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Utveckling av enkät för mätning av riskperception hos soldater och 
officerare: 

Vikten av kunskap och erfarenhet för att bedöma risker 
 
Den föreliggande studien undersöker om en omarbetad version av skalan Risk 
Perception Self (RPS) och Risk Perception Other (RPO) som Hunter (2002) 
vidareutvecklade från Imhoff och Levine (1981) för att mäta riskperception hos 
piloter, även mäter riskperception hos militär personal.  Hunters skala bestod av 
(RPS=26, RPO=17) frågescenarier uppdelade i 2 perspektiv föreställande typiska 
risksituationer som piloter kan möta i sitt arbete. Skalan översattes till svenska och 
scenarierna anpassades till risksituationer av allmänmilitär karaktär som 
militärpersonal förstår och möter i sitt arbete. Den omarbetade skalan besvarades av 
153 militärer, 20-66 år gamla, genomsnittsålder 32.5, 17% kvinnor. Deltagarnas 
erfarenhet av militär verksamhet varierade, Erfarna individer var soldater som hade 
genomgått grundläggande militär-, soldat- och befattningsutbildning (n=93). 
Noviser var soldater som hade nyligen påbörjat sin utbildning (n=60).  Skalan hade 
god reliabilitet (Chronbach α för RPS=0.88, RPO=0,89) och Hunters skalas struktur 
kunde till stor del återfinnas i den omarbetade skalan. Den omarbetade 
riskperceptionsskalan användes därefter för att undersöka om studiedeltagarnas 
kunskap, erfarenhet, kön och ålder påverkar riskperceptionen och om den kontexten 
man befinner sig i när man besvarar frågorna påverkar deltagarnas riskuppfattning. 
Resultaten visade att Erfarna deltagare bedömer risker som mindre farliga. Kvinnor 
och äldre bedömer risker som farligare och personal tillhörande stridande förband 
bedömer risker som mindre farliga än personal vid stödjande förband. Dessa resultat 
är i huvudsak i linje med tidigare forskning vilket tyder på att den omarbetade skalan 
förmår att mäta riskperception bland militär personal. Generellt bedömde Noviser 
risker som farligare jämfört med Erfarna i underdimensionerna Självorsakade risker, 
Externa hot och Riskbenägna beslut oavsett vilken kontext de befann sig i när de 
fyllde i enkäten. 
 
Nyckelord: Psykologi, säkerhet, risk, riskperception, militär, officer, soldat, 
frågeformulär. 
 
Development of a questionnaire for the measurement of risk perception 

among soldiers and officers: 
The importance of knowledge and experience when assessing risks  

 
The present study investigated whether a revised version of the scale Risk Perception 
Self (RPS) and the Hazard Perception Other (RPO) that Hunter (2002) developed 
from Imhoff and Levine (1981) to measure the risk perception of pilots, also 
measures risk perception among military personnel. Hunters scale consisted of 
(RPS=26, RPO=17) scenarios divided in 2 perspectives depicting typical risk 
situations that pilots faced in their work. The scale was translated into Swedish and 
the scenarios adjusted to risk situations of general military nature as military 
personnel would understand and encounter in their work. The revised scale was 
answered by 153 servicemen, 20-66 years old, average age 32.5; 17% women. The 
participants' experience of military operations varied: Experienced individuals were 
soldiers who had undergone basic military training and specific military training (n 
= 93). Novices were soldiers who had recently started their training (n = 60). The 
scale had good reliability (Cronbach α = 0.88 for RPS, RPO = 0.89) and the factor-
structure of Hunter’s scale replicated reasonably well in the revised scale. The 
revised risk perception scale was then used to investigate whether the study 
participants´ knowledge, experience, gender and age affected risk perception and if 
the respondents’ contexts affected the participants´ risk perception.  
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The results showed that Experienced participants assessed risks as less dangerous. 
Women and older people assessed risks as more dangerous, and personnel associated 
with combat units assessed risks as less dangerous than personnel in supporting units. 
These results are generally in line with previous research and suggest that the revised 
scale is capable of measuring the risk perception among military personnel. An 
interesting result was that the context in which the participants answered the 
questionnaire also affected risk perception. Generally, Novices assessed risks as 
more dangerous than experienced in self-made hazards, external threats and risk-
prone decisions regardless of what context they were in when they filled in the 
questionnaire. 
 
Key words: Psychology, safety, risk, risk perception, military, officer, soldier, 
questionnaire. 
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Beslutsfattning är en komplex och viktig process som berör alla aktiviteter en människa ställs 
inför. Beslutsfattning handlar om att generera olika handlingsalternativ för att sedan välja det 
mest fördelaktiga. Det som gör beslutsfattning komplext är att det sammanför olika delar av 
psykologin: kognitiv-, personlighets- och socialpsykologi. Ett sätt att kategorisera beslut är 
utifrån rutinmässiga- eller nya situationer som individen ställs inför. Beslut som bygger på rutin 
är ofta snabba och innefattar ofta en låg risknivå. Tidigare beslut vägleder beslutsfattare. När 
nya situationer skall hanteras finns det ingen vägledning från ett tidigare beslut. Besluten tar 
ofta lång tid och infattar en högre risknivå. Ett alternativt sätt att kategorisera beslut är efter 
situationens inneboende risknivå som ligger till grund för beslutsfattningen. Individer har olika 
inställningar till risk där vissa blir paralyserade av risk och andra helt bortser ifrån risknivån i 
ett beslut (Furnham, 2005). 

Forskning har visat att det sällan finns bra alternativ att välja mellan under kriser och krig, 
besluten innehåller mer eller mindre risk (Larsson, 2015). Under sådana situationer förlitar sig 
erfarna beslutsfattare på mönstermatchning för att fatta snabba beslut istället för att generera 
olika handlingsalternativ (Klein, 2015). Detta sätt att fatta beslut kallas naturalistisk 
beslutsfattning och grundar på tyst kunskap som består av intuition och erfarenhet. Individen 
identifierar ett alternativ genom att uppfatta markörer eller situationer i omgivningen som 
omedvetet matchas mot en repertoar av olika mönster. Specifika eller generella erfarenhet från 
flera olika situationer och beslut skapar dessa mönster (Klein, 2015). Ett exempel på tyst 
kunskap (Schmitt, 1994) är att tillämpa rätt procedurer i en given situation kopplat till den 
aktuella risknivån (Schmitt, 1994).  

Wilde (2014) föreslog en teori för förklaring av relationen mellan riskperception och 
risktagande som anses mycket framgångsrik inom detta område och som han kallade 
Homeostasteorin. Enligt teorin, accepterar människor en viss nivå av risk som kan påverka bl.a. 
välmående och säkerhet för individen. Risken är subjektivt uppskattad och jämförs mot de 
fördelar eller vinster individen hoppas få genom att utföra handlingen. I en kontinuerligt 
pågående process genomförs kontroller för att avläsa vilken risknivå som individen upplever 
att de utsätts för jämfört med vilken risknivå som de är villiga att acceptera. Människor anpassar 
sitt beteende för att matcha den upplevda risknivån med den accepterade risknivån vilket 
resulterar i olika handlingsalternativ som ökar eller minskar den accepterade risknivån (Wilde, 
2014). 

Den accepterade risknivån kan påverkas av olika motiv som kan vara t.ex. ekonomiska 
eller sociala. Motiven påverkar vilket beteende som tillämpas och kan leda till att ett farligare 
handlingsalternativ väljs för att tillfredsställa det specifika motivet (Wilder, 2014). Ett exempel 
som Sitkin och Pablo (1992) använder är organisationens kontrollsystem som mäter olika 
resultat t.ex. ekonomiska. Organisationen kan fostra individen att ta mer eller mindre riskfyllda 
beslut med hjälp av ett belöningssystem där vissa resultat premieras. Genom att endast fokusera 
på resultatet av ett beslut utan att utvärdera beslutsunderlaget, stimuleras individen till att ta 
högre risker. Ett belöningssystem som är processorienterat bygger istället på utvärdering av de 
premisser och faktorer som beslutet togs efter vilket påverkar individen till att fatta mindre 
riskfyllda beslut. Individer som arbetar i organisationer med höga vinstkrav är mer benägna att 
ta högre risker för att uppnå de uppsatta organisatoriska målen än medarbetare som arbetar i 
organisationer med lägre vinstkrav (Sitkin & Pablo, 1992). I haveriutredning mellan två svenska 
helikoptrar som krockade i luften och där personalen förolyckades framkom att de 
organisatoriska kraven bidragit till att försämra flygsäkerhet, produktion av flygtimmar 
prioriterades framför flygsäkerheten. Pressen från ledningen att producera flygtid skapade en 
negativ attityd till risk vilket medförde att tillbud inte uppmärksammades (Kecklund, Anderzén, 
Weikert & Petterson, 2008). Organisatoriska krav och förväntningar återfinns även i 
haveriutredning av en fartygsolycka där en stridsbåt 90 börjar ta in vatten genom en av 
stävluckorna för att senare kapsejsa, besättningen undkom utan skador (Statens 
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haverikommission, 2008a). Organisationskulturen inom vissa regementen och flottiljer ger 
utryck för att krig innebär risktagning vilket påverkar hur militära enheter utformar och bedriver 
träning och övning. Farliga situationer blev en del av kulturen och bidrog till att personalen inte 
följde de interna styrningarna och säkerhetsdokument vilket påverkade flygsäkerheten 
(Kecklund, Anderzén, Weikert & Petterson, 2008) och sjösäkerhet (Statens haverikommission, 
2008a). 

Risk och riskperception. Begreppet har enligt Rausand och Bouwer Utne (2009) många 
definitioner, gemensamt för huvuddelen är att de bygger på en kombination av sannolikhet och 
konsekvens av att en negativ händelse skall inträffa. ”Ett uttryck för den fara som en oönskad 
händelse utgör för människor, miljö eller materiella värden, och där risken uttrycks av 
sannolikheten för och konsekvenserna av oönskade händelser” (Rausand & Bouwer Utne, 2009, 
s. 369). 

Utifrån forskningslitteraturen finns det olika sätt att beskriva riskperception, dels som en 
kognitions (Slovic, 2000), personlighets- (Beyer, Fasolo, Graeff & Hillege, 2015) eller 
socialpsykologiskt (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1982) perspektiv. De olika perspektiven 
styr vilka faktorer som lyfts fram som viktiga i processen att bedöma situationers risknivå.  

Personlighetspsykologiskt perspektiv. Forskningen inom personlighetspsykologi har 
sedan 1930-talet undersökt ett stort antal personlighetsegenskaper som kulminerade i 
femfactorsmodellen, en modell som består av 5 olika dimensioner/personlighetsegenskaper: 
extraversion; samvetsgrannhet; öppenhet; medgörlighet; neuroticism (McCrae & Costa, 1991). 
En individ med höga värden i Extraversion karakteriseras som dominant, utåtriktad energisk, 
stimulationssökande (McCrae & Costa, 1991). Höga värden i Samvetsgrannhet karakteriseras 
som målmedvetenhet, ordning, struktur (Furnham, 2005). Höga värden i Öppenhet 
karakteriseras som intellektuell, nyfiken, känslomässig, analytisk, fantasifull (McCrae & Costa, 
1991). En individ med höga värden i Medgörlighet karakteriseras som villig att samarbeta, 
undviker konflikter och är godhjärtad (Furnham, 2005). Höga värden i Neuroticism 
karakteriseras som frustrerad, låg stresstålighet, skam, hopplöshet (McCrae & Costa, 1991). 
Höga värden i extraversion och öppenhet har visat sig indikera en ökad risktagning. Höga 
värden i samvetsgrannhet, medgörlighet och neuroticism leder till en minskad risktagning vilket 
förklaras av att dessa individer vill ha ordning, struktur och uppvisar ofta en orolighet inför 
förändring (Beyer, Fasolo, Graeff & Hillege, 2015; Furnham, 2005). 

Socialpsykologiskt perspektiv. Riskperception beskriver människors uppfattning om deras 
egen sårbarhet när de hanterar och möter faror med ett negativt utfall (Slovic, 1987; 1992).  
Riskperceptionen påverkas av olika känslor vilket leder till att besluten inte är grundade på 
logiska resonemang (Slovic, 2010). Situationer som bidrar till fördelaktiga eller gynnsamma 
förhållanden färgar bedömningen av risk och leder till att risken bedöms lägre. Bedömningen 
av risk i situationer som leder till något ogynnsamt, leder till att risken uppfattas som farligare 
(Slovic, 2010). Förutom känslor påverkas riskperceptionen av det upplevda antalet individer 
som exponeras för risken (Slovic, Fischhoff och Lichtenstein, 1982). 

Slovic (2010) föreslår en modell där riskperceptionen sker i olika steg och på olika nivåer 
beroende på hur mycket kunskap och erfarenhet av risken individen har samt vilka känslor som 
risken framkallar. Ett förstasteg innebär ytlig kunskap och lite eller ingen erfarenhet av 
risksituationen. När individens kunskap ökar, skapas en djupare förståelse om den aktuella 
risken. Ett exempel är rökning. De flesta människor vet att rökning är skadligt för hälsan vilket 
formar individens riskperception. Rökning kan i vissa grupper ge tillhörighet och status. För 
vissa leder rökningen till sjukdom, där individen får uppleva de negativa konsekvenserna av 
rökningen. Sjukdomen skapar erfarenheter och framkallar känslor som bidrar till att förändra 
individens riskperception om rökning. Individer som varit inblandade i olyckor eller negativa 
händelser bedömer liknade situationer som farligare än individer som inte varit inbladade i 
olyckor. Det förekommer en generaliseringseffekt, människor som upplevt en specifik händelse 
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som t.ex. en husbrand tenderar även att skatta terroristhot som mer sannolikt än individer som 
inte upplevt en husbrand. Båda händelserna sker ofta utan förvarning och drabbar ofta 
oskyldiga.  (Knuth, Kehl, Hulse & Schmidt, 2014). Terrorism riktar sig mot allmänheten och 
syftar till att skapa rädsla (Jordan, 2016). 

Kognitionspsykologiskt perspektiv. Människor beskrivs som flexibla och kan påverkas av 
en mängd faktorer som utbildning och erfarenhet (Furnham, 2005). Riskperception är subjektiv 
och påverkas av individuell heuristik (Slovic, 2000). Riskperception är unikt för varje situation 
och tjänar ett specifikt syfte (Slovic, 2010). Men individen påverkas av interaktionen med 
omgivningen vilket medför svårigheter att förstå hur människor tänker och resonerar när de 
fattar beslut (Furnham, 2005). Riskperception består av individuella bedömningar av hur farlig 
risken är samt individuell beslutsfattning om lämpliga åtgärder för att hantera risken. Utöver 
kunskap, erfarenhet, utbildning och träning finns två faktorer, ålder och kön, som visat sig 
påverka riskperception. När det gäller ålder har Lazo, Kinnel och Fisher (2000) visat att äldre 
individer värderar risker som farligare än yngre. Lazo m.fl. (2000) finner stöd för att ålder 
påverkar riskperceptionen på en övergripande och generell nivå, vilket kopplas till 
livserfarenhet. Äldre har haft möjlighet att möta flera olika situationer genom livet vilket skapar 
olika erfarenheter. 

Flera studier har undersökt hur män och kvinnor bedömer olika risker. De flesta studier 
redovisar att män är mer benägna att bedöma risker som lägre än vad kvinnor är (Slovic, 1999). 
I en studie om riskperception svarade kvinnor att risken var högre på samtliga frågor än vad 
män gjorde (Finucane, Slovic, Mertz & Satterfield, 2000). Endast en studie av Lazo, Kinnell 
och Fisher (2000) visar på motsatta resultat, att män bedömer risker i ekosystemet som farligare 
än vad kvinnor gör. Enligt Lazo m.fl. (2000) var riskerna generellt beskrivna, resultatet 
kopplades till sociodemografiska faktorer.  
Till det kognitionspsykologiska perspektivet hör Hunters (2000) definition av riskperception: 
"Risk perception is the recognition of the risk inherent in a situation. Risk perception may be 
mediated both by the characteristics of the situation and the characteristics of the viewer. 
Situations which present a high level of risk for one person may present only low risk for 
another.” (Hunter, 2002, s. 3). 
 Tillämpning inom luftfart och högriskmiljöer. Riskperception är ett område som växt 
fram för att förklara varför olyckor och tillbud inträffar (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 
1982). Inom luftfart har det funnits ett intresse av att kartlägga hur individens kognitiva 
processer påverkar uppfattningen av risk och hur den bedöms innan olyckstillfället. Flera 
studier av piloters riskperception har visat att kunskap och erfarenhet påverkar riskperceptionen 
(Hunter, 2002; Hunter, 2005; Hunter, 2006; Joseph & Reddy, 2013). Kunskap och erfarenhet 
är viktiga komponenter för att individen skall ställa rätt frågor om den rådande risken vilket 
underlättar hanteringen av osäkerheter (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1982). Kunskap inom 
området som risken uppträder i bidrar till att individen kan förstå risken och dess negativa 
konsekvenser (Sitkin & Pablo, 1992; Hunter, 2006).  

Träning i form av en pilots antal flygtimmar har betydelse för hur individen uppfattar 
risker och hjälper individen att hitta handlingsalternativ även i stressande och tidspressade 
situationer (Stewart, 2006). Enligt Joseph och Reddy (2013) bedömer erfarna piloter riskfyllda 
situationer som mindre farliga än oerfarna piloter. Joseph och Reddy har visat att kontinuerlig 
exponering av risk skapar en mer riskbenägen attityd hos piloten, vilket leder till att farliga 
situationer värderas som mindre riskabla. Individen som ofta exponeras för risker tenderar att 
ha en övertro på den egna förmågan, vilket leder till att risker värderas lägre. 
 Avsaknad av erfarenhet kan även bidra till att risker inte upptäcks hos oerfarna piloter, två 
förklaringar ges av Burian, Orasanu och Hitt (2000). Bristande erfarenhet från träning och 
övning kan leda till att den farliga situationen inte uppmärksammas, varningslampor, 
instrument och väderfenomen blir inte varselklockor för piloten. Burian m.fl. menar även att 
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oerfarna piloter som har en mindre mängd flygtimmar har svårt med att lita på sina 
sinnesintryck t.ex. hörsel för att identifiera missljud i en motor, vilket bidrar till att de fortsätter 
sin planerade rutt trots fara. Bristande erfarenhet kan leda till felaktiga antaganden och 
kategoriseringar av risken, vilket bidrar till att situationens risknivå feltolkas (Hunter, 2006). 
Den individuella bedömningen av risk sker ofta efter ett invant eller rutinmässigt mönster vilket 
leder till att individens agerande när den utsätts för risk blir förutsägbart. När individen möter 
nya risker som inte finns med i erfarenhets- eller kunskapsbanken jämförs risken med andra 
linkande risker. Individen använder sin erfarenhet för att göra risken mer begriplig och 
hanterbar. Individen kan även placera risken i en annan kontext. När individen förenklar risken 
eller byter kontext för att göra risken mer begriplig och hanterbar påverkas riskperceptionen. 
Nyanser och detaljer försvinner eller blir otydliga vilket medför att risken tolkas efter felaktiga 
premisser (Sitkin & Pablo, 1992; Slovic, 1987). 

En faktor som påverkar förmågan att förstå och analysera risker är utbildning om och 
träning i att upptäcka risker och situationer som riskerna uppträder i.  Utbildning och träning 
behöver koncentreras till de specifika områden som risken omfattar för att individen skall kunna 
känna igen det farliga vilket leder till att medvetandegöra risken. Den riktade utbildningen 
skapar kunskap om olika varningssignaler t.ex. motorlampan i en bil. Varningssignalens 
farlighetsgrad kan adresseras med stöd av den riktade utbildningen, vilket leder till att allvarliga 
fel identifieras och värderas som farliga av individen (Molesworth & Chang, 2009). Riktad 
utbildning påverkar individens attityder till olika risker vilket minskar risken för olyckor 
(Hunter, 2005). 
 Utbildningsnivån i form av generell skol- och akademiskutbildning kan också påverka 
riskperceptionen. I en studie av Slovic (1999) undersöktes allmänhetens uppfattning om risker 
med kärnkraft och kemikalieindustrier. Studiens resultat visade att människor med högre 
utbildningsnivå värderade riskerna med kärnkraft och kemikalieindustrier lägre än människor 
med lägre utbildningsnivå. 
 Inom verksamheter som kräver en hög tillförlitlighet t.ex. luftfart och oljeproduktion krävs 
mer än specifikt riktad utbildning för att nå den uppsatta säkerhetsnivån. Ett haveri kan inom 
dessa områden leda till omfattande skador på människa eller miljö. Ledarskap och den 
individuella förmågan att fatta beslut anses som två viktiga kompetensområden. Dessa områden 
har visat sig vara relevanta för säkerheten på arbetsplatsen. För att öka säkerheten inom dessa 
verksamheter tränas dessa kompetenser specifikt i olika besättningsträningsprogram (Flin, 
Mearns, O´Connor & Bryden, 2000). 

Riskperception i den militära kontexten. Förmågan att uppfatta och bedöma risker är 
viktigt för de individer som arbetar i högriskmiljöer t.ex. militärer (Börjesson, Östberg och 
Enander, 2015). Utifrån artikelsökningarna som genomfördes inför genomförandet av den 
föreliggande studien verkar det råda brist på publicerade studier om riskperception inom den 
militära verksamheten. Det finns flera forskare som studerat riskperception i andra 
verksamheter men inte specifikt det militära området. Börjesson, Lajksjö och Enander, (2007) 
identifierar samma problematik avseende avsaknaden av forskning om riskperception inom den 
militära kontexten, som specifikt undersöker hur soldater och officerare bedömer risker. 
Börjesson m.fl. (2007) menar att de resultat som tyder på att individfaktorer såsom kön och 
ålder påverkar riskperception borde vara tillämpbara även inom den militära kontexten men 
antagandet har inte prövats i någon tidigare studie (Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007). 

Konflikten mellan militära krav och samhällsförväntningar. Enligt den militärstrategiska 
doktrinen förutsätter militära operationer risktagning för att nå de uppsatta målen. De militära 
begreppen kraftsamling och handlingsfrihet innebär att vissa risker behöver tas för att 
möjliggöra framgångar. Soldater och officerare skall genom träning och övning förbereda sig 
fysiskt och psykiskt på kris och krig. Den individuella förmågan att bedöma risker påverkar det 
taktiska tillvägagångsättet i en krigssituation (Försvarsmakten, 2011). Emellertid är skador på 
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utrustning och personal under fredstider ett växande problem vilket framkommer i flera 
rapporter av Statens haverikommissionen (2008b) och Statens haverikommissionen (2006) av 
olycksutredningar inom Försvarsmakten. I en amerikansk artikel av Worrell (1997) 
framkommer att fler amerikanska soldater har dött i olyckor än i strid. En bidragande orsak till 
dödsfallen enligt Worrell är att personalen brutit mot gällande säkerhetsföreskrifter vilket 
bekräftas i rapporterna av statens haverikommission. Enligt Turner och Tennant (2010) tar det 
tid för militär personal att anpassa sig till vardagliga arbetsuppgifter efter en militär insats. 

Killgore, Kelley och Balkins (2010) resultat visade att soldater som kommer hem från en 
militär insats tar större risker under några månader efter hemkomsten till förbandet. I ett försök 
att undersöka soldaternas uppfattningar om risker och säkerhet genomförde Rydkvist och 
Schüler (2015) intervjuer med fyra soldater och fem officerare. Under intervjuerna framkom att 
deltagarna skilde mellan risker uppkomna i samband med militär övning och risker relaterade 
till det dagliga arbetet vid kasern. Risker under en militär övning upplevdes allvarligare och 
utgjorde ett större hot mot soldaternas säkerhet medan arbetsmomenten som genomfördes i den 
dagliga verksamheten vid kasern inte uppfattades innefatta risker. Deltagarnas kunskaper om 
gällande säkerhetsrutiner och föreskrifter som styr säkerheten under en övning var större än 
deras kunskaper om andra gällande säkerhetsdokument för reglering av daglig 
kasernverksamhet. Resultaten från studien skulle kunna tyda på att deltagarna inte uppfattade 
riskerna med vardagsuppgifter inom kasernverksamhet vilket skulle kunna vara en förklaring 
till varför militärpersonal bryter mot vissa säkerhetsföreskrifter. Dessa resultat och avsaknaden 
av studier om riskperception inom militärverksamhet motiverar behovet av att genomföra en 
kvantitativ studie med fler deltagare. Vid en sökning av litteraturen fanns skalor som mätte 
riskperception inom domänspecifika områden såsom sexuella risker (Weber, Blais & Betz, 
2002), sjukdomsspridning inom sociala nätverk (Kitchovitch & Li`o, 2012) och flyget (Hunter, 
2002; 2006) men inte för militärverksamhet. Hunter (2002) utvecklade och använde ett flertal 
skalor ämnade att mäta riskperception, risktolerans och attityder till risk. Skalorna användes i 
flera studier och har visat sig vara anpassningsbara till olika miljöer inom flygsäkerhet för 
militära och civila piloter (Hunter, 2005; Hunter, 2006). Skalan (Hunter, 2002) om 
riskperception var möjlig att anpassa till den domänen som är relevant för den föreliggande 
studien. 

Behovet av att mäta riskperception inom den militära verksamheten är inte enbart kopplat 
till att öka den vardagliga säkerheten (Försvarsmakten, 2011; Arbetsmiljöverket, 2001). Det har 
visat sig i flera historiska krig och konflikter att risktagning är en egenskap som är viktig för att 
nå taktiska och strategiska framgångar (Försvarsmakten, 2011) t.ex. genom att överraska 
motståndaren (Försvarsmakten, 2013). Genom att utsätta en mindre del av de militära förbanden 
för en farligare situation kan huvuddelen av de militära förbanden slå motståndarens oskyddade 
delar och uppnå överraskning och ett beslutsdilemma (Försvarsmakten, 2013). Dagens soldater 
och officerare behöver ständigt kompromissa mellan två eller tre olika perspektiv på säkerhet. 
Det ena perspektivet som är influerad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter accepterar inga risker, 
det andra perspektivet innebär att individen förväntas ta risker för att nå taktiska vinster där 
styrkeförhållandena är likvärdiga. Det tredje perspektivet innebär att individen möter ett 
asymmetriskt hot där en starkare part möter en synbart svagare part. Behovet att utveckla ett 
instrument som kan selektera individer till rätt befattningar är påtagligt i dagens verksamhet 
(Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007).  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka om en omarbetad version av instrumentet 
som Hunter, (2002) använde för att mäta riskperception hos piloter, även mäter riskperception 
hos soldater och officerare. Den forskning som existerar inom riskperception är främst kopplad 
till den civila aspekten av riskperception: ”De särskilda förhållanden som präglar militär 
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verksamhet innebär också att det inte är givet att lärdomar från civil riskforskning direkt kan 
tillämpas. Däremot kan erfarenheter från en annan tillämpningsdomän ge uppslag till 
intressanta frågeställningar” (Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007, s. 40). Förhållanden som 
existerar inom militära enheter med kamratskap, stress, risk, miljö, hierarki och vapen skapar 
förutsättningar som inte återfinns i de civila mätningar av riskperception som tidigare forskare 
genomfört (Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007). 

Föreliggande studies resultat förväntas vara i linje med tidigare forskningsresultat inom 
riskperception utanför den militära kontexten: Ökad akademiskutbildning och erfarenhet av 
olika beslutssituationer har en negativ påverkan på riskperceptionen och leder till att risker 
uppfattas som mindre farlig (Slovic, 1999; Joseph & Reddy, 2013); kvinnor bedömer risker 
som farliga i ökad omfattning jämfört med män (Finucane, Slovic, Mertz & Satterfield, 2000); 
Äldre bedömer risker som farligare jämfört med vad yngre gör (Lazo, Kinnell & Fisher 2000). 
I syfte att validera den omarbetade skalan kommer följande frågor och hypoteser att undersökas: 
 
F1: Vilka faktorer (militär utbildning; högskoleutbildning; arbetserfarenhet; barn; 

förbandsinriktning; vapenutbildning; sprängutbildning; fallskärmshoppning; 
dykcertifikat; extra säkerhetsutbildning inom elsäkerhet och arbetsmiljö; 
körkortsbehörighet och förarbevis) påverkar riskperception hos militärer?  

 
H1:  Det finns en skillnad mellan hur Erfarna och Noviser soldater och officerare uppfattar 

risker. Soldater och officerare med mer militär utbildning bedömer situationerna som 
mindre farliga jämför med soldater och officerare med mindre utbildning. 

H2: Det finns en skillnad mellan hur Erfarna och Noviser bedömer risker under 
militärövning och i arbetet med vardagliga arbetsuppgifter. Noviser och Erfarna 
bedömer risker som farligare när enkäten fylls i under en militär övning än under 
vardagsarbete (kontext).   

H3: Kön påverkar riskperceptionen, resultat från tidigare studier har identifierat att kvinnor 
bedömer risker som farligare.  

H4: Ålder har ett positivt samband med riskperception. Äldre bedömer risker som farligare 
än yngre.  

 
Metod 

 
Deltagare 
 
Underlaget i studien insamlades från olika delar av Sverige och Norge. Samtliga deltagare hade 
svenskt medborgarskap vilket är ett krav för att vara anställd i Försvarsmakten. Deltagarna var 
yrkesverksamma på olika förband: Göteborg, Försvarsmedicincentrum; Eksjö (Göta 
ingenjörregemente); Skövde, Skaraborgs regemente och Trängregementet; Karlsborg, 
Livregementets husarer; Arvidsjaur, Norrbottens regemente/Arméns jägarbataljon; Halmstad, 
Luftvärnsregementet och Försvarsmaktens tekniska skola; Stockholm, Försvarshögskolan. 
Deltagarna hade olika tjänstegrader från rekryt under utbildning till överstelöjtnant. Den 
akademiska spridningen varierade från gymnasieutbildning till officersutbildad med annan 
högskoleutbildning som var fyra år eller längre. Den åldersmässiga spridningen på deltagarna 
var mellan 20 – 66 år, medelåldern var 32.5 år. I deltagarnas åldersfördelning var 87 stycken 
mellan 20 – 29 år, 42 stycken mellan 30 – 49 år och 24 stycken mellan 50 – 66 år. Deltagarna 
hade varit anställda mellan 0 – 40 år, den genomsnittliga anställningstiden i Försvarsmakten 
var (7) år. Enkäten besvarades i två olika kontexter, antingen på ordinarie arbetsplats eller under 
förbands- eller stridsövning. Deltagarna som besvarade enkäten under övning hade alla 
genomfört minst tre dagar av övningen. Deltagarna som var under utbildning (rekryter) hade 
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genomfört fyra veckor av sin utbildning och endast övat i mindre övningar som enskilda 
soldater, dessa deltagare var ännu inte anställda av Försvarsmakten. Totalt deltog 153 deltagare. 
Det externa bortfallet uppskattas till 66 %. Den exakta siffran går inte att beräkna då inget 
förband kunnat redogöra för hur många som faktiskt erhållit enkäten. Men utifrån 
kontaktpersonernas uppgifter borde ~ 450 personer fått möjlighet att besvara enkäten enligt 
fördelningen: Försvarsmedicincentrum (N=100); Göta ingenjörregemente (N=50); Skaraborgs 
regemente (N=60); Trängregementet (N=60); Livregementets husarer (N=50); Arméns 
jägarbataljon (N=50); Luftvärnsregementet (N=10); Försvarsmaktens tekniska skola (N=40) 
och Försvarshögskolan (N=30), antalet besvarade enkäter var 153 (34%). 

Deltagarnas kunskaper och erfarenheter varierar vilket visas i (tabell 1). Andelen soldater 
och gruppchefer var 101 stycken, andelen officerare och specialistofficerare var 52 stycken. 
Den lägsta nivån av erfarenhet en soldat kan ha för att ingå i grupperna Erfarna under 
vardagskontext och Erfarna under övningskontext är att de minst skall ha genomfört 
grundläggande militär utbildning (GMU). Dessutom skall de ha genomfört fortsatt 
soldatutbildning (FSU) samt befattningsutbildning (BU), tidsåtgången är lite mer än ett år. De 
oerfarna soldaterna befinner sig under utbildning under det inledande skedet och har en total 
tjänstgöringstid i Försvarsmakten på 5-12 veckor, vid det aktuella testtillfället. 
 
Procedur och studiedesign  
 
För att mäta riskperception hos studiedeltagarna genomfördes en kvantitativ studie där data 
samlades in från fyra olika grupper. De fyra grupperna bestod av erfarna deltagare som arbetade 
med vardagliga arbetsuppgifter vid kasern (Erfarna under vardagskontext, N=56), erfarna som 
deltog i en militär övning (Erfarna under övningskontext, N=37), noviser som arbetade med 
vardagliga arbetsuppgifter vid kasern (Noviser under vardagskontext, N=28) och noviser som 
deltog i en militär övning (Noviser under övningskontext, N=32). 
Deltagare i grupperna Erfarna under vardagskontext och Erfarna under övningskontext 
inkluderade militär personal som har militär utbildning, erfarenhet av militära övningar och 
erfarenhet i form av anställningsår, andra arbetsplatser inom och utom försvarsmakten. 
Grupperna Noviser under vardagskontext och Noviser under övningskontext inkluderade 
deltagare som var novis rekryter som saknar utbildning och erfarenhet av militära övningar. 
 Till Erfarna under vardagskontext skickades enkäten och informationsbladet i ett mail 
med bifogade pdf filer till de olika kontaktpersonerna som arbetade i stabsbefattningar på 
förband i Försvarsmakten. Enkäten skickades även till Försvarshögskolans (FHS) 
officersprogram per post för distribution. Kontakten med officersprogrammet uppkom 
slumpmässigt och på uppmaning av en student vid FHS. Slutligen placerades enkäter och 
informationsbladet även ut i fikarum på de arbetsplatser som gett sitt godkännande. 
 Erfarna under övningskontext fick informationsbladet och enkäten skickades som pdf filer 
till en kontaktperson som distribuerade enkäten under sista övningen på utbildningen grundkurs 
jägare. Huvuddelen av data samlades in under NATO-övningen Cold Response 2016 (CR-16) 
på förband som inte rör sig ute i terrängen, merparten tillhör logistikfamiljen och arbetar med 
sjukvård, reparationen, drivmedel och förnödenheter. Enkäterna gavs ut till 
förbandsinstruktörer på plats, officerare som hade uppgiften att följa upp och utvärdera 
övningen som genomfördes runt Trondheim i Norge. Informanterna fick enkäten under 
övningen när de befann sig på deras grupperingsplatser och arbetade. De flesta deltagarna tillhör 
statiska militära enheter och uppträdande på samma plats under övningen. 
Förbandsinstruktörerna fick informationsblad och en kort muntlig genomgång. 
Förbandsinstruktörerna delade sedan ut enkäten slumpmässigt till soldater och officerare som 
inte var sysselsatta med någon verksamhet. Personalen lämnade sedan enkäten på en 
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överenskommen plats. Författaren hämtade enkäterna någon dag senare när det taktiska spelet 
i övningen medgav rörelsefrihet på allmänna vägar. 
 
Tabell 1 
Deskriptiva data över informanterna i den föreliggande studien 
Variabel Antal  % M SD 
Kön 127 män 

26 kvinnor 
 

 83.0 
 17.0 

  

Deltagare med barn 50 
 

 32.7   

Arbetsplatser i FM 101 har erfarenhet från ≥ 1 arbetsplatser 
 

 66.0 2.33 4.12 

Andra arbetsgivare 98 st har erfarenhet från ≤ 4 arbetsgivare 
37 st har erfarenhet från ≥ 5 arbetsgivare 
 

 64.1 
 24.2 

2.17 
6.38 

2.34 
1.01 

Högskoleutbildning 27 har enstaka kurser 
18 har studerat ≤ 3 år 
20 har studerat ≥ 4 år 
 

 17.6 
 11.8 
 13.1 

  

Tjänstegrad Rekryt, 54 st (ej anställd) 
47 soldater (OR a 1 – 5) b 
15 specialistofficerare (OR 6 – 8) 
37 taktiska officerare (OF a 1 – 4) 

 35.3 
 30.7 
 09.8 
 24.2 
 

  

Körkortsbehörighet c 131 förarbehörighet 
 

 85.6 1.79 1.32 

Förarbevisd 80 har förarbevis 
 

 52.3 1.39 1.68 

Förbandsinriktning 22, saknar inriktning 
10, jägar- spaningsförband 
6, mekskytteförband 
8, ledningsförband 
78, logistikförband 
1, luftvärnsförband 
1, artilleriförband 
27, annat förband 
 

 14.4 
 06.5 
 03.9 
 05.2 
 51.0 
 00.7 
 00.7 
 17.6 

  

Fallskärmshoppning 
 

38 har hoppat fallskärm 
 

 24.8   

Dykcertifikat 30 har dykcertifikat 
 

 19.6   

Sprängutbildning 48 har utbildning 
 

 31.4   

Vapenutbildning 152 har utbildning  99.3 
 

3.06 2.27 

Säkerhetsutbildning e 52 har säkerhetsutbildning  34.0 0.54 0.9 
Not. a) OR = Other Ranks är Försvarsmaktens benämning på soldater och specialistofficerare, OF = Taktisk 
officer. b) Siffran indikerar ansvarets storlek som är kopplat till den specifika befattningen. c) Avser civila körkort 
på motorcykel, personbil, personbil och släp, lastbil, lastbil och släp och buss. d) avser separata militära 
tilläggsutbildningar på olika fordonstyper vilket alltid måste kombineras med den civila körkortsbehörigheten. En 
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lastbilsförare får inte köra en militär lastbil tros innehav av civil utbildning och mångårig erfarenhet. e) Innefattar 
utbildning som är kopplad specifikt mot Arbetsmiljöverkets-, Elsäkerhetsverkets eller Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, t.ex. eldriftsansvarig för ett elverk. 
 
 Grupperna Noviser under vardagskontext och Noviser under övningskontext, enkäten och 
informationsbladet gavs i pappersform till en av instruktörerna på den grundläggande militära 
utbildningen (GMU) med en instruktion att halva styrkan, logement 1-4 skulle genomföra 
enkäten i korridoren. Den andra halvan skulle genomföra den under fältmässiga förhållanden i 
slutet av veckan, torsdag eller fredag. Uppdelning var viktig för att fånga kontexten i 
enkätsvaren, vilket annars hade varit omöjlig att få in. Logementsuppdelningen föreslogs av 
instruktören för att det var den enda existerande struktur som soldaterna kände igen och kunde 
förhålla sig till, det existerade inte några andra formella grupperingar. Utan uppdelning fanns 
det en betydande risk för att flera soldater skulle kunna besvara enkäten två gånger. 
Frågeformulären har returnerats på tre olika sätt, dels genom ordinarie postutdelning, dels 
genom Försvarsmaktens internpost och genom insamling på förutbestämda platser. 
 Etiska överväganden. Frågeformulärens utformning var helt anonyma, deltagarnas 
bakgrund kan medföra att andra arbetstagare lyckas identifiera enskilda individer i 
enkätunderlaget. För att säkerställa anonymiteten har frågeformulären distribuerats till flera 
arbetsplatser inom Försvarsmakten från Halmstad i Söder till Arvidsjaur i norr. Studien kommer 
inte att beskriva enskilda deltagares svar vilket säkerställer kravet på anonymitet. 
Formulären har skickats till olika kontaktpersoner som svarat positivt på att medverka i studien. 
Kontaktpersonerna valdes ut med det specifika syftet att de skulle ha förmåga att nå ut till 
soldater och officerare i deras egen organisation. Dessa kontaktpersoner har erhållit ett 
informationsblad och en enkät innan de valde att medverka i undersökningen. Visa 
kontaktpersoner valde att få enkäten och informationsbladet via mail, andra ville ha den via 
post. Informationen var en förfrågan om hjälp för att samla in underlag till en studie i psykologi 
med de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2016) beskrivna i (appendix 4), för att främst 
understryka värdet i frivillighet och anonymitet för kontaktpersonerna. Postadressen var tydligt 
beskriven med förfrankerade och adresserade kuvert. 
 Problematiken med att inte påverka informanter var utmanande i ett av fallen, författaren 
är yrkesverksam på en av arbetsplatserna. För att verkligen säkerställa anonymitets- och 
samtyckeskravet placerades enkäter i fikarum tillsammans med informationsblad, 
informanterna har frivilligt valt att delta utan att bli påverkade av skribenten. 
I distribueringen av enkäter kan det inte uteslutas att vissa soldater kände sig tvingade att svara, 
då dessa officerare har en högre tjänsteställning. I det sammantagna resultatet av antalet enkäter 
som återkommit verkar det finnas en hög grad av frivillighet, sett till det externa bortfallet.  

Oberoende variabler. Framtagningen av de oberoende variablerna grundar sig i de 
formulerade hypoteserna om att kön, ålder, utbildning och erfarenhet bidrar till den individuella 
riskperceptionen.  

Militär utbildning. Representerar den nivåhöjande utbildning som gruppchefer, specialist- 
och taktiska officerare fått under sin skoltid för att nå en högre tjänstegrad, den militära 
utbildningen är av generell allmänmilitär karaktär.  
 Erfarenheten. Utbildning och träning specifikt riktat mot en aktivitet, system eller en 
produkt. För att mäta erfarenhet användes variablerna: arbetserfarenhet; barn; 
förbandsinriktning; vapenutbildning; sprängutbildning; fallskärmshoppning; dykcertifikat; 
extra säkerhetsutbildning inom elsäkerhet- och arbetsmiljöutbildning, körkortsbehörighet och 
förarbevis adderades ihop till variabeln trafikutbildning. I samtliga regressionsanalyser 
användes dessa oberoende variabler i en multipel regression med riskperception som beroende 
variabel. Endast oberoende variabler med signifikanta resultat redovisas under 
regressionsanalyserna. 
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Instrument 
 
Allmänt. Tidigare studier om piloters risktagning (Imhoff & Levine, 1981) har haft svårt att 
fånga fenomenet riskperception när piloter skall utvärderas och selekteras vilket påvisar 
behovet av en ny skala för att mäta riskperception och risktolerans hos piloter (Hunter, 2002).  
Hunter (2002) har använt den omarbetade skalan för att genomföra mätningar på piloters 
riskperception med instrumenten Risk Perception 1 där deltagare bedömer risker som den själv 
är delaktig i, Risk Perception Self (RPS) och Risk Perception 2 där deltagare värderar risker 
andra utsätts för, Risk Perception Other (RPO). För att mäta riskperception hos soldater och 
officerare översattes Hunters skala, Risk Perception 1 (RPS) och Risk Perception 2 (RPO) till 
svenska. Översättningen genomfördes först manuellt av författaren, därefter genomfördes en 
muntlig svensk-engelsk återöversättning av varje fråga med hjälp av en arbetskamrat med en 
yrkesbakgrund i flygvapnet. Syftet med återöversättning var att verifiera översättningens 
kvalitet. Flera av frågor var knutna till cockpitens utformning eller kunskapsspecifika detaljer 
och rutiner som bara piloter har kännedom om.  
 Omarbetad skala. I en övergripande litteraturstudie om riskperception kopplat till den 
militära kontexten framkommer erfarenhet, livserfarenhet och möjlighet till påverkan, inverka 
på individens riskperception. Situationsfaktorer och miljön som risken uppträder i påverkar 
riskperceptionen (Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007). Risker som visar: en farlig miljö; 
begränsningar hos den egna enheten; brister i utrustning eller kommunikation; mänskligt 
lidande är relevanta att studera i en militär kontext (Kobbeltved, Brun, & Larberg, 2004). 

Utifrån målgruppens tillgänglighet uteslöts Hunter (2002) frågor om risktolerans, 
engagemanget och interaktionen från respektive deltagare hade försvårat datainsamlingen 
under militära övningar. De nya frågorna anpassades till militära situationer för att det skulle 
vara möjligt att mäta riskperception. Utifrån författarens kunskap och erfarenhet från olika 
militära situationer och utbildningar formulerades nya scenarion. Designen på senariorna 
konstruerades för att efterlikna Hunter (2002) studie om riskperception. Ytterligare erfarenheter 
från andra studier om risk inom den militära kontexten (Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007; 
Kobbeltved, Brun, & Larberg, 2004) användes för att beskriva militära specifika situationer. 
Innehållet i frågorna riktade sig främst till breda områden som t.ex. säkerhet med vapen, 
gruppering av förband, trafik och vintermiljö. För att göra skalan tillgänglig för en bred grupp 
av militärer uteslöts situationer som anknyter mot insatsspecifik situation. Frågorna kan delas i 
tre kategorier: bakgrundsfrågor, egen risktagning, andras risktagning. Frågedesignen har hela 
tiden haft målet att novis och erfaren personal skall kunna svara på samtliga frågor. Författaren 
försöker att bibehålla den ursprungliga designen från Hunter där 26 frågor mäter RPS och 17 
frågor mäter RPO.  Deltagaren bedömer fortsatt risker som den själv är delaktig i samt risker 
som andra exponeras för. 

I den omarbetade versionen av RPS mäter 26 frågor riskperception, tre originalfrågor finns 
kvar (fråga 2, 11, 20) som beskriver trafiksituationer, övriga frågor är nyskrivna. Deltagarnas 
svarsalternativ följer den ursprungliga skalan med svarsalternativ från 1-100, där 1 är ofarligt 
och 100 är extremt farligt. Formuläret har kompletterats med 23 frågor som försöker fånga en 
bred verksamhet som militär personal kan ha erfarenhet av. Exempel på omskrivna RPS frågor 
som används i studien:   

• Du reser högantenn till radio 180 när det åskar och blixten slår ner 10 km 
bort. 

• Du får eldavbrott på din AK5C, du gör förnyad mantelrörelse och 
fortsätter eldgivningen. 
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I den omarbetade versionen av RPO mäter 17 frågor riskperception. Frågorna är nyskrivna och 
beskriver allmänmilitära situationer som är kopplade till hur individen uppfattar risker som 
andra utsattes för. Frågorna är skrivna utifrån den militära kontexten som främst grundar sig på 
militär erfarenhet från markarenan, informanternas svarsalternativ är fortsatt 1-100. 
Frågeställningarna försöker fånga situationer som militär personal med erfarenhet från 
lednings-, jägar-, logistik- och mekaniserade förband känner igen. Exempel på omskrivna RPO 
frågor: 

• Under en stridsskjutning tappar en soldat ett magasin. Soldaten böjer sig 
ner för att ta upp magasinet, omedvetet riktas pipan mot en annan 
gruppmedlem. 

• En erfaren kastledare skall genomföra formellt kast med 
spränghandgranat med en annan officer. De befinner sig på ett skjutfält i 
ett kastbås. Det finns radio, mobilsamband och all säkerhetsutrustning. 
De har eldtillstånd från säkerhetschefen. 

 
Innan studien genomfördes kontaktades militär personal från armén för att utvärdera frågornas 
tydlighet och relevans för verksamheten. Gruppen bestod av en kapten, en löjtnant, två 
fanjunkare och en gruppchef. Samtliga hade en bred erfarenhet av militär verksamhet inklusive 
internationell tjänstgöring i olika områden. Förslag och ändringar för att förenkla och förtydliga 
frågorna inarbetades i enkäten, därefter fick personalen möjlighet att korrekturläsa 
ändringsförslaget innan den slutliga versionen av enkäten kunde fastställas. 
 
Statistisk analys/databearbetning 
 
Samtliga frågor analyserades och jämfördes mot normalfördelningskurvan i SPSS för att 
detektera höga värden i skewness och kurtosis. Därefter undersöktes den inre konsistensen av 
skalorna RPS och RPO med analys av Chronbachs alpha (α). Enligt Field (2013) är 0.7 ett 
realistiskt α värde på grund av mångfalden och komplexiteten i en mätning. Bartletts testet 
användes för att analysera lämplighet med metoden faktoranalys (Field, 2013). För att få en 
bild av relationen mellan olika variabler (items) i RPS och RPO skalorna genomfördes en 
explorativ faktoranalys. Korrelationen mellan inter items analyserades för att säkerställa att 
multicollinaritet inte förelåg (Field, 2013). Ytterligare en faktoranalys genomfördes med en 
anpassad frågestruktur där endast frågor där kommunaliteterna översteg 0.4 medtogs (Field, 
2013). Kaiser Meyer Olkin (KMO) testet genomfördes för att undersöka om det fanns 
underliggande dimensioner i datamaterialet, där värden över 0.5 är lämpliga om 
sampelstorleken är mellan 100 och 200 (Field, 2013).  

Faktorerna namngavs efter tillhörande frågors innebörd och mening, underdimensioner 
till RPS (Självorsakade risker, Känsla av utsatthet och Osannolika risker) och RPO (Externa 
hot och Riskbenägna beslut). 

För att undersöka betydelsen av erfarenhet och utbildning på den beroende variabeln 
riskperception genomfördes regressionsanalyser. Underdimensionerna utgjorde beroende 
variabler med de tidigare redovisade variablerna för kön, ålder, erfarenhet och utbildning 
utgjorde oberoende variabler. 

T-test användes för att analysera skillnader mellan Erfarna (Erfarna under vardagskontext 
och erfarna under övningskontext) och Noviser (Noviser under vardagskontext och Noviser 
under övningskontext) i underdimensionen Känsla av utsatthet. Anova test med två gånger två 
design användes för att jämföra skillnader mellan Noviser under vardagskontext, Erfarna under 
vardagskontext, Noviser under övningskontext och Erfarna under övningskontext i 
underdimensionerna Externa hot och Självorsakade risker. Medelvärde och standardavvikelse 
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har beräknats för respektive fråga och finns redovisade i appendix 1 tabell 7; appendix 2 tabell 
8 och i appendix 3 tabell 9 – 10. 

 
Resultat 

 
Datamaterialets fördelningsform och faktorstruktur  
 
RPS fråga 1 och 25 samt RPO fråga 12 och 13 uppvisade en skevhet och toppighet i SPSS, de 
statistiska värdena varierade mellan 1.66 – 3.04 i skevhet och mellan 3.17 – 12.11 i toppighet. 
Frågorna logaritmerades med funktionen LG10 enligt Field (2013) och redovisas med LOG 
efter namnet på frågan. Två frågor behölls trots höga värden i kurtosis, RPO fråga 4 och 5 med 
kurtosis 4.3 och 3.0. RPS skalans inre konsistens visade sig vara god, α för samtliga RPS frågor 
var 0.93. RPO skalans inre konsistens för samtliga frågor var α 0.91. 

Resultat av Faktoranalys. Faktorstrukturen för respektive skala RPS (tabell 2) och RPO 
(tabell 3) visar underliggande dimensioner av riskperception. Analysen av deltagarnas svar 
visar att frågorna korrelerar högt med vissa frågor och lågt med andra variabler. Korrelationen 
mellan skalans olika frågor varierar mellan 0.5 – 0.7 vilket indikerar att det kan finnas 
underliggande dimensioner av riskperception som kan visa sig genom en faktoranalys (Field, 
2013). KMO testet visade 0.90 för både RPS och RPO. Bartletts test visar en signifikant skillnad 
vilket indikerar att datamaterialet lämpar sig för att analyseras med faktoranalys (Field, 2013). 
 Beslut om att ta bort variabler. Respektive fråga undersöktes för att säkerställa att 
kommunaliteternas högsta beräknade värde i korrelationen mellan sig själ och en annan variabel 
inte underskridit korrelationsvärdet 0.4 samt att korrelationsvärden för respektive fråga inte 
översteg r < 0.8, vilket kan leda till multicollinaritet, två variabler som mäter samma sak. 
Resultatet visar fortsatt att dataunderlaget är lämpligt att analyseras med faktoranalys (Field, 
2013). Frågor som inte uppfyllde kraven eller laddade flera faktorer uteslöts och återfinns i 
tabell 8 – 9 i appendix 3.  
 
Nytt resultat av faktoranalys med Cronbach alpha koefficient 
 
Den inre konsistensen är fortsatt god för RPS skalan och visade α 0.88, KMO testet visar 0.83 
vilket indikerar täta korrelationer. Bartletts test visar fortsatt en signifikant skillnad. Resultatet 
av faktoranalyser av RPS frågorna visar fyra faktorer som förklarar 68,1% av variansen fördelat 
på: 39.4 % faktor ett; 11.3 % faktor två; 10 % faktor tre; 7.4 % faktor fyra. 
Faktoranalysen extraherade värden på respektive fråga varierar mellan 0.41 fråga 7 och 0.89 
fråga 9 (tabell 2). Uteslutna frågor ur mätinstrumentet som avger laddning i flera faktorer finns 
i tabell 8 i appendix 3. 
 I den roterade komponentanalysen laddar frågorna 2, 10, 16, 19, 8 och 7 i faktor ett. 
Frågorna beskriver situationer där individen försätter sig själv i olika risker, Individen genomför 
aktiviteten trots en uppenbar fara eller ett olämpligt agerande som kan leda till en fara. Faktor 
ett benämns, Självorsakade risker. Individer som bedömer Självorsakade risker som farliga har 
en försiktigare hållning till risker som de själva styr över.  
Faktor två laddas starkt av fråga: 9, 5 och 13. Frågorna beskriver skoterkörning på fjället och 
den individuella förmågan att planera transporten, bränsleförbrukningen och möjligheten att få 
skydd ger en Känsla av utsatthet. Faktor två benämns, Känsla av utsatthet. Höga värden inom 
Känsla av utsatthet indikerar att individen uppfattar risker där den egna säkerheten hotas av 
yttre faktorer i omgivningen som farligare, vilket orsakar en upplevd Känsla av utsatthet. 
Faktor tre laddas starkt av fråga: 20, 11, 1 och 12. Frågorna beskriver kända förhållanden där 
individen förflyttar sig med bil eller delta i en stridsskjutning som är lätt att visualisera. Faktor 
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tre benämns, Osannolika risker. Höga värden inom Osannolika risker betyder att individen 
upplever situationer där det inte finns en tydlig risk som farliga. 
Frågorna 4 och 15 laddar faktor fyra. Faktorn utesluts på grund av bristande innehåll (tabell 2). 
   
Tabell 2 
Faktoranalys RPS 
Faktorer α  1  2  3  4 Extrahering 
Faktor 1, Självorsakade risker. .82      
 Fråga 2   .76  .13  .03  .03 .59 
 Fråga 10   .73  .29  .04  .11 .63 
 Fråga 16   .69  .27  .03  .24 .61 
 Fråga 19   .67  - .03  .20  .19 .53 
 Fråga 8   .60  .32  .20  .13 .51 
 Fråga 7   .58  .00  .28  .05 .41 
Faktor 2, Känsla av utsatthet. .91      
 Fråga 9   .27  .89  .17  .08 .89 
 Fråga 5   .21  .88  .12  .19 .87 
 Fråga 13   .10  .79  .28  .28 .79 
Faktor 3, Osannolika risker. .70      
 Fråga 20   .20  .11  .86   - .01 .79 
 Fråga 11   .27  .21  .76   - .04 .69 
 Fråga 1 (Log)  - .07  .12  .69  .35 .62 
 Fråga 12   .20  .18  .67  .31 .62 
Faktor 4       
 Fråga 4   .23  .26  .11  .85 .85 
 Fråga 15   .26  .18  .22  .82 .82 
Not. Faktoranalysen är genomförd med principal komponent analys och Varimax rotationer (6 upprepningar).
  
Tabell 3 
Faktoranalys RPO 
Faktorer α  1  2  3 Extrahering 
Faktor 1, Externa hot.  .88     
 Fråga 16  .83  .20  .00 .73 
 Fråga 15  .78  .29  .16 .72 
 Fråga 11  .74  .24  .15 .63 
 Fråga 9  .71  .31  .09 .61 
 Fråga 17  .71  .22  - .04 .55 
 Fråga 14  .69  .26  .39 .70 
Faktor 2, Riskbenägna beslut. .76     
 Fråga 5  .34  .79  - .09 .75 
 Fråga 3  .30  .68  .15  .57 
 Fråga 7  .22  .65  .37 .61 
 Fråga 6  .12  .63  - .03 .42 
 Fråga 4  .36  .62  - .04 .52 
Faktor 3      
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 Fråga 13 (Log)  .10  .05  .86 .75 
 Fråga 12 (Log)  .08  - .01  .81 .66 
Not. Faktoranalysen är genomförd med principal komponent analys och Varimax rotationer (5 upprepningar). 

 
Den inre konsistensen är fortsatt god för RPO skalan och visade α 0.89, KMO testet visade 

0.86. Bartletts test visar fortsatt en signifikant skillnad. Resultatet av faktoranalysen av RPO 
frågorna visar tre faktorer som förklarar 63.1 % av variansen fördelat på 42.5 % faktor ett, 12.1 
% faktor två och 8,4 % faktor tre. Faktoranalysen extraherade värden på respektive fråga 
varierar mellan 0.42 fråga 6 och 0.75 fråga 5 (tabell 3). 
 I den roterade komponentanalysen laddas faktor ett starkt av fråga 16, 15, 11, 9, 17 och 
14. Frågorna beskriver situationer där andra individer utsätts för Externa hot som t.ex. explosiv 
fara eller dåligt väder vilket skapar en riskfylld situation för gruppen som påverkar uppgiften. 
Faktorn benämns Externa hot. Höga värden inom Externa hot betyder att individen upplever de 
vissa faktorer som t.ex. väder, dold sjukdom och strömförsörjning som svårkontrollerade vilket 
medför att de uppfattas som farliga.  
 Faktor två laddas starkt av frågorna 5, 3, 7, 6 och 4. Frågorna beskriver situationer där syn 
eller hörsel används för att påtala fara. Faktorn benämns, Riskbenägna beslut. Låga värden inom 
Riskbenägna beslut betyder att individen fattar våghalsiga beslut som leder till direkt fara för 
individen själv och för andra.  
 Frågorna 13 och 12 laddar faktor tre. På grund av bristande innehåll utesluts faktorn 
(tabell 3). 
 
Analys av frågor inom underdimensionerna 
 
Utifrån medelvärdena på frågorna som utgör underdimensionerna i faktoranalysen (appendix 1 
tabell 7; appendix 2 tabell 8) har deltagarna uppfattat riskerna beskrivna i enkäten olika farliga. 
Resultatet visar att perceptionen av risk varierar mellan deltagarna. Tre frågor (RPS 2, 11, 20) 
är översatta originalfrågor som inte anpassats specifikt till den militära verksamheten. 
Medelvärdet på frågorna 2, 11 och 20 är i linje med Hunter (2002) originalstudie. Resultatet 
indikerar att deltagarna uppfattar att situationerna som beskrivs i dessa frågor är likvärdigt 
riskfyllda som i ursprungsstudien av piloter. 
    
Samban mellan variabler och underdimensioner 
 
Självorsakade risker har ett positivt samband med förbandsinriktning, variabeln består av olika 
inriktningar på förband vilket indikerar ett avstånd till en motståndare och vilken typ av 
stridsuppgift soldaterna tränar för. Låga värden (0-2) indikerar träning i olika duellsituationer 
där motståndaren kan vara observerbar. Värden mellan (3-4) indikerar träning där soldaterna 
ofta möter en motståndare under transport eller i en efterhandssituation med en offensiv 
motståndare. Höga värden (5-6) avser träning där man tränar på att nedkämpa en motståndare 
på stora avstånd, där motståndaren inte alltid är observerbar. Värdet (7) indikerar statiska 
uppgifter i form av bevakning som ofta genomförs av hemvärn för att skydda infrastruktur 
(tabell 4).  Deltagare i stridande förband som tränar för att lösa uppgifter nära eller i direkt 
kontakt med hotet/motståndare bedömde riskerna som mindre farliga. 
 Självorsakade risker har även ett negativt samband med arbetserfarenhet, variabeln är 
sammansatt av antalet anställningsår och befattningar i Försvarsmakten samt antalet andra 
anställningar utanför Försvarsmakten. Höga ackumulerade värden indikerar att individen har 
upplevt olika arbetsmiljöer och situationer vilket bidrar till olika arbetsrelaterade erfarenheter 
(tabell 4). Deltagare med höga värden i arbetserfarenhet med flera befattningar och 
anställningsår bedömde riskerna som mindre farliga. Självorsakade risker har ett negativt 
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samband med militär utbildning. Variabeln består av fyra nivåer: (0) ingen; (1) 
gruppchefsutbildning för soldater enligt fastställd utbildningsplan; (2) 
specialistofficersutbildning med inslag av akademiska kurser; (3) officersutbildning med 
akademiska kurser. Höga värden indikerar mer akademisk utbildning vid Försvarshögskolan, 
som enligt Försvarshögskolans hemsida är den enda utbildande instans för officerare (tabell 4). 
Deltagare med mycket militär utbildning bedömde riskerna som mindre farliga. Självorsakade 
risker har ett positivt samband med fallskärmshoppning. Variabel indikerar endast om 
individen har hoppat fallskärm (tabell 4). Deltagare som har hoppat fallskärm bedömde riskerna 
som mindre farliga.  
 Externa hot har positiva samband med förbandsinriktning och fallskärmshoppning och 
negativa samband med arbetserfarenhet och militär utbildning (tabell 4). Externa hot korrelerar 
även positivt med sprängutbildning och negativt med kön och trafikutbildning. Variabeln kön 
indikerar man eller kvinna, sprängutbildning indikera om deltagaren har utbildning. Variabeln 
trafikutbildning beräknar antalet körkort och militära förarbevis som en deltagare har. Militära 
förarbevis är tilläggsutbildningar som utgår från en förarbehörighet, höga värden indikerar 
mycket trafikutbildning (tabell 4). Deltagare som utbildat sig för att inneha flera körkort och 
militära förarbevis bedömde riskerna som farligare. 
Riskbenägna beslut har positiva samband med förbandsinriktning och fallskärmshoppning och 
ett negativt samband med arbetserfarenhet (tabell 4). 
 Sammanfattningsvis visar resultaten från korrelationsanalysen att tre underdimensioner 
har statistiskt signifikanta samband med de oberoende variablerna. Självorsakade risker 
korrelerar med arbetserfarenhet, militär utbildning, förbandsinriktning och fallskärmshoppning. 
Externa hot korrelerar med kön, arbetserfarenhet, militär utbildning, förbandsinriktning, 
sprängutbildning, fallskärmshoppning och trafikutbildning. Riskbenägna beslut korrelerar med 
arbetserfarenhet, förbandsinriktning och fallskärmshoppning.  
 
Tabell 4 
Korrelationsmatrix mellan variabler som i andra studier visat sig påverka riskperception och 
den föreliggande studiens underdimensioner av riskperception 

Variabel Självorsakade 
risker 

Känsla av 
utsatthet 

Osannolika 
risker 

Externa hot Riskbenägna 
beslut 

Ålder -.05 -.16 -.02 -.04 -.11 
Kön -.13 -.07 -.16 -.16* -.12 
Barn -.04 -.05 -.01 -.01 -.07 
Arbetserfarenhet -.24** -.06 -.04 -.34** -.20* 
Högskoleutbildning -.05 -.03 -.07 -.09 -.01 
Militär utbildning -.18* -.02 -.01 -.28** -.10 
Förbandsinriktning -.22** -.14 -.11 -.19* -.18* 
Vapenutbildning -.19* -.04 -.03 -.27** -.15 
Sprängutbildning -.10 -.01 -.07 -.17* -.07 
Extrautbildning -.08 -.04 -.03 -.16 -.05 
Dyk-certifikat -.08 -.08 -.07 -.10 -.12 
Fallskärmshoppning -.22** -.01 -.01 -.26** -.17* 
Trafikutbildning -.11 -.0 -.11 -.17* -.03 

Not: p < .05*, p < .01**. 
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Faktorers/oberoende variablers påverkan på riskperception 
 
Regressionsanalys med standardmetod av underdimensionerna till RPS. Den multipla 
regressionsanalysen av beroende variabeln Självorsakade risker och de oberoende variablerna 
förbandsinriktning och fallskärmshoppning visade att erfarenheter från individens 
förbandsinriktning och från fallskärmshoppning bidrog till riskperceptionen av Självorsakade 
risker. Individer som tillhör stridande förband och som har erfarenhet av fallskärmshoppning 
värderar Självorsakade risker som mindre farliga. Det starkaste bidraget har variabeln 
förbandsinriktning med beta 0.20, vilket utgör η2 ~ 0.04 av den totala variansen i modellen 
(tabell 5). 

Den multipla regressionsanalysen av beroende variabeln Osannolika risker och de 
oberoende variablerna kön, trafikutbildning och sprängutbildning visar att trafikutbildning och 
kön är de variabler som bidrar mest till Osannolika risker vilket stödjer hypotes 3. Variablerna 
sprängutbildning bidrar inte lika mycket. Effekten av respektive variabel: trafikutbildning med 
beta 0.22 och η2 ~ 0.035; kön har beta - 0.19 och η2 ~ 0.036. De två variablerna förklarar ~ 7 % 
av den totala variansen i modellen (tabell 5). 
Den multipla regressionsanalysen av beroende variabeln Känsla av utsatthet identifierar inga 
bidragande variabler.  

Regressionsanalyserna visar att erfarenhet i form av förbandsinriktning och 
fallskärmshoppning bidrar till att bedömningen av risk uppfattas mindre farlig i olika situationer 
som individen själv orsakar. Trafikutbildning bidrog endast i underdimensionen av Osannolika 
risker. Kön bidrog endast till riskperceptionen i Osannolika risker. 
 
Tabell 5 
Sammanställning av multipla regressioner där de oberoende variabler påverkar 
underdimensionerna av riskperception. 
Beroende 
variabel 

Justerat 
R2 

Std. 
fel  

F (df) Modell Beta Partial 

Självorsakade 
risker 

.07** 18.8 7.0(150) Förbandsinriktning 
Fallskärmshoppning  

 .20* 
  .20* 

 .20 
  .20 

Osannolika 
risker 
 

.05* 13.6 3.4(152) Kön 
Trafikutbildning 
Sprängutbildning 

 - .19* 
  .22* 
  .15 

 - .19 
  .20 
  .14 

Externa hot 
 

.13** 20.2 8.7(150) Militär utbildning 
Ålder 
Förbandsinriktning 

 - .40** 
 .20* 
 .16* 

 - .34 
 .17 
 .17 

Riskbenägna 
beslut 

.04* 16.3 4.4(151) Förbandsinriktning 
Vapenutbildning 

 .19 
 - .16* 

 .19 
 - .16 

Not. Standardiserade Beta koefficienter presenteras, samt signifikansnivå för varje oberoende variabel i relation 
till beroende variablerna. p < .05*, p < .01**. Partiella korrelationen för respektive oberoende variabel. Tabellen är 
egenkonstruerad och är en sammanställning av alla regressioner och multipla regressioner.  
 
 Regressionsanalys med standardmetod av underdimensionerna till RPO. Den multipla 
regressionsanalysen av den beroende variabeln Externa Hot och de oberoende variablerna 
militär utbildning, ålder och förbandsinriktning visar att militär utbildning bidrar negativ till 
Externa hot. Individer med mycket militär utbildning bedömer risker som mindre farliga i 
Externa hot vilket stödjer hypotes 1. Förbandsinriktning följer tidigare redovisade resultat, 
individer i stridande förband bedömer Externa hot som mindre farliga. Ålder bidrar positivt till 
riskperception vilket stödjer hypotes 4. Äldre informanter bedömer situationerna i Externa hot 
som farligare.  
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Den starkaste variabeln är militär utbildning som har beta 0.21, som bidrar med η2 ~ 0.12 av 
den totala variansen i modellen (tabell 5). 

Den multipla regressionsanalysen av den beroende variabeln Riskbenägna beslut och de 
oberoende variablerna förbandsinriktning och vapenutbildning visar att individer med mycket 
vapenutbildning bedömer risker i Riskbenägna beslut som mindre farliga. Variabeln 
vapenutbildning har beta -0.16, som förklarar η2 ~ 0.03 av den totala variansen i modellen 
(tabell 5). 

Resultatet är i linje med regressionsanalysen av underdimensionerna till RPS och visar att 
olika former av erfarenhet bidrar negativt till riskperceptionen. Mycket erfarenhet leder till att 
risker som andra utsätts för bedöms lägre. Militär utbildning får endast genomslag i Externa 
hot. Svaren har en större spridning vilket kan vara en indikation på att de upplevdes mer 
komplexa.  
 
Skillnader i riskperception i underdimensionerna av RPS och RPO 
 
Skillnader mellan deltagare med låg militär utbildning (Noviser) och hög militär utbildning 
(Erfarna) som testats. För att undersöka om kontexten (vardag och övning) som deltagarna 
befann sig i när de fyllde i enkäten hade en effekt på riskperceptionen genomfördes en Anova 
test med två gånger två design. Homogeniteten av variansen var inte signifikant för någon 
modell. Resultaten visar att det inte finns någon skillnad mellan grupperna av Noviser eller 
Erfarna som orsakats av att befinna sig i olika kontext under ifyllande av enkäten, hypotes 2 
fick inte stöd.  
 Generellt uppskattade Noviser under vardags- respektive övningskontext riskerna som 
farligare än grupperna av Erfarna deltagare. Två modeller har signifikanta resultat i anova 
testet, faktor 1 RPS underdimensionen Självorsakade risker och faktor 1 RPO 
underdimensionen Externa hot (tabell 6). Post hoc testet för dessa modeller visar att i 
Självorsakade risker uppvisade Noviser under övningskontext signifikant högre medelvärde än 
Erfarna under övningskontexts. Likaså hade Noviser under vardagskontext signifikant högre 
medelvärde än Erfarna under vardagskontext, resultatet stödjer hypotes 1. 
Anova testet uppvisade ingen interaktionseffekt mellan de oberoende variablerna. 
 
Tabell 6 
Skillnader mellan Noviser och Erfarna deltagare 

Beroende variabel F (df) M (SD) Ci n 
Självorsakade risker 3.44 (3)*a    
 Vardag Novis  66.19  (21.36) 57.73-74.64 27 

Erfaren  59.22  (18.82) 54.18-64.26 56 

 Övning Novis  68.39*b (16.79) 62.34-74.45 32 
Erfaren  55.38  (19.46) 48.80-61.97 36 

Externa hot 7.16 (3)**a    
 Vardag Novis  62.77*c (19.72) 54.97-70.57 27 

Erfaren  48.36  (19.06) 43.21-53.51 55 

 Övning Novis  67.45*b (21.39) 59.74-75.16 32 
Erfaren  52.70  (22.36) 45.25-60.16 37 

Riskbenägna beslut 2.24(3)*a    
 Vardag Novis  76.97  (20.1) 70.83-83.12 28 

Erfaren  72.08  (16.2) 67.69-76.47 55 

 Övning Novis  80.41  (15.10) 74.66-86.16 32 
Erfaren  71.98  (14.89) 66.64-77.33 37 
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Not. Resultat från anova test med två gånger två design, mellan de oberoende variablerna kontext och erfarenhet, 
p < .05*, p < .01**. a) Effekten av erfarenhet var signifikant.  
Signifikanta skillnader i post hoc testet i jämförelse mellan grupperna: b) Noviser under övningskontext och 
Erfarna under övningskontext; c) Noviser under vardagskontext och Erfarna under vardagskontext. 
 
 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om en omarbetad version av instrumentet 
som Hunter, (2002) använde för att mäta riskperception hos piloter, även mäter riskperception 
hos soldater och officerare i Försvarsmakten. Föreliggande studiens resultat visar att Hunters 
originalskala kan anpassas till att mäta riskperception hos soldater och officerare. Essensen i 
ursprungsfrågorna kan bibehållas men det faktamässiga innehållet måste anpassas till 
målgruppens profession (Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007). För att göra frågorna relevanta 
och begripliga för deltagarna krävs kunskap om det aktuella området. Skalan visade god 
reliabilitet och en hög inre konsistens som visade sig i skalans alfavärden. Skalan har även 
förmågan att urskilja olika nivåer av riskperception samt skillnader mellan olika grupper. 
Huvuddelen av resultaten är i linje med tidigare forskning t.ex. genom att kvinnor (Finucane, 
Slovic, Mertz & Satterfield, 2000) och äldre (Lazo, Kinnell & Fisher 2000) bedömer risker som 
farligare. 

I den föreliggande studien korrelerar arbetserfarenhet, förbandsinriktning, 
vapenutbildning, sprängutbildning, fallskärmshoppning, trafikutbildning, militär utbildning 
och kön med riskperception. Variablerna kan sammanfattas till kön, utbildning och erfarenhet 
vilket visat sig påverka riskperceptionen i flera andra undersökningar (Knuth, Kehl, Hulse & 
Schmidt, 2014; Lazlo, Kinnell & Fisher, 2000; Slovic, 1999; Joseph & Reddy, 2013). Ålder 
uppvisade inte ett statistiskt signifikant samband vilket skiljer sig från tidigare forskning om 
riskperception (Lazo, Kinnell & Fisher, 2000). Men i den multipla regressionen av Externa hot 
bidrar ålder till riskperceptionen vilket delvis ger stöd till H4 trots avsaknaden av samband. 
Äldre bedömer risker som farligare än yngre. Solberg, Laberg, Johnsen och Eid (2005) menar 
att ålder och erfarenhet går hand i hand, där individens levnadsår möjliggör mer utbildning och 
kunskap som bildar erfarenheter. Cree och Kelloway (1997) identifierar i sin studie att piloters 
riskperception ökar i takt med att piloten blir äldre och antalet flygtimmar ökar. En bidragande 
anledning till det avvikande resultatet mellan den föreliggande studien och Lazo m.fl. kan vara 
att åldersintervallet avviker. Lazo m.fl. sätter åldern 90 år på deltagare som är 85 år eller äldre. 
Lazo m.fl. har utöver noviser och experter även studenter. De deltagare som ingår i gruppen 
experter har 10 år mer i medelvärde på ålder än noviser och 30 år mer i medelvärde än studenter. 
Lazo m.fl. har gjort grupperna tydligare avseende den åldersmässiga skillnaden mellan experter, 
noviser och studenter. Gruppen Erfarna i den föreliggande studien är bredare sammansatt och 
skillnaden mellan Noviser och Erfarna rent åldersmässigt kan i vissa fall vara väldigt liten vilket 
sannolikt bidrar till att ålder inte korrelerar med riskperception. En annan tänkbar förklaring till 
varför ålder inte korrelerar med underdimensionerna kan vara att frågorna inte anknyter till 
livserfarenhet utan riktar sig mot yrkeserfarenhet. En persons agerande styrs av (Larsson, 2015) 
tolkningar och förståelse av en händelse (sensemaking). Unga människor kan vara mer erfarna 
än äldre i den specifika miljön.  

Trafikutbildning, kön och sprängutbildning korrelerade med underdimensionen Externa 
hot men den multipla regressionsanalysen visade signifikanta resultat i underdimensionen 
Osannolika risker. En förklaring till varför frågorna inte tycks bidra till underdimensionen 
Externa hot kan vara att sambandet orsakas av en tredje variabel som inte är känd och skapar 
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en illegitim korrelation. En okänd variabel skulle förklara varför trafikutbildning inte korrelerar 
med Osannolika risker men bidrar till variansen i regressionsanalysen av Osannolika risker.  
Deltagare med mer trafikutbildning uppfattade risker som farligare i underdimensionen 
Osannolika risker. Ökad trafikutbildning bidrar till att individen identifierar risker som 
farligare. En möjlig förklaring kan vara att trafikutbildning lägger fokus på att öka 
riskmedvetenhet (Hunter, 2006). Enligt Hunter (2005) och Joseph och Reddy (2013) kan 
träning bidra till att individens attityder förändras, vilket påverkar hur individen förhåller sig 
till identifierade risker. Det kan förklara varför olika utbildningar påverkar deltagarnas 
riskperception positivt och negativt (Hunter, 2006). Frågorna i underdimensionen innehåller till 
del trafikrelaterade situationer. Soldater och officerare har i samband med 
förarbevisutbildningen genomfört ytterligare trafiksäkerhetsutbildning. Över 50 % av 
deltagarna har militära förarbevis. Den riktade utbildningen som finns kopplat till förarbeviset 
påverkar troligen individens subjektiva bedömning. Trafikutbildning och militär utbildning 
bygger på fastställda kursplaner som skall skapa specifika beteenden, men med olika innehåll. 
Den militära utbildning följer reglementen (Försvarsmakten, 2011) vilket förutsätter 
risktagning för att nå militära framgångar i krig. Militär utbildning bidrar negativ till 
riskperceptionen, risker uppfattas som mindre farliga i underdimensionen Externa hot vilket 
följer Slovic (1999) forskningsresultat om riskperception. 

Föreliggande studiens resultat stödjer H1, ANOVA testet visar en skillnad mellan hur 
Erfarna och Noviser, soldater och officerare uppfattar risker. Erfarna soldater och officerare 
med mer militär utbildning bedömer situationerna som mindre farliga jämför med soldater och 
officerare som är Noviser. Den militära utbildning utgör tillfällen då deltagarna har utbildats i 
att taktiskt använda sin grupp eller sitt förband att uppnå specifika resultat, samtliga taktiska 
uppgifter innehåller olika risker där förmågan att ta och värdera risk är en förutsättning för att 
lyckas (Försvarsmakten, 2011; 2013). Erfarna deltagare har genomgått olika 
specialutbildningar som vapenutbildning, sprängutbildning men även träning och övning. 
Likaså har olika förband olika sorters uppgifter med tillhörande kultur kring hur man skall eller 
bör lösa dessa uppgifter. Dessa faktorer kan bidra till att påverka riskperceptionen. Den 
specifika träning och utbildning som förbandsinriktning, vapenutbildning, sprängutbildning 
och utbildning i fallskärmshoppning representerar utgör tillfällen då Erfarna deltagare kan ha 
fått utbildning och erfarenhet av att utsättas för olika risker. Den typen av utbildning och 
erfarenheter kan bidra till att risker bedöms mindre farliga i de olika underdimensionerna av 
riskperception: Självorsakade risker; Externa hot; Riskbenägna beslut. Resultaten är i linje med 
Joseph och Reddy (2013) forskningsresultat om riskperception. Knuth, Kehl, Hulse och 
Schmidt (2014) anser att en av den viktigaste prediktorvariabler av riskperception är tidigare 
erfarenhet av farliga situationer vilket kan uppstå när deltagarna genomför olika utbildningar 
och övningar. Under dessa tillfällen kan deltagarna socialiseras till att bortse från risker för att 
lösa specifika uppgifter. Deltagare med utbildning på flera olika vapen upplevde riskerna som 
mindre farliga än deltagare med mindre vapenutbildning.  Knuth m.fl. menar att effekten av 
utbildning och erfarenhet påverkar riskperceptionen för det specifika området vilket även 
överensstämmer med resultaten från Burian, Orasanu och Hitt (2000). Förbandsinriktningen 
kan vara ett tillfälle där det uppstår en socialiseringseffekt som orsakas av en kultur som enligt 
Slovic (1999) påverkar riskuppfattningen. Individen socialiseras in och anpassar sig till den 
rådande situationen som är specifik till de uppgifter förbandet har att lösa. Enligt Turner och 
Tennant, (2010) finns det en uppfattning från instruktörer och en förväntning från övad personal 
att utbildningen och träningen skall vara verklighetstrogen vilket bidrar till att förändra attityden 
till risk. Övningsupplägget skall träna chefers beslutsfattning i olika situationer där det 
förekommer olika nivåer av risk (Försvarsmakten, 2011). De Erfarna soldater och officerare 
som skattade riskerna som mindre farliga kan ha erfarenhet från liknade risker. Individer som 
möter vanligt förekommande risker underskattar ofta faran på grund av att de anses påverkbara 
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(Slovic, 2000). Gruppen Erfarna har troligen medverkat i flera övningar och har i vissa fall 
arbetat på olika regementen i andra typer av befattningar. Erfarna soldater och officerare som 
kan ha upplevt liknande risker som inte orsakat någon negativ påföljd. Ett liknade resonemang 
återfinns inom luftfart. Erfarenhet i form av flygplanscertifikat på olika flygplanstyper påverkar 
riskperceptionen. Piloter med avancerade certifikat för kommersiell luftfart värderar risker 
lägre (Hunter, 2006).  Thomson, Önkal, Avcioğlu och Goodwin (2004) menar att skillnaden 
mellan experter som har arbetserfarenhet i form av fler flygtimmar och fler flygplanstyper och 
novisers förmåga att uppfatta risker kopplat till erfarenhet är små men experter bedömer risker 
som något lägre. Thomson m.fl. menar att experter bedömer risker på ett annorlunda sätt jämfört 
med noviser. Erfarenhet bidrar till att öka din medvetenhet och dina handlingsmöjligheter vilket 
noviser kan ha svårt att identifiera. En skillnad mellan Erfarna och Noviser i föreliggande studie 
kan vara att den militära utbildningen fokuserar på att lösa taktiska uppgifter, att få jobbet gjort 
i en riskfylld miljö. Den personliga säkerheten nedprioriteras till förmån för den taktiska 
uppgiften. Individen vet vad som behöver göras trots att det finns en risk. Vilket 
överensstämmer med Turner och Tennant, (2010) som observerat att det existerar en attityd, att 
få jobbet gjort oavsett risk i de militära förbanden som tjänstgör i konfliktområden.  
 Resultatet stödjer inte H2, ANOVA testet uppvisar ingen skillnad mellan hur Erfarna och 
Noviser bedömer risker under övning och i arbetet med vardagliga arbetsuppgifter. Effekten av 
variabeln kontext eller kombinationen av kontext och erfarenhet är inte statistiskt signifikant 
oberoende av testad underdimension. En förklaring till varför kontext inte är statistiskt 
signifikant kan vara att mätningen är gjord under flera kontexter. Vissa enkäter besvarades 
under övningen Cold Response 16 i Norge. Enkäter skickades till olika arbetsplatser på flera 
regementen i Sverige med stor bredd. Deltagarna befann sig på olika platser i olika situationer 
med olika fiktiva hotbilder, under en övning existerade det flera kontexter. För att skapa en 
variabel av den stora variationen har dessa kontexter sammanställts till en binär variabel vilket 
troligen bidrar till variabelns otydlighet. Larsson (2012) har beskrivit problematiken med att 
studera kontext i den militära verksamheten. Den militära kontexten består av två dimensioner, 
avlägsen omgivning med bl.a. politiska-, kulturella och teknologiska förhållanden. Närliggande 
eller operativ omgivning med tillhörande fem aspekter: dynamiska stressorer i form av en 
motståndare; klimatförhållanden t.ex. arktiskt klimat; infrastrukturförhållanden t.ex. tillgång på 
kommunikation och transportresurser; legala aspekter och mediakontakter. Komplexiteten i 
kontexten gör det svårt att mäta kontext utan att förenkla den, binära förenklingar blir sällan 
relevanta (Larsson, 2012). En annan tänkbar förklaring kan vara att deltagarna som genomförde 
mätningen under övning inte uppfattade övningarna som verkliga risker. Den individuella 
upplevelsen av kontexten uppfattas olika av deltagarna och leder till att den blir svår att mäta 
(Hahm, Knuth, Kehl & Schmidt 2016). På samma sätt som mätningar av riskperceptionen hos 
människor som spelar förändrades när det fanns verkliga pengar att vinna och förlora (Slovic, 
2010). 
 Resultatet stödjer H3, kön påverkar riskperceptionen. Kvinnor bedömer risker som 
farligare än vad män gör (Knuth, Kehl, Hulse & Schmidt, 2014; Lazlo, Kinnell & Fisher, 2000; 
Slovic, 1999). Slovic spekulerar kring flera olika hypoteser om varför det finns en skillnad 
mellan kvinnor och män. Skyddandet av sitt barn lyfts fram som en spekulativ förklaring. 
Barnet ses som en hjälplös varelse som är beroende av skydd och säkerhet för att klara av 
uppväxten i en hotfylld miljö vilket påverkar kvinnors riskperception. Slovic påstår att 
skillnaden i riskperception kan kopplas biologiskt till kvinna. Slovic framför inga belägg som 
kan kopplas mot arv och miljö som skulle kunna förklara skillnaden, han ger även uttryck för 
att det inte existerar någon samstämmig förklaring till varför kvinnor och män värderar risker 
olika. 
 Studien har vissa svagheter, den ursprungliga studien av Hunter (2002) mätte även risk 
tolerans vilket inte varit möjligt i den nuvarande undersökningen, vilket främst är kopplat till 
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den tillgängliga tiden som respektive deltagare kan bidra med och den varierande miljö 
deltagarna befinner sig i. Hunter (2002) definition av risktolerans: ”Risk tolerance may be 
defined as the amount of risk that an individual is willing to accept in the pursuit of some goal” 
(Hunter, 2002, s. 3) betonar vikten av att sträva mot ett mål. Mätningarna i den föreliggande 
studien genomfördes under olika förhållanden på olika platser, att identifiera ett gemensamt 
mål som möjliggör mätning av risktolerans skulle troligen påverkat antalet deltagare som kunna 
bidra med data. Risken av att kombinera mätningar av riskperception och risktolerans enligt 
Hunter (2002) bedömdes kraftigt påverka deltagarantalet samt den föreliggande studiens 
trovärdighet med ett lågt deltagarantal. Hunter (2002) skiljer på begreppen riskperception och 
risktolerans och utvecklar separata skalor, mätningarna genomförs som separata mätningar med 
olika förutsättningar. Att endast mäta riskperception avviker inte från Hunter (2002) 
ursprungliga design som utarbetades för att utveckla skalan om riskperception och risktolerans. 
För att mäta risktolerans fick deltagarna information om att de hade möjlighet att vinna en GPS-
mottagare kopplat till hur de svarade i de olika testsituationerna. Grundtanken med priset var 
att skapa motivation och stimulera risktagning. GPS-mottagare var ett eftertraktat redskap blad 
yrkesgruppen piloter under den aktuella tiden för mätningen (Hunter, 2002). Wilde (2014) 
undersökning om risk homeostasis kretsar främst kring två centrala begrepp: risk acceptans och 
risk perception. Interaktion mellan dessa variabler skapar beslutsunderlag. Genom att endast 
undersöka riskperception blir det omöjligt kartlägga hur viktigt riskperception är och hur det 
påverkar beslutsfattning.  

Den föreliggande studien likt Hunter (2002) avgränsar sig till det kognitionspsykologiska 
perspektivet av riskperception. Social- och personlighetspsykologi kan bidra med många 
intressanta aspekter kopplat till risktagning hos soldater och officerare. Personliga egenskaper, 
känslor och sårbarhet påverkar risktagning. Dessa olika aspekter har inte varit möjliga att 
kartlägga men kan troligen bidra med många nya infallsvinklar om hur individen bedömer 
risker. 

Att mätta utbildningsnivån hos individen har visat sig vara svårt, instrumentet som 
användes för att fånga deltagarnas utbildningsnivå uppvisar vissa problem när olika typer av 
skolutbildning skall jämföras mot varandra. Studien tar inte hänsyn till om individen har en 
eller flera enstaka kurser på högskolan. Ett annat område som visat sig vara problematiskt är 
ålder och erfarenhet. Där en ökad ålder kan innebära en ökad erfarenhet men som inte går att 
hålla isär. Ålder blir i den föreliggande studien ett trubbigt instrument som kan ge en viss 
indikation om individens livserfarenhet. Ytterligare ett område som är problematisk är 
förbandinriktning och vilken typ av erfarenhet som individen lägger i begreppet. 
Förbandsinriktning kan vara identitetsskapande, en individ som har genomfört jägarutbildning 
identifierar sig med den förbandsinriktningen trots att merparten av tjänstgöringen har skett på 
ett logistikförband. För att öka reliabilitet och validitet bör dessa aspekter utvecklas för att 
undvika eventuella frågetecken för en framtida studie inom området.  
Studien gör ett försök att tillämpa existerande teorier inom riskperception på ett område som 
inte uppmärksammas Börjesson, Lajksjö & Enander, 2007). Genom att tillämpa instrument 
(Hunter, 2002) visar studien att riskperception följer en gemensam struktur där kön (Finucane, 
Slovic, Mertz & Satterfield, 2000), ålder (Lazo, Kinnell & Fisher 2000), utbildning (Slovic, 
1999) och erfarenhet (Joseph & Reddy, 2013) är viktiga komponenter för den individuella 
riskperceptionen. 

Militär personal arbetar i en miljö med stora variationer (Försvarsmakten, 2011). Inom 
militära operationer skall militär personal kunna ta risker (Försvarsmakten, 2011) i det dagliga 
arbetet skall personalen arbeta förebyggande med risker (Arbetsmiljöverket, 2001). 
 Den föreliggande studien avviker i huvudsak inte från tidigare forskning inom 
riskperception vilket tyder på att den översatta skalan mäter riskperception hos soldater och 
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officerare. Studien har genomförts på militär personal med varierande erfarenhet från olika 
militära områden.  
 Att utsättas för riskfyllda situationer under kontrollerade former som spräng-, vapen- och 
stridsutbildning kan påverka andra områden som t.ex. elsäkerhet eller brandsäkerhet som kan 
kopplas mot underdimensionen Externa hot. Det kan därför vara intressant i en framtida studie 
att fortsätta studera hur soldater och officerare förändrar sin riskperception från att anställningen 
påbörjas och fortskrider framåt i tiden. En longitudinell studie med återkommande 
undersökningar på individnivå skulle kunna bidra med att mäta hur kontext, utbildning och 
erfarenhet påverkar individens uppfattningar om olika risker. Det är även intressant att i 
framtida studier undersöka hur organisationen kan påverka medarbetarnas lärande när uppgifter 
och resurser prioriteras vilket kan påverka säkerheten under vardagliga arbetsuppgifter och 
högrisk arbetsuppgifter under insats. 

Men för att kunna genomföra dessa studier kan det vara nödvändigt att göra en ny studie 
av skalan där test-retest reliabiliteten studeras och en konfirmatorisk analys av 
underdimensionerna genomförs. Avslutningsvis visar studien att den traditionella militära 
utbildning och övningen har en negativ effekt på riskperception vilket kan vara positivt i en 
krigssituation men kan leda till att vardagliga risker inte uppmärksammas.   
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Appendix 1 

Tabell 7 
Medelvärde och standardavvikelse av frågor tillhörande underdimensionerna i RPS 
Frågor RPS M SD 
Självorsakade risker   
2.  Du går mot röd gubbe vid ett övergångställe som är stark trafikerad under 
 rusningstrafik. 

75.6 25.3 

7.  Du reser högantenn till radio 180 när det åskar och blixten slår ner 10 km bort. 70.4 25.7 
8. Du tar en nöjes tur med en bandvagn 206 för att uppleva den vackra fjällmiljön under 
 vintern. Ni följer en översnöad grusväg upp. 

38.4 25.5 

10. Du planera lastningen av en container så att arbetstiden inte räcker till för att lastsäkra 
 innehållet enligt gällande regler. 

63.0 30.1 

16. Du planera lastningen av en container så att arbetstiden endast räcker till för att lastsäkra 
 delar av innehåll enligt gällande regler. 

53.3 29.1 

19. Du och din grupp genomför nöjesskjutning på skjutbana, ni har inte visiterat för och 
 efter skarpskjutning. 

68.5 26.4 

Känsla av utsatthet   
5. Du åker skoter på fjället under nattetid, när du kommer fram har du bara bränsle för 
 ytterligare 60 minuters körning. 

49.4 29.8 

9. Du åker skoter på fjället, när du kommer fram har du bara bränsle för  ytterligare 20 
 minuters körning. 

57.7 29.7 

13. Du åker skoter på fjället, när du kommer fram har du bara bränsle för  ytterligare 90 
 minuters körning. 

33.5 24.2 

Osannolika risker   
1. Du åker bil mellan 2 regementen som ligger 150 kilometer ifrån varandra under dagtid i 
 klart väder, i en bil som är väl underhållen. 

14.6 13.8 

11. Du kör din bil på motorvägen i närheten av ditt hem i 110 km/h under natten. 34.6 24.5 
12. Du deltar i en tillämpad skjutövning på ett stort skjutfält under en skjutvecka. 32.4 21.7 
20. Du kör din bil på motorvägen i närheten av ditt hem i 110 km/h under dagtid. 21.9 20.1 

Not. Frågor som finns representerade i tabellen återfinns i underdimensioner i faktoranalysen för RPS. 
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Appendix 2 

Tabell 8 
Medelvärde och standardavvikelse av frågor tillhörande underdimensionerna i RPO 
Frågor RPO M SD 

Externa hot   
9.  Ett kompani gruppera på en stor yta tillsammans med flera andra enheter. Utrustningen 
 kommer snabbt på plats och alla verkar hitta sina rutiner, verksamheten flyter på. Vid en 
 slumpmässig rundtur på kampen identifieras en container med en stor orange klisterlapp 
 som påvisar explosiv fara på en av containrarna. Containern står inom riskavstånd för 
 andra enheter.  

58.6 29.4 

11. En soldat känner sig dålig på morgonen och beslutar sig för att ta en tablett för att dämpa 
 sin verk. Verksamheten fortsätter under dagen och soldaten bidrar till gruppens resultat 
 lika mycket som alla andra. På eftermiddagen skall gruppen till skjutbanan, soldaten 
 känner av vissa besvär men beslutar sig för att delta. 

46.6 25.7 

14. En spaningsgrupp genomför ett uppdrag i fjällmiljö. Gruppchefen identifierar ett oväder 
 som tonar upp sig några mil norr över. Gruppchefen beslutar att fortsätta utan åtgärd. 
 Framme vid deras mål börjar snön att falla men delar av deras vinterutrustning har ramlat 
 av pulkan som drogs efter en av skotrarna. 

54.8 24.9 

15. En grupp har varit ute på natten och marscherat, månen och stjärnorna har hjälp dem att 
 hålla kursen. När det återstår 1 timmes vandring blir det  plötsligt svårt att se stjärnorna 
då  dimma och dis gör skogen tät och sikten nedgår till bara några meter. Den dåliga sikten 
 gör det omöjligt att ta en riktpunkt i terrängen. 

50.0 26.7 

16. En soldat kommer sent till skjutbanan och missar visitationen före skarpskjutning. 
 Soldaten sätter sig ner och drar rent sitt vapen för att sedan ansluta till nästa skjutlag. 
 Soldaten meddelar inte skjutledaren om behovet av visitation för skarpskjutning. 

55.9 30.5 

17. Ett fältsjukhus skall genomföra en kirurgisk operation. Under operationen går ställverket 
 som fördelar spänningen från de tre elverk sönder. Laboratoriet, apoteket och flertalet av 
 klimatanläggningarna som reglerar inomhustemperaturen slutar att fungera. 

70.1 25.9 

Riskbenägna beslut  
3. En grupp befinner sig på fjället, på avstånd kan de observera två åskoväder på 30 km 
 avstånd, både öster och väster om deras tänkta mål. Men över deras väg mot toppen ser 
 vädret bra ut och de beslutar att fortsätta. Efter halva vägen utbryter en kraftig 
 hagelstorm. Vindbyarna gör det svårt att gå rakt. 

70.1 22.1 

4.  En förare kör sin bil hem från en tjänsteresa. Efter två timmars färd börjar det skymma och 
 det kommer ett lätt snöfall. Snön fortsätter att falla i ökande omfattning. Föraren 
 observerar en lång kö bakom två plogbilar. Vänster körfält ät fritt och föraren avancerar 
 och kör upp jämsides med den första plogbilen. Föraren blinkar och byter fil och kör in 
 framför plogbilen. Föraren fortsätter och kör förbi den andra plogbilen på höger sida. 
 Plogbilens snöuppkast förhindrar föraren från att se vägen överhuvudtaget. Föraren håller 
 ratten stadigt och försöker hålla en rak kurs trots obefintlig sikt. 

84.4 18.4 

5.  Under en bilfärd hör föraren ett dunkande ljud från passagerarsidan av bilen. Han 
 upptäcker att bilbältet sitter fast i dörren och slår mot plåten på  utsidan av bilen. På en 
 lång raksträcka låser han ratten med ena knät och böjer sig över för att öppna dörren för 
 att frigöra bältet. 

82.9 20.2 

6. Under en sprängövning räknar en soldat fel på krutstubinens längd. Istället för att har 30 
 minuter för att ta sig i skydd har soldaten 15 minuter. 

73.2 28.4 

7.  Efter arbetsdag tänker en soldat köra 3 timmar för att komma hem. Soldaten känner sig 
 trött, solen är på väg ner men det är en fin kväll med bra sikt. Efter en timmes bilkörning 
 känner sig soldaten trött och sömning. Soldaten ångrar sitt beslut att inte ta med kaffe på 
 resan. Soldaten öppnar fönstret och ökar ventilationen för att få in frisk luft. 

62.9 25.5 

Not. Frågor som finns representerade i tabellen återfinns i underdimensioner i faktoranalysen för RPO. 
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Appendix 3 

Tabell 9 
Uteslutna frågor ur mätinstrumentet över RPS 

Frågor M SD 
3.  Du och din grupp genomför nöjesskjutning på skjutbana, du har själva visiterat för 
 och efter skarpskjutning. 

40,2 27,5 

4.  Du genomför övergång av vattendrag i stående vatten som inte strömmar. 21,4 18,1 
6.  Du klättra upp för en 3 meter hög stege för att byta en glödlampa i 
 utomhusbelysningen. 

33,8 24,2 

14.  Du åker bil mellan 2 regementen som ligger 150 kilometer ifrån varandra under 
 dagtid men i dimma, i en bil som är väl underhållen. 

31,4 20,6 

15.  Du genomför övergång av vattendrag i lätt strömmande vatten. 35,3 21,6 
17.  Du kör din bil på motorvägen i närheten av ditt hem i 110 km/h under dagtid i 
 ösregn. 

50,8 23,9 

18. Du får eldavbrott på din AK5C, du gör förnyad mantelrörelse och fortsätter 
 eldgivningen. 

23,6 23,9 

21.  Du kommer fram till grupperingsplatsen under nattetid för att börja gruppera ett 
 ledningskompani med många kablar och antenner. 

39,2 24,6 

22.  Du tar en nöjestur med en bandvagn 206 för att uppleva den vackra fjällmiljön under 
 vintern. Du åker i terrängen upp på fjället. 

40,9 22,8 

23.  Du åker bil mellan 2 regementen som ligger 150 kilometer ifrån varandra under 
 nattetid i klart väder, i en bil som är väl underhållen. 

29,9 22,1 

24.  Du genomför övergång av vattendrag i starkt strömmande vatten. 68,3 23,7 
25.  Du åker hiss från bottenvåningen till den 25:e våningen i en kontorsbyggnad. 9,4 11,8 
26.  Du åker bil mellan 2 regementen som ligger 150 kilometer ifrån varandra under  
 nattetid i dimma, i en bil som är väl underhållen. 

45,9 26,1 

 
Tabell 10 
Uteslutna frågor ur mätinstrumentet över RPO 

Frågor M SD 
1.  Under en stridsskjutning tappar en soldat ett magasin. Soldaten böjer sig ner för att ta 
 upp magasinet, omedvetet riktas pipan mot en annan gruppmedlem. 

75,2 26,0 

2.  Ett kompani kommer till sin grupperingsplats, tiden är knapp och personalen stressar för 
 att allt skall vara på plats innan mörkret faller. Elverksansvarige genomför inte alla 
 kontroller före idrifttagning och jordfelsbrytarna löser ut när strömmen slås på. 

59,8 28,1 

8.  Plutonen genomför skarpskjutning, under dagen har det genomförts plutons anfall. 
 Under förmiddagen har det varit klart väder och bra förhållanden. Under eftermiddagen
 börjar dimman krypa in och det blir allt svårare att se. Övningsledaren beslutar att 
 genomföra sista genomförandet trots att det är svårt att urskilja soldaterna på flankerna 
 som befinner sig längst bort. 

74,2 21,5 

10.  En grupp flugfiskare har hyrt en stuga i Lappland. Flugfiskarna fiskar sig igenom ett 
 mindre vattendrag när ett oväder närmar sig. Gruppen beslutar sig för att avbryta 
 fisket  och gå tillbaka till stugan som ligger ca 2 timmars vandring bort. 

34,5 22,8 

12.  En båtförare kör mellan Göteborg och Skredsvik utanför Uddevalla i bra väder. Det är 
 ca 1 timmes färd kvar, bränslet räcker till 3 timmar. 

14,8 13,9 

13.  En erfaren kastledare skall genomföra formellt kast med spränghandgranat med en annan 
 officer. De befinner sig på ett skjutfält i ett kastbås. Det finns radio, mobilsamband 
 och all säkerhetsutrustning. De har eldtillstånd från säkerhetschefen. 

21,1 18,9 
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Appendix 4 

Hej! 
Jag heter Martin Schüler och är student vid Högskolan Väst i Trollhättan. Jag skriver en 
magisteruppsats i psykologi om riskperception (riskuppfattning). Resultatet av enkäterna 
kommer att ge en bild över hur människor uppfattar risker. 
 För att kunna genomföra studien är jag i behov av dina svar och skulle vilja be dig om att 
besvara denna enkät. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, inga utomstående 
kommer att se underlaget som du lämnar. Enkätsvaren kan inte kopplas samman med enskilda 
studiedeltagare. Deltagandet i denna studie är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta 
ditt deltagande 
 
Var vänlig besvara alla frågorna i enkäten. Frågeformuläret tar cirka 15 minuter att besvara. 

Vid frågor angående studien får du gärna kontakta mig via mail: masc0008@student.hv.se 
 
Högskolan Väst är forskningshuvudman.  
 
 
 
 
Martin Schüler student vid Högskolan Väst. 
Tele: 0705-516655 
Mail: masc0008@student.hv.se 
 
Josefa Vega Matuszczyk handledare vid Högskolan Väst 
Mail: josefa.vega.matuszczyk@hv.se 
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