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ABSTRAKT 

Olyckor såsom kollisioner mellan fartyg, kollisioner mellan fartyg och föremål samt 

grundstötningar inom sjöfarten är något som kan leda till såväl miljöförstöring som till 

enorma kostnader för alla inblandade.  Kan det möjligen vara så att en anledning till dessa 

olyckor är bristande bryggrutiner ombord? Syftet med denna uppsats är att, genom en 

sammanställning av olycksrapporter från år 2000 till 2007, undersöka om det går tyda några 

samband mellan fartyg som grundstöter, kolliderar eller kolliderar med annat föremål, inom 

den svenska handelssjöfarten. Resultatet visade bland annat att tankfartyg grundstöter oftare 

än andra fartyg. Utifrån det påträffade sambanden genomfördes ett antal intervjuer med lotsar, 

styrmän och befälhavare som är verksamma inom tanksjöfarten, för att undersöka hur 

situationen ser ut ombord under de förhållanden då tankfartygen vanligast grundstöter. Flera 

av de intervjuade personerna beskriver att pappersarbete i form av checklistor med mera, har 

ökat deras arbetsbörda under vakten och en av de slutsatser vi dragit är att bristande uppsikt 

över fartygets framförande skulle kunna vara en orsak till olyckorna.  
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ABSTRACT  

Collisions between vessels and allisions between vessel and obstacles as well as groundings 

constitute a great problem within the shipping business. Serious damage to vessels, 

environmental disasters and great costs are invoked for everyone involved. Is it possible that 

deficient bridge procedures are the reasons behind these types of accidents?  The purpose of 

this thesis is to gather material from accident reports from the years 2000-2007, to investigate 

whether there are any connections between the accidents on Swedish merchant vessels which 

have been involved in collisions with each other, allided with an obstacle or that have 

grounded. The results showed, among other things, that motor tankers are involved in 

groundings more often than other types of vessels. On the basis of these results, interviews 

were carried out with motor tanker officers and pilots to investigate what the situation is like 

onboard during the circumstances where these vessels are most usually grounded. Several of 

the informants state that paperwork and checklists have become a burden to them during their 

bridge watches, and one of the implications of our investigation is that inadequate supervision 

could be the reason behind the accidents. 
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Förord 
Innan detta arbete påbörjades så var det väldigt oklart för oss hur vi skulle sammanställa all 

data och få ut något av det. Efter många turer och laboreringar med hur vi skulle strukturera 

upp denna datasammanställning så bestämde vi oss till slut för att stolpa upp ett antal 

nödvändiga begränsningar som vi blev tvungna att hålla oss inom för att undersökningen inte 

skulle bli allt för stor och komplicerad. Inom dessa begränsningar så började sedan 

datasammanställandet.  

Vi vill tacka Gunnel Persson vid Sjöfartsinspektionen för hennes snabba tillhandahållande av 

olycksrapporter och för hennes svar på flera av våra frågor. 

 

  

…Det är inte lätt att göra något som man aldrig gjort tidigare… 
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Introduktion och bakgrund 

Fartyg som grundstöter och kolliderar med varandra kan orsaka allvarliga skador, på både 

människor, miljö och fartyg. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att en anledning till 

dessa olyckor är bristande bryggrutiner ombord. Vi båda har erfarenheter kring hur 

bryggbemanningen och bryggrutinerna kan se ut i olika fartyg inom den svenska 

handelsflottan, eftersom vi båda har arbetat till sjöss som matroser i ett antal år innan vi 

påbörjade våra studier vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Om man ser till Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning
1
 så har vi utifrån våra egna 

erfarenheter upplevt att bryggbemanningen är undermålig i vissa fall och misstänker att detta 

kan ha att göra med den tunga arbetsbörda som råder ute på en del fartyg. Christian Lindquist 

skriver i slutsatsen i rapporten Studie av vissa arbetsförhållanden och arbetstider på ett antal 

mindre lastfartyg, att: ”Det var endast säkerhetsövningar (brand- och livbåtsövningar), som 

gavs prioritet. Utnyttjande av utkik, renodlad bryggtjänst samt journalföring av föreskriven art 

(ex. arbetstidsjournal) bedöms som mindre relevant och i vart fall prutbart”.
2
 Slutsatsen drog 

han efter att ha intervjuat verksamma sjöbefäl ombord på nio torrlastfartyg, både svenska och 

utlandsregistrerade. Lindquist valde att endast genomföra sin undersökning ombord på 

”mindre lastfartyg”, vilket innebär, fartyg som ej överstiger 5000 bruttoregisterton. Efter att 

ha tagit del av Lindquists studie ställer vi oss frågan om nyttjande av utkik och bryggtjänst är 

något som är mindre prioriterat endast ombord på de nio fartyg som nämns i studien eller om 

det är något som förekommer även ombord på andra fartyg. Vi ställer oss även frågan om det 

dessutom skulle kunna vara så att detta är orsaken till flertalet fartygsolyckor inom den 

svenska handelsflottan. För att få fram en bild av hur situationen ser ut, framförallt ombord på 

tankfartyg men även på, torrlastfartyg
3
, passagerarfartyg och övriga fartyg

4
 har vi granskat ett 

                                                           
1
Sjöfartsverket , 2005. Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning 2005:7. 

2
 Christian Lindquist, Sjöfartsverket (2005). Studie av vissa arbetsförhållanden och arbetstider på ett antal 

mindre lastfartyg . sid: 6 

3
 Torrlastfartyg; Fartyg där lastutrymmet är utformat för att bära olika typer av gods, fristående, förpackat eller 

palleterat. Elektroniskt tillgänglig: http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____320.aspx 2008-02-28 

4
 Bogserbåtar, pråmar, arbetsfartyg mm 

http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____320.aspx
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antal olycksrapporter från Sjöfartsverket samt genomfört intervjuer med verksamma sjöbefäl 

och lotsar
5
 inom tanksjöfarten

6
. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går tyda några samband mellan fartyg som 

grundstöter, kolliderar eller kolliderar med annat föremål inom den svenska handelssjöfarten 

från år 2000-2007. Utifrån de eventuella sambanden är syftet därefter att ge en beskrivning av 

hur situationen ser ut ombord på fartygen, vad beträffar bryggbemanning, navigering med lots 

ombord, utkiksrutiner mm.  

Frågeställningar 

 Är någon fartygstyp överrepresenterad i olyckstatistiken? Hur ser i så fall 

bryggrutinerna ut ombord på dessa fartyg? 

 I vilka sammanhang och vid vilka tillfällen har olyckorna inträffat? 

 Går det att, utifrån det material vi studerar, finna några samband mellan de 

grundstötningar och kollisioner som inträffat med svenska handelsfartyg? 

Avgränsningar 
För att begränsa vårt material har vi valt att studera olycksrapporter som behandlar 

grundstötningar, kollision mellan fartyg samt kollision mellan fartyg och föremål. Samtliga 

olycksrapporter som vi använt i vår studie avser svenska handelsfartyg (utom fiskefartyg) 

över 500 bruttoregisterton. I det senare skedet av undersökningen (se: rubrik, uppvisad 

tendens) har vi valt att begränsa oss till att endast studera olyckor som berör tankfartyg, även 

dessa över 500 bruttoregisterton.   

 

                                                           
5 Lots: En lots arbetar med att navigera fartyg genom svåra passager och längs kuster. Lotsen hjälper också 

fartyg att navigera när det är dåligt väder. Elektroniskt tillgänglig: 

http://www.shipadm.org/templates/SFVXPage____1046.aspx 2008-03-18 

6
 Fartyg inom sjöfartsnäringen som fraktar flytande produkter 

http://www.shipadm.org/templates/SFVXPage____1046.aspx
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Teorier 

Många av de regler som finns för hur bryggrutiner, bemanning, utkik m.m. ska hållas i 

svenska handelsfartyg beskrivs i Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning. Föreskrifterna 

är även antagna som lag i Sverige. Enligt dessa föreskrifter ska noggrann utkik alltid hållas 

med såväl syn som hörsel för att bedöma om det finns risk för exempelvis kollision, 

grundstötning eller för att upptäcka navigeringshinder, skeppsbrutna, vrak eller andra hinder. 

Utkiken ska helt ägna sig åt att hålla utkik och får inte tilldelas några andra uppgifter.  

Vakthavande befäl kan få vara ensam utkik på bryggan utan en extra utkiksman under 

grundförutsättningarna: att det råder dagsljus, att fartyget har en fungerande 

internkommunikationsanläggning så att förstärkning snabbt kan tillkallas, att autopilot finns 

och att befälet kan hålla utkik runt hela horisonten samtidigt som han kan övervaka fartygets 

kurs. Befälhavaren måste även godkänna att endast en man har befälet på bryggan med 

hänsyn taget till väder, vind, trafiktäthet, närhet till navigationshinder, befälets erfarenhet osv.  

Föreskrifterna beskriver också att befälet i starkt trafikerade vatten, vid nedsatt sikt och i alla 

andra farosituationer omedelbart ska kunna koppla över till manuell styrning. Vid dessa 

tillfällen ska befälet på bryggan ha tillgång till en rorsman som kan ta över styrningen. Detta 

medför att man även vid dessa tillfällen måste ha en extra utkiksman på bryggan, eftersom 

rorgängaren inte får betraktas som utkik då han styr. Befälet får heller inte som tidigare 

nämnts vara ensam utkik om siktförhållanden, trafiksituationen osv. försämras.   

Vad beträffar navigering med lots ombord så står det i Sjöfartsverkets föreskrifter om 

vakthållning att lotsens närvaro inte fråntar det ansvar som vakthavande befäl och 

befälhavaren har vad beträffar fartygets säkerhet. Vakthavande befäl och/eller befälhavaren 

ska samarbeta nära lotsen och utväxla information med denne. Vakthavande befäl ska se till 

att han blir informerad av lotsen om kommande åtgärder. Om befälet är tveksamt till lotsens 

åtgärder så ska denne be om en förklaring av lotsen. Om tveksamhet kvarstår ska 

befälhavaren underrättas och nödvändiga åtgärder ska vidtas under tiden.   

Dessa föreskrifter beskriver också att vakthavande befäl och de därpå avlösande befälen 

måste vara tillräckligt utvilade för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Effektiviteten hos 

de vakthavande befälen får inte vara nedsatt på grund av trötthet. 
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Metod 

Statistik 

Studien vi har genomfört kan betraktas som såväl kvantitativ som kvalitativ; vi har genomfört 

såväl en kvantitativ insamling och jämförelse av data som kvalitativa intervjuer. En 

kvantitativ studie innebär, enligt Staffan Stukát, att man ”… samlar in ett antal fakta och 

analyserar dem i syfte att finna ett mönster eller lagbundenheter som antas gälla generellt – 

princip för alla människor”.
7
 Genom sjöfartsinspektionens utredningsenhet mottog vi en 

statistiksammanställning över antalet registrerade fartyg per år och ca 600 olycksrapporter 

som berör olyckor. Allt mottaget material berör åren från och med år 2000 t.o.m. 2007 och 

dessa har kommit att ligga till grund för vår studie. Rapporterna berör grundstötningar och 

kollisioner mellan fartyg samt kollisioner mellan fartyg och annat föremål. Ur dessa rapporter 

valde vi ut ett antal faktorer och jämförde dessa med det antal olyckor som har inträffat vid 

den rådande faktorn. Följande faktorer valdes ut: tidpunkt och veckodag för olyckan, typ av 

farvatten fartyget befann sig i, fartygstyp, fartygets byggnadsår, rådande siktförhållanden, 

rådande ljusförhållanden samt om fartygen hade lots ombord.  

Många ombordanställda har uttalat sig och sagt att de känner trötthet och brist på tillräcklig 

sömn.
8
  Därför har vi valt ut faktorer som berör ljusförhållanden och tidpunkt för olyckan, då 

vi tror att de kan ha en betydande roll ur trötthetssynpunkt, för hur fartyget framförs. Om 

fartyget hade lots ombord anser vi vara högst väsentligt i undersökningen, eftersom fartyget 

då hade en person ombord som var väl förtrogen med farvattnen. Var fartyget befann sig då 

själva olyckan inträffade är även det en viktig faktor, eftersom andra fartyg, strömmar osv. 

exempelvis vid trånga farvatten och passager -kan ha gett upphov till olyckan.   

Intervjuer 

Utifrån sammanställningen beskriven ovan, valde vi därefter att närmare undersöka de 

tendenser som statistiksammanställningen visade. Detta gjorde vi genom att intervjua två 

verksamma lotsar, två verksamma befälhavare och tre verksamma 2:e styrmän
9
. Intervjuerna 

byggde på de utvalda faktorerna ur olycksrapporterna och de tendenser vi kunnat urskilja i vår 

                                                           
7
 Staffan Stukát, 2005. Att skriva ett examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid: 31 

8
Christian Lindquist, sjöfartsverket (2003) Studie av visst material med anknytning till ett urval av kollisioner 

och grundstötningar i vilka trötthet/sömn har konstaterats ha haft stor eller helt avgörande betydelse. Sid: 2     

9
 I det fortsatta arbetet kommer vi att benämna de intervjuade befälhavarna, styrmännen och lotsarna som 

”informanter”. 
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sammanställning. Syftet med frågorna var att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om hur 

sjöbefälen upplever olika situationer, hur bryggbemanningen ser ut med och utan lots, hur 

befälen upplever olika siktförhållanden vid olika tidpunkter på dygnet, hur samarbetet mellan 

befäl och lots fungerar samt hur utkiksrutiner fungerar i olika situationer.  

Anledningen till att vi valde ut styrmän och befälhavare som informanter var för att få en så 

objektiv bild som möjligt av hur nautiska befäl i olika befattningar ombord upplever 

situationen på bryggan under olika förutsättningar. De båda lotsarna intervjuades för att se om 

styrmännen och befälhavarnas beskrivning av situationen eventuellt kunde motsägas i något 

avseende. Intervjuerna med lotsarna genomfördes över telefon, medan övriga fem informanter 

intervjuades ”ansikte mot ansikte”. Vi genomförde enskilda intervjuer för att undvika att 

informanterna samlades kring en åsikt som var "lämplig" i sammanhanget och för att få fram 

vars och ens unika upplevelse.  

Vi är väl medvetna om att de sju intervjuer vi genomfört inte kommer att ge en fullständig 

beskrivning av hur bryggbemanningen ser ut med och utan lots, befälens känslor vid olika 

siktförhållanden och vid olika tidpunkter på dygnet, samarbetet mellan befäl och lots samt 

utkiksrutiner i olika situationer, då antalet informanter kan vara för få. Vi tror dock att 

resultatet av intervjuerna kan återskapa en bild av hur situationen ser ut generellt eller att vi 

åtminstone ska kunna tyda tendenser som skulle kunna vara generaliserbara. I boken 

Kvantitativa metoder skriver Christofer Edling och Peter Hedström att ”Det är viktigt att 

komma ihåg att, när vi … talar om ett samband mellan två variabler så omfattar det inte 

nödvändigtvis något anspråk på att en förändring i den ena variabeln orsakar en förändring i 

den andra.”
10

 Detta har vi haft i åtanke, eftersom vi faktiskt inte kan ta för givet att våra svar 

från intervjuerna återspeglar precis hur verkligheten ser ut.  

Vi har valt att vissa av frågorna under intervjuerna ska leda till att informanterna talar och 

berättar fritt om sina egna erfarenheter kring frågorna, detta kallas ostrukturerade intervjuer.
11

 

Vi ville därmed undvika att leda deras svar i någon riktning. Jan Trost skriver i boken 

Kvalitativa intervjuer, att: ”Å ena sidan skall man säga så mycket att den tilltänkta uppfattar 

vad det handlar om. Å andra sidan skall man inte föregripa de frågor man vill ställa och på så 

                                                           
10

 Christofer Edling och Peter Hedström, Kvantitativa metoder (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 51 

11
 Staffan Stukát, 2005. Att skriva ett examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid:39 
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sätt redan från början styra intervjupersonens föreställningsvärld i någon riktning.”
12

 Då vi 

gav informanterna tillfälle att prata relativt fritt kring de teman vi ville ha berörda, var vi 

samtidigt noga med att ställa ungefär samma frågor till alla informanter för att det i efterhand 

skulle vara möjligt att jämföra deras olika svar.  

Som Jan Krag Jacobsen skriver i boken Intervju – Konsten att lyssna och fråga, är det viktigt 

att intervjuerna är ”… så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med 

varandra.”
13

  

Vi har inte bara använt oss av ostrukturerade intervjuer utan även också av strukturerade 

intervjuer, som innebär att vi får enkla svar som t.ex. ja och nej.
14

 Intervjuerna bandades ej, 

men vi deltog båda två vid de intervjuer där vi hade möjlighet att träffa informanterna, för att 

på så vis undvika att gå miste om väsentlig information. Efter de intervjuer där vi båda 

deltagit, jämförde vi våra anteckningar och diskuterade sinsemellan innan vi renskrev och 

tolkade materialet.  

Etik 
Som Krag Jacobsen skriver, är det viktigt att informanterna upplyses om sammanhanget där 

intervjun kommer att användas, hur och när intervjun skall genomföras, huruvida han eller 

hon kan påverka redigeringen samt att man upplyser om syftet med intervjun.
15

 För att leva 

upp till detta har vi i största möjliga utsträckning försökt att följa Vetenskapsrådets 

individskyddskrav.
16

 Detta innebär att vi arbetar efter de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet som innebär att informanterna informeras om studiens syfte och att 

deltagande är frivilligt, samtyckeskravet som innebär att informanterna måste godkänna att 

deras svar under intervjuerna används i undersökningen, konfidentialitetskravet som innebär 

att informanterna förblir anonyma och nyttjandekravet som handlar om att den information 

som samlats in endast ska användas i studien.  

                                                           
12

 Jan Trost, (1997) Kvalitativa intervjuer, Lund:  Studentlitteratur  s. 95 

13
 Jan Krag Jacobsen, (1993) Intervju – Konsten att lyssna och fråga  s. 19 

14
 Staffan Stukát, 2005. Att skriva ett examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid:38 

15
 Krag Jacobsen, (1993) Intervju – Konsten att lyssna och fråga. s. 192 

16
 Vetenskapsrådet, Elektroniskt tillgänglig. 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  2008-02-17  

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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Trost skriver att trovärdigheten är ett av de största problemen vid kvalitativa intervjuer. Han 

skriver att det innebär att den som genomför studien måste kunna visa att ”… data är 

insamlade på sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.”
17

 

Därför kommer vi att spara allt insamlat material för att det i efterhand ska vara möjligt att se 

hur vi gått till väga under arbetets gång och för att våra tolkningar därigenom skall kunna 

betraktas som hållbara och giltiga.  

 

 

Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet att presenteras i form av två olika avsnitt. I avsnittet 

datasammanställning beskriver vi den första fasen i vår undersökning, där vi genomförde en 

sammanställning av olycksrapporterna för att söka upptäcka tendenser. I avsnittet uppvisad 

tendens, presenterar vi sedan en utförligare analys av de tendenser som 

datasammanställningen visade, även intervjuerna med befälen och lotsarna som bygger på den 

uppvisade tendensen är presenterade i detta kapitel.  

Datasammanställning 

I detta avsnitt kommer datasammanställningen att presenteras. Vi kommer här att visa hur vi 

från första början sammanställde data för att försöka finna tendenser bland materialet i 

olycksrapporterna. Resultatet vi fått fram genom sammanställningarna redogörs nedanför i 

diagramform och med tillhörande förklaring. I detta avsnitt kommer vi att jämföra de faktorer 

vi valt ut från olycksrapporterna med de antal olyckor
18

 som skett vid den rådande faktorn. 

Observera att den statistik som visas här, inte är satt i förhållande till hur många fartyg som 

fanns registrerade under varje år, eller i förhållande till hur många fartyg av varje fartygstyp 

som fanns registrerade. Detta är inte gjort eftersom vi i detta avsnitt endast söker efter en 

tendens. 

                                                           
17

 Trost Jan, (1997) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur. s. 102 

18
 Med olyckor avses fartyg som kolliderar med varandra, fartyg som kolliderar med annat föremål och fartyg 

som grundstöter. 
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Olyckor fördelat på veckodag 

När vi undersökte hur olyckorna är fördelade mellan veckodagarna visade det sig att 

spridningen av olyckorna är förhållandevis jämn mellan veckodagarna(se diagram 1). Det 

sker dock något mindre olyckor fredag t.o.m. måndag än vad det gör tisdag t.o.m. torsdag. 

 

Diagram1 visar under vilken veckodag som olyckorna inträffade. 

  

Olyckor fördelat på dygnet 

När vi jämförde klockslaget för olyckorna (se diagram 2), visade det sig att mellan kl 24.00–

07.00 så inträffade mellan 8 och 11 olyckor per timme, medan 20 av olyckorna inträffade 

mellan kl 07.00-08.00. Kl 08.00-20.00 inträffade mellan 5 och 14 av olyckorna per timme, 

med toppar kl 12.00–13.00 och kl 16.00–17.00 då 13 respektive 14 av olyckorna inträffade. 

Kl 20.00–21.00 inträffade 3 av olyckorna. Kl 21.00–24.00 inträffade 8-11 olyckor per timme. 

 

Diagram 2 visar tidpunkten på dygnet då olyckorna inträffat. 
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Antal olyckor i förhållande till fartygens byggnadsår 

Vid granskning av olyckorna i förhållande till fartygens byggnadsår (diagram 3) framkommer 

att det skett två olyckor med fartyg som är byggda år 1953-1962. Därefter sker en markant 

ökning med en topp i kategorin byggnadsår 1978-1982, där det inträffade hela 54 olyckor. 

Med fartyg byggda 1983-1987 inträffade 29 olyckor, varpå olycksantalet minskade fram till 

och med fartyg byggda 1998-2002, då antalet olyckor var 16 stycken. Fartygen med 

byggnadsår 2003-2007 ökade olycksantalet till 17 stycken.  

 

Diagram 3 visar det antal olyckor som inträffat i förhållande till fartygens byggnadsår. 

Byggnadsåren på x-axeln i diagrammet är indelade i intervaller om fem år. 

 

 

Olyckor fördelade på fartygstyp 

Tank- och torrlastfartyg är de fartygstyper som varit inblandade i flest olyckor, 49 respektive 

63 stycken.  Minst olycksbenägna är fartygen under kategorin ”övriga fartyg” (se diagram 4). 

Observera att olyckorna inte är satta i förhållande till antal registrerade fartyg. 
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Diagram 4 beskriver antal olyckor, fördelat på fartygstyp. 

Antal grundstötningar fördelat på fartygstyp 

Utifrån resultatet i diagram 4, valde vi att undersöka vilka typer av olyckor (grundstötning, 

kollision fartyg med fartyg eller kollision mellan fartyg och annat föremål) som drabbar de 

olika fartygstyperna. Av alla grundstötningar drabbades tankfartyg och torrlastfartyg mest, 

med 25 respektive 23 olyckor per fartygstyp (se diagram 5).  

 

I diagram 5 visas antal grundstötningar fördelat på fartygstyp. 

 

Medeltal för antal registrerade fartyg 

Antalet registrerade fartygstyper i Sverige per år är baserat på ett medeltal över antalet 

registrerade fartyg från och med år 2000-2007 (se diagram 6). Antalet registrerade fartyg per 

fartygstyp har sedan använts i nästa avsnitt för att få fram ett förhållande mellan 

grundstötningar och antal registrerade fartyg. 
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Diagram 6 visar ett medeltal av antal registrerade fartygstyper per år.  

 

Uppvisad tendens 

Antal grundstötningar i förhållande till antal registrerade fartyg 

Mot bakgrund av diagram 5, där det framkom att tankfartyg var överrepresenterade bland 

grundstötningsolyckor, undersökte vi hur många grundstötningar som procentuellt sett skett i 

förhållande till antal registrerade fartyg (se diagram 7). Resultatet visar att 4,4 % av 

tankfartygen och 2,7 % av torrlastfartygen har grundstött. Eftersom tankfartyg tycks mer 

benägna att grundstöta, valde vi att i den fortsatta studien endast granska de olycksrapporter 

som berör tankfartyg som har grundstött.  

 

Diagram 7 visar det procentuella antal grundstötningar i snitt per år, från år 2000-2007 i 

förhållande till antal registrerade fartyg.  
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Siktförhållanden då tankfartygen grundstötte 

Diagram 8 visar att de flesta grundstötningar skett under god sikt. 

 

Diagram 8 visar om fartygen grundstötte i god sikt, måttlig sikt eller under tjocka.
19 

 

Tankfartygens position vid grundstötningen 

Diagram 9 visar att fartygen befann sig i en kanal, i en flod eller i en bojad  led vid 50 % av 

olyckstillfällena. Endast 4 % av olyckorna skedde i öppet kustfarvatten.  

 

Diagram 9 visar tankfartygens ungefärliga position vid grundstötningen. 

Lots ombord 

Diagram 10 visar att vid 18 av de totalt 26 grundstötningstillfällena hade tankfartygen 

lotsplikt
20

 och vid 13 av de 18 olyckstillfällena hade fartygen lots ombord, 4 hade 

                                                           
19 Sjöfartsverket. Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt personskador i svenska 

handels- och fiskefartyg år 2004. Tillgänglig http://www.sjofartsverket.se/upload/514/Svfartyg2004.pdf (2007-

01-15). 

20
 Lotsplikt: Befälhavare är skyldig att anlita lots inom inre vatten inkl. Mälaren och Södertälje kanal i enlighet 

med de lotspliktsgränser som finns för sjötrafikområdet samt storlek, last eller lastrester. Sjöfartsverket. 

Elektroniskt tillgänglig: http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____509.aspx 2008-03-18  

79%

13%

8%

Sikt vid grundstötningen

God sikt >5NM

Måttlig sikt 2-5

Tjocka < 0,25NM

50%

8%

4%

17%

21%

Position vid grundstötningen

Kanal, flod, bojad led

Insjö

Öppet kustfarvatten

Trångt kustfarvatten

Inre kustfarvatten

http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____509.aspx


19 
 

lotsdispens
21

. I två av olycksrapporterna finns över huvud taget ingen uppgift om lots. Vid ett 

tillfälle kunde inte lotsen borda fartyget p.g.a. dåligt väder. Sammantaget kan man säga att 

alla fartyg som skulle haft lots ombord hade det, utom ett. 

 

Diagram 10 visar om tankfartygen hade lots ombord eller inte vid grundstötningen. 

Ljusförhållanden 

Vid grundstötningarna var det mörkt vid 54 % och ljust vid 42 % av tillfällena (se diagram 

11). 

 

Diagram 11 visar hur ljusförhållandena var vid tillfället för grundstötningarna.  

                                                           
21

 Lotsdispens: Sjöfartsverket kan medge undantag från skyldighet att anlita lots i viss farled. Sådant undantag 

kallas lotsdispens. Sjöfartsverket. Elektroniskt tillgänglig: 

http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____267.aspx  2008-02-24 
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Intervjuer 
I detta avsnitt kommer vi att presentera svaren på de intervjuer vi genomförde. Intervjuerna 

baseras på datasammanställningen från avsnittet ”uppvisad tendens” där vi valde att 

undersöka grundstötningar som berör tankfartyg. Intervjuerna är uppdelade i två delar, 

befälsintervjuer och lotsintervjuer. Informanterna i befälsintervjuerna har vi valt att döpa till 

X, Y, Z, T och G. Informanterna X och Y arbetar som befälhavare på tankfartyg i storleken 

25000–70000 Dwt
22

. Styrmansinformanterna är således döpta till Z, T och G. Alla tre 

styrmännen arbetar som 2:e styrmän på fartyg i storlekarna 6400–25000 Dwt. Befälhavarna är 

vaktfria medans styrmännen arbetar under fyra timmars vakter. 

Lotsarna som vi intervjuat har vi valt att kalla för A och B. Lots A har en erfarenhet på över 

15 år som lots, medan lots B har arbetat som lots i ca 5 år. Vi har valt att samla alla 

informanters svar under varje enskild fråga, för att det på så vis ska vara lätt att göra en 

jämförelse mellan de olika intervjupersonernas svar. 

Befälsintervjuer 

Hur ser bryggbemanningen ut ombord i ditt fartyg när fartyget är till sjöss? 

Samtliga tillfrågade sa att det endast var en styrman på bryggan under dagtid och en styrman 

samt en utkik under nattetid. Befälhavare Y sa att om det är under 2M
23

 sikt på dagtid så ska 

det även då finnas en utkik på bryggan, han menade också på att det nästan alltid är mycket 

folk på bryggan p.g.a. allt pappersarbete som ska göras så det är ibland svårt att veta vem det 

är som har befälet. Styrman T sa att utkiken ska hålla sig i närheten av bryggan under dagtid 

och vara utrustad med en komradio så att han snabbt kan kalla upp honom. 

Hur ser bryggbemanningen ut när lots är ombord? 

Alla tre styrmännen och befälhavare X svarade att under längre sjöresor med lots ombord 

befinner sig såväl styrman som lots på bryggan, men även en utkik kan vara med ibland under 

dagtid sa befälhavare X. Dessa fyra sa även att under kortare resor är det alltid en styrman, en 

befälhavare och en lots på bryggan. Styrmän Z och T svarade att befälhavaren finns i närheten 

av bryggan vid långlotsningar och är redo att komma upp vid t.ex. trånga passager. 

Befälhavare Y svarade att det är styrman, skeppare och lots på bryggan under dagtid, under 

                                                           
22

 Dwt= Dead Weight Ton, Fartygets totala lastvikt. Sjöfartsverket. Elektroniskt tillgänglig: 

http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____1284.aspx  2008-02-24 

23
 Två nautiska mil. 1M=1852m 

http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____1284.aspx
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nattetid så ska det alltid vara styrman, befälhavare, lots och utkik på bryggan. Han sa även att 

det är rederiets policy att befälhavaren alltid ska vara på bryggan när lots är ombord.  

 

Är bryggbemanningen större eller mindre när fartyget befinner sig i en kanal, flod eller bojad led? 

Befälhavare X samt styrman T och G svarade att bryggbemanningen är oförändrad när 

fartyget befinner sig i dessa tre lägen. Befälhavare Y sa att det alltid är befälhavare och 

styrman på bryggan, men att även utkiken är på bryggan om sikten är dålig. Styrman Z 

beskrev situationen och sa att det under dagtid alltid är styrman, lots och befälhavare på 

bryggan och under nattetid är det styrman och lots samt utkik. 

  

Använder ni rorgängare i kanaler, floder och bojade leder eller bestämmer lotsen det? 

Styrmän Z, T och G samt befälhavare Y sa att det är lotsen som bestämmer. Befälhavare Y sa 

också att om nu lotsen vill använda sig av handstyrning så brukar han (befälhavare Y) styra 

själv och att det är mycket sällan som matrosen styr. Befälhavare X bestämmer själv om det 

ska vara handstyrning eller inte, men han brukar allt som oftast använda sig av det. 

 

Känner du dig mer avslappnad när lots är ombord, vad beträffar navigering och fartygets 

framförande? 

Båda befälhavarna och styrman Z svarade ja på denna fråga, medans styrman T och G svarade 

nej. Samtliga som svarade ja på denna fråga anser att man känner sig mer avslappnad 

eftersom man har en person (lotsen) på bryggan som känner till farvattnen i området.  

Styrman T som svarade nej anser att han känner sig mer alert när lotsen är på bryggan 

eftersom han då har mycket arbete att göra med checklistor och positionsbestämningar. 

 

När lots är ombord, får utkiken då lämna bryggan? Om svaret är JA, vid vilka tillfällen får 

han lämna bryggan? 

Samtliga informanter svarade ja på denna fråga.  

Befälhavare X sa: ”Om det är något väsentligt han ska göra så får utkiken lämna bryggan som 

t.ex. att sätta ut lotslejdaren osv. Han får alltså bara gå ner från bryggan om han har uppgifter 

att göra som rör lotsningen”. 
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Befälhavare Y sa: ”Utkiken får lämna bryggan för att förbereda ankomster respektive 

sjöklart
24

 vid avgångar. Vi är under dessa situationer inte i behov av utkik eftersom bryggan 

är tillräckligt bemannad”. 

Styrman Z sa: ”Om det är styrman och lots på bryggan, så kan utkiken gå ner och städa vid 

långlotsning”. 

Styrman T sa: ”Han får gå ner endast då kapten, styrman och lots är på bryggan samtidigt. 

Och endast för förberedelse för ankomst”. 

Styrman G sa: ”Matrosen får i stort sett alltid lämna bryggan när lotsen är ombord, men han är 

stand-by med radio”. 

 

Händer det att lotsen lämnas själv på bryggan?  Om svaret är ja, i vilket sammanhang 

lämnas han då själv? 

Styrmän T, G och befälhavare Y svarade att lotsen aldrig lämnas själv på bryggan.  Styrman Z 

sa att lotsen kan lämnas själv ibland, men endast under toalettbesök. Befälhavare X sa att han 

inte lämnar lotsen själv på bryggan men att det i vissa fall kan förekomma, detta beror på vart 

i själva lotsningen fartyget befinner sig. 

 

Följer du upp lotsens order och granskar dem? 

Samtliga informanter svarade ja på denna fråga. 

 

Har du varit med om någon incident (grundstötning, kollision mellan fartyg eller kollision 

mellan fartyg och ett annat föremål) någon gång då lots varit ombord? Berätta gärna om det 

och ange gärna tid och plats för incidenten. 

De båda befälhavarna och styrman T uppgav att de aldrig varit med om någon incident. 

Styrman Z svarade ja och beskrev händelsen enligt följande: ”Händelsen inträffade under en 

höst efter avgång från Gävle. Jag var själv inte på vakt och sikten var ”noll”. Fartyget styrdes 

med autopilot. Befälet på bryggan spanade efter en prick om babord, men upptäcker den på 

styrbord sida. Handstyrningen kopplas in och hårt styrbords roder läggs. Den kraftiga giren 

                                                           
24

 Sjöklart, sjöklargöring; med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför 

avresa. Elektroniskt tillgänglig: http://www.seatime.se/old/sjotrms.htm 2008-02-25 

 

http://www.seatime.se/old/sjotrms.htm
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stöttas sedan inte upp eftersom lotsen inte var förtrogen med styrutrustningen. Vid detta 

tillfälle läggs full back i maskin och fartygets akter kastar åt babord samt farten bromsas upp 

och då grundstöter fartyget. Lotsen körde och det var bara kapten och lotsen uppe på bryggan. 

Överstyrman hade vakt men var ej närvarande på bryggan. Lotsen tog på sig ansvaret för 

olyckan”.  

Styrman G svarade även ja på denna fråga. Han beskrev händelsen enligt följande: ”Jag har 

varit med om ett par grundstötningar. Vid det ena tillfället hade vi lots ombord och var på väg 

in till Hamburg. Lotsen ändrade kurs på autopiloten utan att följa upp det, sedan gick han till 

kartbordet och började göra pappersjobb inför avlämningen till nästa lots. Dock hade fartyget 

inte börjat gira och ingen märkte det, fartyget gick upp på en sandbank. Ingen handstyrning 

användes trots att det var krav i detta område”. 

Är du mer ”avslappnad” när du är på vakt när det är god sikt, i jämförelse med om det vore 

dålig sikt? 

Samtliga styrmän och befälhavare X svarade ja på denna fråga. Befälhavare Y svarade nej och 

sade: ” Som befälhavare så tycker jag att det inte spelar någon roll om man är i ”Dover” eller 

mitt ute på havet. Noggrannheten ska vara densamma oavsett vart fartyget befinner sig”. 

Vilken tid på dygnet upplever du att du känner dig som tröttast när du är ombord? 

Befälhavare X känner sig som tröttast mellan kl 23.00–23.30 och befälhavare Y mellan kl 

17.00–20.00. Båda befälhavarna är vaktfria. Styrmän Z och G känner sig som tröttast omkring 

kl 03.00. Styrman T upplever att han är som tröttast mellan kl 05.00-06.00. Eftersom T går 4-

8 vakten så anser han också att det tillkommer en del arbetsuppgifter i slutet av vakten, som 

t.ex. purrning, skeppsdagbok osv.  

Varför tror du att tankfartyg råkar ut för fler grundstötningar än andra fartyg? 

Befälhavare X säger: ”Det är frekventare hamnanlöp med det mindre tonnage som seglar på 

Sveriges kust. Detta medför korta sjöresor som gör att besättningen blir trötta.” 

Befälhavare Y anser: ”Det är för mycket pappersarbete ombord nu för tiden. Besättningen 

drabbas då i större utsträckning av utmattning och blir sönderarbetade. Vettingen kontrollerar 

ofta bara motorman och maskinisternas arbetstider. Detta för att de vet om att om de skulle 

kontrollera styrman, överstyrman eller skepparens arbetstider så skulle fartyget stoppas p.g.a. 
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för långa arbetsdagar. Jag är övertygad om att 90% av alla tankfartyg inte skriver 

sanningsenliga arbetstider i arbetstidsjournalen”  

Styrman Z säger: ”Korta resor, mycket ankomster och avgångar. Pappersjobben tar mycket 

tid. Detta gör att man lättare blir utmattad. Om lots är ombord så jobbar man med annat än 

navigering och detta kan leda till olyckor.”  

Styrman T anser: ”Tankterminalernas geografiska läge. Tankterminalerna är ofta placerade 

inne i fjordar eller skärgårdar med ovänliga farvatten på vägen dit.” 

Styrman G anser: ”Mycket stress och trötthet som kommer sig av övertid för tankrengöring 

mm. Befälet på bryggan kanske slappnar av när lotsen är ombord. Det är en hel bunt med 

papper och checklistor som ska skrivas under vid lotstagning.  Det kanske blir för mycket.” 

 

Lotsintervjuer 

Hur ser bryggbemanningen ut när du kommer ombord? 

Både A och B säger att det oftast är både styrman och befälhavare på bryggan. A säger också 

att det oftast är en utkik på bryggan också, men inte alltid. B säger likadant och anser även att 

det bara är en utkik på bryggan vid ungefär hälften av tillfällena han lotsar. Båda 

informanterna menar att befälhavaren ibland lämnar bryggan. A säger att det förekommer att 

befälet på bryggan sätter sig och gör pappersarbete. 

Använder du dig av rorgängare när du går i kanal, flod och bojade leder? Eller bestäms detta 

av befälet ombord? 

Både A och B säger att de oftast använder fartygets automatstyrning och menar att det är 

sällan som en rorgängare handstyr. ”Vi styr själva om det behövs”, säger båda två. A anser att 

det oftast är väldigt bra sikt från bryggan i svenska moderna tankfartyg så handstyrning är 

därför inte alltid nödvändigt. 

 

Uppfattar du det som att befälet på bryggan är mer avslappnad när du är på bryggan? 

A svarade nej men tillade att: ”det förekommer inte på svenska tankbåtar/fartyg, men på 

utländska fartyg får jag ofta den känslan. I utländska båtar blir jag ibland förvånad över att 

inte befälet följer med mer i fartygets framförande och i mitt arbete. Det händer ofta att 

vakthavande befäl sitter vid datorn och lägger ibland passeans”. B svarade ja på frågan om 

han upplever att befälet är mer avslappnad när han är på bryggan.  
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Brukar befälet på bryggan ofta låta utkiken få lämna bryggan när du kommit ombord? 

Båda informanterna svarade ja på denna fråga. B tillade att utkiken brukar gå ner från bryggan 

för att uträtta kortare ärenden. 

 

Förekommer det att du lämnas själv på bryggan? Om svaret är ja, i vilka sammanhang 

händer det? 

A säger att det inte förekommer i tankbåtar men det kan hända i andra typer av fartyg. B 

svarade att det förekommer, men menar att det bara händer ibland och då under korta stunder, 

exempelvis då t.ex. styrman måste gå för att hämta något i hytten. 

 

Känner du att vakthavande befäl följer upp dina order och granskar dem? 

Både A och B svarade ja på denna fråga. B anser att det är mer ”ordning och reda” på 

tankfartyg än på andra typer av fartyg och tillägger att befälen på bryggan följer upp hans 

order i ca 70 % av fallen. 

 

Har du varit med om någon incident (grundstötning, kollision mellan fartyg eller kollision 

mellan fartyg och ett annat föremål) någon gång när du varit lots ombord? Berätta gärna om 

det och ange gärna tid och plats för incidenten.  

 

Både A och B svarade nej på denna fråga. 

 

Känner du dig mer avslappnad när du lotsar ett fartyg under goda siktförhållanden jämfört 

med  dåliga? 

 

Både A och B svarade ja på denna fråga. B tillade att han känner sig mer på ”hugget” när det 

är dimma ute. 

 

Vid vilken tid på dygnet upplever du att du känner dig som tröttast? 

A känner sig som tröttast mellan kl 03.00 och 06.00 medan B känner sig tröttast mellan kl 

04.00 och 06.00. A anser, ur trötthetssynpunkt, att det inte spelar någon roll om det är sommar 
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och ljust ute eller om det är vinter och mörkt och menar att kroppen är inställd på att sova 

under morgontimmarna. 

Resultatanalys 

Samtliga av de intervjuade styrmännen anser sig vara som tröttast mellan kl 03.00 och 06.00. 

Resultatet av datasammanställningen visar dock att de flesta olyckor inträffar mellan kl 07.00 

och 08.00, vilket medför att vi inte kan se något samband eller dra någon slutsats mellan 

styrmännens upplevda trötthet och olyckorna. Ser man till Margareta Lützhöfts undersökning 

så är vakten mellan kl 04.00 och 08.00 i ett trevaktsystem
25

, den ur trötthetssynpunkt 

jobbigaste vakten.
26

 Enligt denna undersökning skulle det med andra ord faktiskt kunna vara 

så att befälet på bryggan inte är lika uppmärksam på fartygets framförande vid denna tidpunkt 

och att trötthet och olyckorna mellan kl 07.00 och 08.00 därmed har ett samband.  

Vår granskning av de utvalda olycksrapporterna visade att tank- och torrlastfartyg är de 

fartygstyper som oftast drabbas av olyckor. Detta faktum medförde att vi valde att undersöka 

vilka av dessa två fartygstyper som drabbas allra mest och vilken typ av olyckor de drabbas 

av. Resultatet visar att tankfartyg råkar ut för betydligt fler grundstötningar än torrlastfartyg, 

passagerarfartyg och övriga fartyg. Anledningar till att tankfartygen grundstöter mer än andra 

fartygstyper kan vara många. Tyvärr kan vi genom vårt insamlade material inte avgöra vilka 

som är de bakomliggande orsakerna, men enligt vår mening är det av intresse att utreda detta i 

en framtida studie.  

När vi valde att närmare granska de olycksrapporter som berör grundstötningar med 

tankfartyg så visade det sig att ca 8 av 10 av olyckorna inträffat under god sikt. Detta skulle 

kunna förklaras med att nästan samtliga av våra informanter säger att de känner sig mer 

avslappnade när de är på bryggan under god sikt. Informanterna beskriver också att 

pappersarbete i form av checklistor m.m. har ökat deras arbetsbörda under vakten, vilket kan 

medföra bristande uppsyn av fartygets framförande. Detta bekräftas också av en av de 

tillfrågade lotsarna, som säger att det händer att befälet på bryggan ägnar sig åt pappersarbete 

när lotsen kommit ombord. Detta skulle kunna resultera i bristande uppsikt från befälens sida 

och därmed potentiellt kunna öka olycksrisken.  

                                                           
25

 Trevaktsystem= Befälen jobbar 4 timmar och är lediga åtta. 

26
 Margareta Lützhöft. (2005), Fatigue at sea. 
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Flertalet av de tillfrågade befälen känner sig också mer avslappnade när lotsen är på bryggan 

eftersom de anser att lotsen är väl förtrogen med farvattnen. En av lotsarna bekräftar detta 

genom att säga att han känner att befälet på bryggan blir mer avslappnade av hans närvaro. 

Trots att befälen känner sig mer avslappnade och ibland ägnar sig åt pappersarbete när lots är 

på bryggan, säger alla de tillfrågade befälen att de alltid följer upp och granskar lotsens order, 

vilket även lotsarna anser att de allra flesta gör. Ett par av befälen och den ena lotsen säger 

även att det händer att lotsen lämnas själv på bryggan under korta stunder.  

Ser man till statistiken över lotspliktiga tankfartyg som grundstött, visar det sig att nästan 

hälften av dessa fartyg hade lots ombord, vilket alltså skulle kunna förklaras av en eventuell 

bristande uppsikt från befälens sida. Alla informanter säger också att det förekommer att 

utkiken får lämna bryggan då lots är ombord och då framförallt vid långlotsningar. Under 

dessa långlotsningar befinner sig därmed endast styrman och lots på bryggan. Enligt några av 

informanterna förekommer samma rutiner ofta även när fartyget befinner sig i kanal, flod eller 

i en bojad led, dvs. i trånga farvatten. Enligt vår statistik så har nästan samtliga av 

grundstötningarna med tankfartyg skett i trånga farvatten. Endast 4 % av grundstötningarna 

har inträffat i öppet kustfarvatten.   

En av lotsens funktioner är att vara behjälplig vid fartygets framförande.
27

 Trots detta verkar 

det som att lotsens närvaro ombord kan leda till ändrad syn på utkikens närvaro på bryggan 

hos befälen samt okoncentration och därmed tycks olycksrisken istället öka när de är ombord. 

Detta bekräftas av en av styrmännen som tror att en av anledningarna till att tankfartyg med 

lots ombord grundstöter mer än andra fartyg, är att befälet på bryggan ägnar sig åt andra 

sysslor än navigering då lotsen är på bryggan.  

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning så ska noggrann utkik alltid hållas och 

utkiken får inte tilldelas några andra arbetsuppgifter som kan störa detta.
28

 Dessa föreskrifter 

kan inte fullföljas om styrmannen är ensam på bryggan med lotsen och har fullt upp med att 

fylla i checklistor och sätta ut positionsbestämningar i sjökortet. Ingen fyller då funktionen av 

utkik. Lotsens funktion är endast att verka som en slags vägvisare och har enligt 

Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning inget som helst ansvar ombord.
29

 Föreskrifterna 

                                                           
27

 Sjöfartsverket. Elektroniskt tillgänglig: http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____1046.aspx 

2008-02-27 

28
 Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning.4 kap §11 

29
 Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning. kap 4 §48 

http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____1046.aspx
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säger också att vakthavande befäl på bryggan ska vara tillräckligt utvilade för att kunna 

fullfölja sina arbetsuppgifter.
30

 Detta tycks enligt resultatet av våra intervjuer vara svårt att 

uppfylla med tanke på att de flesta av informanterna ansåg att trötthet kan vara en trolig orsak 

till många grundstötningar. Den ena av befälhavarna sa även att många ur besättningarna i 

tankflottan blir ”sönderarbetade” av allt pappersarbete och att han vid vissa tillfällen blir 

osäker på vem det är som ”kör” fartyget då det alltför ofta under dagtid är fullt med folk på 

bryggan som ägnar sig åt pappersarbete. 

Slutdiskussion  

Utifrån de intervjuer vi gjort har vi fått uppfattningen att det har tillkommit en mängd nya 

arbetsuppgifter för styrmän i tankfartyg de senaste åren. Dessa arbetsuppgifter verkar i stor 

del handla om pappersarbete i form av checklistor som gör att styrmännens arbetstider 

överskrids långt över vad som är lagligt. Det här tycks medföra en ökad trötthet hos befälen 

och tröttheten i sin tur skulle kunna vara orsaken till en del till olyckor. Även de korta sjöresor 

med sina många hamnanlöp som det mindre tankfartygen utsätts för, verkar ha en negativ 

inverkan på befälen ur trötthetssynpunkt. Utifrån de genomförda intervjuerna har vi fått 

uppfattningen att det ökade pappersarbetet i stor utsträckning utförs under befälens 

bryggvakter vid de tillfällen då det råder god sikt och då befälen känner sig mer avslappnade, 

vilket skulle kunna vara en förklaring till att de flesta grundstötningarna skett under god sikt. 

Att befälen möjligen ägnar sig åt pappersarbete under sin bryggvakt, skulle kunna förklaras 

med att många rederier använder sig av så kallad enhetslön, som innebär att man inte får 

betalt för den övertid man jobbar ombord. Många väljer då att göra dessa sysslor under sin 

bryggvakt istället för efteråt. 

Att flera av de tillfrågade informanterna säger att utkiken ibland får lämna bryggan då lots är 

ombord, tror vi inte har att göra med att befälen anser utkiken överflödig i något hänseende. 

Majoriteten av de tillfrågade säger nämligen att utkiken endast får lämna bryggan om denne 

arbetar med sysslor som berör själva lotsningen. Dessa sysslor skulle med fördel kunna 

utföras av någon annan istället, om det fanns någon annan att tillgå vill säga. Vi tror alltså 

istället att utkikens tillåtelse att lämna bryggan har att göra med att bemanningen ombord i 

flera fall är undermålig. Ökad bemanning skulle därmed kunna öka säkerheten av fartygets 

framfart.  

                                                           
30

 Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning.2 Kap §1 
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Lotsens närvaro på bryggan ska öka säkerheten för fartygets framförande i trånga farvatten. 

Detta ska lotsen göra genom att ge råd och anvisningar till befälet. Lotsen ska allstå ses som 

en tillgång och ska inte göra befälets arbetsuppgifter. Om befälet vänder ryggen till då lotsen 

är närvarande och ägnar sig åt andra sysslor än att framföra fartyget, så fallerar lotsens 

funktion och fartygets säkra framförande förblir då oförändrat.  

 

En anledning till att kategorin ”övriga fartyg” står för en relativt liten del av de fartyg som är 

inblandade i olyckor kan vara att fartygen i denna kategori bland annat består av isbrytare, 

sjömätningsfartyg och bogserbåtar, det vill säga fartyg som är mer stillaliggande till kaj än 

andra fartygstyper och därmed inte är lika utsatta för eller i lika hög grad inblandade i olyckor 

till sjöss. Isbrytare är oftast till sjöss under vintertid då haven är frusna. Handelsfartyg, som är 

mer olycksdrabbade, är oftast till sjöss året runt, dygnet runt.  

 

Många grundstötningar med tankfartyg sker i kanaler, floder och bojade leder. Detta tror vi 

kan förklaras med att det mindre tankfartygstonnaget som finns i Sverige ofta trafikerar kuster 

och har många hamnanlöp. Oftast består lederna in till hamnar av kanaler och bojade leder. 

Dessa farvatten är ofta trånga med många navigeringshinder i form av grund och annan trafik, 

som kan orsaka olyckor som kollisioner och grundstötningar.    

 

Nedan följer några resultat av vår undersökning som vi anser värda att begrunda:  

 

 Resultatet visar att tankfartyg grundstöter oftare än andra fartygstyper. 

 Utkik används inte alltid såsom det ska användas enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om 

vakthållning. 

 79 % av grundstötningarna med tankfartyg har skett under god sikt. 

 De flesta grundstötningarna med tankfartyg har skett i trånga farvatten med lots 

ombord. 
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Framtida undersökningar 

Framtida studier utifrån resultatet av vår sammanställda statistik skulle kunna göras genom att 

ta reda på hur det kommer sig att fartyg byggda mellan 1978 och 1982 är överrepresenterade i 

olycksstatistiken. Är det helt enkelt så att det finns fler av dessa fartyg registrerade eller är de 

i sämre skick än fartyg byggda andra år? Ett annat tänkbart studieområde skulle kunna vara att 

utreda orsakerna till varför många av olyckorna sker runt vaktavlösningarna, om man ser till 

ett trevaktsystem (se diagram 3). Kan arbetssituationen vara densamma ombord i andra 

fartygstyper än tankfartyg, vad beträffar pappersarbete och checklistor?  

Sammantaget anser vi att vår undersökning resulterat i ett antal tänkvärda aspekter som 

framtida studier skulle kunna studera och utreda ytterligare. Vi hoppas att de resultat vi 

kommit fram till på ett eller annat sätt kommer att tas i beaktande och att olyckstalet inom 

sjöfarten därmed ska kunna minska. 
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