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Abstrakt 

Ombord på samtliga SOLAS-klassificerade fartyg (Safety Of Life At Sea, beskrivs i 

teorikapitlet) ska regelbundna livbåtsövningar genomföras. Livbåtsövningar innebär en 

risk för skada på både utrustningen och besättningsmedlemmarna som hanterar den. Syftet 

med den här studien är att utreda vad som krävs för att en livbåtsövning ska kunna 

genomföras på ett säkert sätt. Syftet besvaras genom att prata med besättningsmedlemmar 

som är med att skapa och har mycket erfarenhet av säkra livbåtsövningar. Det är en 

kvalitativ studie där total tio besättningsmedlemmar har intervjuats. Resultatet visar att 

säkerheten under en livbåtsövnings är beroende av fyra faktorer; utrustning, kompetens, 

samarbete och motivation. Dessa fyra faktorer arbetades fram under studiens gång och är 

baserade på tidigare utredningar, forskning och arbetets intervjusvar. Dessa delar påverkar 

varandra i nämnd ordning och om alla fyra delarna fungerar så kommer livbåtsövningen 

genomföras på ett säkert sätt.  

 

Nyckelord: Livbåt, Säkerhet, Övning, Övergivande av fartyg.  

 

 

  



 

 

 

Abstract  

Frequent abandon ship drills should be carried out on every ship covered by SOLAS 

(Safety Of Life At Sea, explained in the theoretical chapter). Abandon ship drill entails a 

risk of damage to the equipment and injury to the people handling it. The purpose of this 

study is to see into what is required to achieve a safe abandon ship drill. This is a 

qualitative study where the objective is answered by interviewing crew members that has 

experience of creating safe abandon ship drills. A total of ten crewmembers has been 

interviewed. The study shows that the safety of these drills is dependant on four factors; 

equipment, knowledge, cooperation and motivation. These factors where derived from 

previous reports, research and from the data obtained from the interviews. These factors 

are dependant on one another and can also be viewed as a spiral where one factor gives 

momentum to the next. 

 

Keyword:  Lifeboat, Safety, Drill, Abandon Ship Drill. 
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Ord och definitioner 

 

Båtsman:     Arbetsledare på däck.  

 

Block och krok:   En del av livbåtens utrustning som sjösätts  

     med dävert. Livbåtens vajer sitter fast i blocket, 

     som gör att livbåten kan höjas och sänkas. 

     Livbåten hänger i en krok som är kopplat   

     till blocket som i sin tur gör att kroken hänger 

     vajern.  

    

Embarkeringsläge:    Det läge livbåten befinner i när den bordas.  

 

Frivakt:     Ledig tid ombord, då man inte arbetar.   

 

Intendentur:     Personal som arbetar ombord på passagerarfartyg  

inom hotell/restaurang-avdelningen.   

 

Ligga på redden:    Att fartyget ligger till ankars. 

 

Livbåtsövning:    Tillfällen då besättningsmedlemmarna tränar på 

     sina säkerhetsuppgifter under ett övergivande av 

     fartyg (en generell beskrivning av dävert-livbåtens 

     sjösättande sekvens finns i teorikapitlet). 

 

Manskap:     Driftbesättning ombord på fartyg. 
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Ro-Pax:     Passagerarfartyg som tar rullande last.  

 

Ro-Ro:     Lastfartyg som tar rullande last och upp till 12 

     passagerare. 

 

Säkert genomförd:   Att det genomförs på sådant sätt att risken för 

     skada på person eller utrustning minimeras eller 

     försvinner helt.  

 

Vilotidslagen:     En lag som reglerar antalet timmar man får jobba 

under en viss period samt antalet timmars vila  

man har rätt till mellan arbetspassen ombord på  

svenskflaggade fartyg. (SFS 1998:958).   
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Inledning 

Livbåtsolyckor i samband med övning har uppmärksammats i decennier men fortsätter att 

ske. Fem besättningsmedlemmar omkom i en livbåtsolycka ombord Thomson Majestyi 

februari 2013 (Maritime Accident Casebook, 2013), under året 2016 omkom en person 

under en livbåtsövning på Harmony of the Seas (WMN, 2016) och ytterligare en olycka 

2016 skedde ombord Norwegian Breakaway’s där fem personer kom till skada. De här är 

bara de allra allvarligaste olyckorna de senaste åren.(Walker, 2016) 

 

Alla avvikelser, tillbud och olyckor ska i dag rapporteras. Detta görs vanligtvis till det 

register som flaggstaten utsett. I Sverige och Finland används idag databasen ForeSea som 

är en utvecklad version av det tidigare rapporteringssytemet INSJÖ. En avsökning av 

ForeSeas databank gav 116 träffar på sökorden 'FFB OR Lifeboat OR Life Boat OR Raft 

OR Free Fall'. Vilka år som de här träffarna är utspridda över går inte att utläsa men det ger 

ändå en indikation att det inte är helt ovanligt med mindre allvarligare avvikelser eller 

tillbud i samband med den här utrustningen.  

 

När det är mer allvarliga olyckor på svenskflaggade fartyg eller på svenskt vatten så utreds 

de av Statens Haverikommission (SHK). I dessa olycksrapporter och utredningar försöker 

man kartlägga vad som orsakat olyckan och de avslutas med förslag till åtgärder som ska 

förhindra att olyckan återupprepas. Hela det här systemet bygger på att öka säkerheten 

genom att beskriva vad som bidragit till den ökade osäkerheten.  

 

Att kartlägga bakomliggande orsaker till en olycka är komplicerat. De vedertagna 

exemplena är olyckskedjan (Särdqvist, 2005) och schweizerost-modellen (Reason, 1990) 

som båda beskriver att det aldrig är en ensam orsak utan snarare flera, som tillsammans gör 

det möjligt för en olycka att ske.  

 

Man kan argumentera för att livbåtsolyckor i dag borde utretts tillräckligt många gånger 

för att kunna beskriva vad som krävs för att göra en övning säker.  
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IMO sammanställde redan 2002 de vanligaste orsakerna bakom livbåtsolyckor där 

designfel, felande utrustning, inte tillräcklig kunskap om utrustningen och 

kommunikationsbrist är representerade (IMO, 2002).  

 

Varför fortsätter samma slags olyckor att ske om nu branschen har vetat om att detta sedan 

2002. Det skulle kunna vara för att rekommendationerna, som är baserade på 

utredningarna, inte följs ute på fartygen. Det skulle kunna vara för att det inte anses finnas 

något sätt att förhindra att någon då och då gör misstag. Det skulle även kunna vara så att 

det finns bakomliggande orsaker till att en olycka sker, som inte går att mäta i 

olycksutrednings-formatet. Frågan blir om man kan man komma närmare problemet om 

man vänder på frågan, “Vad orsakar olyckor under livbåtsövningar?” till “Vad krävs för att 

genomföra en säker livbåtsövning?”. 

 

Det finns i dag en uppsjö av dokumenterade erfarenheter från olyckor och tillbud som är 

relevant att ta med i beräkningen när man resonerar kring säkerheten under 

livbåtsövningar. Men de dokumenterade erfarenheterna är väldigt liten del av alla de 

livbåtsövningar som genomförs, där majoriteten faktiskt görs utan tillbud eller olyckor. Det 

är därför intressant att istället faktiskt undersöka de övningarna mer direkt. Hur 

besättningar arbetar för att skapa de säkra livbåtsövningarna. Vad de 

besättningsmedlemmarna som har erfarenhet av säkra livbåtsövningar anser vara de 

viktigaste förutsättningarna för att kunna genomföra dem.   
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Syfte  

Syftet med det här arbetet är att utreda vad det är som krävs för att en livbåtsövning ska 

kunna genomföras på ett säkert sätt. 

 

Syftet ämnas besvaras genom följande frågeställningar: 

 

- Hur arbetar besättningsmedlemmar idag för att undvika att tillbud och olyckor sker 

under livbåtsövningar? 

 

- Vilka förutsättningar är viktigast enligt besättningsmedlemmar för att en 

livbåtsövning ska kunna genomföras på ett säkert sätt? 
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Teori 

Regelverket som styr livbåtsövningar   

Första upplagan av konventionen rörande säkerheten för liv till sjöss, International 

Convention for Safety Of Life At Sea (SOLAS) skrevs år 1914 som en reaktion på Titanics 

förlisning. Titanic hade brist på antalet livbåtar i förhållande till alla de ombordvarande när 

hon sjönk och många drunknade eller dog av hypotermi när de hamnade i vattnet (NE, 

2017). Det stod därför klart i SOLAS redan då att livbåtarnas kapacitet inte får understiga 

det totala antalet personer som befinner sig ombord. I dagens version av SOLAS står det 

att livbåtskapaciteten ombord passagerarfartyg kan ersättas med uppblåsbara livflottar upp 

till 25% och att utrustningen måste kunna förberedas för embarkering och sjösättning av 

två personer inom 5 minuter (IMO, 2009). SOLAS har gjorts om i flera omgångar och den 

nuvarande upplagan antogs 1974 av IMO. Efter 1974 har den dock uppdaterats med 

tillägg. Kapitel III handlar om livräddningshjälpmedel och det är där kraven på 

utrustningen och övningar regleras. Kraven som SOLAS ställer gäller fartyg med en 

bruttodräktighet på över 500 ton och alla fartyg med tolv eller fler passagerare. (IMO, 

2017) 

 

2006 adderades två tillägg i kapitel III: 

Regulation 19 - Emergency training and drills, formulerar kraven på utbildning och 

övningar för nödsituationer.  

Regulation 20 - Operational readiness, maintenance and inspections formulerar krav på 

inspektionerna och underhållet ut av nödutrustningen. 

 

Tilläggen säger att övningarna ska genomföras så verklighetstroget som praktiskt möjligt. 

Varje besättningsman ombord ett SOLAS-fartyg ska delta i en övning i övergivande av 

fartyg minst en gång i månaden. Detta ska ske inom 24 h efter avgång om mer än 25% av 

besättningen inte deltagit i den senaste övningen på aktuellt fartyg. Livbåten ska 

inspekteras visuellt varje vecka för att säkerställa att de är i beredskap för att användas, 

motorn i livbåten ska köras under 3 minuter varje vecka.  
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Livbåten på passagerarfartyg ska flyttas från sitt stuvade läge minst en gång i månaden.  

Den ska sjösättas och köras av sina tilldelade besättningsmän var tredje månad, i den mån 

att väder och sjö tillåter. (IMO, 2009).   

 

Livbåtsövningens sjösättandesekvens 

Eftersom utrustningen varierar ombord olika fartyg, kan ingen detaljerad beskrivning av 

sekvensen anges. Men i allmänhet går livbåtsövningar ut på följande vis (Båtsman, 24): 

- Surrningar lossas så att livbåten hänger fritt i dävert-armarna.  

- Däverten flyttar livbåten från sitt stuvade läge ut till att hänga vid sidan av fartyget 

(oftast är det i det här läget som livbåten embarkeras). 

- Livbåten hänger sedan i stora block som är fäst i stålvajrar och firas ned till 

vattenytan. 

- När livbåten är nere vid vattenytan, krokas blocken ur. 

- Livbåten manövrerar fritt medan en person från moderfartyget hissar upp blocken 

igen så att de inte är i vägen.  

- Efter en kort tur manövreras livbåten tillbaka på plats under blocken. 

- När livbåten är på plats krokas blocken fast i krokarna igen.  

- När livbåten är säkert fast i vajern igen hissas den upp, återställs till sitt stuvade 

läge och surras fast.  

 

Branschens pågående analysarbete 

Under de senaste decennierna har flera stora aktörer bidragit med analys för att göra 

livbåtsövningar säkrare. 

 

Oil Companies International Maritime Forum var tidiga med att konstatera att olyckor i 

samband med hantering av livbåtar och dess utrustning skedde i oroväckande stor 

utsträckning. De samlade in data från fartyg över hela världen och sammanställde resultatet 

i en undersökning 1994. Den insamlade datan kom från lastfartyg och de avgränsade sin 

undersökning till de lastfartyg med livbåtar som sjösätts med dävert. Resultatet redogör för 

att designen av livbåtssystemen låg till grunden för de flesta av olyckorna.  
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De beskriver systemen som svårhanterliga och besvärliga att underhålla, och de menar 

vidare att utlösningsmekanismerna är opålitliga och att bromsarna inte är anpassade för att 

användas med den regelbundenheten som övningarna kräver.  De rekommenderar därför 

SOLAS, flaggstater och rederier att se över hur förordningar skulle kunna ändras för att på 

ett bättre sätt se till att syftet med övningarna uppfylls. (OCIMF, 1994). 

 

Nästa stora insats för att belysa problematiken gjordes av Marine Accident and 

Investigation Branch (MAIB) som gav ut en studie där de granskade de livbåtsolyckorna 

som rapporterats till dem sedan 1989. Deras slutsats beskriver de själva som kontroversiell. 

De ställer sig frågan om livbåtarna alls gör någon nytta eftersom de är förknippade med så 

många tillbud och olyckor. De föreslår därför att IMO ska undersöka behovet av 

livbåtarna, vilket värde de har idag och om de är önskvärda. (MAIB, 2001) 

 

2002 uppmärksammade IMO att antalet olyckor i samband med livbåtsövningar och 

inspektioner av livbåtar var oacceptabelt höga. I MSC/Circ.1049 identifierade de 7 

återkommande orsaker. (IMO, 2002) 

- Felande utlösningsmekanism för krokar 

- Ovarsam hantering av utlösningsmekanism för krokar 

- Otillräckligt underhåll 

- Kommunikationsbrist 

- Otillräcklig kännedom av utrustning 

- Osäkra metoder under övning och inspektioner 

- Andra designfel än utlösningsmekanismerna  

 

IMO fortsätter att arbeta för att uppmärksamma aktörer inom sjöfarten att den här 

problematiken existerar och två år senare ger IMO ut rekommenderade riktlinjer, Guidance 

on Safety During Abondon Ship Drills using Lifeboats och Guidelines for Periodic 

Servicing and Maintenance of Lifeboats, Launching Appliances and On-Load Release 

Gear som var bifogade i MSC.1/Circ.1136. (IMO, 2004) 
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Det förstnämnda lägger stor vikt vid att besättningen skall vara väl bekanta med sin 

säkerhetsutrustning vad gäller livbåtsövningar och att dessa därför ska ske frekvent (en 

mer utförlig beskrivning följer i nästa delkapitel). Vad gäller det sistnämnda annexet så var 

syftet att sätta en enhetlig standard för regelbundet underhåll och inspektioner (IMO, 

2004). De här riktlinjerna lade grunden till Regel 19 och Regel 20 som tillkom i SOLAS 

under 2006. 

 

På uppdrag av The Maritime and Coastguard Agency (Storbritanniens regerings 

sjöfartsdepartement) genomförde Burness Corlett ett forskningsprojekt 2006 som syftade 

till att ge förslag på åtgärder för att förbättra kvalitén på livbåtars design och dess 

utrustning. Corlett har fokuserat på utlösningsmekanismen som den huvudsakliga orsaken 

bakom olyckorna och har som slutsats att det viktigaste inte är utbildning eller rätt 

underhåll utan en radikal förändring av designen. (Corlett, 2006)  

 

Marine and Coastguard Agency gav ut en Marine Guidance Note 2016, där 

rekommendationer för säker service, inspektion och övning för besättningen 

sammanställts. Det utskicket är baserad helt på de tidigare nämnda riktlinjerna från IMO 

2004. (MCA, 2016) 

 

IMOs riktlinjer från 2004 

Vid sidan av sitt regelverk, gav IMO ut sina rekommendationer för livbåtsövningar i  

“Guidance on Safety During Abondon Ship Drills using Lifeboats” år 2004. Dokumentet 

innehåller anvisningar som är menade att hjälpa till att upprätta procedurer och rutiner för 

att göra övningarna för övergivande av fartyget säkrare.  

 

Det första som tas upp är att besättningen både måste vara väl bekant med och ha 

förtroende för den utrustningen som finns ombord det specifika fartyget. Övningar ska 

därför ses som nödvändiga. 

 



 

10 

 

De huvudsakliga ändamålen för att hålla övningar i övergivande av fartyget återkommer på 

flera ställen i dokumentet, uttryckt på lite olika sätt. De ska: 

- Utveckla besättningens kompetens, som ska möjliggöra en effektiv och säker 

hantering av utrustningen både under själva övning och i en verklig nödsituation. 

- Ge besättningen erfarenhet av att hantera utrustningen och arbeta tillsammans med 

varandra på ett säkert sätt. 

- Inte bara genomföras för att uppfylla föreskrifternas krav. 

 

Dokumentet tar upp att övningarna ska genomföras på ett så verklighetstroget sätt som 

möjligt (framgår även i SOLAS). Samtidigt ska moment som utgör onödiga risker uteslutas 

från övningstillfället. Ett exempel är att bara ha det antal som krävs för att köra båten under 

nedfirningen. De rekommenderar även att innan någon går ombord livbåten så ska den 

sänkas och höjas för att kontrollera att den fungerar som den ska.  

 

Fortsättningsvis berör riktlinjerna följande i korthet: 

- Övningarna ska genomföras i ett säkert tempo och det ska finnas utrymme för 

övningarna att kunna pausas för att reda ut oklarheter. 

- Om omsättningen på besättningsmedlemmar är hög bör schemaläggningen för 

övningarna ses över, för att se till att alla får tillfälle att öva i så tidigt skede som 

möjligt.  

- Övningarna är även ett sätt att verifiera att utrustningen är i ett väl fungerande skick 

för användning i en verklig nödsituation. 

- Den som organiserar övningen ska planera genomförandet av övningen så att den 

är i enlighet med tillverkarens instruktioner. 

- Innan en övning ska utrustningen kontrolleras enligt tillverkarens instruktioner.  

- Det ska finnas instruktioner ombord som ska vara lätt att förstå för all besättning.  

- All personal som underhåller och inspekterar utrustningen ska vara kvalificerade 

för det arbetet. (IMO, 2004) 
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Tidigare Forskning 

Förutom de stora aktörerna inom sjöfart har flera studier och rapporter uppmärksammat 

både livbåtsövningar specifikt och säkerhetsövningar i allmänhet. Nedan följer en 

presentation av en del sådan forskning tillsammans med andra studier som ansetts vara av 

intresse för den här studiens syfte.  

 

I studien Ledarskapet under Säkerhetsövningar, (Johansson & Liljered, 2016) undersöks 

hur befälets ledarskap påverkar hur säkerhetsövningar upplevs. Där intervjuades åtta 

personer från två kategorier. Manskapet, som deltar i övningarna och befäl som leder 

övningarna. Fokuset för deras studie ligger på hur övningarna upplevs som bra/dåliga och 

inte på om de är säkra/osäkra. Det finns dock några resonemang som är relevanta att lyfta. 

I resultatet från intervjuerna tar de upp hur styrmännen upplever att de är väldigt 

tidsbegränsade i sitt planerande inför en övning. Det finns en vilja att förbättra 

säkerhetskulturen ombord genom att göra varierade och mer kreativa upplägg för 

övningarna men deras tidtabell ger inte utrymme för det. De menar också att om 

övningarna upplevs som dåliga så sjunker engagemanget. Det gör att attityden till att 

förbättra säkerheten blir sämre hos besättningen. De diskuterar även vikten av att den som 

leder övningen kommunicerar på ett tydligt sätt så att alla som ska delta på övningen både 

hör och förstår. Om det inte görs så beskriver besättningen att de tappar fokus och 

genomför arbetsuppgifterna mer slentrianmässigt. Där blir kopplingen till säkerhet återigen 

tydlig.  

 

I syfte att förbättra säkerhetsövningar ombord, gjordes studien Säkerhetsövningar - en 

jämförelse (Andersson & Wramler, 2012). Där jämför författarna hur man genomför 

säkerhetsövningar ombord fartyg med hur landbaserade organisationer genomför likartade 

övningar. De kom framförallt fram till att det är en stor skillnad på tiden som läggs på 

övningarna. De såg att det är svårt att lägga tid på övningar som är utöver vad regelverken 

kräver ombord på fartygen även om det skulle främja säkerheten. Sjömännen är pressade 

av sin tidtabell och andra arbetsuppgifter.  
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De såg också att det inte heller läggs lika mycket tid eller pengar på att skapa 

verklighetstrogna scenarion på fartygen som iland. Något som personerna från 

landbaserade organisationer värdesätter i sina övningar.  

 

I studien Importance of the on board crew trainings and drills for the improvement of the 

vessels´ safety diskuterar Joanna A. Szczéniak (2013) att det är viktigt att besättningen har 

god kännedom om rutinerna under en nödsituation för att förbättra fartygets säkerhet. Hon 

skriver att det bästa sättet att verifiera besättningens beredskap, reaktionsförmåga och 

stresstolerans är att bygga upp så verklighetstrogna övningsscenarier som möjligt. 

Övningarna skall vara väl förberedda och besättningen ska få en så tydlig bild av den 

kommande övningen som möjligt. Bland annat för att besättningen skall få en förståelse 

för och vara medveten om de risker som kan finnas. Författaren drar även slutsatsen att det 

är viktigt att övningarna inte bara genomförs på grund av att de regleras av SOLAS utan att 

det borde ses som en chans att förbättra fartygets säkerhet genom att öka besättningens 

kompetens och kunskap. Hon skriver dock ingenting om varför det är viktigt eller hur det 

ska göras. (Szczéniak, 2013)  

 

I en avhandling från 2003 problematiserar Conghua Xue hur träning och inlärning går till 

ombord på fartyg. Genom sin forskning beskriver hon hur människans inlärningsprocess 

kan optimeras och hon går sedan igenom vilken problematik som finns ute på fartyg. I 

korta drag: 

- Säkerhetsträning bekostas av rederiet och de i allmänhet är tveksamma inför att 

bekosta något som inte obligatoriskt. 

- Kvalitén på säkerhetsträningen ombord är svår att fastställa och bedöma då det är 

svårt för rederiet att kontrollera om deras policy faktiskt följs ombord på deras 

fartyg. 

- Det är vanligt att sjömän har oväntade tillkommande arbetsuppgifter som de måste 

ta hand om för att upprätthålla säkerheten ombord, det kan göra att de inte har 

tillräckligt med tid för att ägna sig åt säkerhetsträning. 

-  



 

13 

 

- Hon sammanfattar de två mest hämmande faktorerna som bristen på tid och brist på 

stöd från kunnig övningsledare. 

Hennes resonemang avslutas med att hon identifierar det viktigaste utvecklingsområdet för 

att förbättra säkerheten ute på fartyg. Hon skriver att fokus bör ligga i att förbättra kvalitén 

och effektiviteten på den säkerhetsträning som redan utförs ombord på fartygen. (Xue, 

2003)     

 

Pardis Aenehband skrev ett arbete 2007, Hur kan ledare motivera vardagsarbetet? – En 

fallstudie om Clas Ohlson, som undersökte hur butikschefer påverkar motivationen hos 

sina medarbetare att utföra vardagliga arbetsuppgifter. I analysen beskriver hon att 

motivationen avsevärt kan påverkas av ledaren. Det framgår att om ledaren själv kände att 

hen var motiverad och engagerad i sina arbetsuppgifter så upplevde deras medarbetare 

samma sak. Engagemanget kunde även sprida sig mellan medarbetarna och det gjorde att 

motivationen till vardagsuppgifterna ökade. Studien nämnde även faktorerna 

kompetensutveckling, god personalpolitik, stark företagskultur, belöningar och ledarens 

kunskap som motivationsökande. (Aenehband, 2007).  

 

Författarna Björn Nilson och Christian Lima (2007) beskriver i boken Kommunikation, 

organisation och ledarskap att samarbetsproblem oftast ses som bristande engagemang hos 

vissa kollegor. Men istället för att motivera eller kräva ett större engagemang från enskilda 

individer, menar Lima och Nilson att man istället ska lägga vikt vid kollegornas 

gemensamma uppfattning och förståelse för uppgiften. De skriver också att samarbete inte 

enbart är kopplat till hur individerna känner gentemot varandra i gruppen, utan hur de 

upplever de handlingar som ska utföras tillsammans. Att betrakta relationerna utifrån våra 

handlingar/arbetsuppgifter är ett fördelaktigt sätt att förstärka sambandet mellan samarbete, 

ledarskap och organisationen. (Lima, 2007).  
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Metod 

Metodval  

Det här arbetet har som mål att visa på vad som kan öka säkerheten under livbåtsövningar. 

Även om hela problematiken har sin grund i att det skett många olyckor i samband med 

livbåtsövningar, har arbetet avhållit sig från att försöka besvara syftet genom att granska 

data från olycksutredningar. Istället har fokuset legat på att försöka beskriva vad som utgör 

en säker livbåtsövning utifrån personer som faktiskt har stor erfarenhet av dem. Datan som 

samlades in genom intervjuerna är kvalitativ. Där beskrivs åsikter och beteenden hos 

individerna och gruppen som påverkar utfallet av övningen (Lundahl & Skärvad, 2011).   

 

Intervjuerna gjordes semistrukturerade och utgick ifrån förvalda frågor som inte behövde 

göras i samma ordningsföljd (se bilaga för intervjuguiden). De förbestämda frågorna som 

ställdes syftade till att locka fram deltagarnas egna värderingar och ställdes därför utan 

svarsalternativ (Lundahl & Skärvad, 2016). Vid tillfälle där svaret från den intervjuade 

behövde utvecklas för att vara till nytta för resultatet ställdes följdfrågor som inte ingick i 

intervjuguiden (Lundahl & Skärvad, 2011). Eftersom intervjuerna följde en gemensam 

grundstruktur kunde svaren ganska enkelt bearbetas och jämföras. Detta gjorde att både 

skilda åsikter och återkommande resonemang var lättidentifierade. Å ena sidan höll sig 

frågorna strikt till livbåtövningens händelseförlopp, å andra sidan blev svaren ändå lite 

spridda eftersom de intervjuade har olika roller under övningen. Intervjuerna var planerade 

för en timme men landade alla mellan 40 och 55 minuter, alla frågorna i intervjuguiden 

hann således att besvaras ordentligt utan att det blev någon tidsbrist.   

 

Urval/avgränsning  

Valet av individer till intervjuerna gjordes med kravet att de skulle ha erfarenhet av flera 

livbåtsövningar där varken person eller utrustning kommit till skada (det ansågs däremot 

inte nödvändigt att utesluta personer som faktiskt varit med om tillbud/olyckor). 

Avgränsningen gjordes till livbåtar som sjösätts med dävert.  
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Det var önskvärt att intervjua olika individer i olika befattningar för att de arbetar med 

livbåtsövningar på olika sätt. Perspektiven omfattar i denna studie befäl, båtsmän, matroser 

och intendentur.   

 

Totalt intervjuades tio personer. Nio av dessa arbetar ombord Ro-Pax fartyg. Dessa fartyg 

har passagerare ombord och går vanligtvis mellan två olika hamnar. De har således fler 

livbåtar och ett tidsschema att förhålla sig till. Den sista personen som intervjuades arbetar 

på ett Ro-Ro-fartyg. Det innebär att han förvisso också har ett tidsschema att förhålla sig 

till och upp till 12 passagerare, men fartyget har inte lika många livbåtar. Sex intervjuer 

genomfördes ombord ett och samma RoPax-fartyg. Tre arbetade ombord på andra Ro-Pax 

fartyg. En arbetade ombord ett Ro-Ro fartyg.  I och med att sex personer arbetade ombord 

på samma RoPax-fartyg begränsades resultatet i bredd men blev mer uttömmande för just 

det fartyget.  

 

Genomförande Litteraturgenomgång  

För att få en helhetsbild över vilka internationella regler och krav som var gällande idag 

rörande livbåtsutrustningen och övningar granskades SOLAS, International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) och Life-

saving Appliance (LSA). Det var relevant att beskriva hur sjöfarts-branschen arbetat med 

problematiken genom åren eftersom processen pågått under så pass lång tid och för att de 

allmänna rekommendationerna inte ändrats sedan 2004 (MSC.1/Circ.1136). Processen 

började med att ta del av cirkulär som publicerats genom åren i samband med IMOs 

sammanträden. Därefter gjordes avsökningar i sökmotorn Google där studier från erkända 

aktörer (MAIB, OCIMF, MCA) hittades i ämnet. Arbetsprocessen både började och 

slutade med avsökningar i sökmotorerna Diva, OneSearch och GoogleScholar för att hitta 

tidigare forskning som kunde kopplas ihop med arbetets syfte. All litteratur som använts i 

arbetet har varit peer-reviewed. 

 

De sökord som där användes var: livbåtar, lifeboat, säkerhetsorganisation, safety 

management, safety management system, kommunikation, communication, dävertsystem, 
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davit-launched, davit AND lifeboat, livbåtssystem, säkra rutiner, safety routines, sjöfart 

AND säkerhet, sjösäkerhet, säkerhetsövninga OCH ledarskap, drills AND leadership, 

safety at sea, inlärning, learning AND drills, livbåtsövning, abandon ship drill, övning, 

drill AND safety, säkerhetsövning, motivation, samarbete. 

 

Genomförande av intervjuerna 

En Ro-Pax färja kontaktades och datum och tid för besök under några timmars liggetid i 

Göteborgs hamn fastslogs där sex intervjuer genomfördes. Resterande fyra 

intervjupersoner kontaktades och tillfrågades enskilt om lämplig mötesplats och tillfälle. 

Deltagarna fick ta del av syftet innan intervjun genomfördes men inga intervjufrågor 

tilldelades i förväg. Inför intervjun definierade vi för deltagaren vad vi menar med “säkert 

genomförd” så att samtliga deltagare skulle ha samma utgångspunkt. Alla intervjuer 

spelades in på ljudfiler som sedan transkriberades. 

 

Bearbetning av intervjudata 

Efter transkriberingen granskades alla intervjusvar för att hitta återkommande resonemang 

och gemensamma faktorer som de intervjuade upplevde bidrog till en säker livbåtsövning. 

I det parallella arbetet med intervjusvaren och teorikapitlet utkristalliserades fyra 

kategorier som skulle komma att besvara arbetets huvudsyfte på ett naturligt och tydligt 

sätt; utrustning, kompetens, samarbete och motivation. Flera citat från de intervjuade 

plockades ut till varje kategori i resultatet. Citaten renskrevs från talspråk till textspråk på 

ett sådant sätt att tolkningen inte påverkades.  

 

Trovärdighet  

För att bedöma kvalitén på en kvalitativ studie är det vanligt att använda sig av 

trovärdighet istället för validitet och reliabilitet. Trovärdigheten av kvalitativ forskning 

beskrevs av Egon Guba år 1981 där han delar in trovärdigheten i fyra begrepp, credibility, 

transferability, dependability och confirmability (Guba, 1981). Det här arbetet 

kommenteras nedan utifrån de här begreppen, som har översatts och förenklats.  
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    – Credibility, känner respondenterna igen sig i det som beskrivs i resultatet? 

Resultatet är baserat på vad som framkommit under intervjuerna och detta styrks med 

direkta citat. Sex av intervjuerna hölls med besättningmedlemmar från samma fartyg som 

pratade om samma övningar. Det styrker troligheten i att de känner igen sig i 

beskrivningarna även om det inte kom från dem själva. De som deltog i intervjuerna har 

inte fått kommentera i efterhand på hur väl de tycker att det nuvarande resultatet stämmer 

överens med deras egen beskrivning av livbåtsövningarna.  

 

Trots att mycket av resultatet kom från en och samma besättning är det däremot inte troligt 

att alla känner att resultatet representerar alla deras åsikter. En del resonemang som kom 

upp under intervjuerna kunde inte kopplas tillräckligt till syftet för att komma med i 

resultatet.    

 

 – Transferability, är resultatet överförbart på andra sammanhang eller andra 

personer? Det är bara besättning som idag arbetar ombord på Ro-Pax/Ro-Ro fartyg som 

intervjuats. Därför speglar resultatet de specifika fartygstyperna mest. Det bör tas i 

beaktande att flera av intervjupersonerna har arbetat ombord andra fartygstyper tidigare 

och att detta kan färga deras svar. Det fördes inga anteckningar över vilka fartygstyper och 

de kan därför inte anses representeras i det här arbetet. Det ökar däremot troligheten att 

resultatet även skulle kunna överföras till andra fartygstyper.  

 

– Dependability, vad finns det som påverkar möjligheterna att återskapa arbetet? 

Om man skulle försöka återskapa det här arbetet skulle det inte kunna bli exakt lika dant. 

Intervjuerna är den svåraste delen att återskapa och få samma resultat. Alla intervjuerna 

gjordes inom två veckors tidsintervall och är därför som en stillbild av verkligheten. De tio 

personerna som intervjuats skulle troligen inte svara precis lika dant på samma frågor en 

gång till. De har sedan första gången haft mycket mer tid att tänka på frågorna och de kan 

redan ha varit med om ytterligare livbåtsövningar som påverkar hur de skulle svara på 

frågorna.  Inte heller skulle liknande respondenter svara precis som de tio personerna som 

intervjuades här eftersom frågorna syftade till att locka fram personliga åsikter. 
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 – Confirmability, kan andra komma fram till samma resultat? 

De fyra kategorierna, utrustning - kompetens - samarbete - motivation, arbetades fram 

under arbetets gång och är inte en stillbild av verkligheten i samma mån som intervjuerna. 

Kategorierna är inte bara baserade på individerna som intervjuades utan även utredningar 

och tidigare forskning, en process som pågått under en längre tid. Det anses därför troligt 

att om liknande frågor skulle ställas till liknande respondenter under liknande förhållanden 

så skulle det resultatet också kunna placeras in i de här fyra kategorierna.  

 

Etik 

Genom arbetets gång har det tagits hänsyn till och arbetats utifrån de fyra allmänna 

huvudkraven; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under intervjutillfället informerades deltagarna om vad syftet 

med arbetet var och att deras svar endast skulle användas till det här arbetet. Deltagarna 

informerades även att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville, men att de svar som de 

delgivit fram till dess kunde komma att användas till arbetet. Innan påbörjad intervju gav 

samtliga deltagare sitt godkännande att spela in intervjun. Deltagarna förblev anonyma, då 

deras identitet inte ansågs vara viktigt för syftet. Istället refereras citaten med befattning 

och år av erfarenhet.   
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Resultat   

Datan från intervjuerna, rapporterna och forskningsresultaten (som behandlats i 

teorikapitlet) formulerar fyra viktiga faktorer som påverkar säkerheten under 

livbåtsövningar: utrustning, kompetens, samarbete och motivation. Därför har det fallit sig 

naturligt att presentera resultatet från intervjuerna i dessa fyra underrubriker. 

 

Tio personer har intervjuats. De har varit i åldrarna 23–63 år och haft i genomsnitt 14 års 

arbetslivserfarenhet. Nio av tio arbetade ombord Ro-Pax färjor. Den sista arbetade på ett 

Ro-Ro fartyg. Uppdelningen av befattning såg ut som följer: två styrmän, två båtsmän, fem 

matroser, och en intendent. 

 

De fyra faktorerna 

Utrustning. OCIMFs studie (1994) visar på att själva designen av livbåtsutrustningen är en 

viktig orsak till antalet olyckor. The Maritime and Coastguard Agency (2006) hävdar att 

utlösningsmekanismen är huvudorsaken bakom problemet. Även IMO belyser problemet i 

MSC/Circ.1049 (2002). Utrustningen, både i fråga om skick och design,  är en viktig 

faktor för att kunna genomföra säkra livbåtsövningar. 

 

Kompetens. Regelverket SOLAS tydliggör att övningar måste hållas ofta, för att varje 

besättningsman ska vara väl förtrogen med utrustningen och procedurerna (IMO, 2009). 

De rekomenderade riktlinjerna från IMO (2004) beskriver att livbåtsövningarnas 

huvudsyfte är att öka besättningens kompetens. 

 

Samarbete. IMO uppmärksammar, i både Circ.1049 (2002) och Circ.1206 (2004), att gott 

samarbete är nödvändigt för att en övning ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 

Bristande kommunikation är en vanlig orsak till att olyckor i samband med livbåtsövningar 

sker (IMO, 2002). Även Lima och Nilson (2007) beskriver vikten av kollegors 

gemensamma uppfattning för uppgiften. 
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Motivation. Johansson & Liljered (2016) menar att engagemanget sjunker om övningen 

upplevs som dålig. IMO skriver i sina rekomenderade riktlinjer (2004) att övningar inte 

ska genomföras bara för att uppfylla föreskrifternas krav. Även Szscéniak (2013) belyser 

vikten av att inte bara genomföra övningar för att de är reglerade av SOLAS.  

 

Utrustning 

Med utrustning avses livbåten, men även anordningarna som den hissas upp och ned i. Alla 

delar i utrustningen ska inspekteras varje vecka. Underhållet ska göras enligt det 

underhållsprogram som finns ombord och är en kombination av tillverkarens 

rekommendationer och inspektioner som är reglerade av SOLAS.  

 

En båtsman förklarar att den veckoliga inspektionen, ombord hans fartyg, är uppdelad på 

tre olika avdelningar. Ansvarig livbåtschef (kan vara matros/båtsman/styrman) för varje 

livbåt ska kontrollera livbåten och dess utrustning inom 24h från det att hen har mönstrat 

på efter besättningsbyte, som sker varje vecka. Den ansvarige från maskinavdelningen 

kontrollerar och motionerar motorn i livbåtarna varje vecka. Ansvarig styrman gör en 

visuell inspektion på varje livbåt en gång i veckan.  

 

Majoriteten av de som intervjuats har som arbetsuppgift sjösätta livbåtarna i en 

nödsituation men även att underhålla livbåtarna mellan övningarna. En båtsman säger att 

han upplever att personerna som inte deltar i underhållet inte heller känner sig lika säkra 

under övningarna. Han menar att underhållsarbetet är ett sätt att öka sin färdighet med 

utrustningen.  

 

I intervjuerna framgår det att designen varierar en hel del mellan olika livbåtssystem. Det 

finns ingen enhetlig standard, och besättningen måste därför utbildas i 

sjösättningsprocessen och handhavandet av det aktuella systemet för varje nytt fartyg de 

mönstrar på. Det blir således extra viktigt att det redan finns någon ombord som har 

erfarenhet av det aktuella systemet och som kan visa och lära andra.   
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En båtsman beskriver att det alltid finns detaljer i handhavandet som inte går att hitta i 

manualerna. Sådant som man bara lär sig genom att faktiskt hantera utrustningen. Han 

anser att det är viktigt att dela med sig och lära ut de erfarenheterna.    

 

Det är ju alltid små grejer som skiljer sig på alla båtar, små tips och tricks, som inte står i några 

instruktioner. Det är nog det jag tänker på i första hand, när jag vill genomföra en säker övning. 

(Båtsman, 24) 

 

En detalj i utrustningen, som flera av de intervjuade har låg tillit till, är krokarna och 

blocken som livbåten hänger i. Att denna del av utrustningen är bristfällig har även Corlett 

nämnt i sin utredning (2006).   

 

När livbåten, vid sjösättning, frigjorts från krokarna och ska manövreras ut från fartyget 

har flera upplevt risken att få blocken i huvudet eftersom de varit i närheten av dem vid 

utlösningsskedet. En styrman berättar att han var med om en situationen som räddades upp 

av att övrig besättning uppe på däck hade skrikit att kroken var nära. Detta gjorde att han 

duckade och lyckades undvika den. 

 

Samma situation uppstår under övningen när livbåten skall krokas tillbaka igen för 

uppfirning. Krokblocken måste då manuellt föras in i kroken på livbåten. I det momentet 

upplever även flera att de varit nära att klämma händer och fingrar.  

 

En matros menar att han av egen erfarenhet lärt sig att man behöver vara snabb att dra 

undan sina händer, för att förhindra att man klämmer sina fingrar i det momentet. En 

styrman menar att det är nödvändigt att bära handskar och hjälm för att undvika skador.  

 

 Hur säkert det än kan kännas vara med dessa stora krokar, har det ju trots allt hänt väldigt många 

 olyckor. (Båtsman, 24) 

 

 Det är en kombination av att vara snabb och ha lite tur, att man lyckats hålla undan fingrarna. 

 (Matros, 7) 
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 Krokarna är tunga. När man är ny och ska göra det där första gången så får man gå med någon som 

 har gjort det där förut. Se till och visa att man är lite försiktigt och inte klämmer fingrar och så. 

 (Matros, 15) 

 

Men det är också så att själva nedfirningsmomentet är en otrygg upplevelse för flera av de 

intervjuade. En matros hade varit med om ett tillbud några år tidigare.  

 

Då hade den förliga kroken lossnat under nedfirning vilket gjorde att livbåten bara hängde 

fast i den akterliga kroken och en fånglina. Då var besättningen på däck snabb att få ner en 

stege så att personerna ombord livbåten kunde ta sig upp igen och det resulterade inte i 

några personskador.   

 

Ombord det fartyg som en av matroserna arbetar har valet gjorts att fira ned livbåtarna till 

vattenlinjen helt tomma och istället köra ut driftbesättningen till livbåten med deras 

snabbgående räddningsfarkost. Matrosen säger att han därför sällan känner sig otrygg.  

 

En annan matros beskriver dock att han alltid upplever övningarna som riskfyllda, trots 

åtgärderna som vidtas för att minimera risker. Han menar att man aldrig kan lita helt på 

utrustningen och att den upplevs opålitlig.  

 

Som vi övar nu så känns det ju som att vi ska ut och köra vilken båt som helst, det känns jättetryggt. 

(Matros, 15) 

 

Det finns alltid en risk i ett sjösättande moment, för att man kan aldrig till hundra procent lita på sin 

utrustning. (Matros, 8) 

 

 

För att kunna genomföra en säker livbåtsövning krävs att utrustningen är i gott skick och 

väl underhållen. De intervjuade upplever även att så är fallet på samtliga fartyg som de har 

arbetat ombord på tidigare. Men en säker livbåtsövning kräver även en optimal design av 

utrustningen och där lämnas en del att önska.  
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Krokarna, som livbåten hänger i, nämns som ett dubbelt riskmoment: dels kan de ge 

upphov till skador på huvud och händer, dels kan de mista greppet så att livbåten blir 

hängande lodrätt. 

 

Kompetens  

Med kompetens avses färdighet i förfarandets alla delar. Dels med utrustningen och dels 

med hela det händelseförlopp som sjösättningen av en livbåt innebär, med extra 

stressmoment såsom hård sjö och skrämda passagerare. Enligt Guidance on safety During 

abandon Ship Drills using Lifeboats (IMO, 2004) är syftet med övningarna att utbilda 

besättningen och utveckla deras kompetens. För att uppnå det måste även personer som är 

väl förtrogna med utrustningen delta. 

 

De personer som medverkade i intervjuerna återkommer gång på gång till orden kunskap 

och erfarenhet som viktiga faktorer för att arbetet med livbåtarna ska kunna genomföras på 

ett säkert sätt. Det måste finnas kunskap om utrustningen, för vid felhantering kan vissa 

moment bli farliga. Erfarenhet anses viktigt eftersom livbåtssystemen aldrig är exakt 

likadana.  

 

Kunskap om utrustningen är A och O. (Matros, 4) 

 

Det viktigaste är att det finns kompetent personal som vet vad de sysslar med. (Båtsman, 24) 

 

Flera intervjuade pratade även om hur man initialt lär sig hantera utrustningen på minst 

riskfyllda sätt, någonting som IMOs riktlinjer inte tar upp alls.  

 

När nya besättningsmedlemmar ska vara med på en övning för första gången tillför det ett 

riskmoment. Även om de har sett utbildningsfilmer och läst manualen så menar flera 

intervjuade att de aldrig borde genomföra sina arbetsuppgifter helt själva första gången. 

Istället berättar en båtsman att han visar helst utrustningen först och går igenom de 

riskfyllda momenten, så att de som är nya får en ökad förståelse på plats för vad som ska 

göras och vad de måste vara uppmärksamma på.  
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Sedan låter han dem gå vid sidan av en annan erfaren besättningsmedlem under övningen 

för att lära sig själva handhavandet av utrustningen på ett så säkert sätt som möjligt.  

 

Man kan inte släppa iväg dem själva, de måste ha en erfaren matros med sig vid vissa riskmoment 

som till exempel krokutlösning. Det är ju så att alla är barn i början. (Båtsman, 47) 

 

Det är viktigt att ha en vana med utrustningen, men det får man genom att öva, alla kan inte ha vana 

från början. (Matros, 4) 

 

Två matroser tar upp att de anser att det kan vara väldigt nyttigt att innan första övningen 

få se utbildningsfilmer och att gå igenom de vanligaste olyckor med livbåtar. Då får de nya 

en bild om vad som kommer att ske under övningen och blir uppmärksammade på de 

moment som kräver speciell riskmedvetenhet. De menar dock att det här inte alltid görs 

eftersom sådana utbildningstillfällen inte är ett krav enligt något regelverk.  

 

Samma matroser menar att det är helt upp till ansvarig styrman huruvida extra 

utbildningstillfällen ska genomföras. En styrman hävdar dock att det är svårt att hitta tid till 

detta. Han menar att om det finns andra arbetsuppgifter som måste göras för att hålla igång 

driften av fartyget så kan man inte prioritera en extra övning, även om det skulle öka 

säkerheten. Samma styrman berättar att tidsramen för själva övningstillfällena kan kännas 

för liten, och att han känner sig nöjd med en övning om han har hunnit reda ut oklarheter 

och svara på de frågorna som deltagarna har, utan att dra ut på tiden.  

 

Om jag ska se det till det här fartyget så är man är lite grann piskad för att man har en tidsram på en 

timma men det bästa är när man har en genomgång som ger ett Aha! hos någon. (Styrman, 7)  

 

För att kunna genomföra en säker livbåtsövning, krävs god kompetens hos dem som 

handhar utrustningen. Men det menar de intervjuade sådan kompetens som bara kan 

erhållas av övningar.  
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Samarbete 

Med samarbete avses förmågan att jobba som ett lag, där varje deltagare är väl förtrogen 

med vad som krävs av denne, men samtidigt också har kännedom för de andra 

besättningsmedlemmarnas arbetsuppgifter. Situationer kan uppstå där varje enskild sjöman 

har hög kompetens, men resultatet ändå blir riskfyllt, därför att gruppen missförstår 

varandra och samarbetar dåligt. 

 

Flera av deltagarna belyser vikten av gott samarbete och god kommunikation. Eftersom ett 

gott samarbete måste råda under hela proceduren, krävs extra uppmärksamhet i flera steg. 

Dels bör övningsledaren ha en tydlig genomgång innan för att alla deltagare ska ha klart 

för sig vad som förväntas av dem. Dels bör en öppen dialog föras under själva övningen, 

för att alla ska kunna göra varandra uppmärksamma på vad som sker. Dels bör en övning 

avslutas med en debriefing, där man pratar igenom vad som gått bra och mindre bra. 

Debriefingen görs antingen med hela besättningen eller i små grupper. 

 

Dålig kommunikation är ett recept på att någonting skall gå fel. (Matros, 4) 

 

Det är jätteviktigt att ha en genomgång med berörda parter om vad syftet med övningen är. Det är A 

och O. (Båtsman, 47) 

 

Flera av de intervjuade resonerar kring samarbetet i gruppen under själva övningen. En 

matros menar att det är viktigt att kommunicera vad man gör och visa att man uppfattat 

order eftersom alla kan göra misstag. Om kommunikationen är god kan därför misstag 

upptäckas och rättas innan det orsakar tillbud och olyckor. 

 

Man måste vara lite lyhörd för att se om det är någon annan som gör någonting galet. Det är viktigt 

för alla gör misstag. (Matros, 5) 

 

Samma matros säger att det är minst lika viktigt att oerfarna frågar när de är osäkra och att 

de kommunicerar vilka moment de behöver lära sig mer om innan de hanterar dem på egen 

hand. Han säger att han ser det som sitt eget ansvar att vara öppen med sin osäkerhet.  
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Det ligger på mitt ansvar att fråga om jag känner mig osäker på någonting. Att vara väldig öppen 

med den okunskapen man har. (Matros, 5) 

 

En styrman säger att han aktivt tänker på att försöka finna de som verkar osäkra så att de 

kan komma till tals. Han menar att han försöker underlätta för de oerfarna genom att vara 

öppen och förvänta sig dumma frågor. Detta resonemang lyfter vikten av att det goda 

samarbetet också ska mynna ut i ett gott klimat, där ingen är rädd för att erkänna sina 

brister. 

 

Nästan alla intervjuade nämner vikten av debriefing. En matros säger att han gärna hade 

haft samlingen i mindre grupper så att alla kunde komma till tals. Han säger också att 

debriefingen ibland uteblir när allt har gått bra, något som han tycker är synd. 

 

Det kanske skulle vara bra att ha mindre grupper, att bara den egna livbåtsgruppen samlas. Jag 

skulle gärna se att vi hade samtal även om det går bra, bara för att få höra vad alla säger och tycker. 

(Matros, 7)  

 

En styrman ser debriefingen både som en utvärdering för besättningen och som ett tillfälle 

att kunna släppa de tankar och funderingar besättningsmedlemmarna har fått under 

övningen. Så att de inte går runt och tänker tyst för sig själv tills nästa övning.  

 

En matros ser väldigt positivt på debriefing. Han tycker att det är viktigt att ta del av vad 

de andra har gjort under övningen. Om det är någon som gjort något bra så menar han att 

om man tar upp det på samlingen så finns chansen att fler gör på samma sätt nästa gång.  

 

För att genomföra en säker livbåtsövning krävs ett gott samarbete mellan deltagarna. 

Förutsättningen för detta är att övningsledaren är tydlig både före, under och efter 

övningen. Ett gott samarbete kan också definieras av ett klimat där varje deltagare vågar 

säga till så fort de är osäkra på något moment.  
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Motivation 

Med motivation avses förmågan att vara alert och koncentrerad vid en övning. I skarpt läge 

lär detta problem aldrig uppstå, men för att en livbåtsövning ska bli lärorik och säker, krävs 

en god attityd från varje deltagare. Flera av de intervjuade nämner vikten av att känna vilja 

inför en övning, samt vikten av att vilja göra sina arbetsuppgifter.   

 

En cateringvärd upplever att övningen blir säkrare när övningsledaren är pedagogisk och 

låter sitt egna intresse smitta av sig. Hon menar att om deltagarna känner sig intresserade 

blir de mer uppmärksamma både på sina egna uppgifter och andras. 

 

Det är bra om den som håller i övningar är pedagogisk, kan förklara och smittar av sig av sitt eget 

intresse så att folk blir intresserade. (Cateringvärd, 27) 

 

En styrman, som planerar och håller i övningar, säger att han tycker att det är viktigt att 

vara pedagogisk i sina genomgångar. Han skulle gärna lägga mer tid på detta, så att alla i 

besättningen känner att de får ut mer av övningarna. Han tycker även att det är viktigt att 

det finns tillräckligt med tid för att reda ut oklarheter när de dyker upp.  

 

Att det inte finns tillräckligt med tid återkommer i majoriteten av alla intervjuer. Flera 

matroser nämner ordet stress, som en faktor som drar ner motivationen. Samtidigt är det 

farligt att stressa i vissa moment och när personer blir stressade minskar noggrannheten. 

Då är risken större att misstag görs.   

 

Det allra viktigaste är att alla vet vad de ska göra och att inte stressa. (Matros, 5) 

 

Det allra viktigaste är tid! Då har man tid att upptäcka om det är någon utrustning som är fel eller 

om det är en person som inte riktigt vet vad det ska göra. (Matros, 5) 

 

Enligt en båtsman kan intendenturen inte alltid medverka på grund av att övningarna ligger 

på en tid där de behöver ta hand om gästerna i restaurangen. Detta påverkar motivationen 

negativt både för dem som inte deltar och de som gör det. 
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Samma båtsman beskriver även hur motivationen kan påverkas negativt när 

besättningsmedlemmar behöver avstå från sina ordinarie arbetsuppgifter, eller gå ifrån sin 

frivakt och spendera den tiden på övning istället. Det kan alltså innebära att besättningen 

måste ta igen arbete efteråt eller avbryta sin vila. Båtsmannen menar att det kan skapa en 

motvilja mot övningen från början som genererar en attityd som kan påverka hur väl 

personen utför sina säkerhetsuppgifter. Det problemet grundar sig i ett bristande samarbete 

och får utlopp i sviktande motivation. 

 

Det finns en ovilja hos många att gå in båten fastän vi kört bort den till kajen för att kliva i där. De 

vågar inte och tycker det är obehagligt och så är det sån stress på allt. De får göra detta på övertid, 

när dom egentligen ska vila eller sova. Det blir liksom massa negativa saker som påverkar och att de 

faktiskt inte har övat tillräckligt för att känna sig säkra. (Båtsman, 24)  

 

En styrman beskriver utmaningen med schemaläggningen. Den som planerar måste 

samordna alla avdelningar, som arbetar på alla olika tider på dygnet, och samtidigt hålla 

sig inom den planerade tidsramen. 

 

Motivation bör dock mätas både kort- och långsiktigt. Inför varje enskild övning tycks 

motivationen kunna svikta då och då. Men i ett större perspektiv visar samtliga 

respondenter förståelse för nödvändigheten i att tryggt och säkert kunna hantera livbåtarna.  

 

I “Guidance on Safety During Abandon Ship Drills using Lifeboats” nämns att övningar 

inte bör hållas för att uppfylla föreskrifternas krav. Ingen av de intervjuade har dock haft 

denna attityd, alla har visat stor respekt för vikten av övningar. 

 

För att genomföra en säker livbåtsövning krävs således att alla deltagare känner sig 

motiverade. Detta krav är gott uppfyllt, för i grund och botten finns en klok och 

ansvarskännande inställning hos samtliga av de intervjuade.  

Men denna nödvändiga attityd kan tillfälligt förstöras genom en slarvigt planerad övning, 

samt också genom att det är svårt att samla alla deltagare eftersom de har andra 

arbetsuppgifter som kan tyckas mer brådskande. 
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Diskussion 

Syftet var att utreda vad det är som krävs för att genomföra en säker livbåtsövning. Syftet 

bröts ned i följande frågeställningar.  

 

Hur arbetar besättningsmedlemmar idag för att undvika att tillbud och olyckor sker under 

livbåtsövningar?  

 

Vilka förutsättningar är viktigast enligt besättningsmedlemmar för att en livbåtsövning ska 

kunna genomföras på ett säkert sätt?  

 

Det tycks som att de fyra faktorerna Utrustning - Kompetens - Samarbete - Motivation 

faktiskt utgör ett kretslopp som påverkar varandra i nämnd ordning.   

Fig.1 Säkerhetskretslopp 

 

Utrustning 

Allt börjar med utrustningen, och studien visar på att den i dag är undermålig. Både 

sjömännen som intervjuats, organisationer (OCIMF 1994, MAIB 2001, IMO 2002) och 

forskare (Corlett 2006) underkänner bland annat utlösningsmekanismerna för livbåten och 

menar att systemen är svårhanterliga, farliga och besvärliga att underhålla. 
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Å ena sidan höjs röster om att övningarna måste bli mer realistiska (Andersson & 

Wramler, 2012), men å andra sidan vågar ingen genomföra realistiska övningar, för att de 

vore alltför riskabla, på grund av svagheter i utrustningen.  

 

Tusentals sjömän upplever dagligen de här bristerna. Det kan därför verka underligt att inte 

smartare lösningar redan har utvecklats och implementerats för att systemen ska vara 

säkrare. Rederierna har här en viktig uppgift: att höja efterfrågan på säkrare system.  

De har även möjligheten att uppmuntra till kreativitet hos sina anställda och att skapa goda 

belöningssystem för framsteg. Om kreativitet premieras, skapar det möjligheter för 

sjömännen själva att tänka ut smartare och säkrare lösningar. 

 

Kompetens 

Kompetensen är beroende av utrustningen, eftersom det är just utrustningen man ska 

utbildas i. Även här skönjs ett mysterium: alla intervjuade talar om att övningarna borde 

ägnas mer tid och omsorg – ändå händer det inte.  

 

Andersson & Wramler (2012), som jämför säkerhetsövningar ombord på fartyg med 

landorganisationer, menar att de sistnämnda lägger mer tid på övningar. Men 

resonemanget är orättvist, för sjömän kommer alltid att vara tyngda av tidtabeller och 

andra arbetsuppgifter. Övningar kommer dessutom alltid att belasta frivakter, så länge som 

vakthavande och lediga sjömän ska öva tillsammans. För trots att treskift, med bara åtta 

timmars schemalagt arbete om dagen, är det vanligast förekommande i dag, tillkommer 

ständigt nya situationer ombord som naggar vilotidslagen i kanten. Sjöfarten kunde införa 

fyrskift, med bara sex vaktgående timmar under en arbetsdag. De skulle förvisso vara ett 

sätt att kunna genomföra livbåtsövningar under frivakter, men lösningen känns samtidigt 

orimligt kostsam. 

 

Kanske har Conghua Xue (2003) helt rätt i att det bästa vore att effektivisera och öka 

kvalitén på den tiden som redan läggs på övningar.  
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Att det kanske är viktigare att se över hur man kan optimera den tiden och implementera 

ett tydligt system för att mäta kompetensutvecklingen hos besättningsmedlemmarna som 

ska utbildas. Det går även ihop med Pardis Aenehbands (2007) tes där mätbar 

kompetensutveckling och belöningssystem ett sätt att öka motivationen. Det kunde med 

fördel användas till att förbättra säkerheten under livbåtsövningar.  

 

I intervjuerna framgår det att det finns en slags konsensus i åsikten att varje sjöman måste 

veta sin egen uppgift. Här verkar de flesta besättningmedlemmarna placera in sitt egna 

ansvar och inflytande över säkerheten.  

Om man osäker så är det ens eget ansvar att be om ytterligare förklaring.  Att lägga 

ansvaret av tillräckligt hög kompetens hos varje enskild besättningsmedlem är förvisso ett 

sätt att spara tid. Det kan dock bli farligt om en besättningsmedlem antingen inte tar det 

ansvaret eller har övertro på sin kompetens.  

 

Som det ser ut idag så verkar alla besättningsmedlemmar delta på övningstillfällen även 

om någon inte är kompetent nog att hantera utrustningen på säkert sätt. Den 

utbildningen/genomgången av utrustningen som ska göras i förväg tycks inte kunna 

säkerställa en tillräcklig kompetens hos individen. Många av de intervjuade talar om att 

"alla är barn i början" samt att intendenturpersonalen inte är lika kunnig i alla handgrepp, 

vilket försämrar säkerheten under övningen. Syftet med övningarna ska, enligt IMOs 

riktlinjer (2004), vara att utveckla besättningens kompetens. Det ska dock inte gå ut över 

säkerheten. En lösning skulle vara att göra en tydligare uppdelning av utbildning och 

övning. Styrman kunde då börja med att utbilda i mindre grupper eller rent av individuellt 

och samtidigt bedöma och dokumentera varje sjömans färdigheter (mätbar 

kompetensutveckling). Då öppnas för möjligheten att se de som behöver extra insats innan 

de får delta på övning. När det sedan blir dags för övning har alla en god bild av hur 

förloppet går till. En sådan lösning borde både vara mer effektiv och samtidigt ge en 

mätbar kvalité för övningarna. 
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Man kan ytterligare ta in resonemanget som en av båtsmännen förde. Han menade att 

personerna som inte deltar i underhållet inte heller känner sig lika säkra under övningarna 

och att underhållsarbetet är ett sätt att öka sin kompetens för utrustningen. Antingen ska 

alltså alla i livbåtsbesättningen även delta i underhållet för att öka kompetensen eller så är 

det de som deltar i underhållet som ska utgöra livbåtsbesättningen.  

 

Samarbete 

Samarbetet är beroende av kompetensen. Om en ny besättningsmedlem inte fått in det rätta 

handlaget, är det svårt att få igång en god kommunikation. Kanske har den nye inte ens den 

korrekta terminologin. Samarbetet verkar i sig inte vara en anmärkningsvärd del av 

problematiken.  

Så länge kompetensen finns fungerar också kommunikationen. När de intervjuade ombads 

beskriva hur de själva arbetade för att öka säkerheten gjorde de flesta nedslag i samarbetet. 

Om det mest självklara var att veta sin säkerhetsuppgift (kompetens) så pratade de flesta 

även om att kommunicera och inte stressa. Där ökad stress verkar hämma samarbetet och 

därigenom även sänka säkerheten.  

 

Här dyker en fråga upp. Livbåtsövningar ska enligt både SOLAS (IMO, 2009) och 

riktlinjerna från IMO (2004) sträva efter att vara så realistiska som möjligt. I en verklig 

nödsituation skulle omständigheterna innebära en ökad stress hos 

besättningsmedlemmarna. Bör övningstillfälle verkligen sikta till att få med det realistiska 

stressmomentet? I intervjuerna som gjorts har nästan alla pratat om motsatsen: vikten av att 

kunna stoppa en övning, för att samarbetet hela tiden måste hållas på topp. Det här visar på 

att det rent av är viktigt att inte genomföra alltför realistiska övningar eftersom man då 

både minskar säkerheten och även riskerar att lära fel.  

 

Motivation 

Motivationen är beroende av samarbetet, för om samarbetet är dåligt blir det både jobbigt 

och farligt att genomföra övningen.  
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Motivationen sprids bland besättningen vid gott samarbete och en intervjuad tyckte att det 

var påtagligt att ledaren påverkar deltagarna med sin egen motivation. Det här återfanns 

även i Pardis Aenehbands (2007) arbete där engagemanget både spreds från ledaren men 

även mellan medarbetare (samarbete). Även där kunde motivationen härledas tillbaka till 

ledarens kunskap och den egna kompetensutvecklingen. 

 

Intendenturen jobbar ibland med annat när övningarna hålls, och för samtliga ombord hotar 

vilotidslagen ständigt att åsidosättas. De som behöver övningarna mest kan ibland inte 

delta. Det gör att kompetensen sjunker, vilket leder till att samarbetet försämras, vilket i 

slutändan resulterar i dålig motivation. 

 

Precis som övriga faktorer, kräver motivationen tid för att upprätthållas. Styrman behöver 

tid för att planera övningen, eftersom en god planering ger en extra skjuts till motivationen 

och arbetsglädjen. Alla tillfrågade uttryckte respekt för vikten av övningar vilket vittnar 

om att deras grundläggande motivationen är god. Det verkar dock som att en del av 

motivationen är beroende av dagsformen. När övning är illa planerad och samarbetet 

tillfälligt sviktar sjunker motivationen direkt och besättningen tappar övertygelsen om att 

övningen är viktig.  

 

Motivationen tycks vara den faktor som ger drivkraften till resten av kretsloppet: för att 

höja motivationen krävs egentligen inga insatser i sig, utan den följer naturligt när 

besättningen känner sig kopetenta och har ett gott samarbete. Den ger sedan fortsatt kraft 

till kommande varv för när de andra delar i "kretsloppet" flyter fint, blir det också en glädje 

att underhålla utrustningen. Då blir underhållet ordentligt gjort och det finns glädje i att 

tänka ut förbättringar och innovationer.  

 

Hela kretsloppet utgör alltså en orsak-verkan-kedja. Att genomföra en säker livbåtsövning 

är därför en sårbar uppgift för alla delar måste finnas med: om utrustningen är svår att 

arbeta med påverkar det kompetensen, om kompetensen är bristfällig fungerar inte 

samarbetet och om samarbetet rasar påverkar detta även motivationen.  
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När kretsloppet däremot byggs upp och alla fyra delarna håller bra nivå bör övningen 

kunna anses vara säker.  

 

Metoddiskussion  

Valet att göra en kvalitativ studie var den metod som ansågs vara bäst lämpad för att få 

syftet besvarat. Att samla in kvantitativ data ansågs vara omöjligt utan många år av 

datainsamling och finansiering. Studien inkluderar intervjuer med tio personer. Dock redan 

efter sju intervjuer kunde en viss mättnad upplevas. För att bredda studien skulle man 

kunna intervjua fler personer som arbetar ombord på olika fartygstyper och inkludera olika 

typer av livbåtsystem.  

 

Förslag på vidare forskning 

Har stress en positiv eller negativ inverkan på inlärningen under säkerhetsövningar? Kan 

det vara individuella skillnader och/eller t.ex. kompetensnivån som styr om man påverkas 

negativt eller positivt på stress? 

 

De internationella lagarna idag säger uttryckligen att alla fartyg ska ha livbåtar ombord att 

evakuera ombordvarande. Det finns även regler på hur designen på livbåten ska se ut. För 

att något annat alternativ med samma funktion ska bli godkänt som ett alternativt 

arragemanget, krävs det att den genomgår en lång och krånglig process. Hämmar dagens 

lagstiftning innovativa lösningar på ett erkänt problem? 

 

Viking LSA har under flera års tid arbetat fram evakueringssystem (LifeCraft) som nu ska 

bli godkänt av IMO. Det här systemet är ämnat för att kunna ersätta det nuvarande 

evakueringssystem helt. När detta system implementerats på något fartyg bör en 

jämförelsestudie göras.   
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Bilagor  

   Intervjuguide, besättning med sjösättninguppgifter 

- En säker genomför livbåtsövning  

 

* Anteckna med tidsnotering (vid inspelning) 

⧠  Starta bandupptagning  

⧠  Inledning 

- Vilka vi är och vad håller vi på med. 

- Hur lång intervjun kommer att vara. 

- Anonymiteten, konfidentialitet, rättighet att “dra sig ur” mitt i intervjun 

-  Förklara syftet med undersökningen. 

-  Förklara hur vi definierar “säkert genomförd”. 

Definition: Att det genomförs på sådant sätt att det inte finns någon risk för skada på person eller utrustning.  

 

⧠  Finns det några frågor?   

⧠  Insamling av relevanta personuppgifter 

Namn: Ålder:  

Trafikområde:  Fartygstyp: 

Befattning: År av erfarenhet: 

Uppgifter vid evakuering: 

 

 

 

-  Hur kommer du arbeta för att livbåtsövningar ska genomföras på säkert sätt när du är ansvarig för 

planering och sjösättande besättning? (Blivande Styrmän) 

- Hur arbetar du för att inte riskera att skada dig själv eller andra under en övning? 

 

⧠  Huvudsakliga frågor: 

- Har du varit med om en säker livbåtsövning? 

-  Vad var det som gjorde att den var säker? 

 

-  Har du varit med om en osäker livbåtsövning? 

-  Vad var det som gjorde att den var osäker? 

-  Räddades situationen upp?  I så fall hur?  
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-  Vilka faktorer tycker du är viktigast för att allt ska fungera som det ska utan att avvikelse/near-miss eller 

olycka ska inträffa? 

 

⧠  Före/Under/Efter (säkerhetssynpunkt) 

-  Vad krävs för förarbete? (till den som planerar/underhåller) 

-  Vad krävs av dig under själva övningen? 

-  Vad krävs av de som håller/ansvarar för övningen? 

-  Görs det något efterarbete med säkra övningar? Isåfall, vad görs? 

-  Hur kommer du arbeta för att livbåtsövningar ska genomföras på säkert sätt när du är ansvarig för 

planering och sjösättande besättning? (Blivande Styrmän) 

- Efter det här samtalet, hur kommer du arbetar för att inte riskera att skada dig själv eller andra under en 

övning? 
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Intervjuguide, ansvarig styrman 

- En säker genomför livbåtsövning 

 

* Anteckna med tidsnotering (vid inspelning) 

⧠  Starta bandupptagning  

⧠  Inledning 

- Vilka vi är och vad håller vi på med. 

- Hur lång intervjun kommer att vara. 

- Anonymiteten, konfidentialitet, rättighet att “dra sig ur” mitt i intervjun 

-  Förklara syftet med undersökningen. 

-  Förklara hur vi definierar “säkert genomförd”. 

 

⧠  Finns det några frågor?   

⧠  Insamling av relevanta personuppgifter 

 

Namn: Ålder:  

Email:  

Trafikområde:  Fartygstyp: 

Befattning: År av erfarenhet: 

Uppgifter vid evakuering: 

 

 

 

⧠  Förklara hur vi definierar “säkert genomförd”. 

⧠  Huvudsakliga frågor: 

- Har du varit med om en osäker livbåtsövning? 

- Vad var det som gjorde att den var osäker? 

- Räddades situationen upp?  

I så fall hur?  

 

- Har du varit med om en säker livbåtsövning?  

- Vad var det som gjorde att den var säker? 

- (Vad anser du behövs för att en livbåtsövning ska kunna genomföras på ett säkert sätt?) 

- Vilka faktorer tycker du är viktigast för att allt ska fungera som det ska utan att avvikelse/near-miss 
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eller olycka ska inträffa?  

 

⧠  Före/Under/Hur (säkerhetssynpunkt)  

- Hur arbetar du med planering och förberedelse för att övningen ska ske på säkert sätt?  

- Vad är viktigt under själva övningen för att den ska ske på säkert sätt? (säkerhetsperspektiv) 

- Hur ser efterarbetet ut när en livbåtsövning är genomförd? (om det görs) (debriefing?)  

- Vad anser du är det viktigaste du gör för att övningen ska ske på säkert sätt?  

- Vad anser du är det viktigaste resten av besättningen måste göra för att övningen ska ske på säkert 

sätt? 

- Hur har en övning gått till, när du går därifrån med en känsla av att den har varit bra? 

 

 


