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Ett individuellt perspektiv på säkerhet bland militära chefer och soldater 
 

Studien undersöker hur militära befattningshavare beskriver ordet säkerhet. 
Intervjuerna koncentrerades till två platser i Sverige. Informanterna arbetar inom 
enheter som har likvärdiga uppgifter med samma kompetenskrav på personalen. 
Totalt deltog 9 personer, 7 män och 2 kvinnor. Resultatet visade att vissa informanter 
efterfrågar ett tydligare engagemang från ledningen. Studiedeltagarna utryckte även 
att säkerhet är en integrerad del när övningar skall planeras. Säkerhetsinstruktion 
(SäkI) är ett naturligt inslag i all verksamhet som bedrivs inom organisationen och 
påverkar individens arbete. Styrningar för hur säkerhetsarbetet skall bedrivas och 
ledningens engagemang ansåg informanterna var viktiga komponenter för 
säkerhetsarbetet. Återkoppling på tillbudsrapporter projicerar en bild över en 
organisation som inte lär av sina misstag. Enligt tidigare forskningsresultat är 
kunskap, motivation och engagemang viktiga för säkerhetsklimatet och påverkar 
utförande och efterlevnad av säkerhetsarbetet.    
 
Nyckelord: Psykologi, säkerhetsklimat, militär. 
 
An individual perspective on safety among military commanders and 
soldiers 
 
The study examines how military personnel describe the word safety. The interviews 
concentrate on two locations in Sweden. Informants are working in units that have 
similar tasks with the same competence requirements of staff. A total of 9 people 
participated, 7 men and 2 women. The results showed that some respondents ask for 
a clearer commitment from management. Study participants also expressed that 
security is an integrated part when the exercise will be planned. Safety Instruction 
(SäkI) is a natural part of all activities within the organization and affects the 
individual's work. Guides for how safety will be conducted and the management's 
commitment were by the informants believed to be important components for safety. 
Feedback on incident reports projected an image of an organization that does not 
learn from their mistakes. According to previous research, knowledge, motivation 
and commitment are essential for the safety climate and affect the performance and 
compliance of safety regulations. 

 
Keywords: psychology, safety climate, military 
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Det finns ett flertal faktorer som påverkar hur arbetet med säkerhet bedrivs i en organisation. 
Begreppet säkerhet skapar olika förväntningar som den enskilde medarbetaren eller chefen skall 
förhålla sig till. Förväntningarna projiceras sedan nedåt eller uppåt i organisationen genom olika 
forum. Den militära organisationen är unik med anledning av dess särställning när det gäller att 
utbilda individen för extrema situationer som kan medföra risk för eget liv eller hälsa 
(Försvarsmakten, 2013). 
 Visoner är viktiga för en organisation. En vision ger en tydlig riktning om framtiden och 
hur det förväntade resultatet kommer att bli. Visioner kan därför vara luftigt formulerade med 
utmaningar som organisationen måste förhålla sig till för att utvecklas i den tänkta riktningen 
(Burke, 2014). Furnham (2005) utrycker att mål är viktiga för att organisationens medlemmar 
skall förstå vilket resultat som skall uppnås. Enligt Furnham bidrar det även med att prioritera 
vad organisationen anser är viktigt. 
 Regler och styrningar används som markörer av organisationens medlemmar för att rätt 
beteende skall tillämpas i den givna situationen. Deltagarna försöker att tolka och förverkliga 
ledningens bild över verksamheten, beteendet anpassa efter det som efterfrågas och belönas av 
chefer (Zohar, 2010).  
 Zohar (1980) skriver att ledningen i en organisation behöver visa sitt engagemang för 
området säkerhet på ett sätt som underställda kan uppfatta. Underställda chefer och medarbetare 
uppfattar säkerhetens betydelse för organisationen och har lättare för att planera in aktiviteter 
som bibehåller eller höjer säkerheten. Zohar (1980) menar att i företag med få olyckor deltog 
medlemmarna ur ledningsgruppen rutinmässigt i aktiviteter inom området säkerhet. Andra 
omständigheter som påverkar säkerheten positivt är enligt Zohar (1980) företagets förmåga att 
hålla nere personalomsättning vilket medför en stabil personalgrupp. Stabilitet bidrar till att 
företaget lyckas bättre med att bedriva sitt säkerhetsarbete.  
 Organisationen behöver även uppmärksamma de befattningshavare som arbetar med 
säkerhet i organisationen. Hur företag visar sin uppskattning för anställda som arbetar med 
säkerhet har en positiv påverkan på säkerheten. Genom olika handlingar kan ledningen visa 
uppskattning mot de befattningshavare som arbetar med säkerhetsfrågor vilket får en positiv 
påverkar säkerhet i organisationen (Zohar, 1980). 
 Ledningens syn på säkerhet påverkar säkerhetsklimatet, värderingar och uppfattningar 
ger tydliga signaler om engagemanget för säkerhet. Andra bidragande faktorer som påverkar 
säkerheten är: ledningens praxis för utbildning; säkerhetsutrustning och ledningssystem för 
säkerhet; kommunikation; medarbetarnas delaktighet inom hälsa och säkerhet. Faktorerna 
predicerar hur säkerhetsarbetet bedrivs inom ett företag och har en direkt påverkan på 
säkerhetsklimatet (Neal, Griffin, & Hart, 2000). Burk (2014) skriver att artefakter är viktiga för 
att förstå kulturen i en organisation. Det ger en vägledning till att förstå det beteende som 
tillämpas inom organisationen. Burke menar att artefakter är symboler eller manifestationer 
som är synliga för organisationens medlemmar. Symbolerna är behäftade med makt eller status 
som uppfattas av medlemmarna. Burk menar att det kan vara svårt för utomstående att uppfatta 
artefakternas verkliga betydelse för organisationskulturen och dess medlemmar.  
 Senge (1990) tankar om en lärande organisation identifierar och tar till vara på 
medarbetarnas kunskap, att kunskapen kan delas, växas och utvecklas. Enligt Senge är lagarbete 
grunden till att lyckas vara en lärande organisation. En lärande organisation skapar 
förutsättningar och utrymme för sina medarbetare samt kommunikationsvägar där de kan dela 
kunskaper och erfarenheter. Ledarskapet är enligt Senge en viktig komponent för att lyckas 
vara en lärande organisation, ledarskapets förmåga att se till organisationens utvecklingsbehov 
har stor påverkan på hur organisationen lyckas vara en lärande organisation.  
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 Schein (1999) redogör för hur kommunikation och feedback skall fungera. 
Organisationen bör arbeta med sju principer: Sändare och mottagare behöver ha ett gemensamt 
mål med feedbacken; Den som ger feedback skall fokusera på att beskriva vad som var bra eller 
mindre bra utan att värdera eller utvärdera; Den som ger feedback skall vara specifik och 
konkret, för att undvika missförstånd; Motiven för att ge och ta feedback skall vara 
konstruktiva, viljan att utveckla och förändra; Våga ge negativ feedback; Den som ger feedback 
kan bäst beskriva vad som hände och vilka känslor de framkallade; Sändare och mottagare 
behöver vara mottagliga för att ge och ta feedback. 
 Börjesson, Östberg och Enander (2011) undersöker olika attityder mot risk och säkerhet. 
Börjesson m.fl. påstår att viljan att ta risker och en positiv inställning till säkerhet är 
eftertraktade egenskaper hos officerare och soldater.  Börjesson m.fl. utrycker att skepticismen 
och fatalismen bidrar till att skapa en bild över att olyckor är oundvikliga i verksamheten. 
Kombinationen förstärks ytterligare av de individuella uppfattningarna om olika risker. Vilket 
kan medföra att individen inte tillämpar nya rutiner eller procedurer som är tänkta att hindra ett 
osäkert beteende. Börjesson m.fl. menar att chefers förmåga att förmedla rätt budskap och 
inställning om säkerhet till underställda bidrar till att öka medvetenheten om säkerhetsarbetet.  
 För att skapa ett bra säkerhetsbeteende krävs kunskap, skicklighet och motivation av 
personalen. Om individen saknar tillräcklig kunskap eller skicklighet kommer personen inte att 
kunna utföra de åtgärder som krävs för att skapa säkerhet. Saknas motivation medför det att 
individen inte vill utföra åtgärderna (Neal & Griffin, 2002). 
 Denney (2005) skriver att medias roll efter en olycka skapar en rädsla för att bli utsatt för 
skuld. Genom media kan olyckor vinklas på ett sätt som inte är fördelaktigt för organisationen 
(Denney, 2005).  
Mannan, Mentzer och Zhang (2013) skriver att relationen mellan den fackliga föreningen och 
arbetsgivaren bör ses som ett partnerskap där båda aktörer strävar efter att nå en gemensam 
utgångspunkt över hur säkerheten bör vara.  
 Processen för individerna att socialiseras in i arbetslaget kommer att påverka attityder och 
deras engagemang mot säkerhet. Individens vilja att bibehålla en image kan leda till att 
individen tillämpar ett felaktigt eller osäkert beteende.  Sista faktorn som lyfts fram är rädsla 
för eventuella konsekvenser. Om individen upplever att det finns risk att förlora något åtråvärt 
som tjänsteställning eller möjliga befordringar påverkar det säkerhetsklimatet (Mullen, 2004). 
 Det finns inte många studier som specifikt tittar på säkerhet i den militära kontexten så 
vitt vi vet. Turner och Tennant (2009) undersöker i sin studie om brittiska Royal Marines hur 
säkerheten krockar med den militära professionen. För att kunna utföra sitt arbete tvingas 
individen kompromissa mellan säkerhet och förmågan att kunna utföra sitt arbete. Ett fenomen 
som uppmärksammas är när personalen utsätts för mer risk än vad som normalt accepterat och 
tillåtet för kunna utföra det faktiska arbetet. Det som rättfärdigar risktagandet enligt Turner och 
Tennant är de nödvändiga vinster som militär personal behöver ta för att nå den taktiska 
målsättningen. För att förbereda soldater för den verkliga miljön skapas realistiska övningar 
som skall förbereda individen på bästa sätt för den verklighet som en Royal Marine kan möta. 
I dessa situationer menar Turner och Tennant att det svårt att bibehålla en hög säkerhetsnivå. 
 De allra flesta människor tenderar att tro att de är mindre sannolikhet att de råka ut för en 
negativ händelser än en normal människa. De har också en förmåga att tro de har större chans 
att få uppleva positiva händelser än andra. Fenomenet kallas orealistisk optimist vilket kan ses 
som ett skyddande beteende (Horswill & Mckenna, 1990). 
 Problematiken med att träna för extrema miljöer där risken att döda eller dödas är större 
utvecklar olika tendenser hos individen. Soldater som sedan skall integreras in i den vardagliga 
verksamheten har svårt att förhålla sig till nya risker de möter i vardagen. Individer som har 
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erfarenhet från insatsområden med stridsliknande situationer kan uppvisa tendenser av 
oövervinnerlighet och riskbenägenhet som kan leda till att riskfyllda situationer vid kasern inte 
uppmärksammas. Egenskaperna är under vissa omständigheter eftertraktade för att den militära 
verksamheten skall fungera (Killgore, Kelley, & Balkin, 2010). 
 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att undersöka hur militära befattningshavare beskriver ordet säkerhet 
utifrån egna kunskaper och erfarenheter. 
 

Metod 
Deltagare  
Deltagarna i denna studie var alla verksamma inom den militära verksamheten dock på två olika 
enheter som finns på olika orter. Enheterna har liknande uppgifter med samma kompetens krav 
på personalen. Åldern på deltagarna låg mellan 21 – 50. Sex av nio deltagare arbetade på 
chefsbefattningar var av fyra har personalansvar, två är kompanichef, två är plutonchefer. Två 
gruppchefer deltog i undersökning men saknar personalansvar. Resterande tre arbetade långt 
ner i organisationen utan personalansvar. Erfarenhetsspannet av den militära verksamheten 
varierade mellan 2 – 30 år. Två av deltagarna hade utfört en akademiskt civil utbildning utanför 
den militära yrkesutbildningen. Tre deltagare hade gått enstaka kurser på akademisk nivå. 2 
deltagare hade ingen utbildning utanför den militära yrkesutbildningen.  Av nio deltagare var 
sex män och tre kvinnor. Informanterna benämns XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH och XI.  
 
Procedur 
Urvalet bestämdes utifrån tillgänglighet och informanternas befattning. En viktig del i studien 
var att få ett individuellt perspektiv utifrån deltagarnas befattningsnivå. Urvalet skedde genom 
att kontrollera vilka befattningar som var aktuella och sedan kontakta de individer som arbetade 
under dessa befattningar. Informanterna kontaktades via telefon, mail och personligt för att få 
förfrågan om de vill delta. Därefter skedde den mesta kontakten fram till intervjutillfället via 
mail. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats. Dels på informanternas 
kontor eller på arbetsplatsens gemensamma grupprum. Intervjuer genomfördes som enskilda 
intervjuer förutom en som genomfördes som gruppintervju med två deltagare. Detta av önskan 
från informanterna, de fanns en osäkerhet att delta ensam. Intervjuerna genomfördes som 
semistrukturerade intervjuer där deltagarna ombads tala fritt utifrån sju olika nyckelord som 
var ex: definition, prioritering, säkerhetsdokument. Därefter ställdes kompletterande frågor 
utifrån en intervjuguide. Intervjuerna varade i ca 50 minuter.  
 
Forskningsetiska överväganden 
När informanterna godkänt sitt deltagande skickades information till dem via mail med ett 
bifogat dokument där syftet med studien framgick. Det fanns även med kontaktuppgifter. 
Samtliga deltagare upplystes i mailet om de etiska principerna. Innan intervjuerna startade 
repeterades informationen om de etiska principerna där deltagarna fick möjlighet att ställa 
frågor. Deltagarna upplystes även om möjligheten att avbryta efter att intervjun var genomförd. 
Ett problematiskt område har under samtliga intervjuer varit anonymitet. Informanterna arbetar 
nära varandra och ser varandra dagligen, därför genomfördes intervjuerna i vissa fall under 
hemlighetsliknande former för att skydda informanterna mot eventuella repressalier. I det 
transkriberade underlaget förekommer namn på individer som är sjukskrivna, vissa specifika 
platser namnges samt även byggnader och lokaler som för militär personal är väldigt 
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beskrivande. Informationen som direkt kan peka på individer, platser, byggnader eller lokaler 
har tagits bort för att informanterna skall ha ett fullgott anonymitetsskydd. 
 
Instrument 
Intervjuguiden bestod av 26 frågor som var kopplade till de sju nyckelorden som deltagarna 
skulle prata om. Frågor var formulerade för att ge öppna svar om informanterna upplevde 
svårigheter med att prata fritt om nyckelorden. Deltagarnas erfarenhet påverkade förmågan att 
prata fritt. Unga deltagare behövde fler stödfrågor för att formulera sina tankar. Samtliga 
intervjuer spelades in med dikteringsfunktionen på en smartphone. Filerna flyttades sedan över 
till en dator där ett transkriberingsprogram användes för att sänka hastigheten på talet, vilket 
gjorde samtalet tydligare att uppfatta. Under intervjuerna bar deltagarna uniform och 
intervjuledaren bar vårdad klädsel utan tydliga reklamtryck.  
 
Analys 
Materialet transkriberades ordagrant och resulterade i ca 20 sidor per intervju. Därefter kodades 
underlaget och nyckelord lyftes fram som sedan kunde utvecklas till fraser och meningar. 
Meningarna grupperades sedan i kluster som utgjorde teman och underteman. För att förstå 
bilden över resultaten konstruerades en figur för att beskriva de olika temanas relationer till 
varandra (Braun & Clarke, 2006). 
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Tabell 1 
Exempel på studiens teman och underteman. 

Tema Undertema Kod Förenklad meningsenhet Meningsenhet 

Arbeta med säkerhet. 

Arbetssätt 

Planering och utförande Säkerhetsarbetet anpassas till 
verksamheten. 

 
Säkerhetsarbetet sker på olika sätt  
beroende på vad det är som skall 
genomföras och vilka förutsättningar som 
finns. 
 

Förebyggande- och 
avhjälpande arbete. Riskanalyser minskar risker. 

 
Arbetet med riskanalyser används som en 
del i det förebyggande arbetet för att 
minska risker i verksamheten. 
 

Aktörer Media, facket, hot och 
kriminalitet. Fokus till vissa delas. 

 
Olika aktörer bidrar till att arbetet med 
säkerhet fokuseras till vissa specifika delar. 
 

Kommunikation och 
tillbudsrapporter. 

Lära av tillbud. Förändra verksamheten. 

 
Organisationen arbetar med 
tillbudsrapporter för att förbättra och 
förändra verksamheten. Förståelse för vad 
som sker med de inrapporterade tillbuden 
och hur organisationen använder 
informationen. 
 

Tillbudsrapporter Kunskap om 
tillbudsrapporter. 

 
Individens kunskap om hur 
tillbudsrapporter genomförs. 
 

 Känslor Trygghet, rädsla, osäkerhet. Säkerhet skapar känslor. 

 
Arbetet med säkerhet i organisationen 
framkallar känslor som påverkar individen. 
 

 6 



 
 
  

 
    
    
    

 Resultat 
 

Definitioner 
 
Säkerhet påverkar organisationen och individen på olika sätt. Förmågan att bevara 
statshemligheter är viktigt för att inte främmande makt skall kunna påverka känsliga delar. För 
individen är det viktigt att arbetsgivaren planerar och genomför verksamhet som inte utsätter 
personalen för faror och risker som äventyrar deras hälsa och säkerhet. 

 
Om vi ska tala om definitionen säkerhet så i min värld finns det två definitioner, de ena är 
hur man hanterar säkerhetsmässig information och hur asså för att bevara våra förmågekrav 
så inte hela omvärlden vet vad det är, den andra säkerheten i min värld är att se till att den 
personal som jag ansvarar för kan komma hem hel och ren varje till sina familjer och sina 
anhöriga med allt vad den arbetsmässiga säkerheten, och det är ju allt så som elsäkerhet, 
arbetsmiljö och sådana saker. Så jag ser två delar i det hela och så just den säkerheten för att 
behålla förstå mig rätt hemligheter så inte övriga försvarsmakten i andra länder vet exakt hur 
vi funkar. Det är det ena benet och det andra benet är just det arbetsrelaterade och 
personrelaterade säkerheten för att folk ska må bra och inte skada sig på arbetet. Så man kan 
identifiera de problemområden som kan vara farliga för oss som individer i arbetet så. 
(XH) 

 
Personsäkerheten verkar vara mycket viktigt i verksamheten och den påtalas flertal gånger. 
”Det viktiga är att min personal skall komma hem säkert och hela till sin familj och anhöriga” 
(XI).  
 
Prioriteringar 
 
Arbetet med säkerhet prioriteras och anpassas till den aktuella avdelningens behov och 
verksamhet. Säkerheten anpassa till den verksamhet som skall bedrivas men det finns ingen 
buffert som skyddar mot oplanerade händelser och uppkomna risker. 
 

Alltså vi har ju ett säkerhetstänk i nästan allt vi gör, bara en sådan sak som att man flyttar 
pall liksom, det är också ett visst säkerhetstänk för man kör truck och det är avstånd och det 
är mycket, mycket man, i de vi gör så är det säkerhet på den lilla nivån liksom, att man alltid 
har någon form av ram hur man skall uppföra sig för att, för att vara inom säkerhetsreglerna 
eller vad man skall kalla det. 
(XB) 

 
Säkerhet uppfattas som en del i striden, flera deltagare uttrycker att förmågan att verka mot en 
angripare är prioriterad. Där den enskildes agerande med sitt vapen är viktigt för medlemmarnas 
säkerhet. 
 

En annan är ju klart när man har gröna kläder så är ju säkerhet kulor och krut ungefär, det är 
ju att hur skyddar man sig mot det på bästa sätt. Eller säkerhet att kan vara att man att man 
ger säkerhet genom att vara offensiv. 
(XG)  

 
Prioriteringar är något som är frekvent förekommande bland alla informanterna och påverkar 
alla teman. 
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Faktorer som påverkar säkerheten 
 
Säkerhet inom organisationen upplevs som dels integrerad avseende övningsplanering och de 
förebyggande arbete som bedrivs inför en utbildning. I den dagliga verksamheten är säkerheten 
inte integrerad i arbetet, arbetsplatsträffar är det forum som hanterar säkerhet. 
 

Men själva motorn är riskanalyser och det är arbetsplatsträffar, det är då man diskuterar dom 
här frågorna egentligen. Så tänker jag kring det. Det finns egentligen ingen systematik i det 
där, det är då man avsätter tid för att hantera frågeställningarna. 
(XA) 

 
Individen, kunskap och erfarenhet påverkar hur deltagarna förstår sin uppgift. För att förstå 
eventuella problem behövs en referensbank som kan hjälpa chefen att förstå kontexten och 
faktorer som orsakar problemet. Kunskap och erfarenhet upplevs även påverka motivationen 
till att lösa aktuella säkerhetsfrågor. 
  

Dels så tror jag det har att göra med hur man har förstått sin uppgift när man skriver på sin 
arbetsmiljödelegering. Om jag som bataljonschef skriver på det här papperet och säger att 
jag är ansvarig för arbetsmiljön över min bataljon. Då innebär det en jävla massa saker, till 
exempel så innebär det att när jag får ett protokoll i min hand så måste jag försöka lösa det 
på något sätt. Man vet inte vad, vilka skyldigheter man har gentemot sina arbetstagare. Så 
det kan jag uppleva som ett ganska stort problem. 
(XA) 

 
Viljan att lösa stridsuppgiften påverkar deltagarnas uppfattning om säkerhet. För att lyckas 
kompromissar individen genom att avlägsna skyddsutrustning. 
 

Det kan vara när vi är ute och skjuter och glasögonen börjar imma då får vi alltid att 
skyddsglasögon och hörselskydd skall vara på, bäras över tiden liksom, så då lättar man på 
dom och låter dom bara va i 5 minuter eller något, de tror jag 95% i försvaret gör liksom. 
(XC) 

 
Säkerheten kan upplevas som hindrande när det blir konflikter med resultatet och det som 
förväntas av dig som soldat. 
 

De är ju ett hinder, då blir det här med säkerhet kontra sin uppgift och är uppgiften att du 
skall nedverka målet på 2,5 sekunder då klarar man inte tack vare dom jävla glasögonen som 
immar. Då fäller man gärna upp dom å gött då klarar man det. 
(XC) 

 
Organisationen, de styrande dokumenten som reglerar säkerheten runt övningar beskriver hur 
bestämmelser skall tillämpas under fältmässiga förhållanden. De styrningar och riktlinjer som 
reglerar den dagliga verksamheten beskriver vad som skall göras. 
 

Jo det finns ju rutiner kopplat till hur man rapportera om någonting har hänt. Det finns ju 
ganska klart, utklarat. Om någonting händer vad gör man då, det är också väldigt utklarat när 
man går ut på en övning, man skall genomföra en riskanalys innan man genomför en övning. 
Men det är någonting som är integrerat för övningsledarna när han planerar sin verksamhet, 
att dom gör sina riskanalyser och så att de kan genomföras på ett säkert sätt, så det trycker 
man nog ganska mycket på, att man gör riskanalys i lite komplexare övningar. 
(XA) 
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Säkerhetsinstruktionen reglerar inte organisationens samlade verksamhet, den utelämnar vissa 
områden. Bristen på styrningar i vardagen skapar frustration och chefer blir beroende av 
tidigare erfarenheter. Chefer som inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet vet inte vad som är 
viktigt för att arbetet med säkerhet skall fungera. 

 
SäkI är ju väldigt mycket fältmässigt men det är ju dom här reglerna vid fredsproduktion då, 
den bilden kan jag uppleva som ganska splittrad. Kan jag tycka, det finns liksom inget riktigt 
sammanställt, ja visst vi genomför en egenkontroll då, ja men det är brandtillsyner, aaa massa 
saker som reglerar fredsproduktionen här åå det upplever jag inte att man kan gå in och riktigt 
läsa ett dokument vad som gäller för arbetsplatsen på det sättet. Det är fragmentariska bilder 
som man får plocka ihop själv liksom. 
(XA) 

 
Problemområden som tar tid är svåra att avhjälpa. 
 

Det är dom här långkörarna, problem med infrastruktur det blir långkörare. Det är allt möjligt 
från mögel i herrarnas dusch till problem med garage till a. Jag försöker samla ihop det här 
så att ärendena inte bara dör ut. 
(XA) 

 
Säkerhetsinstruktionen är integrerad i övningsplaneringen. Dokumentet har även en viktigt 
symbolisk betydelse som bekräftar utbildarens kunskapsnivå. 
 

Det är, vi är nog väldigt upphängda på SäkI vid övningsplanering. Vad står det i SäkI? SäkI 
det ska väll vara. Det ska väll harmonisera med arbetsmiljölagen. Följer vi SäkI så ska vi 
vara ”safe” eller vad ska man säga. 
(XA) 

 
Vetskapen om att den dagliga verksamheten skall regleras finns men den prioriteras ner till 
förmån för andra uppgifter.  
 

Host, Mycket av det där borde kanske regleras i en stående kompaniorder, vad gäller vid 
arbete vid respektive plutonsförråd. Vem får köra truckarna där nere. Finns det definierat 
vilka skyddsområden som finns. 
(XA) 

 
SäkI´s tydlighet och noggrannhet vill gärna tydliggöras. ”I SäkI står allt hur vi ska mäta, tänka 
på, avstånd, hur vi ska hantera vapen, handgranater” (XH) 
 
Övertron på att hela verksamheten bearbetas i SäkI blir tydligt när en av informanterna anser 
sig inte behöva läsa på externa dokument. När det kommer till övning och vapenhantering så 
reglerar SäkI de mesta av reglerna och lagarna men den dagliga verksamheten finns inte med 
där. ”Vi jobbar sällan med externa utan det kommer ju till myndigheten och arbetas in i våra 
interna bestämmelser och våra säkerhetsinstruktioner ”(XH).  

 
Lednings, organisationen ser inte säkerhet som en uppgift vilket medför att säkerheten saknar 
målsättningar vilket påverkar uppföljningen av säkerhetsarbetet. Målsättningar bidrar även med 
vägledning för chefer om vilka prioriteringar som organisationen vill trycka på. 
 

Mål och visioner kopplat till säkerhet. Där finns det nog lite grann att göra. Vi skriver ju 
målbeskrivningar på uppdragsnivå varje år, då förklarar vi vad är målsättning med den 
verksamhet vi bedriver, men så här nu när jag tänker på det så avhandlas inte säkerhet 
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egentligen i dom dokumenten. Och det kan ju vara lite märkligt. Att man har målsättningar 
kopplade till säkerhet utifrån ett utbildningsår. 
(XA) 

 
Relationen mellan gruppchef och soldat är viktig för överspridningen av kunskaper och 
erfarenheter. Gruppchefen hjälper nya att socialiseras in på arbetsplatsen. 
 

Vi var ju likadana i början, så då frågade vår gruppchef till exempel, han hade ju varit här 
något år längre än oss, så han kunde ju lära oss mycket tillexempel när vi var nere och började 
inventera i XXX vår materiel, vi visste inte ens hur man fyllde i listorna och så. 
(XD) 

 
Befattningshavare som visar engagemang och vilja påverkar hur området uppfattas. 
Trafiksäkerhet uppfattas som viktigt och prioriterat. 
 

Mmm trafikolyckor eller fordonsolyckor är ju ganska stort pådrag på det men det är även för 
att vi har en väldigt energisk trafiksäkerhetschef som verkligen värnar om trafiksäkerheten 
så det tror jag får större pådrag men det är tack vare han. 
(XC) 
 

Delaktighet och möjlighet att påverka är viktigt när militära uppgifter skall planera tid för 
planering påverkar skapar konflikter mellan uppgifter vilket leder till mindre förberedelsetid 
lägre kvalitet. Effekterna tvingar deltagarna till olika prioriteringar för att lösa de viktigaste 
uppgifterna. 
 

Mali det har väldigt många sena ingångsvärden som gör att det kan bli lite stökigt i lådan. 
Men konsekvensen det är som sagt var att det blir dåligt planerade övningar. Och det tror jag 
att man kan undvika om man har en planeringsprocess där man integrerar ledningsnivåerna 
på ett lite bättre sätt. 
(XA) 

  
Kommunikation, kommunikation är viktigt för att informationsspridningen skall fungera 
vilket får positiva effekter för säkerhetsarbetet. Olika forum hjälper chefen att visa sitt 
engagemang om olika säkerhetsproblem, t.ex. arbetsmiljö som arbetstagarna möter i 
vardagen.  
 

Vi försöker ha arbetsplatsträffar som något slags forum där man diskuterar säkerhetsfrågor. 
Det är en ganska stor grej på just arbetsplatsträffarna att man har det som ett forum då. Åå 
det i det forumet som vi driver arbetsmiljöproblem också jag har haft problem med ett garage 
här till exempel. Där är det de forumet som jag drivit de vidare då. Så det är, det är generatorn 
på nått sätt, för att få en säker arbetsmiljö är arbetsplatsträffar. 
(XA) 

 
Kommunikationen mellan soldater och en högt uppsatt chef verkar inte ske på en öppen nivå. 
”När chefen kommer blir alla tysta” (XI). 
 
Utbildning, kunskap upplevs som en viktig komponent för att individen skall få 
förutsättningar att utföra sitt jobb. Kunskap och erfarenhet ger information om vilka 
rättigheter och skyldigheter arbetstagaren har. Den påverkar även deltagarnas sätt att tolka 
och förstå olika situationer. 
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Det där känner jag inte har fungerat så himla bra, just kopplat till arbetsmiljö, att chefer, vissa 
chefer har kanske inte ens fått utbildning i arbetsgivarföreträdare så man inte riktigt vet vad 
man har för skyldigheter och rättigheter. 
(XA) 

 
 
Att arbeta med säkerhet 
 
Arbetssätt, säkerhetsarbetet i den dagliga verksamheten sker i avhjälpande former, det kretsar 
kring arbetsmiljö, egenkontrollen och dess resultat. Säkerhet är inte en integrerad del av 
verksamheten utan sker vid olika tillfällen när brister påtalas. 
 

Det, mycket är ju avhängt på egenkontrollen (Arbetsmiljöverket, 2001). Utfallen av 
egenkontrollen. För där går man ju runt då. XXX går runt då som ett exempel tillsammans 
med skyddsombud och kontrollerar respektive verksamhetsområde då. Oftast är det utfallen 
därutav som man måste jobba vidare på. På något sätt blir det en uppslamning, 
egenkontrollen blir en uppslamning. 
(XA) 

 
Soldater tar egna initiativ till säkerhetshöjande åtgärder när de upplever att den personliga 
säkerheten och hälsan är hotad. 
 

Vi brukar blötlägga golvet först så det inte luftar upp sig lika mycket då, sedan har vi 
munskydd från annan verksamhet som vi kan ta på oss. Men det är ingenting som är styrt i 
säkerhetsbestämmelser där utan de är så vi har gjort liksom. 
(XC) 

 
Plutonchefen anser att man utsätts för mindre risker när man har kunskap om sitt utförande. 
Och vid frågan om varför hon/han själv inte utfört en avvikelserapport fick jag följande svar: 
 

Det är ju enkelt, för jag vet vad jag håller på med. Vi har avvikelserapportering där man kan 
anmäla både tillbud och olyckor. Det är egentligen ganska brett, det kan ju vara avvikelse på 
alla möjliga sätt. Som inte direkt är kopplad till säkerhet egentligen heller.  
(XI) 

 
Nyanställd personal påverkar säkerheten genom att gruppmedlemmarna ändrar sitt beteende. 
Ny personal behöver visa sina kunskaper för att soldaterna skall känna tillit och trygghet. 

 
Ja aa, jag vet inte riktigt, jag är inte så osäker på något, säkerhetsmässigt, det kan vara när vi 
blir tillförda, alltid när man får nya från den grundläggande militära utbildningen till plutonen 
eller kompaniet då skall man ut på stridsvecka med dom och så då och öva skarpt första 
gången det är alltid, då blir det osäkert för mig för jag vet inte vilka dom är och vad dom kan 
och hur duktiga dom egentligen är eller vad dom, det kan ju vara tre dumsnutar från. 
(XC) 

 
Kommunikation och tillbudsrapportering, den interna återkopplingen genomförs 
regelbundet men den organisatoriska återkopplingen sker inte naturligt till den rapporterande 
individen eller enheten. 

 
Jag brukar orientera om vilka avvikelserapporter som till exempel vi har gjort när vi har 
arbetsplatsträffar. Det är ett sätt för mig att säga, nu kommer vi att skicka en avvikelserapport 
på följande sak. Men vad händer sedan liksom. Det känns det som om rapporten försvinner i 
väg och så blir det inte så mycket återmatning utav det. 
(XA) 
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Erfarenheter och kunskap från inrapporterade arbetsskador sprids inte i organisationen. Chefer 
vill bedriva ett förebyggande arbete men behöver stöd med framtagningen av åtgärder. 
 

Sen den här statistiken, sammanfattningen den hade varit intressant att få tillbaks. Att någon 
sitter och analyserar den här statistiken. Ja nu märker vi att det är många som har problem 
med sina knän, vad beror det på, asså vad är den här felsökningen sen. Det är väldigt många, 
typ den här skadan skadan. Vad gör man åt det.  
(XA) 

 
Chefen känner sig inte delaktig i verksamheten och har svårt att se de risker som personalen 
möter. ”Jag ska inte säga att vi chefer är skyddade men vi råkar inte ut för det på samma sätt 
som personalen i själva verksamheten gör” (XH). 
 
 
Det är inte naturligt att rapportera tillbud utan sker i undantagsfall. ”I armén har det varit mer 
så att man mörkar så långt det går och sen kanske man erkänner i slutändan att det var jag 
”(XG). Kunskap om hur man hanterar rapporteringssystemet i verksamheten verkar även vara 
mycket bristfällig. ”Eh suck, eh vi har ju ett rapporteringssystem i organisationen och jag är 
ganska dålig på det, och det säger väl en del då” (XI). 
 
Aktörer, det fackliga engagemanget påverkar säkerhetsarbetet dels genom uppföljning och 
kontroller på arbetsplatsen men även i en stödjande roll som chefer kan rådfråga. 

 
Det har inte funnits ett intresse att ha en fungerande skyddsombudsorganisation. Vi har haft. 
Jag har haft ett ganska splittrat fack till exempel. Som kanske inte har följt upp dom här 
frågorna i många år, där det inte har funnit något driv.  
(XA) 

 
Aktör kan påverka säkerheten genom att sätta fokus på specifika områden som är av intresse 
för aktören. Media kan med sin makt bidra till att organisationen prioriterar områden som har 
större medialt intresse som viktigare. 
 

I exemplet med en container kör in i en bro som är låg ja. Det är en sak som uppmärksammas 
på grund av att media kommer att ta tag i det också, kasta ut för att sänka försvarsmakten ja 
på något sätt så. Däremot om basse hoppar ner i bäcken och bryter lilltån, det har inte samma 
stora påverkan på allt, det är därför det inte uppmärksammas. 
(XC) 

 
Organisationen påverkas av externa hot från kriminella element, vilket medför att specifika 
åtgärder tillämpas för att förändra anställdas beteende vilket minimerar riskerna.  
 

Nä men asså exempelvis att man blir ute på skjutbanan där vi har med oss våra vapensystem 
exempelvis, det är, det skarpa hotet där är ju exempelvis stöldrisk då, och det vet man ju inte 
liksom hur de, det är ju ett skarpt hot i våran dagliga verksamhet. 
(XB) 

 
Utöver det kriminella hotet upplevs även att andra nationer utgör ett hot mot säkerheten vilket 
medför att information värdesätts. ”De ena är hur man hanterar säkerhetsmässig information 
och hur asså för att bevara våra förmågekrav så inte hela omvärlden vet vad det är” (XH). 
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Känslor, det finns en rädsla för att den miljön som de anställda vistas i skall vara skadlig. En 
chef utrycker att den psykosociala arbetsmiljön är svår att hantera och känner sig villrådig inför 
hur den skall hanteras. 
 

Det är nog den psykosociala arbetsmiljön som är den svåraste att hantera, vi har ju haft ganska 
många många fall här där man har kört sönder folk fullständigt mentalt jag har haft ett ganska 
stort sånt utfall dels XXX, dels i XXX så har det fallit ifrån till höger och vänster, det är lätt 
att se på den här fysiska arbetsmiljön när du gör rätt eller fel åtgärder men hur gör man med 
folk som mår dåligt liksom och varför mår dom dåligt. Det är nog mitt största bekymmer. 
(XA) 

 
En chef uttrycker att säkerhet skall skapa trygghet för de anställda när de utför sitt arbete. 
”Säkerhet skall vara någonting som, de utgör att man är, man är trygg i det man gör på något 
sätt. Det skall finnas ett säkerhetstänk, att jag skall känna mig trygg i det jag gör” (XB). En 
soldat utryck sin oro över att skadas på arbetet vilket påverkar förmågan att utföra sitt arbete. 
”Personligen så är det verkligen att få förslitningsskador som håller i sig äää inriktat mot just, 
alltså när man bär mycket utrustning och sådant där när man är ute i fält. Jag har haft ont i 
benhinnorna en gång och jag vill inte få ont igen” (XE). 
 
 

Figur 1. Individens uppfattning om säkerhet. Figuren beskriver fyra teman där prioriteringar 
påverkar övriga tre. Blå pilar föreställer underteman. 
 
 
 
 
 

Diskussion 
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Syftet med studien var att undersöka hur militära befattningshavare beskriver ordet säkerhet 
utifrån egna kunskaper och erfarenheter.  Analysen identifierar sex framträdande faktorer som 
vissa av informanterna upplevde påverkade uppfattningen om säkerhet: ledningens 
engagemang; kunskap, erfarenhet och vilja; rutiner och riktlinjer; mål och visioner; 
kommunikation och tillbudsrapportering; aktörer. Ledningens engagemang nämns i flera 
intervjuer och uppfattas vara viktigt för informanterna. Flera deltagare utrycker en skillnad 
mellan övning, utbildning och den dagliga verksamheten. Inför övning och utbildning är 
säkerheten en integrerad del av planeringen och följs även upp av chefer. Det integrerade 
arbetssättet som används under övningsplanering med riskanalyser kan till del återfinnas i high 
reliability organizations som kärnkraftverk som beskrivs av Tabibzadeh och Meshkati (2014), 
samma arbetssätt tillämpas inte i den vardagliga verksamheten. Även kärnkraftverk kan utsättas 
för risker på grund av brister i ledarskap, ekonomiska påtryckningar, rutiner som inte är 
anpassade för verksamheten samt bristande kommunikation. Tabibzadeh och Meshkati menar 
att arbetet med minimera risker är en central del i dessa organisationer på grund av att 
konsekvenserna är ofattbara. 
 Ett av de viktigaste resultaten är att det finns vissa individer som uppfattar att ledningens 
engagemang påverkar säkerheten vilket utrycktes av flera deltagare.  Det fanns deltagare som 
upplevde att säkerhet inte var en uppgift som ledningen följde upp.  
Ledningen har en viktig roll när det gäller att förmedla budskapet till de som befinner sig längst 
bort. För att lyckas införa ett bra säkerhetsklimat behövs kunskap och motivation vilket 
påverkar deltagandet och åtlydandet av säkerhetsföreskrifter. Konkreta handlingar som 
uppfattas av medarbetare sprider sig som ringar på vattnet inom en organisation (Neal & 
Griffin, 2002).  
 Det fanns deltagare som utryckte att säkerhetsinstruktionen var ett viktigt dokument för 
säkerheten, men att den saknade styrningar för den dagliga verksamheten. Enligt vissa deltagare 
måste ledningen skicka rätt signaler som kan inarbetas i styrdokument.  
Wilson-Donnelly, Priest, Burke och Salas (2004) skriver att chefer kan använda rutiner och 
riktlinjer som stöd för vilket beteende som efterfrågas av ledningen. Individer på lägre nivå 
skall involveras i arbetet med att implementera säkerhet. Ökad kunskap och makt bidrar till att 
arbetstagaren känner sig motiverad att följa de förändringar som ledningen har beslutat om.  
Luria (2010) skriver att militära ledare kan vara mindre motiverade att förändra den fysiska 
arbetsmiljön på grund av variationer inom den militära verksamheten som ofta sker utomhus i 
skiftande miljöer. Vilket kan förklara varför vissa deltagare upplevde att infrastrukturella 
problem var svåra att hantera. Luria menar att den militära organisationen fokuserar på att 
kontrollera och skapa säkra beteenden hos soldaterna, mer än försöka kontrollera 
arbetsförhållandena. 
 Samtliga informanter pratade om säkerhetsinstruktionen och hur viktig den upplevdes var 
för säkerheten. Säkerhetsinstruktionen beskrivs av vissa informanterna som mer än bara ett 
dokument. Vi gör tolkningen att säkerhetsinstruktionen är en artefakt, den hjälper till att 
bekräfta informanternas egna yrkeskunnande och fungerar som vägledning för vilket beteende 
som är eftersträvansvärt av organisationen.  
 Burke (2014) menar att artefakter är synliga symboler som individen kan koppla sin 
kunskap till. Artefakter hjälper till att synliggöra status vilket ger en indikation på hur duktig 
eller betydelsefull en individ är för organisationen. 
 Enstaka deltagare uttryckte att den dagliga verksamheten skapade frustration när alla 
bestämmelser från föreskrifter skall tillämpas. XA beskriver den komplexa bild som uppleves 
påverka vardagen med brandtillsyner och elsäkerhet.   
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Börjesson, Östberg och Enander (2011) menar att underställda som ser att chefen prioriterar 
säkerhet accepterar och följer åtgärderna inom området säkerhet. Uppfattningarna påverkar det 
förebyggande eller riskreducerande arbetet som krävs för att utveckla säkerheten. 
 Ytterligare resultat var att vissa deltagare upplevde att rädsla påverkade säkerheten. När 
ny personal skall integreras in i enheten råder det en osäkerhet om hur deras kunskaper och 
färdigheter förhåller sig till övriga.  
Zohar (1980) skriver att en arbetsstyrka som är stabil med låg personalomsättning skapar 
positiva effekter för säkerheten. Nya medarbetare måste socialiseras in på arbetsplatsen. Kritisk 
utbildning behöver genomföras, rutiner och procedurer behöver tillämpas i verksamheten. 

En deltagare beskriver olika situationer där unga soldater utbildar i handhavande på 
mekanisk utrustning för att tillgodose gruppens behov av kompetent personal som kan bidra 
och hjälpa till i arbetet.  
Börjesson, Österberg och Enander (2014) skriver att unga tenderar att ha en negativ inställning 
till säkerhet som avtar med ökad ålder. Män ser mer skeptiskt på säkerhet än vad kvinnor gör. 
Börjesson, Österberg och Enander (2011) skriver att individens vilja att lösa olika uppgifter styr 
det aktuella beteendet. 

Enstaka informanter uttryckte även att de väljer att inte använda säkerhetsutrustningen när 
stridsutbildning med tidspress skall genomföras.  
I den interna konflikten att vilja lösa uppgiften taktiskt rätt och att lösa den säkert, påverkar 
individen. Den interna konflikten leder till att ett osäkert beteende tillämpas för att lösa en 
uppgift eller för att bekräfta den självbild som existerar över hur en soldat bör vara (Mullen, 
2004).  
När soldater befinner sig i en farlig situation med stora risker är de mindre motiverade att 
skydda sig mot händelser de tror är mindre sannolika att de inträffar. Individen upplever sig ha 
kontroll över situationen vilket medför större risktagning (Horswill & Mckenna, 1990). 

Vissa deltagare uttrycker även att, få uppgiften löst är viktigt oavsett risk. Övningen och 
utbildningen skapar ett scenario som vissa deltagare tolkar som en verklig situation där 
individen möter hot som uppfattas som verkliga.  
Individen blir lurad av realismen och agerar på ett sätt som är direkt osäkert för att lösa 
uppgiften. I strid riskerar soldaten att dö eller skadas vilket skapar starka incitament för att 
bortse från eventuella risker som förekommer under övning och utbildning (Turner & Tennant, 
2009).  
Vår tolkning utifrån resultatet är att det blir svårt att förhålla sig till de vardagliga riskerna när 
huvuddelen av utbildningen koncentrerar sig till en specifik situation, stridsutbildning med 
förhöjda risker.  
Tre faktorer bidrar till att skapa en känsla av oövervinnerlighet hos individen. Bra 
självförtroende, en hög mental förmåga som medför att de kan förutse eller undkomma negativa 
konsekvenser från olika händelser och att de är fysiskt och psykiskt bättre än motståndaren 
(Killgore, Kelley & Balkin, 2010). 
 Några deltagare utryckte att tillsättandet av chefer påverkade säkerheten. Nya chefer 
uppfattades av vissa deltagare sakna kunskap om arbetsmiljö och att vara 
arbetsgivarföreträdare. Vilket uppfattades av vissa informanter påverkar förmågan att tolka, 
förstå och omsätta organisationens budskap till underställd personal. Erfarenhet utrycker 
samtliga deltagare är en viktig aspekt för att göra korrekta bedömningar. 
Zohar och Luria (2010) skriver att personalen observerar och bedömer hur chefen reagerar och 
agerar i olika situationer. Zohar och Luria menar att chefens handling omsätts till ett budskap 
som antingen förstärker eller försvagar säkerhetsklimatet i en organisation.  

 15 



 
 
  

 
    
    
    

Sitkin och Pablo (1992) redogör för att rutiner och riktlinjer är viktiga för individerna i 
organisationen. De hjälper medlemmarna med att få stöd vägledning om vilket beteende som 
är eftersträvansvärt. Sitkin och Pablo menar att genom att tillämpa rutiner och procedurer som 
i sig själva är korrekta, men inte anpassade för verksamheten skapas kontraproduktivitet. Nya 
individer utan rätt bakgrundskunskaper riskera att göra felaktiga tolkningar och antaganden. 
Perceptionen av risk blir i dessa fall felaktig.  
 Ett viktigt resultat var att visionen och målbilden i organisationen enligt vissa informanter 
inte ger den tydliga riktning som deltagarna efterfrågar.  Zohar (2003) skriver att otydliga mål 
kan medföra att arbeten med säkerhet kretsar kring relationer och välbefinnandet av människor 
i den direkta närheten. I det dagliga arbetet blir känslor en viktig komponent för att skapa ett 
psykiskt välbefinnande. Zohar menar att relationen är en social läroprocess där anställda 
observerar och utbyter information med sina ledare som ett verktyg för att tolka den 
organisatoriska miljön. I denna process får den anställda information om vilka prioriteringar 
och beteenden som stöds av deras ledare och organisation. Flera deltagare utrycker att säkerhet 
skall skapa trygghet för de anställda. Zohar (2009) skriver att förhållandet mellan ledarskapet 
och säkerhetsklimatet kan till stor del förklaras med ledarens förmåga att bry sig om sina 
anställda. Ledare som skapar goda relationer med sina anställda och bryr sig om deras 
psykologiska välbefinnande, resulterar i att de anställda agerar mer säkert i situationer med 
förhöjd risk.  
Burk (2014) menar att vision och mål är viktiga för organisationen. En vision ger en tydlig 
riktning som ger arbetstagarna möjlighet att mobilisera rätt beteende. Genom att förse individen 
med mål och målsättningar förtydligas vilka kompetenser och krav som behöver lyftas fram, 
samt vilket beteende organisationen förväntar sig av dess medlemmar. 
Vissa informanter upplever att målen med säkerhet inte är kommunicerade men att den interna 
kommunikationen fungerar. Mannan, Mentzer och Zhang (2013) skriver att en integrerad 
planering som medger delaktighet är viktigt för säkerhetsarbetet. Ett forum för information och 
feedback från anställda upp i organisationen bidrar till en fungerande säkerhetskultur.  
Ett fåtal deltagare pratar om den hierarkiska organisationen och den frustration som upplevs 
när sent uppkomna uppgifter skall lösas. Vissa informanter uttrycker att den interna 
kommunikationen inom enheten fungera, några deltagare har ett tätare samarbete vilket upplevs 
som positivt för kommunikationen. 
Luria (2010) beskriver den militära organisationen som hierarkisk och verkar över stora 
geografiska områden. Luria menar att det är ledarna och befälhavarna som transporterar den 
organisatoriska kommunikationen. Befälhavarna för informationen ner i organisationen och 
informerar soldaterna om mål och order som kommer från högre chefer. Luria menar att 
relationen mellan befälhavarna och soldaterna en mycket viktig faktor som påverkar hur 
soldaterna uppfattar betydelsen av säkerhet i sin organisation. 
 Vissa deltagare upplever att engagemanget och vilja påverkar kommunikationen av 
säkerhetsinformation. Flera informanter ger konkreta exempel där människor visar personligt 
engagemang vilket upplevs som positivt av deltagarna när budskap skall förmedlas hela vägen 
ner till enskild soldat.   
Den formella rollen som ledaren har påverkar de förväntningar som ställs på rollen. Som hög 
chef behövs en tydlig kommunikation som undviker att skapa osäkerhet eller defensiva 
beteenden hos underställda. Den stereotypa rollen behöver bibehållas för att det förväntas av 
underställdas. Risken när chefen kommunicerar är att rollen inte harmoniserar med den 
förväntade bilden och budskapet förlorar trovärdighet vilket leder till att underställda känner 
sig lurade (Schein, 1999). 
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 Ett resultat som vissa deltagare upplever är att återkoppling på tillbudsrapporter påverkar 
viljan att rapportera. Flera deltagare pratar om tillbudsrapporter, ingen av deltagarna upplever 
att de har fått någon återkoppling på den inrapporterade incidenten.  
Grimwall, Jacobsson, och Thedéen (2003) menar att tillbudsrapporter är ett viktigt instrument 
för att prioritera insatserna för det förebyggande arbetet (Grimwall, Jacobsson, & Thedéen, 
2003). Feedback på inrapporterade tillbud är viktigt för att sprida information och kommunicera 
åtgärder i organisationen (Ödegård, 2007).  
 Det finns även en farhåga bland vissa deltagare att tillbud mörkas. Enstaka deltagare 
utrycker att det finns en rädsla för eventuella konsekvenser. Samtliga deltagare pratar om 
tillbudsrapporter men det framkommer att huvuddelen av deltagarna aldrig har skrivit en 
tillbudsrapport. Den tillåtande rapporteringskultur som beskrivs av XA återspeglas inte i 
intervjuunderlaget.  
Zohar (2010) skriver att det som är prioriterat måste harmonisera med det som värdesätts. När 
resultatet och uppföljningen uteblir signalerar det att tillbudsrapportering är verkningslöst. 
Senge (1990) skriver att i en lärande organisation skapas utrymme och förutsättningar för att 
alla medarbetare kan föra en dialog där de kan dela kunskap och erfarenheter med varandra. 
Ledarskapet och medarbetarskapet kännetecknas av ansvar, medvetenhet och delaktighet.  
Mannan, Mentzer och Zang (2013) redogör för olika principer som skapar en säkerhetskultur i 
en organisation. Hur ledaren ser på incidenter och misstag i arbetet har betydelse. En bra ledare 
skapar en säkerhetskultur genom engagemang, coaching och genom att våga ta tuffa beslut. 
Lukic, Margaryan, & Littlejohn.(2015) skriver att kunskapen om hur rapporteringssystemet 
fungerar är viktigt för att erfarenheter skall tillvaratas. Tillbudsrapportering har en viktig 
funktion i en organisation, när den återkopplas till individen visar den att ledningen är 
engagerad. Att sprida information från tillbudsrapporter där organisationen har dragit lärdomar 
är ett sätt att tillämpa double loop lärande (Lukic, Margaryan, & Littlejohn, 2015). 
 Ett resultat som upplevdes av vissa deltagare var att säkerheten inom organisationen 
påverkas av olika aktörer som bidrar till att sätta fokus på brister inom vissa specifika områden 
t.ex. trafik. En informant upplever att skyddsombudet bidrar till ett fungerande säkerhetsarbete 
och är ett viktigt verktyg för chefer.  
Genom att facket är en aktiv del på arbetsplatsen som kan delta eller leda vissa delar av 
säkerheten underlättas arbetet med att bibehålla säkerhetskulturen (Mannan, Mentzer & Zhang, 
2013).  
 Enstaka deltagare utryckte att media är en annan aktör som påverkar säkerhetsarbetet. 
Informanten upplever att media bidrar med att sätta fokus på specifika områden. Informanten 
utrycker en rädsla för att hamna i en intervju där något negativt har hänt. Informanten ger 
konkreta exempel på åtgärder som vidtas för att undvika dessa sammanhang. Höjden på 
lastbilar kontrolleras för att undvika att en lastbil fastnar under en låg bro. 
Neal, Griffin och Hart (2000) menar att kunskap och motivation påverkar viljan att lyda och 
delta i säkerhetsarbetet. Om individen har kunskap om aktuella säkerhetsföreskrifter och är 
motiverad då kommer dessa att följas.  
Rädslan för skuld påverkar hur åtgärder för att reducera risker genomförs. Genom att reducera 
risker som får stor medial uppmärksamhet kan farligare men mindre intressanta risker kvarstår 
(Denney, 2005). 
 Analysen identifierar en skillnad mellan deltagarnas upplevelser om utbildning och 
övning och den dagliga verksamheten som innefattar föreskrifter från andra myndigheter. 
Skillnaden skapar frustration hos vissa deltagare. Bilden över den dagliga verksamheten 
upplevs fragmenterad av vissa deltagare. XA utrycker att det saknas en sammanhållen bild över 
säkerheten t.ex. åtgärder vid brandskyddsronder.  
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Flera deltagare upplever att kunskap och erfarenhet om den aktuella situationen är viktiga 
komponenter för att risker skall uppfattas. Resultatet pekar även på att vissa deltagare upplever 
att det är viktigare att få jobbet utfört oavsett risk. De deltagare som är soldater upplever att 
övningen och utbildningen skapar ett scenario som tolkas som en verklig situation. Vissa 
deltagare blir lurade av realismen och agerar på ett sätt som är direkt osäkert bara för att lösa 
uppgiften.  
 Analysen identifierar att flera deltagare upplever att prioriteringar vid målkonflikter 
påverkar alla områden som informanterna beskriver. Vissa deltagare upplever att uppgifter 
ramlar in från sidan och påverkar kvalitén verksamhet. Den ordinarie verksamheten skall 
genomföras med mindre tid. Zohar (2002) skriver att chefer på olika nivåer påverkar individen 
vilket medför att olika uppgifter eller områden prioriteras olika. 
 Studien genomfördes på nio militärer med varierande ålder, kön, kunskap, erfarenhet och 
grad på två platser i Sverige. Enheterna är inte representativa för hela organisationen vilket 
skapar generaliseringsproblem. Resultaten som presenteras i studien är i linje med tidigare 
resultat av studier på andra organisationer. Studiedesignen bygger på individuella 
uppfattningar, för att förstå deltagarnas svar behövs kunskap, styrdokument och 
begreppsförklaringar som används i den militära organisationen. Om undersökningen skulle 
genomföras på andra platser med andra människor är det troligt att resultatet skiljer sig från 
studiens resultat. Utifrån studiens resultat går det inte att presentera några generaliserbara 
slutsatser som är tillämpbara för hela organisationen. Anmärkningsvärt är att samtliga 
informanter gör skillnad på säkerhet i vardagen och säkerhet under övning. Att utbilda och 
använda individer i krig eller kris påverka uppfattningen om säkerhet i vardagen vilket bidrar 
till att skyddsutrustningen inte används. Vilket bör undersökas i framtida studier inom 
psykologi. 
 Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning men lyckas även identifiera ett 
område som är relativt outforskat. Hur utbildning för insats påverkar individens uppfattning om 
säkerhet i det dagliga arbetet i organisationen. Hur individens uppfattning om risker påverkas 
av realistisk utbildning för att möta den hotfulla miljö som väntar i områden med krig och kris. 

Sammanfattningsvis, har den föreliggande studien visat att kunskap och erfarenhet är 
enligt vissa deltagare viktiga komponenter när säkerhet skall beskrivas.  Utöver kunskap och 
erfarenhet framkommer ytterligare faktorer som påverkar vissa deltagares beskrivningar av 
säkerhet: ledningens engagemang; mål och visioner; kommunikation kring 
tillbudsrapportering. Ledningens engagemang uttrycks av vissa informanter som viktigt för att 
skicka rätt signaler i organisationen, vilket deltagarna menar påverkar hur individer inom 
enheten tolkar och arbetar med säkerhet. I respondenternas beskrivning av säkerhet 
framkommer att otydliga mål och visioner påverkar känslor så som trygghet och rädsla. Vilket 
enstaka deltagare menar påverkar arbetet med säkerhet, som fokuseras mer till den enskildes 
hälsa och välbefinnande. En bristfällig kommunikation kring tillbudsrapportering tolkas av 
flera informanter som att organisationen inte vill lära sig av sina misstag, vilket upplevs av vissa 
deltagare som negativt för säkerheten.  
Vissa deltagare uttrycker även att den bristfälliga kommunikationen kring 
tillbudsrapporteringen påverkar individens vilja att rapportera felaktigheter. Vilket Lukic, 
Margaryan, och Littlejohn (2015) menar är viktiga för säkerheten. 

Referenser 
Arbetsmiljöverket. (2001). Systematisk arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research  

 18 



 
 
  

 
    
    
    

 in Psychology, 3:2, 77-101.  
Burk, W. W. (2014). Organization change theory and practice (4:e uppl.). London: SAGE  
 publications ltd. 
Börjesson, M., Österberg, J., & Enander, A. (2011). Risk and safety attitudes among  
 conscripts during compulsory military training. Military Psychology, 23, 659-684. 
Börjesson, M., Österberg, J., & Enander, A. (2014). Risk propensity within the military: a  
 study och swedish officers and soldiers. Journal of Risk Research, 18, 55-68. 
Denney, D. (2005). Risk and society. London, England: SAGE Publications Inc. 
Furnham, A. (2005). The psychology of behaviour at work: the individual in the organization.  
 (2. ed.) New York, NY: Psychology Press. 
Försvarsmakten. (2012). Försvarsmakten Säkerhetsinstruktion för vapen och  

ammunition med mera (Vol. Gemensam). (M. Lundgren, Red.) Falköping, Sverige: 
Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion. 

Försvarsmakten. (2013). Värt att försvara - Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns.  
Stockholm: FMV, FSV, Grafisk produktion. 

Grimwall, G., Jacobsson, P., & Thedéen, T. (2003). Risker i tekniska system. Lund, Sverige:  
 Studentlitteratur AB. 
Killgore, W. D., Kelley, A., & Balkin, T. J. (2010). So you think you´re bulletproof:  
 Development and validation of the invincibility belief. Military Medicine, 175 (7), 499- 
 508. 
Lukic, D., Margaryan, A., & Littlejohn, A. (2015). Individual agency in learning from  
 incidents. Human Resource Development International, 16 (4), 409-425. 
Luria, G. (2010). The social aspects of safety management: trust and safety climate. Accident  
 Analysis and Prevention, 42, 1288-1295. 
Mannan, S. M., Mentzer, R. A., & Zhang, J. (2013). Framework for creating best-in-class  
 safety culture. 26, 1423-1432. 
Mullen, J. (2004). Investigating factors that influence individual safety behaviour at work.  
 Journal of Safety Research, 35, 275-285. 
Neal, A., & Griffin, M. A. (2002). Safety climate and safety behaviour. Australian Journal of  
 Management, 27, 67-75. 
Neal, A., Griffin, M. A., & Hart, P. M. (2000). The impact of organizational climate on safety  
 climate and individual behavior. Safety Science, 34, 99-109. 
Schein, E. H. (1999). Process consultation revisited: Building the helping relationship.  
 Harlow: Addison-Wesley. 
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline : the art and practice of the learning organization  
 (1.a uppl.). New York: Doubleday/Currency. 
Sitkin, S. B., & Pablo, A. L. (1992). Reconceptualizing the determinants of risk behavior. The   
 Academy of Management Review, 17 (1), 9-38. 
Tabibzadeh, M., & Meshkati, N. (2014). Learning from the BP deepwater horizon accident:  
 risk analysis of human and organizational factors in negative pressure test. Environ Sytst  
 Decis, 34, 194-207. 
Turner, N., & Tennant, S. J. (2009). "As far as is reasonably practicable": socially  
 constructing risk, safety, and accidents in military operations. Journal of Business  
 Ethics, 91, 21-33. 
Wilson-Donnelly, K. A., Priest, H. A., Burke, S. C., & Salas, E. (2004). Tips for creating a  
 safety culture in organizations. Ergonomics in Design, 12 (4), 25-30. 
Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organisations: theoretical and applied  
 implications. Journal of Applied Psychology, 65 (1), 96-102. 

 19 



 
 
  

 
    
    
    

Zohar, D. (2002). The effects of leadership dimensions, safety climate, and assigned priorities  
 on minor injuries in work groups. Journal of Organizational Behavior, 75-92. 
Zohar, D. (2010). Thirty years of safety climate reserch: Reflections and future directions.  
 Accident Analysis and Prevention, 42, 1517-1522. 
Zohar, D., & Luria, G. (2010). Group leaders as gatekeepers: testing safety climate variations  
 across levels of analysis. Applied Psycology: An International Review, 59 (4), 647-673. 
Ödegård, S. (2007). I rättvisans namn: ansvar, skuld och säkerhet i vården. Stockholm,  
 Sverige: Liber AB.

 20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 

 

http://www.hv.se/

	Personalvetarprogrammet, Examensarbete 15 hp
	Referenser
	Högskolan Väst

