna hamna i en situation där enskild flygstridsledare står 

i vägen för ett snabbt agerande med hänvisning till flygsäkerhetsregler. Detta då man har ett 

beteende som bygger på att CS är den som beslutar om alla avsteg och i väntan på avsteg så 

gäller reglerna.  

Agevall varnar för just risken med dubbla budskap när man försöker regelstyra komplex 

verksamhet och menar att alltför strikt och preciserad regelstyrning kan motverka nytänkande 

och utveckling.
139

 

6.3. Risktagning 

Momen et al skriver om vikten av personligt risktagande för att vinna framgång i 

stridsituationer.
140

 Kalkylerat risktagande är nödvändigt för att våga implementera nya sätt att 
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agera. Risken finns att effekten nedgår om man inför ett alltför lågt accepterat risktagande i 

förhållande till uppgiften väpnad strid.  Vidare bör man acceptera ett högre risktagande vid 

militär utbildning och övning än vid motsvarande civil verksamhet för att vänja personalen 

vid att hantera risker och därmed vara bättre rustad att möta en stridssituation.
141

 De 

indikatorer som nyttjas här är:  

- Det finns en medvetenhet om att man kan ställas inför att behöva ta personliga risker.  

Enkätsvaren ger ett splittrat intryck av om det anses nödvändigt att ta personliga risker. 

Flygstridsledarna ger intryck av att instämma i detta till lägre grad än piloterna. Detta kan 

bero på att uppfattningen om vad som är personlig risk är subjektivt. Någon kan tycka att det 

innebär risken för att man drabbas av fysisk skada, någon att man riskerar sin karriär och en 

tredje att man blir rättsligt bestraffad. I fallet med flygstridsledarna är risken att drabbas av 

fysisk skada troligen liten med tanke på att deras arbetsplats är i skyddad kontorsmiljö, medan 

en stridspilot i ett flygplan kan riskera att drabbas av beskjutning och/eller haveri. Det är 

möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om personlig risk hade definierats som risk att 

åsamka sig själv eller andra skada.   

- Man har fokus på att lösa uppgiften även om det innebär att man riskerar att bryta 

mot regler.  

Som tidigare redovisats är man i låg grad benägen att medvetet bryta mot flygsäkerhetsregler 

för att lösa uppdrag effektivt.  Formella dokument ger inte någon riktig inriktning förutom att 

bidra med riskanalysverktyg.  I övrigt talas om acceptabla risker utan att närmare specificera 

vad det är. Även utryck som handlar om ”kostnadsjämförelse” är tämligen diffusa då det kan 

vara svårt att jämföra ett uppdrags viktighet med risken för människoliv. FVI riskangivelse till 

en miljondel eller mindre avser främst flygförbandsproduktionen men ger ändå en uppfattning 

om i vilket härad som anses vara normal risk.
142

 Centrala chefers uppfattning är att man kan 

tänka sig att man tar kalkylerade risker i vissa situationer, men det förutsätter att en riskanalys 

har gjorts och att man försöker minimera riskerna. Detta stämmer in på teorin som också talar 

om framgången med kalkylerade risker i militär verksamhet.  

Intressant i detta resonemang är LIL svar om riskhantering där man kan uppfatta att nivån på 

vad som är en acceptabel risk är något som socialiseras bland beslutande befattningshavare 

där FVI har en stark påverkansroll genom sitt ledarskap.  

Riskavvägning är något som diskuteras bland personalen enligt enkätsvaren. Vidare känner en 

majoritet ett stort eller medelstort stöd av sin chef om man måste ta risker för att lösa sin 

uppgift, detta även om de flesta chefer inte uppfattas framhålla att man ibland måste bryta mot 

flygsäkerhetsregler för att lösa sitt uppdrag.  
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Sammanfattning 

Det finns varierande uppfattningar om militär verksamhet kan innebära personlig risktagning.  

Den formella uppfattningen av vad som är acceptabel risk är tämligen otydlig, men det verkar 

som att man mellan beslutsfattare med FVI i spetsen socialiserar fram ett klimat om vad som 

är en acceptabel risknivå. Klimatet tycks präglas av en medvetenhet om att risktagning är 

nödvändigt men att denna i huvudsak ska ske utan att bryta mot flygsäkerhetsregler. I 

samband med risktagning ska riskerna noga analyseras och minimeras. Detta överensstämmer 

med Momen et al syn på att risker ska vara kalkylerade.
143

 Däremot så är det tveksamt om 

klimatet stämmer in på Turner och Tennants teori om att man måste acceptera ett högre 

risktagande vid militär utbildning än vid civil motsvarighet, för att skapa högre säkerhet vid 

insatser. 
144

  

6.4. Källkritik 

De enkätsvar som inkommit uppvisar en hög grad av samstämmighet på flesta frågorna. 

Varför den tidigare farhågan att några respondenter inte skulle lita på anonymiteten och 

därmed inte svara utifrån egen uppfattning verkar ha uteblivit. 

 Den enda fråga som sticker ut är om personlig risktagning. I det fallet är bedömningen att det 

snarare beror på olika associationer till begreppet. 

Man skulle kunna misstänka att de svar som avgetts vid intervjuerna har lämnats med syfte att 

vara lojala mot de bestämmelser som två av de intervjuade är ansvariga för. Det som talar mot 

det är att de svar som avgetts inte till alla delar följer dessa regelverk t.ex. på frågan om 

regelverkens giltighet vid insats, att de överensstämmer med de svar som även LIL avgav och 

framförallt att det konstaterades en stor överensstämmelse med de svar som framkommit i 

enkätundersökningen. Detta visar också på styrkan med metodtrianguleringen för att bedöma 

validiteten. 
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7. SLUTSATSER 
Mycket pekar på att Flygvapnet har ett klimat där flygsäkerheten oftast anses ha högre 

prioritet än uppgifterna även om ledningen i formella dokument anger att genomförandet av 

uppdrag och flygsäkerhet har lika hög prioritet. Inställningen är att man normalt inte medvetet 

bryter mot några flygsäkerhetsregler för att nå sina mål. Detta är säkerligen rätt under 

flygförbandsproduktion och vid övningar. De flesta kan nog instämma i att ingen ska behöva 

riskera livet under utbildning och övning. Reglerna finns ju där för att just rädda liv och 

materiel och bygger på lång och beprövad erfarenhet. Samtidigt är det tveksamt om den som 

har skrivit en regel har kunnat förutse alla uppdykande situationer. Flygvapnet hanterar detta 

dilemma genom att ha möjlighet att efter riskanalys anpassa regelverket och medge avsteg 

från regler. Då tiden i strid oftast är knapp är det dock viktigt att individerna också är 

kompetenta att bedöma i vilket läge som en regel inte längre är tillämplig då den inte är 

skriven för den nya uppkomna situationen. Även här öppnar regelverken upp för möjligheter 

att i kritiska lägen bryta mot reglerna. Det behövs dock ett organisationsklimat som tillåter att 

en individ tar den risk som situationen påbjuder genom att bryta mot en regel. Detta beteende 

måste vara socialiserat från början. Flera forskare ställer sig skeptiska till att man under 

pågående situation har förmåga att anamma ett annat beteende än det som har skapats under 

lugna förhållanden dvs. ”Train as you will fight”.
145

 Undersökningen visar att det är tveksamt 

om denna typ av klimat finns i Flygvapnet då man förlitar sig på att högre chefer beviljar 

avsteg och i väntan på dessa gäller reglerna. Med det klimatet är det osäkert om man kan 

vrida om inställningen i en situation då den acceptabla risknivån är högre och uppdragets 

genomförande är viktigare än att flygsäkerhetsregler följs.  

Weibulls avhandling kom till slutsatsen att Flygvapnet är en High Reliability Organization 

(HRO).
146

 Mycket talar för att denna slutsats stämmer om man beaktar att Flygvapnet 

genomför tekniktung komplex verksamhet som vid olyckor kan få svåra konsekvenser men 

uppvisar ett förhållandevis litet skadeutfall. Flygvapnet prioriterar att minska riskerna och 

felutfallen. Klimatet präglas av att man reflekterar över regler och uppmuntrar rapportering. 

Slutligen har man funktioner och befattningar såsom bl.a. FMFO organisationen som medger 

direkt access från personalen till ledningen avseende t.ex. förslag på regelförändringar. Detta 

tar sig bl.a. uttryck i att centrala chefer har en tämligen överensstämmande bild av synen på 

risker och flygsäkerhet som personalen.  

Om man konstaterar att Flygvapnet är en HRO, måste man också se till de nackdelar som 

detta medför. I en HRO är man fokuserad på att upptäcka och avhjälpa fel, minimera risker 

och utveckla verksamheten till perfektion. Man strävar efter formaliserade processer som inte 

riskerar nya felutfall.
147

 Detta låter bra men kräver tid och att man noggrant överväger alla 

beslutsalternativ. Man riskerar alltså att utveckla relativt långa beslutsprocesser. I militär 

verksamhet vid insats och i krig talar man istället om vikten av att hamna innanför 

motståndarens beslutscykel och att kunna fatta beslut på bristfälligt underlag, något som alltså 
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inte är helt kompatibelt med en HRO.
148

 I teorin om HRO talas också om behovet av att ha en 

decentraliserad ledningsstruktur där utrymme för diskussioner och förhandlingar skapas.
149

 

Detta är något som fungerar mycket väl under flygförbandsproduktion då likheter med ett 

civilt högteknologiskt produktionsföretag finns.  I krig och insats är dock kraven annorlunda 

och i synnerhet bland flygstridskrafter beskrivs vikten av centralisering, då tidsförhållanden är 

korta och kraftsamlingsvinsterna stora med ett centraliserat beslutsfattande.
150

 Detta innebär 

återigen ett behov att kunna förändra inställning vilket enligt tidigare resonemang kan 

innebära problem att genomföra under pågående insats.  

En styrka med HRO i en militär situation är att man är relativt snabb vid genomförandet 

eftersom alla vet vad som förväntas och man är överens om det bästa sättet att lösa uppgiften 

på. Det kräver dock att man har tränat och diskuterat mot den typ av händelse som man ställs 

inför, återigen ”Train as you will fight” .  

Även om man inte vill hamna i en situation där man ökar riskerna för haverier vid utbildning 

och övning skulle man kunna överväga att t.ex. i simulatorer träna främst beslutsfattare i 

risktagning. Man skulle också kunna öppna upp för diskussioner om vad som egentligen är en 

acceptabel risknivå i olika situationer på såväl lokal nivå som centralt och tillsammans.   

8. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Denna uppsats har haft ett explorativt syfte. Förslag på fördjupad och vidare forskning är:  

 Jämföra uppfattningarna hos transportbesättningar och helikopterbesättningar som har 

varit insatta i internationella insatser med de hos stridspiloterna och flygstridsledarna 

som inte har varit det i samma omfattning. 

 Undersöka om det stämmer att acceptabel risk socialiseras fram mellan beslutsfattare 

och hur detta i så fall går till.  

 Fördjupa undersökningen med deltagande observationer och experiment. 

 När de sista raderna i denna uppsats skrivs har svenskt stridsflyg (FL01)precis startat 

för att under Natos ledning upprätthålla flygförbudszon över Libyen. De erfarenheter 

som dessa vinner vore mycket intressanta att jämföra med denna uppsats. 
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9. FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 
 

AOC Air Operation Center leder luftstridskrafterna enligt Chefen för FTS direktiv. 

CF Flygchef 

CS Strilchef 

FMUP  Försvarsmaktens utvecklingsplan 

FOM  Flygoperativ Manual. FOM består av flera delar, i undersökningen används 

begreppet FOM för att beteckna de delar som är tillämpliga på resonemanget i 

huvud sak FOM A-Gemensam. 

FTS Flygtaktisk stab. Flygtaktiskchefs stabsorgan 

FVI Flygvapen Inspektör. Främste företrädare för Flygvapnet och tillika chef för 

Flygtaktisk stab. 

FVUP  Flygvapnets Utvecklingsplan 

LIL Luftinsatsledare 

SOM  Stridsledningsoperativ Manual.  
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Bilaga 1 Enkätsvar 
 

Tabell 1A Uppfattningar om ledningens förhållningssätt till flygsäkerhet och risktagning 
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Tabell 1B  Uppfattningar om ledningens förhållningssätt till flygsäkerhet och risktagning 

 

Tabell 2 Uppfattningar om arbetslagets förhållningssätt till flygsäkerhet och risktagning 
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Tabell 3A Uppfattningar om eget förhållningssätt till flygsäkerhet och risktagning 

 

Tabell 3B Uppfattningar om eget förhållningssätt till flygsäkerhet och risktagning 
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Diagram 1 Enkätsvar om personliga risker. Fördelning mellan svar från Stridspiloter och Flygstridsledare 

 

 

 

 

 


