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Abstract 

Shipping is often associated with risks which can lead to accidents. There should be a plan 

for crisis management even before an accident has occurred. Basic prerequisites to deal 

with the consequences of an accident are regulated in national legislation but how well 

monitored is the affected sailor’s health by the shipping company as an employer? With 

that question as a background, the purpose of this thesis is to research how swedish 

shipping companies use their crisis management plan to support and care for their crew 

after a crisis. In order to answer the question, qualitative interviews were used as a method 

for collecting data. The research survey includes a semi-structured interview with seven 

respondents from six different shipping companies. The research shows that the shipping 

companies adhere to the requirements and regulations and in order to meet parts of the 

requirements, they use services of external actors such as occupational health providers 

and psychologists. The shipping companies explain that it is difficult to create a plan of 

action for something that has not occurred. To predict a complete scope of crisis scenarios 

is not deemed as possible, regardless of the amount of drills conducted. The crew is 

considered the most important element of the business and no restrictions is put on their 

well being during a time of crisis. 
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Abstrakt 

Arbetet till sjöss är förenat med risker som kan medföra att olyckor sker. Det ska finnas en 

plan för krishantering redan innan en olycka har inträffat. De grundläggande 

förutsättningarna för att hantera följderna av en händelse finns reglerade i svensk 

lagstiftning men hur följs den drabbade sjömannens hälsa upp av rederiet som 

arbetsgivare? Med denna frågeställning som bakgrund är syftet med det här arbetet att 

undersöka hur svenska rederier använder sin krishanteringsplan med fokus på 

förberedande arbete och omhändertagande av personal efter en kris. För att få svar på 

frågeställningen har en kvalitativ intervjuundersökning använts som metod för 

datainsamling. Undersökningen omfattar en delvis strukturerad intervju med sju 

respondenter från sex olika svenska rederier. Resultatet av undersökningen visar att 

rederierna förhåller sig till gällande krav och regelverk och för att uppfylla en del av 

kraven tar de hjälp av externa aktörer såsom företagshälsovård och psykologer. Rederierna 

poängterar att det är svårt att utforma en krisplan för något som inte har hänt, att förutse 

alla möjliga scenarion som kan inträffa betraktas inte som möjligt oavsett hur mycket de 

övar. Besättningen anses dock som det absolut viktigaste för verksamheten och det sätts 

inga gränser för att främja deras välbefinnande i kriser. 

 

Nyckelord 

Kris, krishantering, krisorganisation, Företagshälsovård, ISM koden, rederi, rehabilitering 
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Förord 
Vi vill rikta ett tack till de rederier som har ställt upp och tagit sig tiden för att svara på 

våra frågor. Vi vill också tacka vår handledare Ingegerd Snöberg som har guidat oss 

igenom processen av att skriva och bearbeta ämnet.  

 

Kalmar, 3 maj 2017 
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Ord och förkortningar 

 

 

CCM Crowd and Crisis Management (hantering av folkmassor och 

kris) 

DP Designated Person, en person vars uppgift är att se till att 

fartygets SMS efterföljs. 

HR  Human Resources eller Personal avdelningen 

IMO International Maritime Organisation / Internationella 

sjöfartsorganisationen 

ISM                               International Safety Management Code 

JAIC  Den gemensamma haverikommissionen för MS Estonia 

Kris En person har hamnat i en sådan situation där ens tidigare 

kunskap och erfarenheter inte ger psykisk och fysisk möjlighet 

att bemästra den livssituationen som man har hamnat i. 

Moment 22 Ett uttryck som härstammar från boken Moment 22 skriven av 

Joseph Heller 1961, uttrycket syftar på ett dilemma som saknar 

lösning. 

MSC  En kommite som arbetar med sjösäkerhetsfrågor inom IMO 

POSOM  Psykiskt- och Socialt Omhändertagande. 

RoPax  Fartyg som transporterar både RoRo och passagerarlast. 

RoRo  Roll-on Roll-off, ett fartyg där lasten rullas på och av. 

SMS Safety Management System, en plan för vad som ska göras 

ombord, såväl i normala operationer som i nödsituationer. En 

del av ISM koden. 

Trossamfund Stödgrupp med religion och tro som grund, t.ex. Präster. 

VT-Dörr En dörröppning som kan slutas i ett vattentätt skott utan att 

påverka det vattentäta skottets integritet. 
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1 Bakgrund 
 

Sjöfarten i Svenska farvatten berörs varje år av olyckor. Transportstyrelsen 

(2017)  sammanställer olycksstatistiken för bland annat yrkessjöfarten. Mellan åren 1997 

till 2016 inrapporterades 3479 olyckor vilka ledde till 489 skador och 56 dödsfall. 

Sammanställningen inkluderar utlandsflaggade fartyg på svenskt territorialvatten samt 

fiskefartyg. Den primära orsaken till personskador inom mätperioden 2012 till 2016 är 

enligt statistiken den mänskliga faktorn, även om andra faktorer som kommunikation, 

rutiner och tekniska fel kan påverka hur en person agerar i olika situationer. 

(Transportstyrelsen, 2017 s. 25-26)  

 

Ombord på M/S Visby inträffade 2002 en olycka där en elektriker omkom när han klämdes 

av en vattentät dörr (VT-Dörr). Utredningen antydde på personliga felbedömningar från 

både den omkomne och fartygets befälhavare. (SHK, RS 2003:01, s. 17) 

 

Sommaren 2014 inträffade en annan dödsolycka ombord på Stena Lines fartyg M/S Stena 

Saga. Statens Haverikommission (SHK) gjorde en utredning av olyckan och kom fram till 

att Stena Line skulle granska och förbättra sin krisberedskapsplan gällande det långsiktiga 

omhändertagandet av den personal som drabbats av en olycka samt närstående till dessa. 

SHK rekommenderade även Stena Line att planen ska omfatta den personal som efter 

olyckan slutat, alternativt börjat arbeta på ett annat fartyg inom rederiet (SHK, RS 

2015:04, s. 7). Stena Line ändrade därefter sin krishanteringsplan och de har förtydligat 

sina rutiner enligt de rekommendationer som getts av SHK (Lewerentz, 2015).  

När en person utsätts för krishändelser som de ombord på M/S Visby och M/S Stena Saga 

skapas stressreaktioner som måste behandlas. Cullberg (2006, s. 152) beskriver att 

stressreaktionen av händelsen, även kallad stressor, framkallas genom att kroppen alltför 

länge hålls i ett alarmberedskapsläge. En lång stressreaktion påfrestar kroppen negativt. 

Olika stresshormoner som noradrenalin och binjurebarkhormon ökar i nivå med svaghet 

och trötthet som följd. 

 

Krisen är definierad av fyra faser, chock-, reaktions, bearbetnings- och 

nyorienteringsfasen. Det är viktigt för den drabbade att bearbeta samtliga faser i krisen 

genomen så kallad normalisering av händelsen (Magnusson och Lewenhaupt, 2013). I 

förlängningen betyder det enligt Magnusson och Lewenhaupt (2013) att vid en obearbetad 
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kris är det mycket lättare att falla tillbaka till tidiga stressreaktioner på grund av psykiska 

påfrestningar. Vidare menar de att en drabbad som har bearbetat sin kris inte skulle falla 

tillbaka lika lätt trots att risken aldrig är helt eliminerad. 

 

Tidigare studier om krishantering inom sjöfarten visar att behandlingen av krisdrabbade är 

beroende av professionell vård som till exempel beteendevetare och psykologer. 

Kvalificerade behandlingsmetoder som psykologisk och/eller medicinsk vård faller utanför 

undersökningens ramverk. Den tidigare forskningen som har genomförts är riktad mot det 

akuta omhändertagandet vid krishändelser och behandlar inte viktiga frågor som 

förberedelser och efterarbete.  

 

Olycksstatistiken, krishändelser som M/S Visby- och M/S Stena Saga-incidenterna 

tillsammans med den tidigare forskning, som i huvudsak förhåller sig till det akuta skedet, 

är anledningen till varför undersökningen genomfördes. Behovet av krisplaner är tydligt 

men hur ser rederierna på vad som är väsentligt att planera för och hur tar de hand om sina 

ombordanställda efter att det akuta skedet av krisen är över? 

 

2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur svenska rederier använder sin krishanteringsplan 

med fokus på förberedande arbete och omhändertagande av personal efter en kris. Arbetet 

kommer att brytas ned i följande frågeställningar; 

                   

• Vad anser rederierna vara väsentliga delar i krisorganisationen? 

• Vad gör rederierna för sina ombordanställda för att ge stöd vid en eventuell kris? 

• Hur planeras en anställds arbetsmässiga återrehabilitering? 

• Hur utvärderas krisplanen och dess organisation efter en krishändelse? 

 

3 Metod 

 

I detta kapitel redogörs vilken metod som använts i undersökningen, hur avgränsningen 

bestämdes samt hur undersökningen förhåller sig till forskningsetiska principer. 
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Undersökningen utgjordes av en kvalitativ delvis strukturerad intervju (bilaga 1). Metoden 

lämpar sig väl då delvis strukturerade intervjuer ger möjlighet att jämföra de svar som ges 

av fler respondenter. Samtidigt ger den möjlighet för respondenten att fördjupa sina 

resonemang likt den ostrukturerade intervjun (Johannessen och Tufte, 2003, s. 97). Genom 

valet av en kvalitativ metod ges möjligheten att få en mer nyanserad bild av resultatet 

(Trost 2005). Valet av standardisering av intervjun var för att åskådliggöra likheter och 

skillnader mellan rederierna. Tekniken som användes under intervjun var en så kallad tratt 

teknik vars syfte är att börja med öppna och mindre specifika ‘mjuka’ frågor för att bjuda 

in respondenten till ämnet.  För att sedan gå ner i tratten och precisera ämnet (Patel och 

Davidssons. 2011). 

 

3.1 Urval och avgränsning 

Undersökningen vill belysa den krishantering som sker efter en olycka. Förarbetet och 

intervjuguiden är båda inriktade på det arbete som utförs på rederikontoret samt 

landorganisationen efter en kris. Därför tillfrågades endast respondenter som var anställda 

inom svenskregistrerade rederier och som arbetade med säkerhetsuppgifter som innefattade 

kris- och skyddsarbete. Att vissa rederier har valt att delegera ansvaret till externa företag 

utanför moderbolaget ansågs inte vara en begränsande faktor. Med svensk lagstiftning som 

ramverk för undersökningen tillfrågades endast rederier med svensk eller delvis svensk 

besättning att intervjuas. Vilka laster som rederierna i huvudsak transporterar förelåg inte 

heller som en begränsning för undersökningen då alla rederier, oavsett last, ska ha en 

förarbetad krisplan enligt ISM-koden. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Den första kontakten med de tilltänkta respondenterna på 21 olika rederier upprättades via 

e-post. I e-postmeddelandet beskrevs syftet med undersökningen och en förfrågan om 

deltagande ställdes. Deltagandet bestod av en intervju och delgivandet av rederiets 

krishanteringsplan. Av de fyra rederier som svarade på förfrågan förhöll sig alla positiva 

till att delta i intervjuer men rederiernas sekretesspolicys omöjliggjorde delgivandet av 

interna dokument. Den första intervjun hölls på ett rederikontor medan de andra av 

praktiska skäl hölls via telefon. Efter de inledande fyra intervjuerna lyckades ytterligare två 

intervjutider bokas efter vidare sökning via telefon. Vid ett intervjutillfälle hade fel 

[påkommet under intervjun] person blivit kontaktad för att delta som respondent. Svaren 
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som gavs under intervjun bidrog inte till resultatet vilket ledde till att respondenten 

kvalificerades som ett internt bortfall (Patel och Davidsson. 2011). En annan person i 

rederiet ersatte den initialt kontaktades plats. Sammanlagt intervjuades sju respondenter på 

sex rederier. Respondenternas titlar var Designated Person (DP), Säkerhetsansvarig eller 

på annat sätt ansvarig på rederiet och intervjuerna genomfördes på telefon med undantag 

av ett rederi som intervjuades på rederikontoret. Alla intervjuer spelades in med 

godkännande från respondenten. Resultatet bearbetades utifrån de transkriptioner som 

sedan ställdes samman.  

 

Sammanställningen av resultatet har följt frågeställningsföljden i syftet med avsikt att 

skapa en naturlig följd. Svaren är respondenternas egna men har justerats för att minimera 

talspråk och främja sammanhanget. 

 

Respondentens ordagranna svar; 

Vi har ju, det går ju lite sådan här utbildningar och så har vi enklare 

planer, contingency plans som vi har vid kris. 

Justeras till; 

Vi går på utbildningar och så har vi enklare planer, så kallade 

contingency plans, vid krishändelser. 

 

3.3 Etik 

Vilka rederier som deltagit i undersökningen hålls konfidentiellt, dels för att ge läsaren en 

opartisk syn på resultaten som framkommit av intervjuerna men framförallt på grund av att 

undersökningen inte har som syfte att peka ut en specifik person eller rederi. 

Undersökningen har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav inom 

forskningsetiska principer vilka inkluderar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet uppfylldes när en medverkandeförfrågan skickades ut till rederierna 

och syftet med arbetet beskrevs. Samtyckeskravet var det andra att uppfyllas genom ett 

positivt svar från rederierna om medverkan i undersökningen. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet nämns aldrig ett rederi vid namn, vilket medför att respondenterna 

ej går att spåra. Vilken position en respondent har i ett specifikt rederi framgår inte i detalj 
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vilket stärker konfidentialiteten. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att 

förstöra materialet i transkriptionerna efter användning. 

 

4 Teori och tidigare forskning 

 

I det här kapitlet redovisas de teoretiska ramar som arbetet förhåller sig till samt tidigare 

forskning inom området. Det akuta omhändertagandet är väl dokumenterat av både 

regelverk och tidigare forskning, men när det kommer till omhändertagandet efter en kris 

är det däremot tunt.  

 

4.1 Teori 
Krisstöd är ett omfattande arbete som berör många, både de som är involverade i en 

incident liksom närstående och insatspersonal. För att hamna i en kris menar Cullberg 

(2006) att tidigare erfarenhet och kunskap inte räcker till för att hantera den situation man 

hamnat i. Det gäller inte alla situationer som en person för första gången hamnar i, utan det 

är händelser vars karaktär triggar en stressreaktion utöver det normala hos den drabbade. 

Till exempel ett dödsfall på arbetsplatsen eller en personskada med rehabilitering som 

följd. Chock, Reaktion, Bearbetning och Nyorientering har i decennier varit en accepterad 

modell för krisens olika faser. Cullberg arbetade fram en modell som beskriver en 

tidsaspekt i hur krisen utvecklar sig. Brolin et.al. (2016) använder Cullbergs modell för att 

framställa följande diagram: 

 

 
Fig. 1.  Illustration av chockens faser i Reaktionsstyrka över tid. (Brolin 

M, Callberg P, Westrell M, 2016, s.35) 
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Brolin et. al. (2016) poängterar att modellen endast generaliserar krisförloppet och att tiden 

mellan de olika faserna skiljer sig åt mellan individer och händelser. Ingen reagerar lika på 

en krissituation men dessa faser används som en mall och är inte alltid tydligt definierade 

utan kan överlappa och flyta in i varandra. 

 

Chockfasen, även kallad förnekande- eller avstängningsfasen, är den inledande krisfasen 

som uppstår direkt efter händelsen (Brolin et al. 2016, s. 36). Brolin et al. (2016, s. 36) 

menar att man under denna fas befinner sig i chock. Under denna tid av förhöjd stressnivå 

hamnar den drabbade i ett stadie där man kan ha svårt att se verkligheten för vad den är. 

Personen som har drabbats av krisen kan till sitt yttre se ut att vara ordnad och i kontroll 

men enligt Cullberg (2006) finns en möjlighet att kaos råder i sinnet. Under denna fas 

rekommenderas insatser som skapar trygghet för att den drabbade ska kunna gå vidare till 

reaktionsfasen. 

 

Efter att chocken har lagt sig får den drabbade tid till reaktioner i reaktionsfasen. Brolin et 

al. (2016, s. 37) beskriver att det är nu den största påverkan på den drabbades fysiska- och 

psykiska hälsa synliggörs. Under denna fas blir traumat mer verkligt och de tidigare 

tillbakahållna känslorna tillåts att komma ut i olika uttryck. Cullberg (2006) menar att 

under reaktionsfasen öppnar den drabbade ögonen för vad som hänt och kan börja bearbeta 

det inträffade. Det är en fas av många frågor och försvarsmekanismer, eller som Cullberg 

(2006, s. 145) beskriver det “...det omedvetna psykiska reaktionssätt som har till uppgift att 

minska upplevelsen av och medvetandet om hot och fara för jaget”. 

 

De första två faserna av krisreaktionerna anses som akuta och det är först efter att de 

avslutats som den drabbade i allt längre stunder kan koncentrera sig på annat än 

krishändelsen. Detta leder till att en handgriplig bearbetning kan påbörjas. Brolin et al. 

(2016, s. 37) hävdar att bearbetningsfasen inte brukar överstiga ett år och att det kan 

jämföras med det som förr kallades sorgeår, här reparerar den drabbade det som blivit 

skadat, varför det även ibland kallas för reparationsfasen. Under denna period kan minnena 

från det inträffade mer och mer integreras i den drabbades livserfarenhet och därför blir det 

enklare för denne att se minnena som något från det förflutna, efter vilket de tidigare 

omvälvande påminnelserna går lättare att hantera (Brolin et al. 2016, 37). 
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Nyorienteringsfasen är den sista delen av krisens förlopp och även den längsta. Här 

behöver de drabbade acceptera en ny verklighet. Krisen blir då något av det förflutna, ett 

minne som ej ska glömmas. På sikt kan det bli något som får en ny betydelse för en 

individs framtida ‘jag’ (Cullberg, 2006, s. 154). Den här fasen är således tidlös och saknar 

avslut, när en individ har kommit hit är upplevelsen en del av livet. Cullberg (2006, s. 154) 

jämför det med ett ärr som alltid kommer att finnas. 

 

En person som satts i kris behöver således inte ha drabbats av kroppsskador, en kris kan 

lika väl drabba en person som hamnat i en situation där det finns en överhängande risk för 

allvarlig händelse (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen (2008) förutsätter att ett bra 

krisstöd anammar en helhetssyn för att skapa en bra grund vid bearbetningen av 

krishändelsen. I avdelningen för grundläggande krisstöd redovisas grundläggande principer 

för krisstöd vars huvudsakliga ledmotiv är att krisplanering ska vara förarbetad och inte 

väntandes på att nya regler eller problem uppstår. Vidare diskuterar de vikten av krisstödet 

är lättillgängligt och att efter den akuta fasen har lagt sig är det en bra ide att erbjuda ett 

långsiktigt stöd till både den drabbade och dess familj. De poängterar också att krisstödet 

ska vara länkat till sjukvården. 

 

Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1999:7) beskriver vad som gäller för svenska företag 

beträffande beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. De beskriver de 

grundläggande kraven för krisberedskap; att varje arbetsplats ska ha beredskap och rutiner 

för första hjälpen och krisstöd med speciell hänsyn till arbetsplatsens verksamhet. Dessa 

rutiner baseras på riskbedömningar och omfattningen på dessa risker. I 

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter påtalas vikten av ett psykiskt och socialt 

omhändertagande för att förebygga psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och produktionsbortfall 

(AFS 1999:7). 

 

Kravet på utbildning i krishantering för befäl på passagerar- och Ro-pax fartyg rotar sig i 

ISM koden som upprättades av International Maritime Organisation (IMO) 1998. Kravet 

kan direkt kopplas till Estoniakatastrofen och är ett tillägg i STCW-konventionen som 

godkändes 1996 av sjöskerhetskommittén (Marine Safety Committee, MSC) (JAIC 1998, 

s. 220). Enligt kravet från transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:20 Bilaga 18) ska all 

sjöpersonal som tjänstgör på passagerar- eller Ro-Pax-fartyg inneha specialbehörigheten 

kallad Crowd and Crisis Management (CCM). Specialbehörigheten erhålls genom 
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utbildningen CCM som på de svenska sjöbefälsskolorna ingår i kursplanen och är ett krav 

för akademisk sjökaptensexamen. Enligt Transportstyrelsen allmänna råd till bilaga 18 ska 

befälen ombord vara utbildade i att bemöta passagerare och besättning i en krissituation (s. 

101). Det är dock inget krav för en allmän fartygsbefälsutbildning utan riktar sig till fartyg 

som bedriver trafik med passagerare. Under en kris sker bemötandet från befälen genom så 

kallat “eftersnack” eller “defusing” (Magnusson och Lewenhaupt 2013, s. 117). 

Defusingen är ett informellt möte efter händelsen där ordet är fritt och alla får en chans att 

prata av sig om händelsen. Under mötet ges och tas information om vad som hänt, vad som 

händer nu, vad som kommer att hända och vad som ska göras. Syftet med mötet är att 

avdramatisera händelsen genom att finna igenkännande och accepterande. Det är viktigt att 

tidigt efter en olycka normalisera de drabbades upplevelser av det inträffade. (Magnusson 

och Lewenhaupt 2013, s.117). 

 

Efter defusingen hålls ett avlastande samtal eller som sjöfarten har valt att benämna det 

‘debriefing’, vars egentliga definition härstammar från sjukvården då ett samtal hålls 

mellan psykologer eller beteendevetare och den drabbade. Ombord ska det allra helst 

hållas av ledaren för gruppen men ibland kan det finnas ett behov av att ta in professionell 

hjälp. Mötet har en tydlig struktur och startar med information om varför mötet hålls samt 

om mötets upplägg. Alla deltagare tillåts att i tur och ordning dela med sig av vad som 

hänt. Därefter får var och en dela med sig av sina upplevda känslor. Sista delen av mötet är 

en sammanfattning av vad som gåtts igenom samt en genomgång av vad deltagarna kan 

vänta sig för fysiska och psykiska reaktioner på det inträffade, allt för att vidare 

normalisera händelsen. (Magnusson och Lewenhaupt 2013, s. 117-118 ). 

 

När den inledande debriefingen är färdig kan det för den enskilde individen finnas behov 

av vidare terapi. Terapi kan ha olika betydelser men vi fokuserar på psykoterapi som 

inriktar sig på samtalsterapi med ett individuellt anpassat program under professionell 

ledning (Magnusson och Lewenhaupt, 2013, s. 121). Terapin kan genomföras genom KBT 

(kognitiv beteendeterapi) som syftar till att ändra beteende, vanor och tankar hos den 

drabbade för att hjälpa denne att leva ett drägligare liv samt undvika att hamna i 

paniksyndrom och depressioner. I Sverige används vanligtvis PDT (psykodynamisk terapi) 

där syftet är “...symptomförbättring samt ökad individuell mognad och självinsikt” 

(Magnusson och Lewenhaupt, 2013, s. 121). Terapin utförs av företagshälsovård. I svårare 

fall, då normal organisation bedöms otillräcklig, kallar man in den s.k. POSOM-gruppen 
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(Psykiskt och socialt omhändertagande). Även trossamfund kan ha stor betydelse för den 

enskilde i kris. Lundin (2006) menar att kyrkans roll för individen, troende eller ej, har ett 

positivt inflytande för rehabiliteringen. Lundin (2006) hävdar att diakoner och präster 

liksom andra teologiska ledare genom sitt arbete har bra förutsättningar för att ta emot 

personer i kris som beskrivet i Kista-modellen för bussolyckan i Möbådalstunneln 1988. 

En olycka med en chartrad buss som skulle ta en klass med 12-åriga barn till 

Shetlandsöarna. Bussens bromsar hade slutat att fungera och med risken av att köra utför 

ett stup försökte busschauffören bromsa genom att styra in bussen mot en bergvägg. 

Resultatet blev att bussen kolliderade med en tunnelöppnings fundament och att tolv elever 

och fyra vuxna omkom. (Lundin. 2006) 

 
Enligt Lundin (2006) fanns ingen systematisk krisorganisation innan 1980. Arbetet för den 

systematiska krisorganisationen, menar Lundin, började efter branden på statshotellet i 

Borås 1978, en brand på en skolavslutning för studenter som tog 20 människors liv och 

skadade ett 60-tal till. 

 

Krisorganisationens sammansättning ska enligt Brolin et. al. (2016) vara uppdelad i flera 

delar. Till en början ska en ledningsgrupp som tolkar händelsens helhet finnas, vars uppgift 

är att samordna krisarbetets utveckling och fördela vidare uppgifter till subgrupper, som till 

exempel krisledningsgruppen. Brolin et.al. (2016) menar att krisledningsgruppen vanligtvis 

är samma som ledningsgruppen. Därefter fördelas arbetet ut till olika resursgrupper som 

till exempel human resources eller communication relations grupper. Brolin et.al. (2016) 

skriver att ledningsgruppen ska vara av en homogen sammansättning, eftersom att personer 

som tenderar att vara lika även ser problemet på likartat sett och därigenom kan fatta beslut 

snabbare. Organisationen ska även vara hierarkisk för att säkerställa att beslut som görs 

efterföljs. Allt för att krisförloppets hantering inte ska dras åt olika håll av de olika 

gruppernas ansvarsområden. 

 

Förberedelser är ett återkommande tema i bakgrundslitteraturen och i tidigare forskning 

(4.2). Magnusson och Lewenhaupt (2013) hävdar att förberedelser är avgörandet för bra 

resultat i krissituationer. Allt ifrån att vara mentalt förberedd på att kriser kan inträffa till 

att organisationer aktivt övar på krishändelser. Brolin et.al. (2016) redogör för detta på 

följande sätt; 
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All erfarenhet säger att krishantering inte är något som kan organiseras i stunden, efter 

att något har inträffat. Det måste finnas en beredskap i form av en fungerande 

krisorganisation med tydlig ledning och delegationsordning, välstrukturerade 

lättanvända handlingsplaner, utbildad personal för att ta hand om det som måste göras 

akut och upparbetade kontakter med externa aktörer som kan bistå på olika vis vid 

behov. 

 

För att kunna erhålla en sådan beredskap måste krishanteringen övas. Birkehorn (2014), 

författare och krisexpert, skriver om vikten av att krisgrupper övar tillsammans och inte 

bara vissa delar. Hon betonar även att det är idealt om chefen för organisationen även är 

krisorganisationens ledare. Personen ska känna sig bekväm med rollen för att i 

förlängningen kunna sköta rollen som krisledare på ett bra sätt. 

 

Som nämndes i tidigare forskning menar Adrian och Paulsson (2008) att misstag bidrar till 

att problem eller brister identifieras och att organisationen utvecklas. Utredningen utförd 

av JAIC (1998) satte stora krav på förändring av sjösäkerheten. Bland annat tillkom ett 

krav på utbildning för sjöbefäl i Crowd and Crisis Management (CCM). Många av de 

kraven som implementerades var dock konstruktionskrav för RoPax fartyg. Magnusson 

och Lewenhaupt (2013) redovisar ett utdrag ur Tsunamikatastrofen i Thailand den 26 

december 2004 som ett exempel på en svag plan för krishantering. Omfattningen av 

händelsen krävde mycket av utrikesdepartementet som visade sig vara oförberedda, inte 

bara på Tsunamikatastrofens krav på krishantering utan även generellt. Missnöjet bland 

den svenska befolkningen växte till följd av utrikesdepartementets agerande i 

krissituationen med bland annat undermålig kommunikation. Vidare så beskriver 

Magnusson och Lewenhaupt att utrikesdepartementet höll sin första övning på fyra år den 

13 februari 2005, detta utan deltagandet av utrikesministern och vissa högt uppsatta chefer 

på utrikesdepartementet. Vilket i sin tur ledde till att katastrofkommissionen nästan ett år 

efter övningen utpekade statsministern och utrikesministern som ansvariga för bristerna i 

räddningsinsatserna tillsammans med några högt uppsatta chefer på Utrikesdepartementet. 

Att statsministern blev utpekad som ansvarig för bristerna i räddningsinsatsen kan kopplas 

till ansvaret som chef för en organisation. Som tidigare nämnts ska, enligt AFS 1999:7, 

varje arbetsplats ha en organisation för första hjälpen och krisomhändertagande. 
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4.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som gjorts inom området har framförallt lagt fokus på den akuta 

fasen av en kris. Andersson (2011) har i sitt examensarbete gjort en jämförelse mellan det 

akut psykiska omhändertagandet till sjöss och en landbaserad organisation. Resultatet av 

undersökningen visar att rederierna har en bra plan för att hantera en kris. Andersson 

(2011) uppfattar rederiers kunskap om kriser som ‘svag’ och att de använder 

företagshälsovården som den enkla lösningen på problemet. Vidare argumenteras att 

mindre kriser saknar klara riktlinjer och att befälen borde utföra mer regelbundna 

utbildningar i arbetsmiljö och krisstöd. 

 

Även Larsson och Wallroth har i sitt examensarbete (2003) lyft frågan om krishanteringen 

till sjöss. I slutsatsen skriver de att kunskapen, för att klara en krissituation, inom sjöfarten 

är otillräcklig men att man är en bra bit på vägen (s. 19). Vidare beskriver de att 

passagerarfartygen har större intresse av en krisorganisation än de andra fartygstyperna i 

sin undersökning. Utifrån sin enkätundersökning som de utförde med 23 rederier svarade 

samtliga att krishanteringsarbete var viktigt eller mycket viktigt. 

 

Abrahamsson och Johansson (2011) skriver i sitt examensarbete om hur den administrativa 

arbetssituationen har förändrats för sjöbefäl efter införandet av Intenatinal Safety 

Management (ISM). De menar att kraven som ISM ställer på landsorganisationer sållade ut 

oseriösa rederier genom att tvinga dem att skapa formella och väldokumenterade krav för 

ett systematiskt skyddsarbete ombord. Magnusson och Lewenhaupt (2013) förenklar 

kraven av ISM som ett sätt att kvalitetssäkra ens rutiner för att förhindra osäker drift av 

fartyg till; 

 

“Beskriv vad du gör, 

Gör som du skrivit, och 

Följ upp eventuella avvikelser och lär av misstag.” 

(Magnusson, T. Lewenhaupt, I. 2013, s.24) 

 

Kriskommunikationen är vital för organisationer men också det sättet som informationen 

förmedlas. Benjamin och Intulara Ferdaus (2015) menar att kommunikationen ska vara 

målgruppsanpassad för att inte skapa förvirring och för att stärka sin krisledning. Det 
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proaktiva arbetet är mycket viktigt både före och under en kris. Benjamin och Intulara 

Ferdaus (2015) menar att under en kris ska informationen inte avstanna, även om det inte 

finns något nytt att rapportera. Det är viktigare att komma ut med information även om det 

är återkoppling av det som skett. Målgruppsanpassad information är som den beskriver 

anpassad till dem som informationen ska beröra. Informationskommunikation som går ut 

till de i chock och reaktionsfasen ska inte vara likadan som informationen som går ut till de 

i bearbetnings och reaktionsfasen. Genom att använda strategiskt valda nyckelord eller 

fraser, som t.ex. sympati, empati, vidta åtgärder m.m., menar Benjamin och Intulara 

Ferdaus (2015) att krisorganisationen kan skapa sig en fördel i form av förtroende eller 

tillit. De poängterar även vikten av att identifiera vem som ska ta del av informationen och 

i vilket stadie den personen befinner sig. Vidare beskriver de att tiden som krisledningen 

har till sitt förfogande när en faktisk kris infinner sig är väldigt begränsad och att 

utbildning i kommunikation är en faktor som är avgörande för de praktiska krisarbetet. 

 

Andersson och Wramler (2012) skriver att övningar, såväl på land som till sjöss, ska 

planeras väl och i god tid innan övningen genomförs och den som håller övningen ska vara 

väl förtrogen med övningsområdet för att skapa ett verklighetsrelaterat scenario. 

Andersson och Wramler (2012) hänvisar till att scenarion går att hitta på INSJÖ, en 

olycksdatabas, för att få ideer om vilka scenarion som kan övas på. De poängterar att det är 

tidskrävande att öva men om ledningen visar engagemang för övningen och förbereder 

verklighetstrogna scenarion så blir resultatet också bra. Även att använda sig av tekniska 

hjälpmedel skapar större engagemang bland de som övar för att på de viset ‘tvinga’ fram 

faktiska aktioner av övningen. Det är också viktigt att ge övningen den tid som den 

behöver liksom att alla som kommer att vara involverade i scenariot också är med och 

övar. 

 

Riskplanering och utvärdering av eventuella riskscenarion är viktigt att utföra. Adrian och 

Paulsson (2008) skriver att ett effektivt ‘crisis management’ ska försöka förutse det 

oförutsägbara för att skapa en konsekvensanalys. Konsekvensanalysen kan användas som 

underlag till övningsscenarion för krisorganisationen. För att krisplanen ska förankras i 

organisationen och dess medlemmar måste den övas. Att övningarna går felfritt är 

ingenting som Adrian och Paulsson (2008) menar är viktigt. Snarare tvärtom, de menar att 

misstag bidrar till att problem eller brister identifieras och att organisationen utvecklas. 
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5 Resultat 

 

I detta kapitel sammanställs resultatet av intervjuerna. Varje frågeställning ur syftet 

besvaras med hänvisning till respondenternas intervjusvar. Resultaten är en indikering på 

hur rederierna förhåller sig till sina krisplaner och hur det fungerar i deras rederi. Även 

analysen av svaren är ur perspektivet som rederiernas respondenter har förhållit sig till 

ämnet. 

 

5.1 Respondenterna 

I undersökningen har sex stycken rederier intervjuats med syfte att få svar på hur de 

värdesätter krishanteringsarbete och rehabilitering. Rederiernas och respondenternas namn 

kommer inte att redovisas utan benämns som ‘rederi‘ eller ’respondent’ och ett nummer 

(t.ex. ’Rederi 1’) utifrån ordningsföljden av intevjuerna. De sex rederierna i 

undersökningen bedriver sjöfartverksamhet inom olja/kemikalie, RoRo och RoPax. 

 

Respondenterna i undersökningen ser olika på hur krisplaner ska vara utformade. Vare sig 

om den är mer detaljerad eller grundlig, hävdar respondenten att olyckan dikterar hur 

användandet av krisplanen tillämpas, men att en förarbetad plan finns menar samtliga i 

undersökningen är väsentligt. Det för att vara förberedd när något inträffar samt att 

uppfylla kraven som ISM-koden och arbetsmiljöverket ställer på att en förarbetad plan ska 

finnas. Generellt ger respondenterna svaret att krisarbetet, före, under och efter en incident 

är nödvändigt. Arbetsmiljölagen ställer visserligen krav på rederierna som arbetsgivare 

men skyldigheten som medmänniska väger minst lika tungt. 

 
Rent praktiskt så behöver man någon form av stöd och plan när något händer, sedan är 

det även ett krav i ISM-koden. [...]vi som företag vill vara så medmänskliga som man 

kan vara. (Rederi 1) 

 

5.1.1 Vad rederierna anser vara väsentliga delar i krisorganisationen 

Respondenterna har klargjort att det är uppenbart att kvalificerad hjälp är ett måste för 

krishanteringen. I intervjuerna ställdes frågan på vad som anses väsentligt i 

krisorganisationen, både externt och internt samt vilka avväganden som tagits vid 

utformningen av vad som är rimligt för rederiernas krisorganisationer. Den ekonomiska 
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aspekten visade sig inte vara någon restriktion, bland annat säger respondenten på rederi 6 

“If you think safety cost money. Try an accident!”. Rederiets storlek var däremot en faktor 

för variation då de mindre rederierna (2 & 4) inte hade lika stora interna resurser.  Inom 

den egna organisationen nämner alla rederierna vikten av mediakommunikation. Fyra av 

rederierna (1, 3, 5 och 6) tar även upp kommunikationen genom HR (Human resources) 

med de som drabbats samt anhöriga till dem. Samtliga rederier i den här undersökningen 

underströk företagshälsovård som väsentlig extern aktör, vilket beskrivs vidare i 5.2.2. 

 

I den egna organisationen har inte alla rederier samma förutsättningar. Rederi 1 förklarar 

att deras personalavdelningen har en person som jobbar heltid med rehabiliteringsärenden. 

Det för att hjälpa de anställda tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt. Rederi 2 säger att 

de, som ett mindre rederi, ej har möjlighet att ha några omfattande interna resurser. De tar 

istället hjälp utifrån men säger också att personalavdelningen ibland tränar på att hantera 

mindre kriser. Rederi 3, 5 & 6 talar alla om sin HR avdelning som sköter 

kommunikationen med anhöriga vid en kris.  

 

Den psykosociala hjälpen som ges från rederierna köps in som tjänster genom antingen 

företagshälsovård eller försäkringsbolag som tillhandahåller hjälp från beteendevetare och 

psykologer. Detta sker i olika utsträckning mellan de olika rederierna och beror återigen på 

storleken hos rederiet. Rederi 3 förklarar att deras företagshälsovård även inkluderar 

kunder medan rederi 4 säger att de i en krishändelse kontaktar försäkringsbolaget som 

bistår med psykologer. 

 

Inget av rederierna i undersökningen såg ekonomin eller omfattningen av planen som en 

begränsning. Däremot menar rederi 3 att ett avvägande som de var tvungen att ta hänsyn 

till är de kulturella och nationella skillnader som finns med hänseende till säkerhet. Enligt 

rederi 1, 3, 5 & 6 framgår tydligt att när det kommer till en krissituation är det människan 

som kommer i första rummet. Då vill man göra allt för att rädda människa och miljö och 

således får ekonomin komma i andra hand. Rederi 5 säger att försäkringsbolagen till viss 

del underlättar att ta beslut om att sätta ekonomin i andra hand eftersom att de i 

förlängningen står för eventuella skador på fartyget. 
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5.1.2 Vad rederierna gör för sina ombordanställda för att ge stöd vid en eventuell kris 

Respondenterna anser att de anställdas välmående är oerhört viktigt. De anställda är inte 

bara en kugge i rederiets dagliga verksamhet, utan de ses som en familjemedlem i 

företaget, vars välmående prioriteras högt. Stödet varierar som sagt men att stöd ges är en 

självklarhet. Företagshälsovården spelar stor roll för rederierna som i mångt och mycket 

ställer sig i ett beroende av de resurserna som företagshälsovården kan erbjuda. Inte på 

grund av att de försöker lasta över ansvaret, utan för att företagshälsovården specialiserar 

sig för krisstöd och rådgivning, som rederi 6 förklarar genom ordspråket “skomakaren bliv 

vid din läst”. 
 

Det handlar inte om att krypa undan något ansvar utan det handlar om att där 

[företagshälsovården] finns större resurser och specialister som jobbar med ämnet. Det 

är ingenting man som lekman går in och bryter i för mycket. (Rederi 5) 

 

Rederierna erbjuder alltid stöd till sina anställda och ett av dem (rederi 3) insisterar/tvingar 

sina anställda som har varit med om en kris att ha ett avlastande samtal hos en 

beteendevetare innan de återvänder till arbetet igen. Detta för att säkerställa att alla fått 

möjligheten att få hjälp. Av de mindre rederierna (2 & 4) som tillfrågats stärktes känslan av 

familjekoppling mellan samtliga anställda i företaget men dessvärre är planeringen av 

omhändertagande mindre. Den är inte frånvarande men den tenderar att vara mer från fall 

till fall och att det får ske på en reaktionsbasis av vilken typ av händelse man utsätts för. 

 
Det beror på vad som har hänt, och det är den här biten som vi köper av våran 

företagshälsovård. De är experter på det.[...] tror jag att det handlar om lite allmän 

medmänsklighet och omtanke. Mer komplicerat än så tror jag inte att man behöver göra 

det när det handlar om människor. Ett väldigt enkelt telefonsamtal kan göra väldigt, 

väldigt mycket. (Rederi 1) 

 

Vad gäller stöd för anhöriga svarade två av rederierna (4 & 6) rakt och enkelt ‘Ja!’ till 

frågan om detta erbjuds medan andra har, om än positiv attityd till ämnet, inget konkret 

svar som ja.  Dels för att de inte har ställts inför den frågan i verkligheten liksom osäkerhet 

av samma anledning. Endast rederi 2 tar avstånd till den frågan men kompletterar med att 

det är ett litet rederi som har nära anknytning till alla sina anställda och deras familjer. Det 

är en avvägning som görs utifrån händelsens omfattning. Även om stöd har erbjudits till 

anhöriga så är det idag inte något som respondenterna i undersökningen aktivt diskuterar i 
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sin krisplan. Rederi 1 poängterar ännu en gång vikten av att vara medmänskliga mot sina 

anställda och därför försöka erbjuda stöd till anhöriga. 

 
Det är inget vi har diskuterat när det gäller anhöriga eftersom det beror på vad det är 

som har skett. Vid dödsolycka, som vi faktiskt har råkat ut för så har vi förlängt stödet 

till de anhöriga tills de har varit nöjda och tackat för sig. Vi har aldrig diskuterat en 

bortre gräns utan det beror på olyckans omfattning. (Rederi 3) 

 

5.1.3 Hur en anställds arbetsmässiga återrehabilitering planeras 

Den arbetsmässiga återrehabiliteringen kan kopplas till vad rederierna gör för den drabbade 

i krishändelser. Det är likt de andra frågeställningarna i arbetets syfte, starkt kopplat till 

företagshälsovården och lämnas till vad läkarna och beteendevetarna anser som rimliga 

åtgärder. Återigen är det inte av bristande omtanke utan på grund av rederiernas tillit till 

företagshälsovården. Under sjukskrivningstiden säger samtliga respondenter att dialog förs 

mellan rederiet och den sjukskrivne vilket deras HR avdelningar har som en uppgift. 

 
Ja det gör vi alltid. Vi har en person som jobbar heltid med att ägna sig åt rehabilitering 

av olika skäl. Det är för att hjälpa folk tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt. (Rederi 

1) 

 

Kommunikationen med den sjukskrivne är av intresse både för att återkoppla med den 

drabbade liksom för att kunna planera återvändandet till arbetet så snabbt som möjligt. 

Visar det sig att den drabbade inte skulle återvända till arbetet, oavsett anledning, är 

respondenterna positivt inställda till fortsatt stöd. Antingen genom deras egna resurser eller 

via andra resurser på rederiets vägnar. Rederi 3 sträcker sig även så långt att, om en 

anställd skulle sluta till följd av en händelse och inte känner sig bekväm med att återvända 

till samma arbetsplats eller yrke, hjälpa denne att finna ett nytt yrke. Två av rederierna tog 

däremot avstånd till att stödet skulle fortlöpa. 

 
Jag har aldrig ställts inför den frågan. Slutar någon så är det klart att vi har svårt att 

erbjuda fortsatt hjälp. Däremot så skulle man direkt försöka ta reda på varför personen 

vill sluta. Det är jätteviktig information för oss att veta varför och ifall att man kan göra 

någonting åt det. Men väljer någon att sluta så är det kanske också ett sätt för den 

personen att de inte vill ha mer stöd från oss. (Rederi 1) 
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Ännu en gång ställs många av respondenterna inför ett antagande om scenariot eftersom 

det inte finns något sådant fall dokumenterat hos dem. Generellt är respondenterna 

hjälpsamt inställda även om det är okänt för dem hur de faktiskt skulle agera när de måste 

ta ett hypotetiskt ställningstagande. Endast rederi 3, som tidigare nämndes, har bearbetat 

scenariot och har en klar handlingsplan.  

  
Mig veterligen så gör vi det. Det följs upp hela tiden med den sjukskrivne, bara för att 

de skulle säga upp sig så är det inget som är avslutat utan då får man se till att ansvaret 

förs över till någon annan. (Rederi 6) 

 

5.1.4 Hur krisplanen och dess organisation utvärderas efter en krishändelse 

Samtliga rederier har arbetat fram sina krisplaner genom övningar och erfarenheter. 

Säkerhetsgrupperna reviderar krisplanerna och planerar övningar för att träna på det som 

anses som bristfälligt och/eller viktigt. Övningarna kan anordnas på olika vis, rederierna 

kan göra egna övningar liksom ta hjälp av externa instanser som försäkringsbolag och 

klassningssällskap. Det kan även skilja sig åt i hur de övar, de kan till exempel göra så 

kallade ‘table-top’ övningar där de går igenom organisationen och handlingsflödet till att 

de har storövningar där de involverar fartygen och rederikoncernen. Scenarierna kan också 

involvera flera rederier och myndigheter för att samöva på större skala. Det hela ska mynna 

ut i hur rederierna ska behandla krisscenarion, skapa checklistor eller bearbeta befintliga 

manualer och checklistor. Det viktigaste för rederierna är inte att skapa checklistor för att 

fylla på text utan att skapa planer som är enkla att följa och leva upp till. Att som rederi ha 

planer som är svåra att följa utan att vara i en kris gör ingen nytta i ett faktiskt krisläge. 

Utöver övningar auditeras även krisplaneringen, liksom de andra delarna i rederiets SMS 

(Safety Management System), av till exempel transportstyrelsen och klassningssällskap. 

Den kritiken som ges används också för att skapa en bättre krisplan. Samtliga respondenter 

använder ord som ‘levande’ och ‘dynamiska’ dokument för krisplanerna.   

 
Utifrån övningar och olika scenarios. Försäkringsbolaget använder olika scenarion som 

vi är med och övar på, därifrån skapas en pre-drill och summering som stöd för 

ändringar i krisplanen. Det är alltså ett dynamiskt dokument. (Rederi 4) 

 

Kvalitetssäkring av krishanteringsplaner är liksom arbetet att utforma en krisplan svårt 

eftersom den är så beroende av en händelse. Övningar med olika scenarion ger en 
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indikation på vad som kan tänkas att behövas för en krishändelse men skepticism om 

huruvida en krisplan kan kvalitetssäkras råder bland rederierna. Det resulterar i att 

krisplanerna baseras i hypotetisk form likt ett moment 22. Rederi 6 poängterar lessons 

learned och samtliga rederier menar att erfarenheten dikterar ens förberedelse. Alla 

rederier i undersökningen arbetar aktivt för att utvärdera sina externa resurser varav rederi 

1 och 3 nämner att de på senare tid gjort nya upphandlingar med aktörer som erbjuder 

företagshälsovård för att få ett mer heltäckande stöd oberoende av vilken typ av händelse 

de drabbas av.  

 
Man kan öva, planera, tänka igenom scenariot och vara helt övertygad. Men sen så 

kommer det man har tänkt ut aldrig att inträffa utan det kommer vara andra saker som 

man måste ta itu med. Det måste i så fall ske genom interna auditeringar som ISM-

koden kräver liksom externa revisorer ser över våran plan. Det är väl den 

kvalitetssäkringen vi kan göra. (Rederi 1) 

 

5.1.5 Övrigt 

Kommunikation och media är en väsentlig del för rederierna i undersökningen. Dels för att 

kunna ge rätt information om vad som händer runt i företaget, men också för att förmedla 

rätt information till utomstående om en händelse. Kommunikationen med de anhöriga 

menar respondenterna är minst lika viktig som händelsen i sig. Rederi 6 ser att 

informationen som rederiet förmedlar till anhöriga under en krishändelse anses lika viktig 

som kommunikationen med de som är direkt drabbade av krishändelsen. Samtilga rederier 

i undersökningen övar på kommunikation för att på effektiva sätt kunna förmedla korrekt 

information till ‘rätt’ instans vid ‘rätt’ tillfälle. 

 
Någonting som är väldigt viktigt när det händer någonting är information, både internt 

och externt. Det är jätteviktigt att förmedla korrekt information. (Rederi 1) 

 

Övningarna som rederierna har i kris och beredskap fokuserar, som tidigare nämndes, även 

på mediakommunikation. Det är lika viktigt att säkerställa att alla kommunikationsvägar 

fungerar som det är att var person ska veta vem de ska kontakta i en kris. I synnerhet när 

det många gånger kan gälla en händelse som inträffar utanför Sveriges gränser. Rederi 1 

och 6 menar att samma kommunikationsvägar som en riktig händelse kräver måste också 

testas vid övningar, lika mycket för egen del som för att säkerställa hur utomstående 
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instanser agerar i en verklig händelse. Rederi 1 tänker att “Det här är en övning, men hade 

det varit på riktig hade jag ringt dig”.   

 
Senast var en övning med ett försäkringsbolag där båten ringde in ett scenario till 

växeln som skulle koppla till rätt person. Vidare skulle rederiet ringa till 

försäkringsbolaget för att göra ditt och datt. Sedan anordnar försäkringsbolaget att det 

skulle ringa från media så att man fick träna på det och göra pressutlåtanden. Det är 

viktigt och väldigt bra att man tränar på allt. (Rederi 4) 

 

När intervjuerna avslutades erbjöds rederierna i diskussionssyfte att lyfta frågan om det är 

något i krishanteringsplanerna som skulle kunna förändras. Där uppmanades 

respondenterna att tänka fritt, utan att ta hänsyn till rådande regelverk eller restriktioner 

som till exempel ekonomiska begränsningar. Tanken bakom detta var att försöka lyfta fram 

en frågeställning som kunde användas för att komma med förslag till krisplaners 

utveckling. Endast rederi 3 och 4 föreslog ändringar. Kritik riktas mot ISM koden för de 

krav den ställer på rederierna och svårigheten att efterleva kraven. Det riktades även 

önskemål om att uppkopplingen mellan fartyg och rederikontor kunde bli ännu bättre. Att 

uppkopplingen är bra idag konstaterar rederi 4 men om den skulle vara bättre kunde det 

bidra till bättre informationsflöde. De två kvarvarande rederierna önskade mer stöd, 

snabbare inställningstider och resurser som kunde täcka in mer. 

 
Ständig uppkoppling mot båtarna. Det är väl det enda. Just nu finns det väldigt bra 

kommunikation mellan olika system. Det vore jättebra om den [mobil och internet, etc.] 

alltid fungerade men det gör det ju inte till sjöss. Det är det svåra, kommunikationen. 

Det är det enda vi kan fallera på egentligen. (Rederi 4) 

5.2 Resultatsammanfattning 

Kravet på en krisplan ses av respondenterna som något positivt. Rederierna är i behov av 

att ha en förarbetad krisplan för att scenarierna som de tränar på ger färdighet om ett 

‘faktiskt’ krisfall skulle inträffa. 

 

Samtliga rederier i undersökningen värnar om sin personal och har en angelägenhet att ge 

stöd under och efter krisens akuta fas. Under krisens inledande skede, som är akut, måste 

rederiets interna resurser hjälpa varandra med första hjälpen och akut krisstöd. Efter att den 

akuta fasen har lagt sig blir rederierna beroende av extern hjälp som psykologer och 
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beteendevetare som besitter specialiserad kunskap av krispsykologi. Det är inget som 

rederierna har tillgång till internt. Detta gäller samtliga rederier i undersökningen, stora 

som små. 

 

Organisatoriskt sker den initiala kontakten för att starta en krisberedskap bland rederiernas 

olika fartyg genom ett journummer som är bemannat dag som natt av DP eller betrodd 

säkerhetspersonal. Under krisen förhåller sig rederierna till förarbetade krisplaner som de 

arbetat fram genom övningar eller som till följd av faktiska krisfall. Dessa planer hålls 

uppdaterade och aktuella genom regelbunden revidering. Krisplanerna benämns ofta som 

levande eller dynamiska dokument. Kvalitetssäkringen sker som tidigare nämndes genom 

övningar och dessa övningar kan se olika ut. Allt från ‘table-top exercises’ till ‘stor-

övningar’ som involverar hela rederikontoret och ibland även andra rederier samt 

rederiernas båtar. Detta för att skapa en bredare bas att grunda sina revideringar och 

ändringar på med hjälp av att samla input från alla inblandade rederier.  

 

Respondenterna har varit tydliga med att besättningen betyder oerhört mycket för dem, 

både som anställda och som medlemmar av en slags ‘rederifamilj’. Därför är de måna om 

att de som drabbats av en kris ska erbjudas hjälp. Rederi 3 går även så långt att ‘tvinga’ en 

anställd som har upplevt en traumatisk kris att genomgå ett avlastande samtal från en 

psykolog eller beteendevetare innan den återvänder till tjänst. Om en anställd skulle bli 

sjukskriven till följd av en krishändelse erbjuder rederierna enligt respondenterna vård till 

den drabbade. De följer även upp med den sjukskrivne för att säkerställa att denne kan 

återgå till arbetet så snabbt som möjligt. Även om de slutar som följd har rederierna i 

åtanke, om den drabbade samtycker, att fortsätta ge stöd oavsett om de har som avsikt att 

återgå till arbetsplatsen eller yrket i helhet eller gå vidare till något annat. 

 

6 Diskussion 

I diskussionen analyseras resultatet av det insamlade materialet som sedan ställs mot 

tidigare forskning. En reflektion förs av hur datan har tolkats och huruvida den kan leda till 

fortsatt forskning. Upplägget i resultatdiskussionen följer samma struktur som resultatet 

med frågeställningarna ur syftet som grund. 
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6.1 Resultatsdiskussion 

Resultatet visade vad respondenterna ansåg vara väsentliga delar för sina krisplaner, hur 

rederierna stödjer sina anställda vid krishändelser såväl som under eventuell rehabilitering 

och hur en krisplan och dess organisation kan utvärderas efter en händelse. 

 

Den här undersökningen visade att rederierna satsar mycket tid och energi på att utveckla 

en handlingskraftig och omfattande krisplan vilket inte överensstämmer med Andersson 

(2011) som skrev i sitt arbete att synen på rederiernas krisplanering kan antagas som svag. 

Hur rederierna förhöll sig till det förlängda krisstödet är något som inte ändrats sedan 

tidigare forskning, det spektrum av stöd som företagshälsovården kan erbjuda är för 

rederierna ovärderligt liksom att möjligheterna att rederierna själva ska besitta den 

kompetensen inte är rimlig. 

6.1.1 Vad rederierna anser vara väsentliga delar i krisorganisationen 

Den här undersökningen visade att rederierna uttryckte ett hopp om att olyckan aldrig ska 

vara framme. Arbetsmiljölagen (1977:1160, 3 kap, 2 §) ställer krav på att arbetsgivare ska 

vara proaktiva med sitt krishanteringsarbete genom att säga att de ska vidta alla åtgärder 

för att förebygga en arbetstagares ohälsa. I samma paragraf står att allt som kan leda till 

ohälsa ska ändras för att undanröja risken. Förberedelserna bland rederierna var till viss del 

undermåliga men ambitionen är att vara så heltäckande som möjligt. Revidering av planer 

från interna resurser liksom externa instanser tyder på att oavsett förberedelse kan 

incidenter ske utanför rederiets kontroll. För att i största möjliga mån motverka att hamna 

utanför kontrollen av en incident genomförs övningar kontinuerligt vars innehåll varierar 

med syftet för vilken del som ska undersökas och önskas hitta svar på, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning att övningar ska vara utformade för tänkbara och 

otänkbara scenarion (Adrian och Paulsson. 2008). Tidigare forskning som Andersson och 

Wramler (2012) gjorde om övningar poängterar vikten av att en övning ska vara väl 

förberedd och verklighetstrogen, detta för att engagemanget bland de övande ökar och fler 

brister kan identifieras. Vad resultatet visade så genomför rederierna storskaliga övningar 

med många inblandade, både inom rederiet men också genom samövningar med olika 

myndigheter/instanser såväl som andra rederier. Men övningarna garanterar inte att 

identifiera alla risker, i synnerhet när olycksscenarier vars karaktär inte har övats på eller 

tidigare identifierats inträffar . Här har rederierna ställts inför ett moment 22 eftersom de 
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måste ha en plan som undanröjer risken att något inträffar men inte kan förutsäga alla 

risker som föreligger. 

 

Den här undersökningen visade att en förutsättning för en väl fungerande krisplan är ISM 

koden och de krav som koden ställer på rederierna. ISM koden har stor inverkan på 

sjösäkerheten och håller idag rederierna på tå med uppdateringar och revidering av 

befintliga planer. Abrahamsson och Johansson (2011) gjorde en undersökning på ISM 

kodens implementering där de kom fram till att ISM koden har skyddat 

fartygsbesättningen i svensk sjöfart från oseriösa rederier. Kravet på dokumentering har 

enligt Abrahamsson och Johansson (2011) sållat ut de oseriösa redarna från marknaden 

eller tvingat dem till en mer seriös verksamhet vilket även resultatet i den här 

undersökningen bekräftade. Adrian och Paulsson (2008) hävdade att krisplaners mål ska 

vara enkelhet, att en lång detaljerad checklista inte är optimalt vilket rederi 3 eftersökde 

som utveckling. Vidare underströk Adrian och Paulsson att improvisation under kriser är 

en förutsättning utöver en förarbetad plan i form av till exempel checklistor. Detta för att 

rederierna inte ska missa kritiska moment. Den här undersökning bekräftade att rederierna 

arbetar enligt denna modell då de har väl förarbetade krisplaner men att händelsen dikterar 

responsen. 

 

6.1.2 Vad rederierna gör för sina ombordanställda för att ge stöd vid en eventuell kris 

Förberedelsen av systematiskt långsiktigt stöd för krisdrabbade är ingenting som av 

respondenterna ansågs möjligt inom rederiverksamheten. Argumentet för det var att ingen 

kris är den andra lik och att ingen krisdrabbad reagerar lika (Cullberg 2006). Däremot ville 

rederierna ha en omfattande krisförberedande kunskap för att minimera den initiala skadan, 

för att i förlängningen begränsa de potentiella psykologiska påfrestningar som kan följa, 

vilket överensstämmer med socialstyrelsens (2008) riktlinjer för krisstöd. Vad rederierna 

kan göra i förberedande syfte är att försäkra sig om att den företagshälsovård de har avtal 

med kan säkerställa det behov av vård som kan komma att krävas. 

 

Rederierna förlitade sig till stor del på att den anställde som har drabbats själv uppsöker 

rederiet och ber om hjälp. Det är ett problem då en kris inte alltid är överskådlig för den 

drabbade och om chockfasen inte behandlas kan denna förbli i ett undvikandestadie eller 

alarmberedskapsläge (Cullberg. 2006, Socialstyrelsen. 2008). Endast ett av rederierna hade 
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identifierat problemet och insisterade på att deras anställda måste delta i stödsamtal innan 

de får återgå till arbetet. Det blev tydligare desto mindre rederierna var, systematiken 

ersattes av den närhet som fanns mellan de anställda och ledningen. Planeringen för de 

anställdas rehabilitering och omhändertagande skedde då på ett mer personligt plan om de 

känner varandra. Vikten av sociala band är främjande för bearbetningen men risken med 

personliga band blir att det systematiska arbetet bortses ifrån. Som tidigare forskning visar 

kan personens yttre visa en sak och dess inre vara i total kris (Cullberg 2006). Omfånget 

måste vara konsekvent, för stort liksom litet rederi. Även om avlastande samtal hålls 

ombord säkerställer det inte att alla som är i behov av fortsatt stöd identifieras och erbjuds 

den möjligheten. 

 

Rederiernas attityd till stöd riktat till anhöriga var positiv men det var inte alla rederier som 

hade tagit ett faktiskt ställningstagande till frågan. Detta på grund av att händelser och dess 

omfattning bestämmer vilket stöd som blir aktuellt och att den typen av stöd inte har varit 

aktuellt innan. Tidigare forskning hänvisar till att stöd ska anpassas till den drabbades 

anhöriga liksom för den drabbade (Socialstyrelsen. 2008) och för att lösa den osäkerheten 

skulle förslagsvis ett moment av krisplanens utvärdering kunna läggas till där diskussionen 

om stöd till närstående behandlas. 

 

6.1.3 Hur en anställds arbetsmässiga återrehabilitering planeras 

När det kommer till rehabilitering gav rederierna återigen ett tydligt enhälligt svar. Här 

menade rederierna att det var av största angelägenhet att ha en företagshälsovård som har 

personal utbildad i att ta hand om psykisk ohälsa. Ansvaret deligerades från arbetsgivaren 

till företagshälsovården men fortsatt dialog förs mellan arbetsgivare och arbetstagare under 

rehabiliteringen. I utredningen av olyckan ombord på Stena Saga gav SHK 

rekommendationen att ge fortsatt stöd även till de som hade slutat i rederiet (SHK 2015, s. 

39) vilket fyra av de sex intervjuade rederierna gjorde. Det indikerade på att rederierna inte 

förhöll sig till rekommendationer från SHK såvida de inte var direkt riktade mot det egna 

rederiet. Här kan rederierna ta lärdom av tidigare fall för att förbättra sin egen organisation. 
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6.1.4 Hur krisplanen och dess organisation utvärderas efter en krishändelse 

Kvalitetssäkringar av planen gjordes genom interna och externa auditeringar så väl som 

genom övningar. För att förbättra sina krisplaner, efter övningar eller incidenter, går de 

igenom vad som har fungerat liksom det som inte har fungerat. Att som redare ge ett svar 

som ‘jag vet inte’ eller ‘det har vi aldrig behövt göra’ tyder på att ett scenario inte har övats 

på. Det kan bero på att de inte har ställts inför frågan tidigare men om det skulle ske ett 

utbyte mellan olika rederier, kanske till och med nationellt, skulle mängden okända 

olycksscenarion minska. Om ett sådant informationsutbyte sker kan rederierna göra en 

bättre riskbedömning som kan leda till ökad säkerhet för ombordpersonal och passagerare. 

 

6.1.5 Övrigt 

Ett resultat som ej var väntat i den här undersökningen var hur mycket kommunikation 

vägde in i krisorganisationen. Att kommunikation var en väsentlig del stod klart sedan 

tidigare men omfattningen gjordes uppenbar i undersökningen. Att det sträckte sig från det 

inledande samtalet som startar krisresponsen, till att landpersonalen ska veta vilka 

kontakter som ska upprättas enligt krisplanens flödesschema. Kommunikation med 

myndigheter nationellt som internationellt liksom kommunikationen med media. I 

synnerhet kommunikationen med anhöriga för att motverka media som den primära källan 

till vad som händer med deras anhöriga. En brist som belystes i Estoniakatastrofen av 

Lundin (2006) var kommunikationen, således menar han att den största erfarenheten var 

hur viktigt det är att kunna ha ständig telefonkontakt med fartyget. Den här 

undersökningen styrker rederiernas vilja att på ett effektivt sätt kommunicera med alla 

medier för att få rätt uppgifter förmedlade. Adrian och Paulssons (2008) tidigare forskning 

överensstämmer med det och poängterar även att effektiv kommunikation kan underlätta 

normaliseringsprocessen. 

 

Att förbereda sig på hur rederier ska agera mot offentliga media är kopplat till Benjamin 

och Intulara Ferdaus (2015) principer om målgruppsanpassad kommunikation. Den här 

undersökning visade rederiernas medvetenhet om kommunikation och vikten av att 

behandla all media. Genom att delta i mediautbildningar och träna på det momentet i 

övningar styrker det Benjamin och Intulara Ferdaus (2015) teori om att läran om 

kommunikation bidrar till en effektiv hantering av krishändelser och den tidsinskränkning 

som krisorganisationen ställs inför.  
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Sekretessen mellan rederierna bidrar till en begränsning av informationsutbyte, även om 

övningar ibland kan samordnas delas inte rederiers nuvarande ‘aktuella’ krisplaner 

sinsemellan. Om en nationell samordningsplan mellan rederier skulle skapas med ett 

register av scenarion kunde kunskapen breddas och bidra till att minska risken för att 

olyckor av samma karaktär drabbar flera rederier. Vad resultatet i den här undersökningen 

bekräftade är att samma fråga kan besvaras olika av rederierna beroende på erfarenhet. 

Även om sannolikheten för att ett nationellt samarbete skulle upprättas är låg förespråkas 

konceptet som vidare forskning. 

 

Resultatet jämfört med tidigare forskning och de ramar som ställts upp i teorikapitlet var 

till ungefär hälften överensstämmande, det utmärker sig i tolkningen av resultaten. 

Andersson (2011) menar att företagshälsovården, om än användbart, är av rederiernas 

intresse för att kunna lasta av problemen, medan den här undersökningen har visat att 

rederierna använder vården och expertisen från företagshälsovården som en värdefull 

resurs för sina anställda. Som tidigare nämnts är företagshälsovården fortsatt den instans 

som används för långsiktigt stöd, det är både Andersson (2008) och undersökarna ense om. 

Larsson och Wallrot (2003) hävdar att passagerarrederier har större angelägenhet att ha en 

väl utformad krisplan än de andra rederierna. Den här undersökningen har visat att det 

synsättet sinsemellan rederierna inte längre överensstämmer. Samtliga rederier har 

intresset för en heltäckande krisplan, men passagerarrederierna har oftast större 

organisation och därmed bättre möjligheter att utveckla sina planer.   

 

Vad som driver förändring är ofta incidenter som Tsunamikatastrofen som drev 

utrikesdepartementet till att revidera hela sin krisorganisation (Magnusson och 

Lewenhaupt 2013).  Socialstyrelsen (2008) hävdar dock att krishanteringsarbetet ska vara 

dynamiskt och inte vänta på att en incident ska inträffa eller nya regelverk ska formas för 

att krishanteringen ska revideras, utvärderas och förbättras. Rederierna fick en fråga om 

hur krishanteringsarbetet skulle kunna drivas framåt genom att tänka fritt utanför dagens 

regelverk och begränsningar som till exempel ekonomi. En viss förvåning uppkom när 

resultatet av frågan inte gav så många svar. Ett rederi som svarade på frågan ansåg att ISM 

ställer för stora krav på dokumentering, att det gör det för svårt att leva upp till. Som 

Abrahamsson och Johansson (2011) beskriver i sitt arbete skyddar ISM besättningen för 
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oseriösa redare. Det ska dock påpekas att omfattningen av den administration som krävs av 

ISM kan motarbeta utvecklingen genom att det tar för många arbetstimmar att genomföra. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Datainsamlingen från respondenterna gjordes genom en delvis standardiserad 

intervjuguide för att försöka skapa en jämförbarhet av materialet. Till en början fanns en 

viss skepticism för huruvida materialets validitet kunde anses som hög med hänsyn till 

rederiernas sekretess utåt av interna dokument. Skepticismen bottnade i rederiernas ovilja 

att dela med sig av sina krisplaner innan intervjuerna. Ovissheten om huruvida intervjuerna 

skulle spegla denna sekretess med avhållsamhet eller förvarstagande ställning till frågorna 

avhystes när intervjuerna startade. Frågorna besvarades av alla respondenterna med 

likartad öppenhet. 

 

Intervjuguiden var av den karaktär att den skulle bjuda in den intervjuade till att skapa en 

diskussion. Som Ahrne och Svensson (2015, s. 45) poängterar kan det vara bra att inleda 

intervjun med lättare, öppna frågor för att bjuda in till samtalsämnet och skapa en öppen 

dialog varpå frågorna sedan blir mer specifika. Frågeställningarna som är standardiserade 

talar för replikerbarheten av studien. Den delvis strukturerade intervjun gav fördelen av 

flytande samtal mellan respondenten och intervjuarna. Det medför att resultatet blev 

påverkat i en positiv benämning eftersom att en jämförelseanalys samt en fördjupning av 

frågeställningarna erhölls (Johannessen och Tufte. 2003 s. 97-98). Det är svårt att dra en 

slutsats om skillnaden mellan att intervjua på plats eller via telefon eftersom endast en av 

de sju intervjuerna hölls på ett rederikontor. Intervjuerna på telefon tog dock mindre tid 

och höll sig mer till ämnet, vilket kan ses som fördel för resultatet av frågeställningarna. 

Kriteriet på respondenterna var att de skulle inneha en position på företaget som var 

kopplad till säkerhetsarbetet för organisationen. 

 

Anledningen till att en kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ var för att få svar 

som kunde diskuteras fram och vidare analyseras. Krishanteringsplaner är levande 

dokument och därför hade inte en kvalitativ undersökning givit svar som visar hur 

rederierna arbetar och resonerar kring nyttjandet av sin krisplanering. 
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Reliabiliteten i arbetet kan ifrågasättas eftersom det enligt Thurén (2007, s. 26) krävs att en 

undersökning bygger på ett representativt urval för att undvika att tillfälligheter påverkar 

resultatet. Argumentet kan opponeras med hänvisning till att studien bygger på vad Fejes 

och Thornberg (2009, s. 229) kallar ett slumpmässigt urval och bedöms utgöra en 

tillräckligt stor del av kategorin ‘svenska rederier’. 

 

Respondenterna i studien hade kunskapen att svara på de frågorna som intervjun innehöll 

men åtskilliga gånger refererade de svaret till andra avdelningar inom rederiet. I rederierna 

hade de olika avdelningar som satt på specifika ansvarsområden, till exempel HR 

avdelningen för personalrehabiliteringen. Detta leder till att svaren i studien i vissa fall har 

fallit till en bedömning av ett, för respondenten, utomstående perspektiv.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den här undersökningen visade att krisberedskapen och krisplanerna till stor del är 

erfarenhetsbaserade. För att utveckla resultat i den här undersökningen kan intervjuer av 

HR-chefer utföras då respondenterna vid många tillfällen hänvisade till 

personalavdelningen. För att driva forskningen vidare inom krishantering vore det 

intressant att undersöka frågor som hur rederiernas sekretess av krishanteringsplaner 

påverkar säkerheten inom sjöfarten. Hur kan ett gemensamt övningsregister bidra till 

sjösäkerheten hos mindre erfarna rederier och sjöfarten som helhet, samt vad hindrar att ett 

sådant register ska kunna tillämpas. Hur kan ett rederis varumärke påverkas av en bra 

respektive mindre bra hanterad krishändelse och vilka effekter ger det den framtida 

affärsverksamheten.  
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I 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 

Presentation innan ljudupptagning 

 

● Vilka är vi och varför sker intervjun (syfte, användning av intervjumaterialet) 

● Information om antalet andra informanter  

● Planerad intervjutid 

● Information om konfidentialitet och rätten att inte medverka. 

● Eventuella frågor innan intervju. 

 

Starta ljudupptagning 

 

Intervjufrågor: 

 

● Namn, befattning, rederi, datum och tid (enbart för vetskap om ljudfils tillhörighet) 

 

● Hur ser ni på behovet av en förarbetad plan för krisstöd inom rederiverksamheten? 

 

● Vilka resurser bedömer ni som väsentliga att ha i rederiets egna organisation? 

 

● Vilka externa resurser anser ni som väsentliga för rederiverksamhetens krisstöd? 

 

● Hur planeras samordningen av interna och externa aktörer?  

 

● Hur har ni arbetat fram den krishanteringsplan som ni har idag? 

 

● Har det funnits svåra avväganden att ta hänsyn till? (t.ex. Omfattning vs. Ekonomi, 

Olika synsätt…) 

 

● Hur planeras en anställds rehabilitering efter en kris? 

 



  
 

II 

● Om en anställd slutar, till följd av en händelse, erbjuds fortsatt stöd? 

 

● Finns det en tidpunkt då samhället tar över ansvaret för rehabiliteringen? (D.v.s. 

När krishanteringen är avslutat från rederiets sida.) 

 

● Förs en dialog mellan rederiet och den sjukskrivne? 

 

● Erbjuds stöd för anhöriga? 

 

● Hur kvalitetssäkrar man en plan på ett så svårt område som krishantering? 

 

● Hur kan en övning se ut och när genomförs övningar? 

 

● Hur följs krishanteringsplaner så att de kan hållas aktuella och förbättras? 

 

● I den bästa av världar utan begränsningar, finns det något på önskelistan ni skulle 

vilja tillföra verksamhetens krishanteringsplan? 

- Vad skulle det vara? 

- Vilka hinder finns det för det idag? (lagar/regler, ekonomi?)  

- Hur kan man gå tillväga för att hitta lösningar på sådana hinder?   

 

● Har du något som du vill tillägga till intervjun eller känner att vi har missat/kan dra 

nytta av? 

 

 


