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Sammanfattning 
 
Syftet med denna examensuppsats var att undersöka och beskriva svenska stridspiloters 
upplevda mentala hälsa. En enkät utformades bestående av ett skattningsbatteri med frågor 
om sömn och trötthet, OSLO-3, CAGE, HADS, frågor om fysiska symptom, GHQ-12 och 
SRE. Enkäten skickades ut till 129 JAS 39 piloter i ordinarie tjänst vid flygdivisioner i 
Försvarsmakten och Förvarets Materielverk (FMV). Resultatet visade att 77% av piloterna i 
studien bedömdes ha symptom på mild depression och 46% hade symptom på mild ångest. De 
flesta av de deltagande piloterna hade inte några alkoholrelaterade problem och 83% uppgav 
att de hade lätta fysiska besvär. 
 
ANOVA-analysen visade att de deltagande piloterna på utbildningsförbandet i medeltal hade 
signifikant högre poäng på GHQ-12 än piloterna på insatsförbanden. ANOVA visade också 
att utbildningsförbandets piloter hade signifikant fler fysiska symptom än 
utvecklingsförbandens. Pearson-korrelationer mellan bakgrundsfaktorerna och de olika 
självskattningsdelarna i enkäten samt korrelationer mellan de olika delarna i 
skattningsformuläret uppvisade relativt svaga samband varav några var signifikanta. 
 
Slutsatsen är att de svenska stridspiloterna i studien mådde sämre än vad man kunde förvänta 
sig med tanke på det gedigna uttagnings- och uppföljningsförfarandet. Det kan därför finnas 
anledning att se över den nu icke anonyma hälsouppföljningen av svenska stridspiloter 
eftersom den inte bedöms vara tillräcklig för att upptäcka personer med symptom på psykisk 
ohälsa. Detta är viktigt för att i ett tidigt skede minska och förebygga mental ohälsa inom 
denna yrkesgrupp, inte bara ur ett flygsäkerhetsperspektiv utan också på grund av att tidiga 
interventioner ger bättre resultat. 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate and describe the mental health among Swedish 
fighter pilots. A questionnaire comprising questions concerning sleep and fatigue, OSLO-3, 
CAGE, HADS, physical symptoms, GHQ-12 and SRE was presented. The questionnaire was 
distributed to 129 JAS 39 pilots on regular flying duty in the Swedish Air Force and the 
Swedish Defence Material Administration. The results indicated that 77% of the respondents 
were found to have mild depression and 46% had symptoms of mild anxiety. 
 
ANOVA-analysis indicated that the pilots at the training unit on average scored significantly 
higher on GHQ-12 than the pilots at the fighter squadrons. ANOVA also indicated that the 
pilots at the training unit had significantly more physical symptoms than the pilots at the 
development units. Pearson correlations between background factors and the different self-
evaluation parts of the questionnaire in addition to correlations between the different parts of 
the evaluation questionnaire were relatively weak although some of them were significant. 
 
These findings imply that the Swedish fighter pilots, considering the rigorous selection and 
evaluation processes, were not as free from mental health problems as expected. Thus there is 
a reason to revise the follow-up study on the pilots’ mental health. It is important to detect any 
mental health vulnerability early, not only for maintaining high flight safety standards, but 
also because of the advantage of implementing early therapeutic intervention. 
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Förord 
 
STATE TIGER I have sufficient fuel to complete my mission as assigned. 

Kodord som används vid stridsledning nationellt och 
internationellt. 

 
 
Tack till: 
 
Flash för att du tar hand om mig och ser till att jag inte arbetar ihjäl mig. 
Ola för din kärlek och ditt oändliga tålamod. 
Pappa för korrekturläsning, lämpliga mixturer och för att du lärt mig att ingenting är omöjligt! 
Åsa för att du är min statistikguru! 
Min familj och mina vänner som på olika sätt har bidragit. 
JOO och WIK för att jag fick ”bolla” idéer med er. 
ALE, OSO och JAS för värdefulla synpunkter. 
Alla piloter som såg till att den här studien gick att genomföra. 
 
 
 
Tack även till mina handledare Eva Hammar Chiriac och Michael Rosander. 
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STATE TIGER? 
- en undersökning av svenska stridspiloters mentala hälsa 

 
”Många faktorer påverkar människan vid planering och genomförande av flygning. Individens 
allmäntillstånd tillsammans med dennes psykiska hälsa, sociala miljö, stress med mera skapar 
grunden för förmågan att lösa uppgifter.” (FOM-A Gemensam, 2008 s. 6.1.1.1 – 6.1.2). 
 
Stridspilotens vardag präglas av högt tempo, fysisk belastning, snabba beslut och risker 
(MIFSÖ, 2000). Detta högriskyrke kräver mental kapacitet, psykisk stabilitet samt en mycket 
god hälsa och fysik (Bor, Field & Scragg, 2002). Dessutom är pilotyrket en unik yrkesgrupp 
gällande urval, träning, livsstil och medicinska kontroller. I Sverige genomförs 
stridspilotuttagningen under fem dagar och innebär testning av den sökandes fysiska och 
psykiska kapacitet som till exempel drivkraft/uthållighet, personlig mognad, social 
kompetens, stresshanteringsförmåga, ledarförmåga och motivation (Sverin, Levin & Wolgers, 
2004). Internationellt sett ligger den flygpsykologiska urvalsmetodiken i Sverige på en 
mycket hög nivå (Pollack i Christofferson & Regefalk, 1994). Ett gediget 
uttagningsförfarande av piloter medför att de är mindre benägna att utveckla psykiatriska 
diagnoser och är psykologiskt bättre rustade att hantera stress (Bor & Hubbard, 2006). Detta 
innebär emellertid inte att de är immuna mot stress eller psykiska problem. 
 
Inom flygande verksamhet är man inte bara intresserad av den stress som skapas av själva 
flygningen utan även av den stress som piloten tar med sig, som till exempel problem i 
hemmet (Campbell & Bagshaw, 1996). Eftersom stress är kumulativ är det viktigt att man i ett 
tidigt skede upptäcker och reducerar stressorerna för att upprätthålla en god hälsa och en god 
flygsäkerhet. Förändringar i livssituationen har visat sig vara en bidragande faktor till stress 
och utveckling av ohälsa hos både civil och militär flygande personal och därför är en 
granskning av livsförändringar hos piloter en viktig undersökningsfråga (McCarron & 
Haakonson, 1982). 
 
Förutom mental kapacitet och psykisk stabilitet måste piloter vara helt friska och fria från 
fysiska sjukdomar och det är få andra yrkesgrupper som kräver så frekventa och omfattande 
hälsokontroller som pilotyrket (Bor et al., 2002). Piloterna måste själva ansvara för att de är i 
flygdugligt skick, vilket också beskrivs i den flygoperationella manualen: ”Personal i 
flygtjänst ansvarar för att nödvändig fysisk och psykisk prestationsförmåga upprätthålls och 
att regelbundenhet iakttas med motion, sömn, vila och måltider. En sammanhängande 
sömnperiod av minst 6 tim/dygn eftersträvas. Måltid/mellanmål bör intas var tredje timme 
under den vakna perioden.” (FOM-A Gemensam, 2008 s. 6.1.1.1 – 6.1.2). För att kontrollera 
piloternas hälsa läkarundersöks de varje år för att se till att de medicinska och fysiska kraven 
är uppfyllda. En mer omfattande läkarundersökning genomförs ungefär var femte år (FOM-A 
Gemensam, 2008). Uppfyller inte piloten de medicinska eller fysiska kraven blir han tagen ur 
flygtjänst tills flygläkarundersökningen är genomförd med godkänt resultat. 
 
Som anges ovan förväntas piloter upprätthålla optimal fysisk och psykologisk hälsa, vilket 
emellertid inte innebär att de alltid är i perfekt psykisk kondition (Bor et al., 2002). 
Psykologiska problem hos piloter kan påverka deras kapacitet och därmed flygsäkerheten, 
vilket också bekräftas av Ahmadi och Alireza (2007) som menar att varje misstag inom den 
militära flygningen kan få farliga konsekvenser för säkerhet, ekonomi, men framför allt för 
individerna. Bor et al. (2002) menar att det finns en risk att piloter med psykiska problem 
flyger trots att de inte borde det på grund av förnekelse, känsla av skam och/eller rädsla för att 
bli utesluten ur gruppen om de berättar att de mår dåligt. Detta bekräftas också av Ahmadi och 
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Alireza (2007) och Flynn, McGlohn och Miles (1996) som anser att det är troligt att vissa 
piloter fortsätter att flyga trots psykiska problem och att piloter kan vara rädda för att berätta 
för flygläkaren om eventuella problem på grund av rädsla för flygförbud. Dessutom skulle det 
kunna vara så att militärer sällan söker hjälp då denna yrkesgrupp ofta betraktas som “macho” 
(McDonald, 2003). I den militära kulturen kan det finnas en föreställning om att man skall 
vara tuff och klara sig själv och inte söka hjälp hos andra. Då psykiatriska och medicinska 
tillstånd behöver upptäckas och behandlas snabbt är det viktigt att piloterna vågar berätta om 
sina problem i ett tidigt skede (Flynn et al., 1996). Ahmadi och Alireza (2007) anser också att 
det är viktigt för flygorganisationer att utreda piloters hälsa och förebygga deras eventuella 
ohälsa för att reducera de misstag som piloter annars kan göra. 
 
Med undantag av uttagningsförfarandet har inte någon forskning hittats rörande svenska 
stridspiloters mentala hälsa. Då uttagningsproceduren är mycket omfattande så borde denna 
yrkesgrupp vara stabil och må bra, men eftersom det finns belägg för att piloter inte berättar 
för flygläkaren om sina eventuella problem på grund av rädsla för flygförbud (Ahmadi & 
Alireza, 2007; Flynn et al., 1996) finns det anledning att undersöka stridspiloters mentala 
hälsa på ett mer anonymt sätt. Mycket av den forskning som finns om svenska stridspiloter är 
inriktad mot human-factors research, det vill säga pilotens beteende och reaktioner kopplade 
till flygning (Fransson, 2001). Detta bekräftas också av Bor et al. (2002) som menar att 
synnerligen lite har publicerats kring stridspiloters mentala hälsa och för att kunna hantera 
flygtjänstens krav behövs kunskap om piloternas mentala förutsättningar och begränsningar 
(MIFS:Ö, 2000).  
 
Stridspiloter är, som tidigare angivits, en yrkesgrupp som har ett gediget uttagningsförfarande 
och som följs av frekventa hälsokontroller hos flygläkare under hela karriären. Dessutom 
anses piloter inneha en generellt god förmåga att hantera stress. Med tanke på detta finns det 
all anledning att förmoda att de svenska stridspiloterna mår ganska bra. Problemet med 
uppföljningen av piloters hälsa som sker inom Försvarsmakten idag är att den inte är anonym, 
vilket skulle kunna innebära att piloterna inte berättar om sina problem med rädsla för dess 
konsekvenser. Genom denna uppsats ges möjligheten till piloterna att delge sina eventuella 
problem anonymt. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka och beskriva svenska stridspiloters upplevda mentala 
hälsa. 
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Bakgrund 
 

Organisation 
 
Riksdag och regering styr Försvarsmakten genom lagar och förordningar. Överbefälhavaren 
(ÖB) är myndighetschef och under denne ligger olika militära enheter som till exempel 
Armén, Marinen och Flygvapnet. Försvarsmaktens uppgift är att hävda Sveriges nationella 
integritet, genomföra internationella insatser samt stödja det svenska samhället vid större 
kriser. Flygvapnet består av flottiljer där flygförbanden är baserade och i Sverige finns fyra 
flygflottiljer: F7 Såtenäs, F17 Kallinge, F21 Kallax samt Helikopterflottiljen i Linköping 
(bedriver helikopterverksamhet och kommer inte behandlas vidare i uppsatsen). 
 

Förbandstyper 
 
Förbanden kan indelas i tre typer (a) utbildnings-, (b) insats- och (c) utvecklingsförband. 
 
 Utbildningsförband. Utbildningsförbandet är baserat på F7 Såtenäs och utbildar alla 
JAS 39 piloter, både svenska och utländska. Under senare år har utbildningen av utländska 
piloter blivit mer omfattande. Utbildningsförbandet deltar på ett begränsat sätt i den 
övningsverksamhet som insatsförbanden genomför. Arbetets karaktär med en cyklisk 
verksamhet och begränsad möjlighet att utveckla det personliga yrkeskunnandet har medfört 
att rekryteringen till förbandet har varit svår och ett större antal vakanser har funnits mer eller 
mindre permanent. De som är instruktörer och placerade vid utbildningsförbandet har en 
bakgrund från insatsförbanden. 
 
 Insatsförband. Insatsberedda insatsförband är grunden till Försvarsmaktens existens 
och är baserade på F17 Kallinge och F21 Kallax. Det är de som levererar den effekt som hela 
verksamheten syftar till. När det gäller insatsförband i form av stridsflygdivisioner finns två i 
Luleå och två i Ronneby. Insatsförbanden står i beredskap för att skydda landets territorium 
och för att kunna göra insatser utomlands. Under senare år har den senare uppgiften varit 
dimensionerande för den verksamhet som bedrivs. I princip alla nyutbildade piloter påbörjar 
sin karriär och skapar sin yrkesidentitet vid ett insatsförband. 
 
 Utvecklingsförband. De två utvecklingsenheter, TU/FMV, som är baserade i 
Linköping arbetar på ett generellt plan under likvärdiga förutsättningar och kan därför 
betraktats som en typ av förband. Utvecklingsförbanden har ingen uppgift att själva 
genomföra insatser. Däremot är deras huvudverksamhet, att utveckla teknik och taktik, 
grundläggande för att insatsförbanden skall få förutsättningar att klara sina stridsuppgifter. 
Utvecklingsförbanden har historiskt haft en hög status inom yrkeskåren och därigenom goda 
rekryteringsförutsättningar. Alla piloter som arbetar inom utvecklingsförbanden har en 
bakgrund från insatsförbanden. 
 

Uttagningsförfarande 
 
Vid Försvarsmaktens Rekryteringscentrum genomförs själva stridspilotuttagningen under fem 
dagar (Uttagning dag för dag, 2008). Dag 1 testas generell begåvning, spatial förmåga, 
stresstolerans, simultankapacitet, koncentrations- och koordinationsförmåga. Blir man 
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godkänd dag 1 görs dag 2 en bedömning av den sökandes lämplighet för yrket med bland 
annat psykologsamtal och intervju med en officer i flygtjänst. Dag 3 genomförs flygmedicinsk 
testning och dag 4 och 5 prövas den sökandes fysiska förmåga och G-krafttolerans. Om man 
blir antagen läser man två terminer vid Försvarshögskolan och tar därefter examen som 
officer med specialinriktning Flygtjänst (Flyg – Stridspilot, 2007). 
 

Flygtid 
 
I en studie om yrkesgrupper i Flygvapnet som gjordes av Weibull (2003a) var det tydligt att 
det var flygningen som bar upp yrkesidentiteten hos piloterna. Något som ofta återkommer i 
hennes undersökning var uttalanden som ”Det är flygningen jag har sökt för, det är det jag kan 
och det är det jag vill hålla på med” (Weibull, 2003a s. 149). Under 2008 har flygtiden i 
Flygvapnet minskat drastiskt, vilket givetvis påverkar piloterna negativt. En pilot uttryckte sig 
så här i Weibulls studie (2003b): ”Om man flyger väldigt lite då har man nog svårt att finna 
nån arbetstillfredsställelse. Till slut tröttnar du på att jogga, du tröttnar på att gå ner i ”hulken” 
(styrketräningslokal) och du tröttnar på att spela badminton och den där pappershögen har du 
vänt på flera gånger. Det är inte mycket man kan göra åt det inom divisionens ram, för skall 
man sysselsätta folk då börjar det kosta pengar. Men visst är det ett problem” (Weibull, 2003b 
s. 53). För att upprätthålla flygsäkerheten och den operativa säkerheten får de som har 
prioriterade uppgifter tillräcklig flygtid, men chefen för Flygsäkerhetssektionen är oroad över 
de psykosociala problem det innebär för piloter som inte får utföra det arbete de är anställda 
för (Lundell, 2008). Det finns all anledning till oro eftersom att vara underutnyttjad eller inte 
ha riktiga arbetsuppgifter är stressframkallande och kan leda till ohälsa (Levi, 2000). Detta 
bekräftas också av Ahmadi och Alireza (2007) som menar att militära piloter, som har lite 
flygtid och spenderar större delen av sin tid med att bara vara på divisionen, kan göra att deras 
stressnivå ökar. Hundra timmar eller mer i flygtid per år kan betraktas som ganska rimlig 
tilldelning medan 50 timmar eller mindre kan anses som otillräckliga för att upprätthålla en 
god flygstatus (O. W. Höglund, personligt samtal, 3 april, 2008). 
 

Pendling 
 
På grund av flertal nedläggningar och omorganiseringar inom Försvarsmakten de senaste åren 
har många militärer varit tvungna att flytta och av familje- och sociala skäl väljer många att 
pendla till arbetet istället för att byta bostadsort. Detta kan medföra långa tider borta från 
familjen och långa resor till arbetet. Cassidy (2003) menar att pendling till arbetet kan 
medföra en ökad förekomst av fysisk och psykisk ohälsa. Ju större svårighet pendlingen 
medför desto mer stressande är det för individen och därmed skadligare för hälsan, vilket 
innebär att pendling kan vara en predicerande faktor för ohälsa och stress. 
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Tidigare forskning 

Hälsa 
 
Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 
beskrivs hälsa som: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity.” (Constitution of the WHO, 2006). Enligt 
Nordenfelt (2007) måste både kropp och själ fungera för att man skall kunna tala om en god 
hälsa och en fysiskt frisk person kan bli sämre i sin fysiska hälsa genom att må psykiskt dåligt 
(Ryff i Lundberg & Wentz, 2005). Lundberg och Wentz, (2005) menar att det finns sex 
viktiga faktorer för en god psykisk hälsa: (a) självständighet, (b) kontroll över tillvaron, (c) 
personlig utveckling,(d) goda relationer till andra människor, (e) acceptera sig själv och (f) en 
känsla av att leva ett meningsfullt liv. Det finns ett samband mellan belastning i arbetet och 
risken att drabbas av ohälsa (Statistiska centralbyrån, 2001), men däremot är en god hälsa ofta 
förenlig med en bra arbetsinsats och det kan därför vara av värde att som arbetsgivare sträva 
efter en god hälsa hos sina anställda (Ekberg, 2007). Vanliga symptom på psykisk ohälsa är 
sömnproblem, nedstämdhet och huvudvärk (Levi, 2000). 
 
Pilotens arbete består av flera komplexa uppgifter som kräver både fysiskt och mentalt 
välmående (Caldwell, 1997). Bor et al. (2002) har framhållit att psykisk ohälsa hos piloter har 
en stark koppling till om man har möjlighet att påverka sitt arbete, trötthet, oförmåga att 
slappna av och avsaknad av socialt stöd. De främsta psykologiska problemen hos flygare är 
kopplade till alkohol, ångest, relationer, kroppslig symptom, depression, fobiska reaktioner 
och stress (Bor & Van Gerwen i Bor et al., 2002). 

 

Stress 
 
Stress är en faktor som påverkar vår psykiska och fysiska hälsa och flygning är ett krävande 
arbete och en källa till stress (Roth, 1998). Detta bekräftas också av Ahmadi och Alireza 
(2007) som menar att stress är relativt vanlig bland militära piloter. Det finns också bevis för 
att kroniska stressorer ökar ångestnivån (Larsson, 2007) och att stress kan leda till missbruk 
av alkohol (Cassidy, 2003). Stress är inte bara av ondo, Campbell och Bagshaw (1996) menar 
att en viss stress behövs för vårt välmående och för att vi skall kunna genomföra vissa 
arbetsuppgifter. Hur vi hanterar stress, vår stresstålighet, beror på vår mentala och fysiska 
förmåga (Roth, 1998) och stressen kan, i kombination med vår livsstil, förbättra eller försämra 
möjligheterna till ett bra liv (Cassidy, 2003). 
 
Piloter måste som alla andra hantera den dagliga stressen (Bor et al., 2002), men anses 
generellt ha en god förmåga att hantera stress (Picano, 1990). De fysiska och psykologiska 
stressorerna är mycket farliga för piloter då de är kumulativa (Bor & Hubbard, 2006). Detta 
bekräftas också av Campbell och Bagshaw (1996) som menar att stress är ett förrädiskt hot 
mot piloters hälsa och flygsäkerheten då det sätter ner uppmärksamheten och därmed 
kapaciteten. Detta kan leda till att de vid flygning missar viktig information och missbedömer 
en situation, vilket kan vara livshotande. Dessutom kan stress göra att det tar längre tid innan 
man söker hjälp (Cassidy, 2003), vilket också kan bero på förnekelse, känsla av skam eller 
rädsla för att bli utesluten ur gruppen om man berättar att man mår dåligt (Bor et al., 2002). 
 
Campbell och Bagshaw (1996) menar också att en pilot under mycket hög stress från 
arbetsrelaterade uppgifter och/eller livsstressorer inte är i skick att hantera tillbud på ett 
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adekvat sätt. Tillfälliga stressymptom är trötthet, oförmåga att koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter, tillfällig mental förvirring och felsägningar (Roth, 1998). Återkommande 
stressymptom kan yttra sig i magproblem, rädsla, ångest och oförmåga att flyga. Enligt Stokes 
och Kite (1997) samt Campbell och Bagshaw (1996) kan piloter påverkas av tre typer av 
stress: (a) akut reaktiv stress, (b) omgivning/miljöstress och (c) livsstress. Dessa tre typer av 
stress presenteras nedan. 
 
 Akut reaktiv stress. Reaktiva stressorer är individens fysiska och mentala respons på 
en viss situation, som uppstår i det dagliga livet eller vid flygning (Campbell & Bagshaw, 
1996). Akut reaktiv stress kan definieras av den respons piloter får vid en hotande situation, 
som till exempel ett olyckstillbud eller något annat tillbud, kopplat till flygning (Stokes & 
Kite, 1997). 
 
 Omgivning/miljöstress. Omgivning/miljöstress är kopplade till de förhållanden som 
finns i den miljö piloten befinner sig vid flygning (Campbell & Bagshaw, 1996). 
Omgivningsstressorerna påverkar flygsäkerheten negativt (Ahmadi & Alireza, 2007) och 
framför allt är dessa fysiska faktorer som till exempel vibrationer, G-belastning, oljud, 
syrebrist och värme (Stokes & Kite, 1997). 
 
 Livsstress. Livsstress är den stress som är orsakad av emotionella, sociala eller 
ekonomiska problem (Campbell & Bagshaw, 1996). Den stress, som piloter tar med sig till 
flygplanet, till exempel problem på arbetet, inom familjen, finansiellt, alkoholanvändning, 
livsstil och andra faktorer betecknas som livstress. Dessa faktorer inverkar på den fysiska och 
mentala hälsan och därmed också pilotens förmåga vid flygning. Stokes & Kite (1997) menar 
att det inte råder någon tvekan om att livsstressorer påverkar upplevelsen av välmående och 
att de är viktiga att ta i beaktande då det påverkar piloters förmåga. Detta är något som också 
bekräftas av Ahmadi och Alireza (2007) som menar att livsstress och oro inför flygning 
inverkar mer på flygförmågan än vad omgivningsstressorer gör. Både negativa händelser, som 
till exempel att ens partner dör, till mer positiva händelser som en semester, påverkar vår 
förmåga att hantera stress. Därför är olika livshändelser mycket viktiga att ta i beaktande vid 
flygning eftersom det påverkar flygsäkerheten. I en studie, som gjordes av Alkov (i Stokes & 
Kite, 1997) på U. S. Navy piloter, fann man att de piloter som hade gjort flest misstag i 
samband med flygning också hade fler problem i sina nära relationer. 
 

Socialt stöd 
 
Enligt Cassidy (2003) ökar förmågan att hantera stress om man har ett gott socialt stöd. Den 
psykiska hälsan förbättras också hos individer som har en identitetskänsla knuten till en större 
gemenskap där de kan känna delaktighet och få stöd. Psykosocial stress kan göra att piloter 
överbelastar sin kapacitet att tillgodogöra sig information (Yanowitch i Raschmann, 
Pattersson & Schofield, 1990) och ett stressigt arbete kan leda till fler konflikter i vårt sociala 
nätverk och därigenom minska det sociala stödet (Cassidy, 2003). 
 
Studier visar att en stabil relation ger bättre arbetsförmåga hos piloter och att stabila 
familjerelationer kan verka som en buffert mot stress (Rigg & Cosgrove i Bor et al., 2002). 
Detta bekräftas också av den studie av Alkov et al. (i Raschmann et al., 1990) som visade att 
de piloter som varit med om olyckor mycket oftare hade problem i sitt äktenskap eller i andra 
problem nära relationer. Raschmann et al. (1990) menar att piloter som lider av problem i 
äktenskapet också har problem att koncentrera sig på sina pilotuppgifter. Då en stabil relation 
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medför att stressen minskar är det viktigt att man undersöker hur piloter hanterar 
relationsproblem i sitt dagliga liv (Cooper & Sloan i Bor et al., 2002). Karlins, Koh och 
McCully (1989) menar att en stabil relation till sin partner är ett bra socialt stöd för piloter när 
det gäller att hantera psykosociala stressorer. 
 

Alkohol 
 
Alkoholrelaterade problem är mycket vanligt bland militär flygande personal (Bor & 
Hubbard, 2006; Gates, Duffy, Moore, Howell & McDonald, 2007), vilket också bekräftas i en 
studie av Flynn et al. (1996), där resultatet visar att alkoholproblem är ett vanligt 
hälsoproblem hos militära piloter. Alkoholberoende skapar sociala, medicinska och 
psykologiska problem (Levi, 2000) och kan vara en faktor till andra psykiatriska sjukdomar 
såsom ångest och depression (Bor et al., 2002). 
 
Alkoholberoende kan uppstå när en relation tar slut, vid förlust av någon närstående eller av 
ensamhet. Stress kan också leda till negativa hanteringsstrategier såsom missbruk av alkohol 
(Cassidy, 2003). Flynn et al. (1996) menar att piloter kan använda alkohol som en 
stresshanteringsstrategi för att hantera det spännande, men farliga arbetet som militär flygning 
innebär. Detta bekräftas också av Bor och Hubbard (2006) som menar att piloter har en ökad 
användning av alkohol eller andra substanser för att hantera sin livsstress. En kombination av 
livshändelser och kroniska stressorer kan öka drickandet hos män och det finns studier som 
visat på en ökad alkoholkonsumtion hos dem som separerat från sin partner (Romelsjo et al. i 
San José, Van Oers, Van De Mheen, Garretsen & Mackenbach, 2000). 
 
Trots att förekomsten av alkoholmissbruk bland flygande personal i U. S. Navy är lägre än i 
den allmänna befolkningen är dessa missbruk ändå bland de mest vanligaste psykiatriska 
diagnoserna bland militär flygpersonal i USA (Gates et al., 2007). Fisher och Atkinson (i 
Cook, 1997) gjorde en undersökning gällande alkoholkonsumtion hos 266 engelska 
stridspiloter. Där framkom att piloterna drack i genomsnitt motsvarande cirka 32 cl 40 % 
starksprit per vecka. Endast två stycken piloter i studien var helnykterister. Enligt Gates et al. 
(2007) är det mycket viktigt att man diagnostiserar piloter med alkoholrelaterat missbruk då 
det har mycket stor betydelse för flygsäkerheten. I Sverige får inte militära piloter dricka 
alkohol de närmaste 8 timmarna före flygtjänst (FOM-A Gemensam, 2008). Dessutom får inte 
alkoholintaget före denna tidpunkt vara större än att de kan köra bil utan att bryta mot 
trafiklagstiftningen 8 timmar före flygtjänsten. 
 

Depression 
 

Depression är ett av de vanligare problemen hos piloter (Bor & Van Gerwen i Bor et al., 
2002) och deprimerade piloter kan uppleva såväl somatiska som psykologiska symptom, men 
oftast är de mer benägna att känna av de fysiska symptomen (Bor & Hubbard, 2006). 
Somatiska symptom för depression kan visa sig som sömnstörningar, trötthet, brist på energi, 
minskad koncentration, ökad eller minskad aptit, ökad eller minskad vikt. Psykologiska 
symptom är till exempel nedstämdhet, minskat intresse för vanliga aktiviteter, känslor av 
värdelöshet, irritation, förlust av glädje och tankar på att ta sitt liv. Mellan åren 1981 och 1996 
var det 14 piloter i U. S. Airforce som försökte begå självmord (Patterson, Jones, Marsh & 
Drummond, 2001). I de flesta av fallen var det stressorer såsom misslyckade relationer, 
juridiska problem, psykiatriska diagnoser, dödsfall av partner eller problem på arbetet, som 
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låg bakom självmordsförsöket. I 54% av självmordsförsöken var alkohol eller andra droger 
inblandade och i de fall där man tog livet av sig var alkohol inblandat i 79%. Många tror att 
det är slutet på flygarkarriären om man utför ett självmordsförsök, men de flesta återgår till 
flygningen efter lämplig psykologisk behandling. 
 
Alkoholberoende kan också, som angivits ovan, vara ett tecken på depression och det är 
därför viktigt när man undersöker piloters hälsa att man tittar på faktorer som kan öka risken 
för självmord, som till exempel alkoholmissbruk eller olika psykiatriska problem (Bor et al., 
2002). I en studie som gjordes, av Parsa och Kapadia (1997) med Becks Depression Inventory 
(BDI) på fyra divisioner i U. S. Air Force, fann man att av 57 piloter hade 18 skattat 9 poäng 
eller mer, vilket innebar att de hade som lägst symptom på lindrig depression. De som svarade 
9 poäng eller mer hade alla rapporterat irritation, svårt att sova samt otillfredsställelse i sina 
liv. 
 

Ångest 
 

Stressfyllda livshändelser och symptom på ångest har identifierats som faktorer vilka kan 
utvecklas till flygfobi (Medialdea & Tejada, 2005). Detta bekräftas också av Bor och Van 
Gerwen (i Bor et al., 2002) som menar att ångestproblem kan yttra sig i flygrädsla. 
Flygrädslan kan drabba piloter när som helst i deras flygarkarriär (Medialdea & Tejada, 2005) 
och Morgenstern (i Rabinowitz & Hess, 1984) menar att flygrelaterad stress, livsstress och 
ökad förväntan, som till exempel vid beredskap, kan leda till hög emotionell stress inklusive 
irritabilitet, ångest, besatthet och fobier. Känslor såsom rädsla, vrede, frustration, oro och 
ångest kan påverka koncentrationsförmågan och i sin tur flygsäkerheten (Bor & Hubbard, 
2006). Genom att tankarna befinner sig på annat håll gör man lättare misstag och de piloter 
som flyger med arbets- eller familjerelaterade problem blir lättare distraherade och mindre 
flexibla i sin förmåga att hantera stress. Därmed kan de i sin mentala kapacitet överbelastas 
och utveckla en rädsla för flygning. 
 
Bakomliggande faktorer vid flygrädsla hos en pilot kan vara personliga problem eller som en 
konsekvens efter en olycka (Bor & Hubbard, 2006). Man måste också ta i beaktande att den 
kumulativa pressen och ansvaret på flygare kan göra att flygrädsla lättare uppstår. Flygrädsla 
leder ofta till skam, vilket gör att piloterna drar sig för att söka hjälp (Strongin i Bor et al., 
2002). Piloter med ångest kan få olika symptom som aptitförlust, svimningskänsla, 
hjärtklappning, åksjuka, mag- och tarmproblem, huvudvärk och sömnsvårigheter (Stokes & 
Kite, 1997). En pilot som utvecklar flygrädsla kan försöka dölja denna genom att hävda till 
exempel att han gärna skulle flyga om bara vädret var bättre, om han kunde koncentrera sig 
mer eller fick mer sömn. 

Fysiska symptom 
 
Mår man psykiskt dåligt kan också den fysiska hälsan påverkas negativt (Bodlund, 2000). 
Värk eller spänningssymptom är vanligt hos individer med depressionssymptom och det är 
också välkänt att människor, som haft psykiska besvär en längre tid, ofta somatiserar besvären 
till kroppsliga symptom (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Det är vanligt att piloter är mer 
benägna att uppmärksamma fysiska problem på ohälsa än psykiska (Bor & Hubbard, 2006). 
Fysisk aktivitet är hälsobefrämjande så länge den inte förorsakar skador (Schäfer Elinder & 
Faskunger, 2006) och kan leda till att stressen minskar (Levi, 2000). Regelbunden träning ger 
positiva resultat för såväl den fysiska som psykiska hälsan (Schäfer et al., 2006). Fysiska 
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symptom, som till exempel ryggont, kan uppstå inte bara av fysisk överbelastning utan även 
av psykisk stress. Det finns ett samband mellan nack- och ländryggsbesvär och dåliga 
psykosociala förhållanden. Även låg arbetstillfredsställelse kan utmynna i fysiska problem. 
Dessutom kan symptom som oro, ångest, stress och sömnproblem minska genom fysisk 
aktivitet. Det finns studier (Schäfer et al., 2006) som visar att fysisk aktivitet vid depressioner 
är lika effektivt som medicinering. 
 
Inom Försvarsmakten finns en fysisk standard som innebär att all militär personal skall 
upprätthålla en god fysisk prestationsförmåga (FM Fyss, 2005). En god fysisk standard bidrar 
till bättre välbefinnande och hälsa. Varje yrkesofficer skall utnyttja 3 timmar av 
veckoarbetstiden för träning. Grundnivån är minst två träningspass kondition, styrka och 
rörlighet på arbetstid per vecka därutöver tillkommer ett tilläggskrav beroende vilken 
yrkesgrupp man tillhör. 
 

Sömn och trötthet 
 
Sömn är viktigt för vårt välmående (Benington & Heller i Ekstedt, 2005) och störningar i 
sömnen kan bland annat ge humörsvängningar och förändringar i stämningsläget (Adam et al. 
i Ekstedt, 2005). En människa behöver 7-8 timmar sömn per natt för att vara alert på dagen 
(Caldwell, 1997; Carskadon & Dement i Taneja, 2007) och sover man mindre än 6 timmar per 
dygn så påverkar det prestationerna (Caldwell, 1997). Detta bekräftas också av 
laboratorieförsök där man sett att två timmar mindre sömn än det rekommenderade kan 
påverka vakenheten och detta i sin tur arbetsförmågan (Carskadon & Roth i Taneja, 2007). I 
en studie, som gjordes på armépiloter i U. S. Army av Caldwell och Gilreath (2002), framkom 
att dessa sov mindre än sju timmar per natt, vilket är mindre än vad som rekommenderas. Ett 
flertal forskare (Drake, Roehrs & Burduvali et al.; Naitoh, Van Dongen, Maislin, Mullington 
& Dinges i Caldwell & Caldwell, 2005) varnar för att otillräcklig sömn bland annat kan leda 
till bristande motivation, försämrad uppmärksamhet, problem med arbetsminnet och försämrat 
omdöme. 
 
Inom flygande verksamhet är sömnbrist en väldokumenterad faktor som kan orsaka trötthet 
(Taneja, 2007), vilket också bekräftas i den undersökning (Caldwell & Gilreath, 2002) som 
gjordes på piloter i U. S. Army. Den visade att 73% ansåg att trötthet var ett omfattande 
problem i militär flygning och 72% uppgav att de någon gång flugit trots att de varit så trötta 
att de med lätthet kunde ha somnat. Dessutom angav 45% att de slumrat till i cockpit under 
flygning om så bara för en kortare stund. Detta framkom också i en studie som gjordes på 83 
stridspiloter i det Indiska flygvapnet där ungefär en tredjedel ansåg att det inte var ovanligt att 
man någon gång slumrat till i cockpit (Taneja, 2007). 
 
I den undersökning som gjordes av Caldwell och Gilreath (2002) på piloter i U. S. Army 
framkom att de flesta piloter gick och lade sig klockan 2300 och gick upp klockan 0530. Detta 
innebar att en större del av piloterna var i säng 6,5 timmar per natt och de flesta ansåg att de 
behövde 7,5 timmars sömn för att känna sig utvilade. Drygt hälften (54%) ansåg att kvalitén 
på deras sömn var bra och 18% ansåg att den var utmärkt. 
 
Förutom risken att man kan somna på sitt arbete menar Mohler (i Taneja, 2007) att trötthet 
kan leda till minskat arbetsminne, sämre reaktionsförmåga, ökade misstag, sämre 
arbetsförmåga och ett sämre humör. Trötthet och brist på sömn leder till problem i en 
flygande verksamhet eftersom sömnbrist inverkar negativt på humöret, kognitiva funktioner 
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och hur man löser uppgifter (Caldwell, 1997). Som nämnts tidigare kan också sömnstörningar 
och trötthet vara ett somatiskt symptom på depression (Bor & Hubbard, 2006) och förutom 
störningar av sömnen så finns det en risk att en trött pilot minskar sin fysiska aktivitet, drar 
sig från sociala kontakter och blir oförmögen att effektivt använda sin mentala kapacitet 
(Caldwell, 1997). 
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Syfte och frågeställning 
 
Hälsa är ett omfattande område och en avgränsning gjordes till att undersöka stress, socialt 
stöd, alkohol, depression, ångest, fysiska symptom och sömn hos svenska stridspiloter. Den 
teoretiska avgränsningen gjordes efter att faktorerna som var intressanta för den här studien 
utkristalliserade sig till dessa sju områden. Undersökningen avgränsades till att omfatta endast 
JAS 39 piloter som var i ordinarie tjänst vid flygdivisioner i Försvarsmakten eller Förvarets 
Materielverk (FMV) och delades in i utbildningsförband (F7), insatsförband (F17 och F21) 
och utvecklingsförband (TU/FMV). I teorigenomgången framkom det att det är viktigt att 
studera piloters mentala hälsa eftersom det kan påverka deras förmåga vid flygning och 
därmed flygsäkerheten. Stridspiloter är, som tidigare angivits, en yrkesgrupp som har ett 
gediget uttagningsförfarande och som följs av frekventa hälsokontroller hos flygläkare under 
hela karriären. Dessutom anses piloter inneha en generellt god förmåga att hantera stress. Med 
tanke på detta finns det all anledning att förmoda att de svenska stridspiloterna mår ganska 
bra. Problemet med uppföljningen av piloters hälsa, som sker inom Försvarsmakten idag, är 
att den inte är anonym, vilket skulle kunna innebära att piloterna inte berättar om sina 
problem med rädsla för dess konsekvenser. Genom denna uppsats ges möjligheten till 
piloterna att delge sina eventuella problem anonymt. Syftet är således att undersöka och 
beskriva svenska stridspiloters upplevda mentala hälsa. 
 
För att kunna svara på det övergripande syftet har det brutits ner till fyra frågeställningar. 
 
Frågeställningar: 
 

1. Finns det skillnader mellan de olika förbandstyperna vad gäller piloternas upplevelse 
av sin mentala hälsa avseende psykisk belastning, ångest, depression och stressande 
livshändelser? 

 
2. Finns det skillnader mellan åldersgrupper vad gäller piloternas upplevelse av sin 

mentala hälsa avseende psykisk belastning, ångest, depression och stressande 
livshändelser? 

 
3. Finns det något samband mellan bakgrundsfaktorerna: ålder, flygtid, idrott, restid, 

upplevelse av stress i arbetet eller i det privata livet och hur många timmar man 
bedömde att man sov i genomsnitt per natt, hur många timmars sömn man bedömde 
att man behövde för att känna sig utvilad, socialt stöd, alkoholrelaterade problem, 
ångest, depression, antalet fysiska symptom, psykisk belastning samt stressande 
livshändelser? 

 
4. Finns det något samband mellan sömnkvalité, socialt stöd, alkoholrelaterade problem, 

ångest, depression, antalet fysiska symptom, psykisk belastning och stressande 
livshändelser? 
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Metod 
 

En kvantitativ metod valdes där insamlingen av data gjordes med en strukturerad enkät med 
fasta svarsalternativ. Enkäter är en fördel när man vill nå många personer, och svaren är från 
början skriftliga och lättare att bearbeta (Ejvegård, 1996). Enkäter kan också vara en fördel 
när man frågar om sådant som undersökningsgruppen kanske drar sig för att berätta om i till 
exempel en intervju, eller när man vill minimera intervjuareffekten (Bryman, 2002). Den 
kvantitativa metoden har kritiserats för att den skapar distans mellan forskare och det som 
undersökts, men enligt den positivistiska skolan skall man helst eliminera forskarens effekt på 
det han studerar det vill säga den objektiva verkligheten får inte störas av forskaren (Jacobsen, 
2002). Att forskaren skulle kunna vara helt opartisk ifrågasätts av Jacobsen (2002) som menar 
att forskningen aldrig kan betraktas som helt objektiv då forskaren oavsett upplägg kommer 
att påverka resultatet. Närvänen (1999) varnar dock för ett eget engagemang i en verksamhet 
som man studerar eftersom det kan göra att det blir svårt att skapa distans. Jacobsen (2002) 
menar däremot att ett alltför stort avstånd kan leda till bristande förståelse av det som 
undersöks och att man som undersökare inte förstår deltagarnas situation. 
 

Deltagare 
 
Deltagarna bestod av 87 JAS 39 piloter som hade sin ordinarie tjänst vid flygdivision i 
Försvarsmakten eller Försvarets Materielverk vid tidpunkten då enkäten skickades ut. 
Piloterna delades in i tre kategorier – utbildnings-, insats- och utvecklingsförband – beroende 
på förbandstyp. Enkäten skickades ut till 129 personer och 87 av dem svarade, vilket 
motsvarade en svarsfrekvens på 67% och bortfallet var således 33%. Det interna bortfallet var 
litet, två personer svarade inte på en respektive två frågor. För svarsfördelning för de olika 
förbanden se Tabell 1. 
 
Tabell 1 
Antal utskick samt svarsfrekvens för de olika förbanden 
Förband n Svarsfrekvens % 
Utbildning 30 79 
Insats 47 64 
Utveckling 10 56 
Totalt 87 67 
 
Samtliga respondenter var män och 48% var gifta, 33% sambo, 8% särbo och 10% var 
singlar. Det var 57% som uppgav att de hade hemmavarande barn. 
 
Fördelningen i de fyra åldersgrupperna var ganska jämn, se Tabell 2. 
 
Tabell 2 
Respondenternas åldersfördelning i antal och procent 
Ålder n % 
26-30 år 20 23 
31-35 år 28 32 
36-40 år 25 29 
41 år och äldre 14 16 
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Skattningsbatteriet 
 
Skattningsbatteriet utformades som en enkät bestående av tolv bakgrundsfrågor, åtta frågor 
om sömn och trötthet, OSLO-3, CAGE, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 19 
frågor om fysiska symptom, The General Health Questionnaire (GHQ-12), The Schedule of 
Recent Experience (SRE) samt en öppen fråga ”Har du några synpunkter/kommentarer?” kom 
sist i enkäten. Enkäten byggdes upp genom att ha mindre känsliga frågor i början, mitten och 
slutet och de känsligare frågorna mellan dessa. Bakgrundsfrågorna kom först och därefter 
eventuellt lite mindre känsliga frågor om sömn och socialt stöd. Därefter kom frågor som 
berörde alkoholbeteende, ångest och depression. Efter det kom ett avsnitt med frågor om 
fysiska symptom som skulle kunna uppfattas som mindre känsliga för att följas av frågor om 
psykiska upplevelser. Sist i enkäten var frågor om livshändelser och möjligheten till 
synpunkter eller kommentarer. Motivet till valet av frågor beskrivs nedan. 
 
En väldokumenterad faktor som kan orsaka trötthet vid flygning är sömnbrist (Taneja, 2007) 
och på grund av detta översattes frågor från en survey om sömn och trötthet vid flygning av 
Caldwell och Gilreath (2002) som gjordes på piloter i U. S. Army. Enligt Cassidy (2003) ökar 
förmågan att hantera stress om man har socialt stöd och därför användes OSLO-3 som mäter 
graden av socialt stöd (Brevik & Dalgard i Herberts, Wahlbeck, Aromaa & Tuulari 2006). 
Alkoholproblem är, som nämnts tidigare (Bor & Hubbard, 2006; Gates et al., 2007), ett 
vanligt problem hos piloter och för att identifiera de som låg i riskzonen för att utveckla 
alkoholrelaterade problem användes CAGE (Gates et al., 2007). Depression och ångest kan 
påverka flygsäkerheten och för att mäta upplevelsen av ångest och depression användes 
HADS (Bodlund, 2000). Eftersom piloter är benägna att uppmärksamma fysiska symptom på 
ohälsa (Bor & Hubbard, 2006) ställdes 19 frågor om fysiska symptom som hämtades från två 
rapporter från Statens folkhälsoinsitut (2007) och Socialstyrelsen (2003). För att mäta psykisk 
belastning användes GHQ-12 som kan upptäcka de som är i riskzonen för psykisk ohälsa 
(Jackson, 2007). Ahmadi och Alireza (2007) menar att det är viktigt att studera piloters 
livshändelser då det påverkar deras förmåga vid flygning och därmed flygsäkerheten. På 
grund av detta valdes SRE som är ett frågeformulär som består av ett antal livsförändringar 
som enligt Rahe (i Raymond & Flannery, 1986) kan predicera ohälsa. 
 
 Bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna berörde ålder, förbandstillhörighet, flygtid, 
idrott, civilstånd, hemmavarande barn, veckopendling, restid, upplevelse av stress i arbetet 
eller i det privata livet. Ålder, civilstånd, hemmavarande barn och förbandstillhörighet fanns 
med för att se om det fanns några skillnader i resultaten beroende på dessa faktorer. 
Veckopendling och långa restider är något som berör många försvarsmaktsanställda och 
skulle kunna vara en källa till ohälsa. Flygtiden skulle ha kunnat påverka upplevelsen av hur 
man mår och därför var den frågan intressant att ta med. Detsamma gäller för frågan om idrott 
vilket är en aktivitet som skall utföras på arbetstid och som dessutom motverkar ohälsa. De 
två frågorna om upplevd stress på arbetet och i det privata livet var också relevanta att ta med 
eftersom stress kan leda till ohälsa. 
 

Frågor om sömn. Frågor om sömn översattes av författaren och kom från en survey 
som gjordes av Caldwell och Gilreath (2002) på piloter i U. S. Army. 
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 OSLO-3. OSLO-3 är ett instrument bestående av tre frågor som mäter graden av 
socialt stöd (Brevik & Dalgard i Herberts et al., 2006). OSLO-3 utvecklades efter en statistisk 
analys av ett urval på 1717 vuxna från olika områden i Norge (Dahlgard, 2008). Efter 
faktoranalys framkom att de tre items som bäst predicerade mental hälsa var de tre frågor som 
formuläret nu består av. OSLO-3 har använts i ett flertal studier som styrker dess prediktiva 
validitet kopplat till psykologisk ohälsa. Totalpoängen i formuläret uppgick till 14 poäng och 
högre poäng indikerade bättre socialt stöd (Herberts et al., 2006). Fråga a poängsätts: 1, 2, 3, 
4, fråga b: 5, 4, 3, 2, 1 och fråga c: 5, 4, 3, 2, 1. Poäng mellan 3-9 indikerar ett svagt socialt 
stöd, 10-12 poäng måttligt socialt stöd och 13-14 poäng ett starkt socialt stöd. 
 

 
 CAGE. CAGE står för första bokstaven på frågorna från den engelskspråkiga 
versionen, Cut down; Annoyed; Guilty; and Eye-opener (Lairson et al., 1992). Formuläret är 
ett screening-instrument för att identifiera alkoholrelaterade problem (Gates et al., 2007) och 
består av fyra frågor som kan besvaras med ja eller nej (Herberts et al., 2006). Ja-svaren ger 1 
poäng och nej-svaren 0 poäng. Två poäng eller mer antyder att personen har en hög risk för 
att utveckla alkoholrelaterade problem (Gates et al., 2007) som till exempel beroende eller 
skadligt bruk av alkohol (Ewing i Herberts et al., 2006). Frågorna bedöms ha en hög upplevd 
validitet enligt en finsk folkhälsoenkät (Herberts et al., 2006), men har inte visat 
tillfredsställande validitet och reliabilitet i andra befolkningsstudier. 
 
 HADS. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är ett självskattningsformulär 
bestående av 14 frågor (Bodlund, 2000). Sju av frågorna skattar ångestsymptom (HADS-A) 
och sju depressionssymptom (HADS-D). Varje fråga kan ge 0-3 poäng. Maximalt kan man få 
totalt 21 poäng per delskala (Carlbring, 2005). Individer med 7 poäng eller lägre bedöms 
inneha normal ångest eller depression. Mellan 8-10 poäng klassas som mild ångest eller 
depression och 11 poäng eller mer på en delskala påvisar ångest eller depression av klinisk 
betydelse och klassas som moderat. Mellan 15-21 poäng är en indikation på svår ångest eller 
depression. Cronbachs alfa för ångestdelen varierar från .68 till .93 och för depressionsdelen 
.67 till .90 (Bjelland, Dahl, Tangen Haug & Neckelmann, 2002). 
 
 Frågor om fysiska symptom. Nitton frågor rörande fysiska symptom kring stress 
hämtades från rapporterna Hälsa på lika villkor, en undersökning om hälsa och livsvillkor i 
Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2007) samt Utmattningssyndrom stressrelaterad psykisk 
ohälsa från Socialstyrelsen (2003). 
 
 GHQ-12. The General Health Questionnaire utvecklades av Goldberg för att mäta 
mental hälsa och psykisk belastning (Jackson, 2007). Det är ett screening verktyg för att 
upptäcka de som är i riskzonen för psykisk ohälsa, depression, ångest, somatiska symptom 
och socialt tillbakadragande. GHQ är enkelt att administrera och har använts i många 
hälsostudier (Jackson, 2007) och kan mäta både positiva som negativa aspekter av hälsa 
(Yongjian, Stewart-Brown, Twig & Weich, 2007). GHQ-12 anses ha god reliabilitet och 
validitet (Goldberg i Herberts et al., 2006) enligt Jackson (2007) ligger 
reliabilitetskoefficienten mellan .78 och .95. GHQ-12 bestå av tolv frågor med fyra 
svarsalternativ per fråga som poängsätts 0, 0, 1, 1. Personer med mer än 4 poäng totalt 
bedöms som psykiskt belastade. 
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 SRE. The Schedule of Recent Experience (SRE) är ett instrument som utformades för 
att utvärdera sambandet mellan stress och ohälsa (Mendels & Weinstein, 1972). Det är ett 
välvaliderat instrument (Smith et al., 1984) och har använts i ett flertal studier (Casey, 
Thoresen & Smith, 1970; Mendels & Weinstein, 1972; Miller & Rahe, 1997; Rahe, 1978) där 
det har påvisats en signifikant relation mellan höga SRE-poäng och ohälsa (Casey et al., 
1970). Detta bekräftas också av Rahe (i Raymond & Flannery, 1986) som säger att SRE 
upprepade gånger kunnat predicera ohälsa. Formuläret består av 42 valda exempel på 
livsförändringar rörande hälsa, jobb, familj, ekonomi och samhällsaktiviteter där 
respondenten skall ange hur många gånger varje livsförändring har inträffat under det senaste 
året från en gång till fyra gånger (McCarron & Haakonson, 1982). Har livsförändringen 
inträffat fler än fyra gånger svarar man fyra. Från resultatet av en tidigare studie har varje 
livshändelse fått ett numeriskt värde från 11 – 100 LifeChange Units (LCU). På det här sättet 
kan en persons årliga mängd av livsförändringar presenteras genom det totala årets LCU´s.  
 
Holmes och Masuda (i McCarrron & Haakonson, 1982) fann att de personer som rapporterade 
150-199 poäng hade 37% hälsoförändringar inom en tvåårs period. Av de med resultat från 
200-299 rapporterade 50% hälsoförändringar och av de över 300 poäng hade 79% sjukdom 
eller skador att rapportera och i genomsnitt inträffade hälsoförändringarna ett år efter 
livshändelsen (McCarron & Haakonson, 1982). Detta innebär att har man under 150 poäng så 
har man mindre risk för att utveckla ohälsa och de med 300 poäng eller mer löper en mycket 
stor risk att utveckla ohälsa och bör aktivt arbeta för att minska stressen i sina liv. 
 

Tillvägagångssätt 
 
Ett skattningsbatteri i form av en strukturerad enkät utformades med fasta svarsalternativ 
rörande sömn och trötthet, socialt stöd, alkoholbeteende, depression, ångest, fysiska symptom, 
generell hälsa och stressande livshändelser. Sist i enkäten fanns en öppen fråga ”Har du några 
synpunkter/kommentarer?” där respondenten kunde skriva valfri synpunkt eller kommentar. 
Tre piloter pilottestade enkäten och efter deras synpunkter gjordes vissa formaliaförändringar 
i formuläret. Centrala flygchefen mailades en kopia av enkäten samt följebrevet och godkände 
frågeformuläret för utskick. Divisionscheferna på respektive förband kontaktades via mail där 
de kortfattat fick information om studien och ombads att svara med hur många JAS 39 piloter 
som fanns på respektive division. Enkäterna skickades till varje arbetsplats där de fördelades. 
Vid utskicket medföljde en instruktion där de som inte befann sig på divisionen när enkäten 
delades ut skulle få ett exemplar i sitt postfack. Respondenterna fick 10 dagar på sig att fylla i 
enkäten innan den skulle skickas tillbaka i ett portofritt svarskuvert. Efter 10 dagar mailades 
en påminnelse ut till divisionscheferna där de informerades om att respondenterna fick 
ytterligare 8 dagar på sig att besvara enkäten. Efter 7 dagar mailades en sista påminnelse till 
divisionscheferna där de ombads påminna deltagarna om att skicka in enkäten. 
 

Statistisk analys 
 
De statistiska analyserna beräknades med hjälp av SPSS version 15. I studien användes  
χ2-test för att beräkna skillnader i resultat mellan förbandstyper. Även envägs-ANOVA 
användes för att se om det fanns skillnader i medelvärden för förbandstyper respektive 
ålderskategorier. Ett oberoende t-test användes för att undersöka skillnad mellan skattad sömn 
och sömnbehov. Pearson-korrelationer användes för att se samband mellan resultaten av 
bakgrundsvariablerna samt de olika självskattningsformulären. 

15 



 

Etiska överväganden 
 

Det är viktigt att informera undersökningspersonerna om undersökningens syfte, upplägg, 
risker/fördelar, frivillighet, konfidentialitet samt anonymitet (Kvale, 1997). Deltagarna 
informerades om uppsatsens syfte i det bifogade följebrevet där också frivillighet och 
anonymitet garanterades. Den centrala Flygchefen i Flygvapnet gav sitt godkännande för 
undersökningen. Risken att undersökningspersonerna blir lidande skall vara så liten som 
möjligt och därför är det också viktigt att tänka igenom vilka konsekvenserna blir för dem 
som deltar och för den grupp dessa representerar (Kvale, 1997). För att skydda deltagarna 
fanns inga nummer eller markeringar på enkäterna utan varje division fick så många enkäter 
som det var anställda på varje enhet. För att ytterligare skydda anonymiteten angavs bara 
tillhörighet flottilj och inte division, dessutom slogs TUJAS och FMV ihop eftersom antalet 
piloter på respektive arbetsplats var liten och enheternas verksamhet är så pass lika att de kan 
ingå i samma grupp. Utöver detta fick deltagarna ange ålder i årsintervall istället för exakt 
ålder. Hälsostatus på den här gruppen kan behöva skyddas och konsekvenserna av detta 
innebär att om uppgifter framkommer, som faller under sekretesslagen, kan de 
sekretessbeläggas (Hermerén, 2007) och dessutom kan ett universitet, om det behövs, 
hemligstämpla en uppsats (Ejvegård, 1996). Uppsatsen har följt forskningsetiska principer 
inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, n.d.). 
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Resultat 

Deskriptiv statistik 
 
Nedan redovisas bakgrundsfrågorna och de enskilda skattningsformulären från enkäten samt 
svaren på de 4 frågeställningarna. 
 
Piloterna i studien uppgav att de idrottade mellan 1 och 8 timmar/vecka med ett medelvärde 
på 3,3 h (SD = 1,3) per vecka. På frågan om restid till arbetet uppgav 75% av de deltagande 
piloterna att de hade max 30 minuters restid till arbetet och endast 1% hade mer än 2 timmars 
restid enkel resa. Det var 15% av piloterna i studien som uppgav att de veckopendlade. 
 
I Tabell 3 redovisas flygtiden på JAS 39, alla flygplanstyper och tilldelad flygtid 2008. 
 
Tabell 3 
Flygtid i timmar 
 N Min Max M SD 
Flygtid JAS 39 87 12 1130 464,6 238,2 
Flygtid alla flygplanstyper 87 110 3500 1452,5 713,6 
Tilldelad flygtid 2008 87 0 160 61,3 46,0 
 
Fördelningen av tilldelad flygtid i medelvärde på JAS 39 för 2008 per förband redovisas i 
Tabell 4. 
 
Tabell 4 
Tilldelad flygtid JAS 39 2008 per förbandstyp i timmar 
 Utbildnings-

förband 
Insats- 

förband 
Utvecklings-

förband 
Tilldelad flygtid JAS 39 
2008 (medelvärde) 26 82 74 

 
För att lättare få en överblick över den tilldelade flygtiden delades flygtiden för 2008 upp i 
grupper. Envägs-ANOVA visade att utbildningsförbandet hade signifikant färre tilldelade 
flygtimmar för 2008 än vad både insats- och utvecklingsförbanden hade (F(1, 82) = 19.92, p < 
.01). 
 
I Tabell 5 redovisas tilldelad flygtid 2008 indelat i intervall. 
 
Tabell 5 
Tilldelad flygtid JAS 39 2008 indelat i intervall 
 n % 
0 timmar 8 9 
1-49 timmar 32 37 
50-99 timmar 30 34 
100 timmar eller mer 17 20 
 
Närmare hälften (46%) hade fått mindre än 50 flygtimmar 2008. 
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I Tabell 6 och Tabell 7 visas fördelningen i procent per förband huruvida man ansåg sig 
stressad i sitt arbete respektive i sitt privata liv. 
 
Tabell 6 
Stress i arbetet uppdelat på förband 
 Utbildnings-

förband  
% 

Insats- 
förband  

% 

Utvecklings-
förband  

% 

Alla 
förband  

% 
Aldrig 10 4 0 6 
Ibland 70 83 60 76 
Ganska ofta 17 13 40 17 
Väldigt ofta 3 0 0 1 
 
Det visade sig att 10% av piloterna som deltog i studien från utbildningsförbandet angav att 
de aldrig var stressade i sitt arbete medan samtliga av de deltagande piloterna på 
utvecklingsförbandet ansåg sig vara stressade ibland eller ganska ofta. De deltagande 
piloterna på utvecklingsförbanden uppgav i högre grad än de andra förbanden att de ganska 
ofta kände sig stressade i arbetet. Ett χ2-test visade dock inte på några signifikanta 
förbandsskillnader mellan lite och hög grad av stress i arbetet. 
 
Tabell 7 
Stressad i sitt privata liv uppdelat på förband 
 Utbildnings-

förband  
% 

Insats- 
förband  

% 

Utvecklings-
förband  

% 

Alla 
förband  

% 
Aldrig 7 4 10 6 
Ibland 73 64 80 69 
Ganska ofta 13 30 10 22 
Väldigt ofta 7 2 0 3 
 
Utvecklingsförbanden var det förband där störst andel deltagande piloter ansåg att de aldrig 
var stressade i sitt privata liv. De deltagande piloterna från insatsförbanden hade högst andel 
som ganska ofta upplevde stress i sitt privata liv. Utbildningsförbandet hade störst andel 
deltagande piloter som väldigt ofta upplevde stress i sitt privata liv. Även här utfördes ett χ2-
test som inte visade på några förbandsskillnader mellan liten och hög grad stress i sitt privata 
liv. 
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Resultatet för sömnvanor presenteras i Tabell 8. 
 
Tabell 8 
Medelvärde och standardavvikelse för piloternas sömnvanor 
 N M SD 
Vilken tid går du för det mesta och 
lägger dig du arbetar? 

87 2300 .57 

Vilken tid går du för det mesta upp 
på morgonen när du arbetar? 

87 0612 .34 

Hur många timmar sover du i 
genomsnitt per natt när du arbetar? 

87 6,9 timmar 
(Min = 5; Max = 9) 

.72 
 

Hur många timmar sömn behöver 
du för att känna dig utvilad? 

87 7,3 timmar 
(Min = 5; Max = 11) 

.96 

 
Piloterna i studien uppgav att tiden då man gick och lade sig varierade från klockan 2100 till 
klockan 2400 och tiden när man gick upp på morgonen varierade från klockan 0525 till 
klockan 0700. Tiden som piloterna uppgav att de sov var i snitt 6,9 timmar medan de ansåg att 
de behövde i genomsnitt 7,3 timmars sömn per natt för att känna sig utvilade. Skillnaden var 
statistiskt signifikant (t(86) = 3.29, p < .01), vilket innebar att piloterna sov mindre än vad de 
ansåg sig behöva för att känna sig utvilade. Det var 36% av piloterna i studien som uppgav att 
de i snitt sov mindre än 7 timmar per natt. Av de piloter som angivit att de sov mindre än 7 
timmar hade 81% också symptom på mild depression. 
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Figur 1 redovisar resultatet på frågor kring sömnkvalité, om man flugit trots att man varit 
sömnig, slumrat till i cockpit och ifall man flugit fast man varit för trött. 44% av piloterna i 
studien skattade sin sömn som bra och endast 2% skattade sin sömn som dålig. Det var 15% 
som svarade att de någon gång varit tvungna att flyga trots att de med lätthet kunde ha somnat 
och 7% svarade att de någon gång slumrat till under tiden de flugit/i cockpit. Endast 3% ansåg 
att det var ett vanligt problem inom den militära flygningen att man flyger trots att man är för 
trött. 
 
 

 
På det hela taget, hur skulle du 

bedöma kvaliteten på din sömn? 

 Har du någon gång varit tvungen att 
flyga trots att du varit så sömnig att du 

med lätthet kunde ha somnat? 
 
 

22%

44%

32%

2% Utmärkt
Bra
Skaplig
Dålig

15%

78%

7%
Ja
Nej
Inte säker

 
 
 
 
 
 
 

 Har du någon gång slumrat till 
under tiden du flugit/i cockpit? 

(även ”nickat till” för en mycket kort 
stund utan påverkan på säkerheten) 

 
Enligt din erfarenhet, är det ett vanligt 
problem inom den militära flygningen 
att man flyger trots att man är för trött? 

 
 7%

92%

1%
Ja
Nej
Inte säker

3%

81%

16% Ja
Nej
Inte säker

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Grafisk presentation av svarsfördelning avseende frågor om sömn. 
 
Sömnkvalitén per förbandstyp visade att insatsförbanden hade störst andel piloter i studien 
som skattade sin sömn som utmärkt (28%). Utbildningsförbandet hade störst andel deltagande 
piloter som skattade sin sömn som dålig (7%). Utvecklingsförbanden hade störst andel 
deltagande piloter som skattade sin sömn som bra (70%) och insatsförbanden hade störst 
andel som skattade sin sömn som skaplig (36%). χ2-test utfördes för att se om det fanns några 
skillnader mellan förbanden. Inga signifikanta skillnader påträffades. 
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Resultaten från OSLO-3 visas i Tabell 9. 
 
Tabell 9 
OSLO-3 – Upplevelse av socialt stöd totalt alla förband samt per förband 
 Utbildnings-

förband  
% 

Insats- 
förband  

% 

Utvecklings-
förband  

% 

Alla 
förband  

% 
Svagt  13 9 20 11 
Måttligt 63 57 60 60 
Starkt 23 34 20 29 
 
Större delen av piloterna i studien (60%) ansåg att de hade måttligt socialt stöd. Ser man på 
fördelning per förbandstyp visar det att piloterna från insatsförbanden upplevde sig ha starkast 
socialt stöd, medan piloterna från utvecklingsförbanden upplevde sig ha svagast socialt stöd 
om man jämför med de övriga förbanden. Ett χ2-test visade inte på några förbandsskillnader 
med avseende på svagt och måttligt stöd mot starkt stöd. 
 
Majoriteten av piloterna i studien (83%) bedömdes inte ligga i riskzonen för att utveckla 
några alkoholrelaterade problem. Totalt var det 15 piloter som befann sig i riskzonen. Resultat 
för CAGE för andelen med mer än 2 poäng redovisas i Figur 2.  
 
 

23%
17%

0%

17%

0%

20%

40%

To
tal

t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Andelen piloter i riskzonen för alkoholrelaterade problem (2 poäng eller mer på 
CAGE).  
 
Utbildningsförbandet hade högst andel deltagande piloter som befann sig i riskzonen för att 
utveckla alkoholrelaterad ohälsa. Ingen av piloterna i studien uppgav att de var nykterister. Ett 
χ2-test utfördes, men inga signifikanta skillnader per förbandstyp uppmättes. 
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Knappt hälften av de deltagande piloterna bedömdes uppvisa symptom på mild ångest, se 
Tabell 10. 
 
Tabell 10 
Resultat för symptom på ångest enligt HADS-A, per förbandstyp samt totalt alla förband 
 Utbildnings-

förband  
% 

Insats- 
förband  

% 

Utvecklings-
förband  

% 

Alla 
förband  

% 
Normal 43 57 40 51 
Mild 50 40 60 46 
Moderat 7 2 0 3 
 
Ingen pilot i studien bedömdes ha symptom på svår ångest. Utvecklingsförbanden hade störst 
andel deltagande piloter med symptom på mild ångest och utbildningsförbandet hade störst 
andel deltagande piloter med symptom på moderat ångest. Ett χ2-test visade inte på några 
förbandsskillnader mellan symptom på mild och moderat ångest mot normal ångest. 
 
Resultaten för HADS-D redovisas i Tabell 11. 
 
Tabell 11 
Resultat för symptom på depression enligt HADS-D, totalt alla förband samt per förbandstyp 
 Utbildnings-

förband  
% 

Insats- 
förband  

% 

Utvecklings-
förband  

% 

Alla 
förband  

% 
Normal 7 15 10 11 
Mild 77 77 80 77 
Moderat 17 9 10 11 
 
Tre fjärdedelar av de deltagande piloterna bedömdes visa symptom på mild depression (77%). 
Ingen pilot i studien hade symptom på svår depression. Utbildningsförbandet hade högst andel 
deltagande piloter med symptom på moderat depression (17%). Inget χ2-test kunde utföras på 
grund av för få observationer i cellerna. 
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Andelen piloter i studien som hade symptom på psykisk belastning, det vill säga hade mer än 
4 poäng på GHQ-12, redovisas i Figur 3. Totalt var det 25 piloter som visade symptom på 
psykisk belastning. 
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Figur 3. GHQ-12 – Andel psykiskt belastade piloter. 
 
Utbildningsförbandet hade högst andel deltagande piloter som hade symptom på psykisk 
belastning (37%). χ2-test visade att det inte fanns några signifikanta skillnader per förbandstyp 
med avseende på andel psykiskt belastade piloter. 
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Drygt fyra av fem piloter i studien uppgav att de hade minst ett fysiskt symptom, se Tabell 12. 
 
Tabell 12 
Andel fysiska symptom, n=87 
Symptom Lätta besvär 

% 
Svåra besvär 

% 
Skuldror 17 0 
Nacken 30 2 
Axlar 24 1 
Ryggsmärtor 32 6 
Höftsmärtor 9 1 
Ischias 7 1 
Händer 3 0 
Armbågar 6 0 
Benen 7 0 
Knän 14 1 
Huvudvärk 11 1 
Öronsus (tinnitus) 32 3 
Ljudkänslighet 23 1 
Mag-/tarmbesvär 10 0 
Övervikt 7 0 
Undervikt 0 0 
Yrsel 1 0 
Hjärtklappning 0 0 
Bröstsmärtor 1 0 
Totalt 83 16 
 
Två kategorier symptom utmärkte sig. Den ena var symptom som koncentrerades till den övre 
delen av ryggen såsom värk i skuldror, nacke, axlar och rygg. Den andra kategorin var 
symptom kopplade till hörselorganen såsom tinnitus och ljudkänslighet. 
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Resultatet visade sig att 93% av piloterna på utbildningsförbandet hade lätta fysiska symptom, 
se tabell 13. 
 
Tabell 13 
Andel fysiska symptom per förbandstyp 
Symptom Utbildningsförband 

% 
Insatsförband 

% 
Utvecklingsförband 

% 
Skuldror 20 19 0 
Nacken 37 30 10 
Axlar 27 26 10 
Ryggsmärtor 33 36 10 
Höftsmärtor 10 11 0 
Ischias 10 6 0 
Händer 3 0 20 
Armbågar 3 9 0 
Benen 10 6 0 
Knän 20 13 0 
Huvudvärk 17 9 10 
Öronsus (tinnitus) 53 19 30 
Ljudkänslighet 27 19 30 
Mag-/tarmbesvär 17 6 10 
Övervikt 7 9 0 
Undervikt 0 0 0 
Yrsel 0 2 0 
Hjärtklappning 0 0 0 
Bröstsmärtor 0 2 0 
Totalt 93 81 60 
 
 
Envägs-ANOVA visade att utbildningsförbandets deltagande piloter hade signifikant fler 
fysiska symptom än utvecklingsförbanden (F(1, 83) = 3.98, p < .05). 
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Figur 4 visar den andel av piloterna som hade 300 poäng eller mer på SRE. Totalt var det 31 
piloter som hade 300 poäng eller mer på SRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Andel piloter per förbandstyp med 300 SRE-poäng eller mer. 
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Drygt en tredjedel av piloterna i studien hade 300 poäng eller mer. Av de i studien ingående 
piloterna hade insatsförbanden störst andel piloter som hade 300 poäng eller mer (41%). Ett 
χ2-test visade dock att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan förbandstyperna med 
avseende på SRE-poäng över eller under 300. 
 

Besvarande av frågeställningar 
 
För att besvara fråga 1, om det fanns några skillnader mellan de olika förbandstyperna vad 
gäller piloternas upplevelse av sin mentala hälsa avseende psykisk belastning (GHQ-12), 
ångest (HADS-A), depression (HADS-D) och stressande livshändelser (SRE) gjordes envägs-
ANOVA. För antal, medelvärde och standardavvikelse se Tabell 14. 
 
Tabell 14 
Medelvärde och standardavvikelse per skattningsformulär uppdelat på förband 
 Utbildningsförband 

(n=30) 
Insatsförband 

(n=47) 
Utvecklingsförband 

(n=10) 
 M SD M SD M SD 
HADS-A 7,9 2,0 7,3 1,3 7,5 1,4 
HADS-D 9,4 1,4 8,9 1,3 9,1 1,3 
GHQ-12 4,0 3,8 2,1 2,1 2,2 3,0 
SRE 268,7 208,4 293,0 186,3 217,8 165,3 
 
ANOVA-analysen visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 
förbandstyperna vad gäller HADS och SRE. Däremot var piloterna som deltog från 
utbildningsförbandet signifikant mer psykiskt belastade (GHQ-12) än de på insatsförbanden 
(F(1, 83) = 4.18, p < .05). 
 
För att besvara på fråga 2, om det fanns några skillnader mellan åldersgrupper vad gäller 
piloternas upplevelse av sin mentala hälsa avseende psykisk belastning (GHQ-12), ångest 
(HADS-A), depression (HADS-D) och stressande livshändelser (SRE) utfördes ett t-test. T-
testet visade inte på några signifikanta skillnader mellan de som var yngre än 35 år och de 
som var 35 år eller äldre med avseende på generell hälsa, ångest, depression och stressande 
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livshändelser. På grund av för få antal respondenter i grupperna kunde en envägs- ANOVA 
inte utföras på den ursprungliga åldersindelningen. 
 
För att besvara fråga 3, om det fanns något samband mellan bakgrundsfaktorerna: ålder, 
flygtid, idrott, restid, upplevelse av stress i arbetet eller i det privata livet och hur många 
timmar man bedömde att man sov i genomsnitt per natt, hur många timmars sömn man 
bedömde att man behövde för att känna sig utvilad, socialt stöd (OSLO-3), alkoholrelaterade 
problem (CAGE), ångest (HADS-A), depression (HADS-D), antalet fysiska symptom, 
psykisk belastning (GHQ-12) samt stressande livshändelser (SRE) utfördes Pearson 
korrelation mellan bakgrundsfaktorerna och resultaten från de olika delarna av 
självskattningsformuläret. Endast de delar av självskattningsformuläret som hade minst ett 
signifikant samband redovisas i Tabell 15. 
 
Tabell 15 
Korrelation mellan bakgrundsfaktorer och frågor om sömn, trötthet, HADS-A, GHQ-12 och 
SRE 
 1c. Hur många 

timmar sover du 
igenomsnitt? 

1d. Hur många 
timmar sömn 
behöver du för att 
känna dit utvilad? 

 
HADS-

A 

 
GHQ-

12 

 
SRE 

Ålder -.34** -.07 -.09   .08  -.15 
Flygtid JAS -.29** -.06 -.09 -.03  -.23* 
Flygtid totalt -.36** -.09 -.17 -.01  -.18 
Tilldelad flygtid JAS 
2008            .03 -.07 -.07 -.19    .01 

Idrott h/v            .13 -.07 -.16   -.22*  -.01 
Restid enkel resa          -.17 -.13 -.02  .11  -.07 
Stressad arbete           .10                .23*   .21      .28**  -.14 
Stressad privat           .13                .34**     .26*      .33**   .37** 
** p < .01, * p < .05 
 
Resultatet visade få signifikanta korrelationer. Sömnkvalité, OSLO-3, CAGE, HADS-D och 
antal fysiska symptom uppvisade inga samband med någon av bakgrundsfaktorerna, vilket 
dock GHQ-12, HADS-A och SRE gjorde. Den starkaste korrelationen var den för SRE och 
stressad privat (r(85) = .37), p < .01), vilket innebar att det fanns ett positivt samband mellan 
många stressande livshändelser och upplevd stress privat. 
 
Tilldelad flygtid 2008 samt restid enkel resa var de enda bakgrundsvariabler som inte hade 
några signifikanta samband mot de olika delresultaten i enkäten. Korrelationerna visade att de 
som var stressade, både i arbetet och privat, uppgav att de behövde mer sömn än vad de som 
inte var stressade gjorde. 
 
De som var stressade privat hade även högre poäng på HADS-A och GHQ-12, vilket innebar 
att det fanns ett positivt samband mellan upplevelsen av att vara stressad privat och ångest 
respektive psykisk belastning. 
 
De som uppgav att de var stressade i sitt arbete hade högre poäng på GHQ-12, vilket innebar 
att de hade mer symptom på psykisk belastning. De piloter i studien som idrottade fler timmar 
per vecka hade lägre poäng på GHQ-12, vilket innebar att de hade mindre symptom på 
psykisk belastning. Ju mer flygtid man hade på flygplanstypen JAS 39 desto färre poäng fick 
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man på SRE, vilket innebar att de piloter i studien som hade mest flygtid på JAS 39 också 
hade färre stressande livshändelser. 
 
För att besvara fråga 4, om det fanns några samband mellan sömnkvalité, socialt stöd (OSLO-
3), alkoholrelaterade problem (CAGE), ångest (HADS-A), depression (HADS-D), antalet 
fysiska symptom, psykisk belastning (GHQ-12) och stressande livshändelser (SRE) utfördes 
Pearson korrelation (Se Tabell 16). 
 
Tabell 16 
Korrelation mellan OSLO-3, CAGE, HADS-A, HADS-D, Antal fysiska symptom, GHQ-12 och 
SRE 
 

Sömn-
kvalité 

OSLO-
3 CAGE

HADS-
A 

HADS-
D 

Antal 
fysiska 

symptom 
GHQ-

12 SRE 
Sömnkvalité         
OSLO-3 -.30**        
CAGE    .20   -.05       
HADS-A    .00  -.33**   -.08      
HADS-D    .12   -.08 .14 .04     
Antal fysiska 
symptom  .30**  -.36** .12 .12 .20    

GHQ-12  .31**  -.38** .20    .46**    .32**     .28**   
SRE    .20   -.15   .27* .02 .15 .16 .30**  
** p < .01, * p < .05 
 
Skattningsformulärens olika delar uppvisar låga samband. Den starkaste korrelationen var den 
för HADS-A och GHQ-12 som var r(86) = .46, p < .01. Det visade sig att GHQ-12 
korrelerade med alla delarna i självskattningsformuläret förutom för CAGE. Alla nämnda 
korrelationer med GHQ-12 var positiva förutom mot OSLO-3 som var negativ, detta innebar 
att de piloter i studien som bedömdes vara mest psykiskt belastade också hade sämre 
sömnkvalité, mer symptom på ångest och depression, fler fysiska symptom, fler stressande 
livshändelser och mindre socialt stöd. Förutom redan nämnda korrelationer så korrelerade 
sömnkvalitén positivt med antal fysiska symptom och negativt med OSLO-3, vilket innebar 
att de piloter i studien som upplevde sig ha sämst sömnkvalité också hade fler antal fysiska 
symptom och lägre socialt stöd. OSLO-3 korrelerade negativt med HADS-A och antal fysiska 
symptom, vilket innebar att de som hade litet socialt stöd också hade mer symptom på ångest 
och fler fysiska symptom. 
 

Sammanfattning av resultat 
 
Större delen av piloterna i studien bedömdes visa symptom på mild depression (77%) och 
11% hade symptom på moderat depression. När det gällde ångest visade 46% av de 
deltagande piloterna symptom på mild ångest och 3% visade symptom på moderat ångest. 
60% av piloterna i studien ansåg att de hade ett måttligt socialt stöd och större delen 
bedömdes inte ligga i riskzonen för att utveckla några alkoholrelaterade problem. 83% av de 
deltagande piloterna uppgav att de hade lätta fysiska besvär och de mest förekommande 
fysiska symptomen var ryggbesvär och tinnitus. 36% av piloterna i studien hade 300 poäng 
eller mer på SRE och insatsförbanden var de förband som hade störst andel piloter i studien 
som hade 300 poäng eller mer på SRE. 17% av deltagarna uppgav att de ganska ofta var 
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stressade i sitt arbete och 22% uppgav att de ganska ofta var stressade i sitt privata liv. 66% av 
de deltagande piloterna skattade sin sömn som bra eller utmärkt och endast 2% skattade sin 
sömn som dålig. Det var 15% som svarade att de någon gång varit tvungna att flyga trots att 
de med lätthet kunde ha somnat och 7% svarade att de någon gång slumrat till under tiden de 
flugit/i cockpit. Endast 3% ansåg att det var ett vanligt problem inom den militära flygningen 
att man flyger trots att man var för trött. 
 
Piloterna i studien från utbildningsförbandet hade i medeltal signifikant mer symptom på 
psykisk belastning enligt GHQ-12 än de på insatsförbanden. Utbildningsförbandet hade också 
signifikant fler fysiska symptom än utvecklingsförbanden. Sambanden mellan 
bakgrundsfaktorerna och OSLO-3, CAGE, HADS, antal fysiska symptom, GHQ-12, SRE var 
relativt låga. Den starkaste korrelationen var den för SRE och stressad privat, r(85) = .37. 
Samband mellan sömnkvalité, socialt stöd, i riskzonen för alkoholproblem, ångest, 
depression, antalet fysiska symptom, psykisk belastning och livshändelser var relativt svaga. 
Det starkaste var korrelationen för ångest (HADS-A) och psykisk belastning (GHQ-12) r(86) 
= .46. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen har delats in i underrubrikerna: flygtid, stress, socialt stöd, alkohol, 
depression, ångest, fysiska symptom samt sömn och trötthet och presenteras nedan. 
 
Flygtid 
 
Nära hälften (46%) av stridspiloterna i studien hade fått mindre än 50 timmars flygtid för 
2008. Detta är oroväckande ur ett hälsoperspektiv eftersom det enligt Levi (2000) är 
stressframkallande att vara underutnyttjad, vilket också bekräftas av Ahmadi och Alireza 
(2007) som menar att militära piloter som har lite flygtid och spenderar större delen av sin tid 
med att bara vara på divisionen kan få ökade stressnivåer. Utbildningsförbandet var det 
förband som hade signifikant lägst antal tilldelade flygtimmar per pilot 2008 och 50 timmars 
flygtid eller mindre kan anses som otillräckligt för att upprätthålla en god flygstatus (O. W. 
Höglund, enskilt samtal, 3 april, 2008). Resultatet för GHQ-12 visade också att de deltagande 
piloterna på utbildningsförbandet hade flest psykiskt belastade piloter. En förklaring till att 
utbildningsförbandet hade piloter som var mer psykiskt belastade kan vara att man inte längre 
tillhör insatsorganisationen, då upplevelsen av att inte vara lika prioriterad och känna sig 
underutnyttjad kan leda till ohälsa. Den begränsade flygtidsfördelningen för samtliga piloter 
år 2008 skulle kunna förklara att 77% av piloterna i studien hade symptom på mild 
depression, men korrelationen påvisar inte ett samband mellan tilldelad flygtid 2008 och 
symptom på depression. Om den psykiska ohälsan inte berodde på den tilldelade flygtiden 
kanske man behöver se över andra faktorer som kan påverka hälsan som till exempel hur 
relationerna på arbetet ser ut eller övriga arbetsuppgifter. Alla piloter i studien idrottade minst 
1 timme i veckan och ju mer man idrottade ju mindre psykiskt belastad tenderade man att 
vara. Detta överensstämmer väl med att regelbunden träning ger positiva resultat på den 
psykiska hälsan (Schäfer et al., 2006). 
 
Stress 
 
Av de deltagande piloterna hade drygt en tredjedel (36%) 300 poäng eller mer på SRE, vilket 
innebar att de löpte en mycket stor risk att utveckla ohälsa (McCarron & Haakonson, 1982). 
Det fanns också ett positivt samband mellan SRE och GHQ-12 samt CAGE, vilket innebar att 
de som hade många stressande livshändelser också hade mer symptom på psykisk ohälsa och i 
större utsträckning låg i riskzonen för att utveckla alkoholrelaterade problem. Stokes och Kite 
(1997) framhöll att det inte råder någon tvekan om att livsstressorer påverkar vårt välmående 
och är viktiga att ta i beaktande då det påverkar piloters förmåga. Dessutom hade de piloter 
som ansåg sig vara mer stressade privat också en låg, men signifikant, positiv korrelation med 
att få höga poäng på SRE. Detta innebar att de som upplevde mycket stress i sina privata liv 
också hade fler stressande livshändelser. 
 
Signifikanta positiva samband fanns också mellan upplevelse av stress i arbetet och 
sömnbehov samt psykisk belastning, vilket innebar att de som upplevde stress i arbetet också 
behövde mer sömn samt var mer psykiskt belastade. Resultatet var inte helt oväntat då stress 
påverkar den psykiska hälsan (Roth, 1998). Signifikanta positiva samband fanns också mellan 
upplevelse av stress i sitt privata liv och sömnbehov, ångest samt psykisk belastning. Detta 
innebar att de som upplevde sig stressad privat också hade större behov av sömn, fler 
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symptom på ångest samt var mer psykiskt belastade. Resultatet stämmer även väl överens 
med Campbell och Bagshaw (1996) som menar att den stress som man har i sitt privata liv 
påverkar den mentala hälsan och i sin tur pilotens förmåga vid flygning. Detta är också något 
som inte skall underskattas eftersom piloter under mycket hög stress från arbetsrelaterade 
uppgifter och/eller livsstressorer inte är i skick att hantera tillbud på ett adekvat sätt 
(Campbell & Bagshaw, 1996). 
 
Inte helt oväntat hade de piloter som hade höga poäng på SRE också höga poäng på GHQ-12 
eftersom GHQ-12 är ett screeningverktyg för att upptäcka de som har symptom på psykisk 
ohälsa (Jackson, 2007). Då höga poäng på SRE predicerar ohälsa skulle man kunna tänka sig 
att piloternas poäng på HADS och GHQ-12 borde varit högre än vad de var. Anledning till att 
så inte var fallet skulle kunna tyda på piloters generella förmåga att hantera stress (Picano, 
1990), vilket skulle kunna leda till att de trots att de hade många livsstressorer inte blir lika 
påverkade som andra. En annan anledning skulle kunna vara att konsekvenserna av många 
livsstressorer som gav höga poäng inte hade börjat visa sig än. Enligt McCarron och 
Haakonson (1982) så visar sig hälsoproblemen i genomsnitt ett år efter livshändelsen och vi 
vet ju inte exakt när livshändelsen hade inträffat. Risken finns också att man vid stress 
använder sig av mindre bra stresshanteringsstrategier som till exempel alkoholanvändning 
(Cassidy, 2003) och det fanns ett signifikant positivt samband mellan höga poäng på SRE och 
höga poäng på CAGE, vilket innebar att ju mer stressande livshändelser man hade varit med 
om desto större risk hade man att få problem med sitt alkoholanvändande. Flynn et al. (1996) 
menar att det finns belägg för att piloter använder alkohol som en stresshanteringsstrategi. 
Detta var ändå inte så troligt vad gäller de svenska piloterna i studien eftersom större delen 
(83%) av de deltagarna i studien inte bedömdes ligga i riskzonen för alkoholrelaterade 
problem. 
 
Socialt stöd 
 
En faktor som ökar förmågan att hantera stress är enligt Cassidy (2003) ett gott socialt stöd. 
89% av piloterna i studien bedömdes ha ett måttligt till starkt socialt stöd, vilket skulle kunna 
tyda på att de flesta piloterna hade goda förutsättningar att hantera stress. Resultatet visade 
också att de piloter som hade ett litet socialt stöd också hade mer symptom på ångest, fler 
fysiska symptom och bedömdes mer psykiskt belastade. En förklaring till detta skulle kunna 
vara att mår man dåligt, fysiskt som psykiskt, kanske man inte utvecklar eller underhåller sitt 
sociala stöd på samma sätt. En annan faktor kan vara stress på arbetet som kan leda till 
psykisk ohälsa och därmed fler konflikter i piloternas sociala nätverk, vilket kan minska det 
sociala stödet (Cassidy, 2003).  
 
Alkohol 
 
Större delen av piloterna i studien bedömdes inte ligga i riskzonen för alkoholrelaterade 
problem. Detta var intressant att notera då problem med alkohol bland piloter anses vara 
relativt vanliga (Flynn et al., 1996). Anledning till att de svenska piloterna skiljer sig från de 
studier som angivits tidigare kan vara att synen och reglerna för alkoholförtäring kopplade till 
flygning skiljer sig åt mellan olika länder. Som angivits tidigare är reglerna för alkoholintag 
för svenska militära piloter inför flygning mer restriktiv än i många andra länder. Detta skulle 
kunna vara en bidragande faktor till att alkoholproblematiken ändå var så pass låg. Viktigt att 
notera är att 17% av de deltagande piloterna bedömdes ligga i riskzonen för att utveckla 
alkoholrelaterade problem eftersom det kan vara tecken på depression (Bor et al., 2002). 
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Depression 
 
Av piloterna i studien var det 77% som hade symptom på mild depression och 11% som hade 
symptom på moderat depression. Dessutom visade resultatet att det fanns ett positivt samband 
mellan depression och psykisk belastning. Detta var inte helt oväntat eftersom symptom på 
depression kan vara trötthet, minskad koncentration, nedstämdhet, minskat intresse för 
vanliga aktiviteter och förlust av glädje, vilket också skulle kunna öka den psykiska 
belastningen. Alternativt skulle det kunna vara så att den psykiska belastningen leder till att 
man blir mer nedstämd och får till exempel minskat intresse för dagliga aktiviteter. I den 
studie som gjordes av Parsa och Kapadia (1997) på piloter i U. S. Air Force framkom att 32% 
av dessa hade symptom på lägst lindrig depression. Trots att depression är ett av de vanligaste 
problemen hos piloter (Bor & Van Gerwen i Bor et al., 2002) så ligger de svenska piloterna i 
studien högt över sina amerikanska kollegor vad gäller symptom på depression. 
Depressionssymptom i normalpopulationen är relativt vanligt och risken för att någon gång i 
livet drabbas av depression är för män 15-20% (Mårtensson & Andersson, 2003). Den 
minskade flygtiden och den allmänna oron i Försvarsmakten bedöms vara en faktor som 
skulle kunna förklara den höga andelen deprimerade svenska piloter. Den psykiska ohälsan 
skulle kunna bero på att man hade för lite meningsfulla arbetsuppgifter, vilket betonas av Levi 
(2000) som menar att vara underutnyttjad och inte ha riktiga arbetsuppgifter kan leda till 
ohälsa. 
 
Ångest 
 
Förekomsten av ängslan, oro eller ångest i den svenska befolkningen var 2006 15% bland 
männen (Socialstyrelsen, 2008), men nästan hälften (46%) av piloterna i studien visade 
symptom på mild ångest. Morgenstern (i Rabinowitz & Hess, 1984) menade att flygrelaterad 
stress och livsstress kan leda till ångest och i värsta fall flygfobi (Medialdea & Tejada, 2005). 
Den låga flygtidstilldelningen år 2008 skulle kunna leda till att många av de deltagande 
piloterna upplevde oro, frustration och ångest. Bor och Van Gerwen (i Bor et al., 2002) 
menade att symptom på ångest skulle kunna yttra sig i flygrädsla. Man skulle också kunna 
tänka sig att flygrädsla skulle kunna uppstå av för lite flygtid. Detta resonemang leder till en 
ond cirkel där lite flygtid inte bara skapar frustration utan också kan ge upphov till ångest 
eftersom ju mindre du flyger desto sämre blir du på att flyga och desto mer obehag och 
osäkerhet inför flygningen kan du uppleva. Inte bara stress från att ha mycket att göra kan 
vara farlig utan även den stress som uppstår från att ha för lite att göra. Belägg finns också att 
de piloter som flyger med frustration, ångest eller med arbets- eller familjerelaterade problem 
lättare blir distraherade och mindre flexibla i sin förmåga att hantera stress (Bor & Hubbard, 
2006). Detta bekräftas också av resultaten som visar på ett positivt samband mellan ångest 
och psykisk belastning. Med tanke på den omstrukturering och osäkerhet som för närvarande 
präglar Försvarsmakten kanske ångesten snarare kommer från en oro för framtiden. Detta är 
något som uppmärksammats av Bor et al. (2002) som menar att möjligheten att kunna påverka 
sitt arbete har en stark koppling till psykisk ohälsa hos piloter. 
 
Fysiska symptom 
 
Bodlund (2000) menar att om man mår psykiskt dåligt så kan den fysiska hälsan påverkas 
negativt och det fanns en korrelation mellan antalet fysiska symptom och höga resultat på 
GHQ-12, vilket innebar att piloter med många fysiska besvär också var mer psykiskt 
belastade. Dessutom fanns det en signifikant positiv korrelation mellan sömnkvalité och antal 
fysiska symptom. Det finns forskning (Schäfer et al., 2006) som visar att låg 
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arbetstillfredsställelse kan skapa fysiska problem och utbildningsförbandet hade signifikant 
fler fysiska symptom än utvecklingsförbanden. Det faktum att utbildningsförbandet också var 
det förband som i genomsnitt hade minst antal tilldelade flygtimmar för 2008 skulle kunna 
tala för att arbetstillfredsställelsen på utbildningsförbandet inte var så bra. En annan förklaring 
till antalet fler fysiska symptom hos piloterna som deltog från utbildningsförbandet kan vara 
att de flyger på ett sätt som är mer fysiskt påfrestande än vad piloterna på utvecklings- och 
insatsförbanden gör. 
 
Schäfer et al. (2006) menar att ryggbesvär inte bara behöver bero på fysisk överbelastning 
utan kan även vara ett tecken på psykisk stress. Det kan vara svårt att veta inom flygande 
verksamhet om fysiska symptom är en konsekvens av psykisk ohälsa eller av flygningen i sig 
då själva flygningen kan ge en hel del fysiska symptom. Det visade sig också att de flest 
förekommande fysiska symptomen hos de svenska stridspiloterna i studien var ryggbesvär 
och tinnitus, vilka mycket väl skulle ha kunnat skapas av G-belastning och buller. Eftersom 
andelen av de deltagande piloterna som hade minst ett fysiskt symptom uppgick till 83% är 
det viktigt att uppmärksamma och förebygga även fysiska problem då de kan påverka den 
psykiska hälsan. Fysisk träning ger positiva resultat på både den fysiska som den psykiska 
hälsan och samtliga piloter i studien tränade i snitt 3,3 timmar i veckan. Piloternas träning 
skulle kunna vara förebyggande för ett flertal av de fysiska symptomen, men fysiska problem 
som tinnitus är svåra (om inte helt omöjliga) att komma tillrätta med genom fysisk träning. 
Dessutom kan fysiska symptom enligt Schäfer et al.(2006) vara ett tecken på låg 
arbetstillfredsställelse och med tanke på de nedskärningar och den turbulens som präglar 
Försvarsmakten för tillfället kan det finnas anledning att tro att vissa av symptomen hos 
piloterna beror på ett missnöje med arbetssituationen. 
 
Sömn och trötthet 
 
Piloterna i studien upplevde inte i någon större utsträckning (3%) att trötthet var ett 
omfattande problem inom militär flygning till skillnad från de amerikanska piloterna där 
majoriteten (81%) var av denna åsikt. Trots detta uppgav 15% av de svenska piloterna att de 
någon gång hade flugit trots att de varit så sömniga att de med lätthet kunde ha somnat, vilket 
kan jämföras med de amerikanska piloterna där 72% uppgav samma sak. Det är intressant att 
notera att det var få som ansåg att trötthet inte var ett omfattande problem eftersom resultatet 
visade att de svenska piloterna sov mindre än vad de ansåg sig behöva för att känna sig 
utvilade. Då flygning är psykiskt och fysiskt ansträngande skulle det kunna förklara att de 
utländska piloterna upplever sig mer trötta eftersom de svenska piloterna flyger mindre än vad 
många av deras utländska kollegor. En annan förklaring till skillnaderna mellan de svenska 
och de amerikanska piloternas upplevelse av trötthet kan vara hur flygningen bedrivs. De 
amerikanska piloterna har i mycket större utsträckning nattskift och längre tider i luften än 
vad de svenska piloterna har. 
 

Metoddiskussion 
 
Det fanns flera skäl till valet av metod. En anledning var att den kvantitativa ansatsen lämpar 
sig bättre när man vill kartlägga ett relativt outforskat område. Andra skäl till metodvalet var 
möjligheten att kunna uttala sig om en specifik yrkesgrupp, skapa en distans till objektet och 
för att kunna möjliggöra anonymitet. Ett problem med en kvantitativ metod är att man inte vet 
varför resultatet blev som det blev. En mer kvalitativ ansats hade kanske kunnat besvara 
frågor om varför resultatet blev som det blev, men eftersom en del av syftet med den här 
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undersökningen var att piloterna skulle få besvara frågorna anonymt lämpade sig den 
kvantitativa ansatsen bättre. En del frågor i enkäten var av känslig karaktär och därför var det 
viktigt att deltagarna fick svara i en enkät för att minimera känslan av bli utlämnad som 
annars skulle kunna vara en risk vid en intervjusituation. För anonymitetens skull ombads 
respondenterna också att ange sin ålder i intervall. Då det finns få äldre JAS 39 piloter på 
förband och att det därmed kunde finnas en risk att denna kategori kände sig utlämnade 
ombads respondenterna, för att minimera den risken, att uppge sin ålder i intervall. Detta 
innebar att man inte kunde redovisa den exakta åldern, men eftersom det bedömdes viktigare 
att skydda respondenterna ansågs åldersintervall vara bättre. 
 
En kvantitativ ansats kunde också vara en fördel eftersom jag är känd i verksamheten samt att 
det i organisationen kan finnas en misstänksamhet mot beteendevetare (Weibull, 2003a), då 
en sådan kontakt ofta inneburit en bedömning av piloten i något avseende. I det här fallet kan 
min organisationskännedom ha varit en fördel eftersom jag lättare kunde ställa relevanta 
frågor och till viss del kunde ha förståelse för deltagarnas situation. Detta betonas av 
Svensson och Starrin (1996) och Jacobsen (2002) som menar att ha förkunskaper på ett 
område som man skall undersöka är viktigt för att man skall kunna bestämma syftet med 
undersökningen samt hur data skall samlas in. Närhet till forskningsobjektet kan också ge en 
bättre möjlighet att gå djupare in i människors uppfattningar och tolkningar av olika system 
(Svensson & Starrin, 1996; Jacobsen, 2002). 
 
En annan risk med den kvantitativa ansatsen är att svaren kan bli hur respondenterna uppfattar 
forskarens tolkning av verkligheten mer än hur respondenterna uppfattar den (Jacobsen, 
2002). För att minska den risken genomfördes en pilottestning av enkäten för att säkerställa 
att frågorna skulle uppfattas som relevanta. Jacobsen (2002) menar också att till exempel 
svarsalternativ och ordningsföljden på frågorna kan påverka deltagarnas svar. Eftersom 
svarsfrekvensen uppgick till 67% och att det interna bortfallet var minimalt kan upplägget av 
enkäten bedömas som tillfredsställande. Det var anmärkningsvärt att så många piloter fick 
höga poäng på SRE, vilket skulle kunna tyda på ett problem med ifyllandet av formuläret. 
Delen med SRE i enkäten var på engelska och det måste tas i beaktande att det kanske inte var 
helt enkelt att förstå den engelska instruktionen, vilket skulle kunna ha lett till att deltagarna 
inte svarade med för dem verkligheten överensstämmande. En översättning till svenska hade 
förmodligen gjort formuläret lättare att fylla i, men översättning av instrument är tidskrävande 
och kostsamt (Brislin, Lonner & Thorndike, 1973), vilket också måste tas i beaktande när det 
gäller undersökningar med begränsad tid och ekonomiska resurser. För att stärka reliabiliteten 
användes redan befintliga skattningsformulär, vilket skulle kunna ha påverkat deltagarna då 
vissa frågor kan för dem ha uppfattats som irrelevanta eller konstiga. För att minska den 
aspekten kunde ett eget enkätformulär ha utformats, men då hade reliabiliteten blivit lidande. 
För att stärka den inre validiteten fick de tre piloter, som granskade enkätfrågorna, också 
pilottesta enkäten och komma med synpunkter innan utskick. Där framkom inte att frågorna 
skulle kunna uppfattas som problematiska. 
 
En faktor som inte kunde förutses som påverkade resultatet var bortfallet. Skälet till att 33% 
inte svarade på enkäten kunde varit flera. En anledning kunde ha varit att man faktiskt inte var 
på arbetsplatsen på grund av utbildning, pappaledighet, semester etc. när enkäten 
distribuerades. En annan anledning kunde vara att man mådde så pass bra eller dåligt att man 
inte ville fylla i enkäten. En tredje anledning kunde bero på frivilligheten att deltaga gjorde att 
man avstod. För att minska bortfallet kunde divisionscheferna ha informerats ytterligare 
beträffande vikten av att uppge det exakta antalet tillgängliga piloter. Nu fanns risken att man 
talade om exakt antalet anställda istället för hur många som faktiskt skulle kunna fylla i 
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enkäten. Eftersom undersökningen var en totalundersökning innebar det att information från 
67% av den totala populationen hade uttalat sig, vilket skulle kunna innebära att 
generaliserbarheten var god. Problemet är att vi inte vet varför 33% valde att inte besvara 
enkäten, vilket också innebär att man inte vet vilket klientel som representerat urvalet. Detta 
är något som Jacobsen (2002) också nämner att bortfallet kan bli systematiskt snett när en 
speciell grupp inte kommer med i undersökningen. Det var svårt i det här fallet att uttala sig 
om ett systematiskt snett urval då man på grund av anonymitetskravet inte vet vilka piloter 
som inte hade besvarat enkäten. Det bedöms ändå att urvalet inte var alltför snedvridet då så 
pass många som 87 piloter valde att deltaga i undersökningen. 
 
Jacobsen (2002) menar att ju mer komplexa fenomen man vill undersöka, desto fler frågor bör 
man ställa. Hälsa kan vara svårt att mäta och därför kunde studien gjorts bättre genom att ha 
haft flera olika skattningsformulär som mätte samma sak. Nackdelen med ett sådant upplägg 
är att längden på enkäten ökar, vilket kan göra att bortfallet också ökar. Dessutom kunde 
kanske en del av bortfallet bero på både längd och/eller frågornas karaktär eftersom vissa av 
frågorna kunde upplevas som känsliga. Det skall också tilläggas att studien genomfördes i en 
tid då det var stora neddragningar inom Försvarsmakten, vilket skulle kunna vara en faktor 
som påverkade resultatet. 
 

Slutsatser 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka och beskriva svenska stridspiloters upplevda 
mentala hälsa. På grund av att militära piloter i Sverige har ett gediget uttagningsförfarande 
och följs upp av flygläkare under hela deras karriär fanns det anledning att tro att denna 
yrkesgrupp var stabil och hade en god mental hälsa. Då det finns forskning som visar att 
piloter fortsätter att flyga trots psykiska problem eftersom de är rädda för konsekvenserna om 
de berättar för flygläkaren om sina svårigheter (Ahmadi & Alireza, 2007; Flynn et al., 1996) 
fanns det anledning att undersöka den psykiska hälsan hos den här yrkesgruppen anonymt. 
Eftersom stridspiloters vardag präglas av högt tempo, fysisk belastning, snabba beslut och 
risker (MIFSÖ, 2000) och resultatet från denna undersökning visade att en större andel av 
piloterna i studien hade symptom på både depression och ångest, bedöms den nu icke 
anonyma hälsouppföljningen vara otillräcklig för att upptäcka personer med psykisk ohälsa. 
För att piloter skall våga berätta om mental ohälsa bör också organisationen se över sitt 
förhållningssätt och de konsekvenser det kan få för den enskilde om han berättar om psykiska 
problem. Då ohälsa också kan uppstå av att vara underutnyttjad och piloters huvuduppgift är 
att flyga, och att flygtiden framöver kommer att vara begränsad, är det också viktigt man ser 
över hur man skall kunna tillgodose behovet av relevanta arbetsuppgifter. Dessutom är det 
viktigt att i ett tidigt skede minska och förebygga mental ohälsa hos denna yrkesgrupp, inte 
bara ur ett flygsäkerhetsperspektiv utan också på grund av att tidiga interventioner ger bättre 
resultat. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
En kvalitativ undersökning skulle vara intressant att genomföra som ett komplement till den 
här studien. Dessutom skulle det vara intressant att vidare utforska piloternas sömnvanor med 
avseende på sömnmönster och störningar i sömnen eftersom de frågorna inte ställdes i den här 
undersökningen. En longitudinell studie över piloters hälsa skulle också vara ett intressant 
område att studera för att se om det finns vissa perioder i karriären/livet som påverkar mer än 
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andra. Något som inte heller berörs i denna uppsats är piloternas coopingstrategier. Tidigare 
forskning menar att den här yrkesgruppen generellt sett hanterar stress mycket bra, men vad 
beror det på? Det skulle också vara intressant att studera piloter med hög arbets- och/eller 
familjerelaterad stress och hur de i samband med det upplever flygningen. Är flygning enbart 
ytterligare en belastning i det sammanhanget (som viss forskning antyder) eller kan 
flygningen vara ett sätt att koppla bort annan stress och verka som någon form av medveten 
närvaro? Kan det vara så att det finns piloter som faktiskt mår bättre av att flyga med hög 
mental belastning trots att forskningen säger annorlunda? Ett annat relativt outforskat område 
är piloternas sociala stöd och hur mycket deras relationsproblem påverkar dem. Forskning 
har, som tidigare angivits, visat att piloter som varit med om flygrelaterade olyckor oftare 
hade problem i sina äktenskap samt att det är viktigt att man undersöker hur piloter hanterar 
sina relationsproblem. Dessutom finns det fler kategorier av piloter i Försvarsmakten, som till 
exempel transportflyg- och helikopterpiloter, som också skulle vara intressant att studera ur 
ett mentalt hälsoperspektiv. 
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