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ABSTRAKT  
Ombordanställda i svenska rederier har under många år legat högre i olycksstatistiken än 

anställda i land. Detta problemförhållande bygger vårt examensarbete till stor del på. 

 

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur de svenska rederierna arbetar för att 

förhindra arbetsrelaterade olyckor ombord.  

 

Arbetet har utförts med metodtriangulering. Vi har intervjuat fyra svenska rederier angående 

deras arbete med arbetsrelaterade olyckor. Utifrån de svar vi inhämtat från rederierna så 

utformade vi en enkät som 10st ombordanställda fick svara på.    

 

Resultatet av vårt arbete visade att rederierna känner till problemet och att deras förebyggande 

arbete till stor del bygger på att öka inrapporteringen av olyckor och tillbud från fartygen. 

Främst med nya inrapporteringsprogram som skall förenkla inrapporteringsproceduren. Från 

de enkätsvar vi fick så kunde vi se att det finns ett stort mörkertal i inrapporteringen av 

olyckor ombord. 

Nyckelord: Arbetsrelaterade olyckor; olycksstatistik, Rederier, 

.  
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ABSTRACT  
Employees on Swedish shipping companies have for several years topped the accident 

statistics when compared with land based jobs.  

 

The purpose of this study is to examine how the Swedish shipping companies are working to 

prevent work related accidents. 

 

The study was made through interviews with four Swedish shipping companies.  

And a questionnaire answered by 10 onboard employees from Swedish shipping companies. 

 

The result of our study shows that the companies are working with preventing accidents 
onboard mainly through different measures to increase the reporting frequency from the ships 
to the office. In the answers we received from the questionnaires we could see that the 
reporting frequency on board is poor. 
 
 
Keywords Work related accidents; Accident statistics; Shipping companies;  
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1 Inledning 

 

Uppslaget till vår uppsats kom från våra iakttagelser ombord på de båtar där vi arbetat och 

gjort praktik på. 

 Vi undersöka hur rederierna arbetar med olyckor och tillbud. Vi anser att det är ett intressant 

område, därför att det påverkar alla inom näringen. Vi som ombordanställda får ju tampas 

med problemet på ett direkt stadium medans rederiet drabbas indirekt oftast ekonomiskt.  

Vi har även funderat kring hur de ombordanställda ser på de åtgärder rederierna använder sig 

av för att förebygga samt följa upp olyckor och tillbud. Vi anser att de ombordanställda har en 

skyldighet att följa rederiernas säkerhetsanvisningar men om dessa inte är effektiva så anser vi 

även att rederierna har en skyldighet mot sina anställda att se över och utveckla de metoder de 

använder. Om vi tittar på statistiken över tillbud och olyckor till sjöss så ser man ett otäckt 

mönster. År 2006 inträffade det 235 arbetsrelaterade olyckor/tillbud ombord på svenska fartyg 

varav 4 resulterade i dödsfall (Sjöfartsverket 2007). Detta betyder att år 2006 gick det två 

arbetsskadade sjömän för varje arbetsskadad förvärvsarbetare i land.  Fungerar inte 

säkerhetsarbetet ombord eller är det kanske omöjligt att komma ner till samma olycksnivå 

som i land pga. den krävande miljön ombord? 

 

 

Tabell 1.1 
Skadefrekvens åren 1997 – 2006 (Uppgiften hämtad från SCB/Rams 2005) 

Skadefrekvensen definieras som Antalet arbetsskador/100 aktiva sjömän. Figuren visar även antalet 

arbetsskador/100 förvärvsarbetade i hela landet.  
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1.1Bakgrund 

Enligt den amerikanska säkerhets pionjären H W Henrich så inträffar det 300 ”nästan 

olyckor” på varje allvarlig olycka. Trots den här kunskapen har olyckor och tillbud legat på 

nästan samma nivå i flera år. De inrapporterade tillbuden är färre än de inrapporterade 

olyckorna (Sjöfartsverket 2006). Trotts att lagstiftarna och tillsynsmyndigheterna länge 

arbetat med olycksförebyggande åtgärder. 

 Efter Titanics förlisning i början på 1900 talet så skapades det en konvention vid namn Solas 

(Convention for the Safety of Life at Sea). Denna Konventions syfte är att öka säkerheten till 

sjöss genom att specificera en minimum standard gällande konstruktion, utrustning och 

handhavande av fartyg. Solas reglerar t.ex. hur många livbåtar det ska finnas ombord, hur 

brandskyddet skall se ut på olika fartygstyper, radiokommunikation osv. Denna konvention 

kan ses som det första steget av många för att öka säkerheten ombord på fartygen.  

Sjöfartsverket är den myndighet i Sverige som svarar för tillsynen ombord på båtarna dvs. ser 

till att reglerna efterföljs. Sjöfartsinspektionens tillsynsverksamhet styrs i huvudsak av fyra 

lagar. Fartygssäkerhetslagen (2003:364), Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från 

fartyg, Arbetsmiljölagen (1977:1160) samt Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd. Totalt 

genomförs årligen ca 4000 besiktningar, inspektioner och kontroller (Sjöfarsverket.se).  

Här är några exempel på säkerhetsåtgärder som har implementerats på båtarna de senaste åren 

i ett försök att minska olyckorna.   

 

Insjö 

Sjöfartsverket har skapat ett rapportertings system vid namn Insjö. Dit kan rederiets 

säkerhetsansvarige skicka in sina tillbud och olycksrapporteringar, de får då tillbaks ett antal 

rapporter om liknande tillbud/olycka samt förslag på hur man skall förebygga dessa. Insjö är 

alltså en stor erfarenhets bank som skall hjälpa landorganisationen att komma med 

förebyggande åtgärder till sina fartyg(Sjöfartsverket.se).  

 

SMS 

Safety Management System förkortat SMS finns på alla svenska handels fartyg. Det är en 

manual som beskriver hur besättningen praktiskt skall förfara i olika situationer ombord på 
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fartygen. Manualen är konstruerad som en instruktionsbok och skall säkerställa att manskapet 

ombord utför arbetsuppgifter på ett säkert sätt(Sjöfartsverket.se). 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur svenska rederier arbetar för att minska de 

arbetsrelaterade skadorna ombord på fartygen. 

Samt undersöka hur rederierna arbetar rent praktiskt när en olycka inträffat eller huruvida de 

har någon handlings plan när det gäller att förebygga olyckor och tillbud.  

 

Hur arbetar rederierna för att förebygga olyckor? 

Hur upplever de sjökaptensstuderande i Kalmar avgångsklassen 08 rederiernas säkerhets 

arbete? 
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2 Metod 

 

2.1 Sekundärdata 

Vid val av våra sekundärdata inriktade vi oss på bra statistik samt källor med hög validitet och 

reliabilitet. Sjöfartsverkets hemsida (www.sjöfartsverket.se) bidrog med mycket intressant 

data och statistik. Vårt val av metodlitteratur föll på Halvorsen, Knut Samhällsvetenskaplig 

metod (1989). Denna bok lånade vi på stadsbiblioteket i Kalmar. För inspiration och 

ungefärligt upplägg använde vi oss av ”uppsatser.se”. Vi använde oss även av några andra 

metodböcker i mindre omfattning dessa finns med i vår källförteckning och samtliga av dessa 

lånade vi på stadsbiblioteket i Kalmar.  

 

2.2 Primärdata 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod när vi intervjuade rederierna dels för att de skulle 

kunna beskriva sitt arbete med egna ord, vi ville inte begränsa deras svar och ge respondenten 

mer utrymme för att belysa sin uppfattning kring olika fenomen. Detta anser vi är särskilt 

viktigt då vi använder oss av ett begränsat antal källor. Andra fördelar av att använda sig av 

intervjuer är att bortfallet blir mindre samt att den personliga närvaron betyder att man 

underlättar förståelsen av vissa frågor, att man kan reda ut missförstånd och att svaren kan 

fördjupas(Halvorsen 1989). 

När vi sedan skulle kartlägga hur de ombordanställda upplevde rederiernas säkerhetsarbete så 

föll det sig naturligt att ha intervjuerna som utgångspunkt för enkäten. Denna metod som 

kallas för metodtriangulering ger oss möjlighet att med hjälp av svaren från intervjuerna mer 

precist formulera frågorna i formuläret i syfte att testa vår frågeställning. Vi kan alltså följa 

upp rederiernas svar och fråga de ombordanställda om de delar rederiernas uppfattning 

angående tendenser och arbetsmetoder. 

  I vår enkät använde vi oss av både öppna och fasta svar. Halvorsen skriver att i praktiken är 

det en fördel att använda sig av öppna och fasta frågor i ett frågeformulär. Är frågorna fasta 

måste alla tänkbara svarsalternativ finnas med (Halvorsen 1989 s88).  

 

2.2.1 Metodtriangulering 

Vi har valt att använda oss av Metodtriangulering. Först började vi med att utföra 4st 

ostrukturerade intervjuer med fasta frågor men fria svar. Intervjuerna gjordes över telefon. 
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Utifrån de svar vi fick utformade vi en enkätundersökning. Vi har med andra ord använt oss 

av både kvalitativ och kvantitativ metod metoden heter metodtriangulering .  

Metodfigur nedan hämtad ur Jacobsen(2007 sid 59) 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 

 

 

2.2.2 Intervju 

Det insamlade materialet behandlades utifrån en helhetsanalys. Målsättningen är att hitta 

gemensamma variabler och känslouttryck. Rådata läses igenom ett flertal gånger till dess 

förtrogenhet med det insamlade materialet uppstått. Då urvalet var begränsat men väl avvägt 

så blev sammanställningen enkel såväl som representativ. Till en början diskuterade vi 

möjligheten att sammanställa allt material men vi bestämde oss för att sortera materialet i 

olika teman. Den kvalitativa dataanalysen är ofta mer personlig i och med att den som samlat 

in data också är den som analyserar dem (Repstad 1987). Detta ger den bästa grundvalen för 

en helhetsbeskrivning av det observerade (Halvorsen 1989 s131). 

 

2.2.2.1 Urval och Etik 

Det är i första hand urvalsmetoden som avgör hur representativ urvalet är dvs. om det är 

typiskt eller karakteristiskt för hela populationen(Hellervik 1979). Vi beslutade oss för att 

använda ett strategiskt urval då det är att föredra om urvalet som skall göras är litet. 

När vi valde ut de olika rederierna vi skulle intervjua så ville vi ha rederier från flera olika 

segment inom sjöfarten. Med en spridning över olika segment så hoppas vi få en bättre 

uppfattning om säkerhetsarbetet inom sjöfartsnäringen i stort.  

De segment vi har valt är Tank, PCTC, General Cargo. Ur dessa segment plockade vi sedan ut 

4st rederier. Två tankrederier, ett General Cargo rederi och ett PCTC rederi.  
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Tabell 2.1 

Rederi Segment 

Rederi1 Tank 

Rederi2 Tank 

Rederi3 General Cargo 

Rederi4 PCTC 

 

Vi informerade våra intervjuobjekt om att det var frivilligt att delta i intervjun. Samtliga av de 

intervjuade arbetade som DP(Designated Persons) de var ansvariga för säkerhetsarbetet 

ombord på rederiernas fartyg. Vi har kodat rederierna enligt tabellen ovan och utelämnat 

namnen på de intervjuade. Vi beslutade att koda samtliga rederier pga. att två av rederierna 

uttryckte viss tvekan om att figurera med namn i undersökningen.  

 

2.2.2.2 Genomförande av Intervju 

Vi utförde våra intervjuer över telefon. Telefonen hade inga inspelnings möjligheter vi blev 

därför hänvisade till anteckningar. Under intervjuns gång så tog intervjuaren anteckningar. 

Dessa anteckningar sammanställdes omedelbart efter intervjun för att informationen skulle 

vara så färsk som möjligt. Samtliga Intervjuer genomfördes 14/4-08. Varje intervju tog ca 

15min att genomföra. Intervjun var uppdelad i 4 teman vilket underlättade sammanställningen 

av intervju data. Temata 

• Personlig information 

• Problematiken 

• Arbetet 

• Mörkertal 

 

2.2.2.3 Analys 

Validitet dvs. graden av relevant information bedömer vi som väl god. Att vi utformade 

frågorna samt återknöt våra data i en enkät ser vi som väl avgränsat. Förväntat resultat med 

avseende på vad som ansågs mätas/ undersökas uppnåddes som planerat.  

Analysen av materialet påverkas givetvis i enlighet med vetenskapsteorin kring kvalitativa 

studier av oss som intervjuare. De erfarenheter, förståelse samt de uppfattningar som vi bär 

med oss färgar vår analys av det insamlade materialet. Samtliga av våra intervjuobjekt har 

lång erfarenhet av arbete till sjöss, det i samband med vår sjöanknytning ger en något vriden 
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bild. Slutsatsen kan på så vis tyda på viss ”lojalitet”, trots en mycket smal undersökning med 

tydliga problemställningar.  

 

Reliabiliteten är till viss grad en tolkningsfråga men man får även titta på upplägget vid 

intervjuerna samt intressegraden. Vi räknar med en representativ skara utifrån 

sjöfartsnäringen, men hade gärna sett att vi haft ett par extra veckor till förfogande. 

En annan utgångspunkt vi tittat närmare på är, att då samtliga respondenter frivilligt valt att 

delta påverkas studien starkt utifrån personlig uppfattning.  

Om vi då återigen tar upp tidsaspekten så hade förmodligen fler och mer ingående intervjuer 

gett oss ett tydligare och mer representativt resultat. Vår brist på erfarenhet inom vetenskaplig 

forskning och intervjuarbete får tas i beaktning då mer erfarenhet förmodligen lett till 

tydligare riktlinjer och bättre frågor samt följdfrågor i vår studie.   

 

2.3  Enkätundersökning 

Efter att vi analyserat och sammanställt våra intervjuer så utvecklade vi en enkät. Enkäten 

grundade sig på vårt resultat utifrån intervjuerna . Den här metoden gav oss möjlighet att följa 

upp, jämföra samt dra slutsatser utifrån de data vi fick från intervjuerna.   

 

2.3.1 Urval och etik 

Vi använde oss av samma urvalsmetod när vi genomförde vår enkätundersökning. Urvalet 

bestod av 10st sjökaptensstudenter (12 mån sjötid eller mer) på Högskolan i Kalmar. 

De studenter som valdes ut valdes slumpvis ut ifrån klasslistan.   

Vår enkätundersökning var frivillig. De som svarade på enkäten var anonyma. 

 

 

2.3.2 Enkätpresentation 

Enkäten bestod av 12 frågor där 8 av frågorna var fasta svarsalternativ och 4 var av öppen 

karaktär. 

Frågorna med fasta svarsalternativ hade svarsalternativen JA. NEJ. VET EJ. 

Vi återknöt till intervjustudiens teman.  Nedan pressenterar vi en tabell där vi redovisar antalet 

frågor som återknyter till undersökningens temata.  

 

Tabell 2.2 
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Temata Antal frågor 

Problematiken 3 

Arbetet 6 

Mörkertal 3 

 

2.3.3 Analys 

Validiteten upplever vi som god, vi har utformat frågorna i enkäten efter svaren vi fått från 

intervjuerna. Detta för att vi skall följa upp samt jämföra de svar vi fått från rederierna och se 

om de tendenser som vi fått från intervjuerna återspeglar sig i enkätsvaren. 

 

Reliabiliteten är till stor grad beroende på hur sanningsenligt objekten har fyllt i enkäten, det 

är inte säkert att de har tillräckligt med information om uppföljning, rapportering av de 

olyckor och tillbud de har varit med om. Hur objekten tolkar frågorna kan påverka 

reliabiliteten, olika personer kan tolka frågorna på olika sätt och svaren blir således 

missvisande.  

 

2.4 Avgränsningar 

Vi har beslutat oss för att avgränsa de intervjuade rederiernas antal till 4st.  

Den här avgränsningen beror främst på att vi har begränsad tid till vårt förfogande.  

Även valet av ombordanställda har vi begränsat till sjökaptenstuderande i Kalmar 

avgångsklassen 08. Avgränsningen ifråga om de ombordanställda beror dels på tidsbrist men 

även på tillgänglighet. Valet av avgångsklassen 08 och inte alla sjökaptensstuderande i 

Kalmar beror på att dessa har fullgjort minst 12månader sjöpraktik och har då i allmänhet 

större erfarenhet av ombordtjänstgöring än de som går i de lägre årskurserna. 

Tidsramen gör också att vi valt att enbart koncentrera oss på rederier från Sverige.  

De här avgränsningarna gör att vi inte kan dra generella slutsatser av säkerhetsarbete inom 

handels sjöfart i stort men vi hoppas att det kan ge en fingervisning om hur det ser ut i den 

svenska handelsflottan.   
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2.5 Behavioral Safety 

Behavioral Safety översatt till svenska Säkerhets Beteende är en fortsättning på forskningen 

om beteende vetenskap. Behavioral Safety är ett applicerande av beteende vetenskap på 

mänsklig prestation på säkerhets problem vid arbetsplatsen (Cambridge Center for Behavioral 

Studies) Enkelt förklarat kan man säga att det är det beteende vi människor gör för att skydda 

oss från olyckor.  

Hur vi beter oss när det gäller säkerhet står även i relation till vår egen motivation, vår 

kunskap om säkerhet samt vilken upplevelse vi har av att vårt arbete är tryggat i framtiden 

(Tahira et al, 2001). 

 

Att fokusera på de osäkra beteenden på arbetsplatsen är det enda sättet att reducera olyckor 

enligt denna teori t.ex. att inte ta på sig hjälm vid lastnings operationer, inte använda 

skyddsmask vid målning är tydliga exempel på osäkert beteende. Trotts att vi människor har 

kunskap, erfarenhet och träning så tenderar vi att trotsa det som tycks vara rationellt.  

Att inte sätta på sig andningsmask när vi skall måla även fast vi vet att det är skadligt att 

andas in ångorna från färgen kan tyckas irrationellt. Men konsekvenserna av att bete sig säkert 

kan ha vissa negativa effekter det kan t.ex. ta längre tid att utföra arbetet, vara obekvämt att 

använda masken det blir varmt osv.  

 

Enligt internet sidan Behavioral Safety.com så beror 96 % av alla olyckor som inträffar på 

arbetsplatsen på osäkert beteende 

The use of safety poster campaigns, and other informational safety campaigns, has not been 

consistently successful. Such campaigns are generally ineffective (Cooper Dominic C.Psychol 

1994). Dr Dominic Cooper skriver I en artikel angående en fallstudie gjord I England, studien 

gjordes på en arbetsplatts där man ville öka användningen av hörselskydd. I undersökningen 

använde man sig av två olika åtgärder, beteende förändrande och en informations kampanj.  

Med beteende förändrande åtgärder ökade användningen från 30-50procent till 80-90 procent, 

informations Campanien påvisade bara en ökning av användandet med 10procent. 

 

Organisationen bör inte fokusera på olycksstatistik utan att titta på vilket beteende de 

anställda har. En minskning av olyckor och tillbud skall komma som en biprodukt av att de 

anställda använder ett säkert beteende. Om en organisation enbart är intresserad av att minska 

de inrapporterade olyckorna för att ha en bra olycksstatistik att visa upp kan detta resultera i 
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en ovilja att rapportera in incidenter och olyckor snarare än att minska dessa.  Behavioral 

Safety bygger på att hela organisationen är motiverad, medveten och att man fokuserar på de 

positiva tendenserna i säkerhetsarbetet (www.behavior.org). 

 

2.6 Definitioner  

När vi skriver om tillbud så är det möjligt att det finns olika uppfattningar om vad som ryms i 

det begreppet. För att undvika missförstånd och feltolkningar så har vi valt att använda oss av 

Arbetsmiljöverkets definition. Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa 

eller olycksfall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller 

olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen. Ett 

exempel: En explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället. Tillbud är ofta en följd av 

brister i arbetsmiljöarbetet(Arbetsmiljöverket AFS:2001) . 

Vår definition av olycka är en oönskad händelse som givit upphov till kroppsskada. 

”No blame” direkt översatt till svenska betyder ingen skuld. 

Detta är ett vanligt förekommande begrepp till sjöss och innebär kortfattat att; man som 

arbetstagare inte skall känna sig rädd för att bli uthängd eller hamna i onåd hos sin 

arbetsgivare om man rapporterar t.ex. tillbud, även om man själv har varit en bidragande 

orsak till att tillbudet inträffat.  
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3 Dataanalys 

 

3.1Intervjudelen 

När vi analyserade intervjuerna så började vi med att sammanställa svaren fråga för fråga.  

 Exempel Har ni någon uppfattning om mörkertalet?  
 
Tabell 3.1 

Rederi Svar 

Rederi1 Mörkertalet är stort 

Rederi2 Ingen uppfattning 

Rederi3 Oklart 

Rederi4 Inget Problem 

 

När vi analyserade svaren så försökte vi undvika att tolka svaren men när svaren var svävande 

eller beskrev ett fenomen så blev vi tvungna att tolka för att kunna använda data i vår 

redovisning. Exempel Varför är olycksstatistiken så hög till sjöss i jämförelse med 

landbaserade yrken? Så fick vi svaret Generations fråga. Detta svar kan man tolka på flera 

olika sätt. Dels att äldre ombordanställda är skröpligare och mer tankspridda än yngre. Vi 

tolkade svaret som att säkerhetsbeteendet hos de ombordanställda är bristfälligt men att den 

yngre generationen ombordanställda har ett bättre säkerhetsbeteende.    

 

Tabell 3.2 

Rederi Svar 

Rederi1 Brister i säkerhetsbeteende 
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3.2 Enkätundersökning 

På vår enkät hade vi på de flesta frågor fasta svarsalternativ men även ett par frågor med 

öppna svar. Då vi endast använde oss av 10st enkäter så blev sammanställningen relativt 

enkel. Frågorna var väl avgränsade utan rum för spekulationer. Svarsalternativen bestod av; 

JA, NEJ och VET EJ. Samtliga av de fasta frågorna utom en hade svarsalternativen Ja, Nej 

och Vet ej, frågan; Har du varit med om en arbetsolycka till sjöss, hade endast 

svarsalternativen Ja och Nej. De öppna svarsalternativen förde vi samman i olika teman 

utifrån typ av olycka, orsak osv.  

 

3.3 Dataredovisning 

Resultaten av intervjuerna presenteras nedan i tre underrubriker som vi tagit från vår 

intervjuguide. Vi börjar med att redovisa Problematiken dvs. hur och om rederierna upplever 

problem med arbetsrelaterade olyckor ombord. Sedan fortsätter vi med Arbetet dvs. hur 

rederierna mer konkret arbetar med säkerhetsarbetet. Slutligen behandlar vi Mörkertalet dvs. 

om rederierna har någon uppfattning om hur många olyckor som inte rapporteras in samt om 

de ser det som ett problem. 

Vi redogör även för de data vi fått från enkäterna under dessa underrubriker där vi finner att 

de svarar bäst mot underrubriken. 

 

3.3.1Problematiken 

Rederiernas respondenter var här relativt överrens med undantag för en person som lät mycket 

förvånad. Variabler som frekvent förekom var farlig arbetsmiljö, bristande säkerhetsbeteende, 

sömnbrist. 

De vanligaste olyckorna upplevdes som halkolyckor, klämskador, fallskador och 

hörselskador. Två av rederierna upplevde en ökning av tillbud/olyckor, de uppgav att 

ökningen berodde på ökad inrapportering. De andra två rederierna upplevde en minskning av 

tillbud och olyckor.  
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3.3.2Arbetet 

Tillvägagångssätten var överlag samma, olika former av databaserade system för 

sammanställning och uppföljning av olyckor/tillbud. 

Samtliga var överens om vikten att inrapportera såväl tillbud som olyckor. Kommunikation 

och uppföljning var två frekvent förekommande variabler. Det dagliga arbetet kan summeras i 

granskning, sammanställning och uppföljning av rapporter. Två av rederierna uppgav att det 

svåraste momentet med det dagliga arbetet vara att få samtliga besättningsmedlemmar 

införstådda och engagerade i det förebyggande säkerhetsarbetet.  

Av de 10 som svarade på enkäten så hade 8st varit med om en arbetsolycka ombord på båtar 

de tjänstegjort på. Av de 8st så uppgav dessa att olyckan uppstått tillföljd av bristande 

säkerhetsrutiner, stress, trötthet. 

 Av de 8 som varit med om en olycka så uppgav 5st att olyckan hade rapporterats till rederiet 

1 visste inte om olyckan rapporterats och 2 svarade att den ej rapporterats.  

Av de 8 så svarade 6 att olyckan kunde ha undvikits och 2 svarade att den ej kunde ha 

undvikits. På frågan hur olyckan kunnat förhindras erhöll vi svar som bättre säkerhetsrutiner, 

säkerhetsbeteende, kommunikation och planering 

Angående tillbudsrapporteringen så svarade 9 av 10 att de varit med om tillbud ombord på 

båtar de tjänstgjort på. Av de 9 så uppgav 1 att tillbudet hade rapporterats in till 

rederiet(Diagram figur 3.1). 

 

3.3.3 Mörkertal     

Tre av rederierna vi intervjuade upplevde att ”no blame” kulturen ombord på deras fartyg 

fungerade bra ett av rederierna uttryckte viss osäkerhet men sa att de arbetar med frågan. 

Respondenterna var eniga om att det är mycket viktigt att de ombordanställda kan känner 

förtroende för rederiernas ”no blame” kultur. 

Vid frågan om mörkertalens utbredning så svarade ett av rederierna att mörkertalet är stort två 

svarade att de inte hade någon uppfattning men ansåg att det var ett problem som de jobbade 

med. Ett rederi svarade på frågan med att de inte ansåg mörkertalet utgöra något problem.  

I de svar vi fått från enkäterna så svarade 7 av 10 att de inte tyckte de svenska rederierna hade 

en fungerande no blame kultur. 7 av 10 tyckte att ledningen ombord på fartygen förmedlade 

ett tydligt säkerhetsbeteende.  8 av 10 svarade ja på frågan Uppfattar du generellt sett de 

svenska rederiernas säkerhetsarbete som bra 2 svarade Nej(Diagram3.1). 



 
 

 

18 

Enkätundersökning Kalmar 2008-04-23
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Diagram 3.1 

Fråga 1. Har du varit med om en arbetsolycka till sjöss? 
Fråga 2. Rapporterades olyckan du var med om? 
Fråga 3. Kunde olyckan du var med om ha undvikits? 

Fråga 4. Har du varit med om något tillbud till sjöss? 

Fråga 5. Om ja, rapporterades tillbudet? 

Fråga 6. Upplever du att svenska rederier har en fungerande "noblame" kultur? 

Fråga 7. Tycker du att ledningen ombord på fartygen förmedlar ett tydligt säkerhetsbeteende? 

Fråga8. Uppfattar du generellt sett de svenska rederiernas säkerhetsarbete som bra? 
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4 Slutsats 

Rederierna ser allvarligt på olycksstatistiken, de är medvetna om problemet. Samtliga rederier 

är medvetna om vikten av att olyckor och tillbud inrapporteras för att på så sätt kunna följa 

upp och förebygga olyckor.  

Vi drar slutsatsen att inrapporteringen inte fungerar så bra, 9 av 10 som svarade på vår enkät 

uppgav att de hade varit med om ett tillbud ombord, 1 av 9 uppgav att tillbudet hade 

rapporterats till rederiet. Det betyder att 8st av tillbuden inte kom till rederiernas kännedom.  

Den bristande inrapporteringsfrekvensen gör att det förebyggande säkerhetsarbetet inte 

fungerar lika bra som det hade kunnat göra. Av de 8st som svarat att de råkat ut för en olycka 

så svarade 6st att olyckan kunde ha förhindrats. Rederierna är medvetna om denna brist i 

säkerhetsarbetet. Två av de fyra rederier vi intervjuade uppgav att det svåraste med deras 

arbete var att få samtliga besättningsmedlemmar införstådda och engagerade i det 

förebyggande säkerhetsarbetet.   

Ett problem som vi har sett i de svar vi fått från enkäterna är att 7 av 10 av de tillfrågade inte 

tycker att rederierna har en fungerande no blame kultur då 3 av rederierna tycker att deras no 

blame kultur är bra. Denna skillnad i uppfattning mellan ombordanställda och rederier kan 

visa på en förtroende brist som bidrar till en ovilja att rapportera tillbud och olyckor till 

rederierna.      

 

Samtliga rederier använde sig av olika databaserade inrapporterings system, för att underlätta 

inrapporteringen, sammanställning och uppföljning. Två av rederierna uppgav att de upplevde 

en ökning av tillbud och olyckor, de påstod att detta berodde på en ökad inrapportering. De 

andra två rederierna uppgav att de upplevde en minskning av olyckor och tillbud. Det är svårt 

att dra slutsatser av två så motstridiga uppgifter, men det kan förhålla sig så att de två rederier 

som upplevde en ökning av rapporter använder sig av ett bättre system för inrapportering än 

de två som upplevde en minskning.  

 

Av den information vi fått från enkäter och intervjuer så drar vi slutsatsen att rederiernas 

säkerhetsarbete inte lever upp till önskad nivå. Rederierna bör prova nya grepp för att få sin 

besättning mer engagerad i säkerhetsarbetet. Vi tror detta skulle minska olyckorna, öka 

inrapporteringen samt öka de ombordanställdas förtroende för rederierna. 
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INTERVJUGUIDE 

 
1. Berätta kortfattat om dig själv. 

 
• Tidigare yrkeserfarenheter 

• Utbildning 

• Antal år i yrket 

• Antal fartyg i ansvarsområdet 

 
2. Problematiken 

 
• Varför är olycksstatistiken så hög till sjöss i jämförelse med landbaserade yrken? 

• Vilken typ av olycka upplever du är vanligast på fartygen? 

• Tycker du att arbetsolyckorna ökat/ minskat eller ändrat karaktär? 

• Har tillbuden ökat/ minskat eller ändrat karaktär? 

• Hur arbetar ni rent konkret för att öka inrapporteringen av tillbud/olyckor? 

 

 

3. Arbetet 

 

 

 

• Hur och på vilket sätt arbetar du? Metod? 

• Vad upplever du som det svåraste momentet med arbetet?  

Olika synvinklar, problemens art, olika åsikter, tidsaspekt. 

 

 

4. Mörkertal 

 

 

• Upplever du att företaget har en fungerande ”no blame” kultur, dvs. finns förtroendet från 

de ombordanställda att rapportera alla tillbud och olyckor? 

• Har ni någon uppfattning om mörkertalet? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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  ENKÄTUNDERSÖKNING    

          

Har du varit med om en arbetsolycka till sjöss?      

Ja  Nej        

            
          

Om ja, vilken typ?             

          

          

          

Om ja i föregående fråga, vad anser du var orsaken till olyckan?    

Bristande säkerhetsrutin  Kunskapsbrist     

          

          

Rapporterades olyckan du var med 

om?       
Ja  Nej  Vet ej      

             

          

Kunde olyckan du var med om ha undvikits?      

Ja  Nej  Vet ej      

             

          

Om ja i föregående fråga, hur?           

          

          
          

Har du varit med om något tillbud till sjöss?      

Ja  Nej  Vet ej      

             

          

Om ja, rapporterades tillbudet?       
Ja  Nej  Vet ej      

             

          

Upplever du att svenska rederier har en fungerande "no blame" kultur?   

Ja  Nej  Vet ej      

             

          

Tycker du att ledningen ombord på fartygen förmedlar ett tydligt säkerhetsbeteende?  

Ja  Nej  Vet ej      

             

          

Uppfattar du generellt sett de svenska rederiernas säkerhetsarbete som bra?   

Ja  Nej  Vet ej      

             

Vad upplever du är den största orsaken till arbetsolyckor till sjöss?    

               

   Bilaga 2 
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