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Abstrakt 

Riskkommunikationen inom den moderna sjöfarten är omisskännligt viktig men hur står 

den sig mot dagens forskning? Denna studie fokuserar på en liten del utav 

riskkommunikationen, nämligen skillnaderna i att använda sig utav en 

kommunikationsväg gentemot flera kommunikationsvägar. Vilka fördelar och nakdelar 

kan urskiljas när all information sker genom en och samma kommunikationsväg och hur 

skiljer det sig ifrån att ge och få informationen genom många olika? Metoden är en 

litteraturstudie och materialet tio statligt utredda haverirapporter. Rapporterna har 

analyserats och jämförts med modern ämneslitteratur. Studiens resultat pekar på en 

överhängande del fördelar i att använda sig utav flera kommunikationsvägar så som 

högtalarsystem, skyltar, almänt nödlarm och besättning. Flera kommunikationsvägar 

skapar en redundans och lyckas bättre med att nå ut till olika grupper av människor. De 

negativa sidorna, såsom förvirring till följd av för mycket eller avvikande information, 

tycks historiskt ha överdrivits. Detta beror troligtvis på grund av en felaktig 

föreställning om att människor beter sig irrationellt i en krissituation. Framtidens 

riskkommunikation innehåller därför mycket information och sker genom flera 

kommunikationsvägar. 

 

Nyckelord 

riskkommunikation, risk, kommunikation, säkerhetsinformation, säkerhet, information, 

kommunikationsväg, olycka, tillbud, haveri, rapport, utredning, sjöfart 

 

  



  
    

     

Abstract 

Risk communication in a modern maritime environment is unmistakably important but 

how does it fare against today’s science? This study focuses on a small part of risk 

communication, namely the differences in using one mean of communication as 

opposed to multiple means of communication. What positive and negative sides are 

involved in exchanging information through only one mean of communication as 

opposed to giving and receiving the information through many?  The method is a 

literature study and the material ten accident reports made by administrative authorities. 

The reports have been analyzed and compared to modern subject science literature. The 

result of the study favor multiple means of communication such as public address 

systems, signs, general alarm and through the crew. The different ways create a 

redundancy and succeeds better at reaching a diversity of people. The negative sides, 

including confusion caused by too much or deviating information, appears to 

historically have been exaggerated. This is probably due to a false belief that man 

behaves irrationally in a state of crisis. The risk communication of the future is as such 

thick in information and comes through multiple means of communication. 

 

Keywords 

risk, communication, safety, information, method, means of communication, accident, 

incident, report, investigation, marine, maritime 
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Ordlista 
 

Abandon ship alarm Alarmklockor som ljuder i hela fartyget och 

som indikerar att fartyget skall överges 

Generalalarm/general alarm Alarmklockor som ljuder i hela fartyget med 

sju korta och en lång signal 

Immersiondräkt  Vattentät dräkt som skyddar mot kyla 

Musterstation/muster station  Samlingsplats för besättningen vid en 

krissituation 

PA-system  Public Adress System; högtalarsystem 

Piktogram  Instruktioner genom bilder vars syfte är att 

enkelt kunna förstås av alla oavsett bakgrund 

Säkerhetsplan En karta över fartyget som indikerar 

utrymningsvägar, återsamlingsplatser, 

alarmsignaler, flytvästförråd etc. 

Återsamlingsplats/assembly station Samlingsplats för passagerare vid en 

krissituation 
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1. Bakgrund 

När Estonia förliste i september 1994 fanns inga skyltade instruktioner på hur man 

sjösatte livbåtarna. Detta ledde till att passagerarna var helt beroende av besättningens 

instruktioner och kunde inte själva sjösätta några båtar (JAIC 1998). Ett liknande 

exempel, om än inte med så stora konsekvenser, är Star Princess 1995. Fartyget gick på 

grund men höll sig flytande. Besättningen berättade dock aldrig för passagerarna om 

vad som hade hänt, något som haveriutredarna påpekar, skulle kunna ha lett till 

katastrofala konsekvener om stiutaionen hade vänt till det värre. Tillfället borde ha 

används till att förbereda passagerarna för en eventuell evakuering (Johansson & 

Ohlsson 2001). Risken finns alltid innan olyckan har inträffat och kan i viss mån 

beräknas. Risker går och bör planeras för (Jacobsson & Thedéen 2003). Själva ordet 

risk kommer från gammalgrekiskans ord (rhíza) för ”klippa” ett känt faromoment för 

sjöfarten.  Riskkommunikationen kan i speciella fall spela en avgörande roll i att 

undvika olyckor som i fallet med Netto VII. En flicka fick amputera armen efter att ha 

klämt den utsidan relingen något som skulle kunna ha förhindrats genom en 

säkerhetsgenomgång (Den Maritime Havarikommission 2015). En redan inträffad 

olycka får också oftast allvarligare konsekvenser om det råder en brist på 

riskkommunikation (National Research Council, 1989) Riskkommunikationen är därför 

även ett hjälpmedel under och efter händelseförloppet.  

 

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har upprättat regelverk som skall 

säkerställa att riskkommunikationen når ut till passagerarna ombord (IMO 2017b). 

Regelverken etablerar en grov mall för hur riskkommunikationen i teorin bör 

genomföras där rederierna själva har till uppgift att konkretisera vad de tror sig vara 

effektiv riskkommunikationen. Detta spelrum gör det intressant att undersöka hur 

riskkommunikationen har konkretiserats och fungerat i verkligheten. Hedman och Trost 

(1997) skriver att vetenskap om kriser är oftast hänvisad till rapporter och redogörelser 

efter att olyckan inträffat eller fiktiva scenarion. IMO och UNCLOS har lagstadgat 

utredningar av sjöolyckor. UNCLOS utvecklades mellan 1973 och 1982 och gör i 

artikel 94 gällande att det är varje lands skyldighet att undersöka olyckor, tillbud och 

haverier till sjöss där fartyg registrerade i landets flagg eller där medborgare från landet 

är involverade (UNCLOS 1982).  Standarden har i stort alltid varit den samma över hela 
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världen och finns idag i Investigation of Marine Casualties and Incidents-koden (IMO 

2017a). Genom att studera dessa haverirapporter kan man få en uppfattning av hur 

kommunikationen verkligen har genomförts och hur informationen har nått ut till 

passagerarna.  

 

Riskommunikation definieras enligt Hedman och Trost som information angående risk 

som sprids på ett sådant sätt att mottagarna ges en möjlighet att reagera och agera på 

budskapet. Definitionen är medvetet vid för att täcka in både kommunikation människor 

emellan och riskinformation given genom exempelvis skyltar och piktogram (Hedman 

& Trost 1997). Med en sådan bred definition på riskkommunikation följer många olika 

kanaler eller kommunikationsvägar på vilken riskkommunikationen kan ske. Vid 

riskkommunikation iland finns många olika myndigheter och kommunikationsvägar att 

sprida informationen på, däribland polis, brandkår, lokalradio och frivilligt engagerade 

(Hedman och Trost 1997). Ombord på fartyg finns den tillgängliga informationen hos 

endast ett fåtal vilket medför ett större ansvar ligger på dessa personer och 

kommunikationsvägar. Därför är det extra intressant att studera skillnaderna i att 

kommunicera genom flera kommunikationsvägar till skillnad från en? Vilka för och 

nackdelar kan urskiljas i att använda sig utav flera kommunikationsvägar, respektive en, 

ombord på passagerarfartyg?  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa skillnader i att förmedla riskkommunikation genom en, respektive, 

flera kommunikationsvägar. Syftet kan indelas i följande frågeställningar: 

 

1. Hur förmedlas riskkommunikation på passagerarfartyg i en krissituation? 

 

2. Vilka är fördelarna med att förmedla riskkommunikation via flera 

kommunikationsvägar? 

 

3. Vilka är nackdelarna med att förmedla riskkommunikation via flera 

kommunikationsvägar? 
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3. Metod 

Vald metod är en kvalitativ litteraturstudie med ett antal haveriutredningar som bas. 

Syftet är till sin natur beskrivande vilket gör litteraturstudien till en lämplig metod. Att 

välja ut ett antal fall kan göra det enklare att beskriva innebörden av ett fenomen i ett 

begränsat system (Widerberg 2002). Haverirapporterna lämpar sig som material 

eftersom alla följer samma mönster och har till syfte att utbilda. Studien är 

partikularistisk vilket medför att graden av generaliseringar man kan dra är låg. Studien 

fyller snarare en kompletterande uppgift än gör anspråk på en ”rätt” tolkning (Merriam 

1994).  Efter en urvalsprocess kvarstår tio haverirapporter.  Den första rapporten är 

Stena Scandinavica från 1998 och den sista Netto VII år 2014.  

 

3.1 Insamling av litteratur och utredningar 

Litteraturinsamlingen har skett primärt genom Linnéuniversitetets bibliotekssökmotor 

(LNU UB) ”One Search” och sekundärt genom Googles sökmotor ”Google Scholar”. 

Sökningarna har filtrerat bort alla resultat som inte klassificeras som ”peer reviewed”, 

det vill säga var granskade och funna hålla vetenskaplig standard. Material som inte 

fanns tillgänglig i ”fulltext” online, genom LNU UB, eller som kostade pengar har 

exkluderats. Sammanfattningarna till sökresultaten har lästs och de intressanta 

inkluderades i litteratururvalet. Sökningarna har skett på svenska och engelska. Följande 

sökord i olika kombinationer har används: kommunikation/communication, 

riskinformation/risk communication, maritim/maritime, krishantering/crisis 

Management, passagerare/passengers samt målgrupp/target audience, group. Nya 

söktermer hämtades från de prövade sökresultaten, dels genom texten och dels genom 

nyckelord. Fördjupande ämneslitteratur har hämtats ur referenslistor. 

 

Studiens utredningar har hämtats från de svenska, finska, tyska och danska 

olycksutredande myndigheternas respektive onlinearkiv. De olika myndigheterna kallas: 

Transportstyrelsen eller Statens haverikommission i Sverige, 

Onnettomuustutkintakeskus (även kallad Olycksutredningscentralen) i Finland, 

Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung i Tyskland samt Den Maritime 

Havarikommissionen i Danmark. De svenska utredningarna utförda av Sjöfartsverket 
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inklusive Sjöfartsinspektionen (en tidigare avdelning inom Sjöfartsverket) hittades i 

Statens Haverikommissions onlinearkiv. 

 

 

3.2 Urval av utredningar 

Det teoretiska urvalet var en dynamisk och kontinuerlig process allt eftersom tidigare 

material har analyserades. Ursprungsurvalet definierades dels av geografi, 

tillgänglighet, tid och huruvida passagerare fanns ombord. Det var ett icke-

sannolikhetsurval, eftersom begränsningarna inte var helt självklara för gemene man. 

Det slutgiltiga urvalet har resulterats i tio utredningar. Av dessa tio var fem utredda av 

svenska myndigheter, tre utredda av danska, en av finska och en av tyska myndigheter. 

Tidsspannet inom vilket olyckorna inträffade var 1998-2014. 

 

Urvalet begränsades till ett tidspann på 21 år mellan 1994 och 2014.  1994 bestämdes 

för att kunna inkludera Estonias förlisning, en milstolpe för maritim säkerhet i 

Östersjöområdet. 2014 bestämdes för att garantera att de tillhörande utredningarna 

skulle vara färdigställda vid materialinsamlingens början. Det visade sig dock att 

samtliga fall 1994-1998, däribland Estonia, saknade relevant information om 

riskkommunikationen och exkluderades. På grund av begränsade tillgångar begränsades 

urvalet till fall som fanns tillgängliga i onlinearkiv. Ytterligare ett kriterium var att 

passagerare fanns ombord vid tillfället.  

 

Haveriutredningarna hämtades från haverikommissioner eller andra 

tillbudsutredningsmyndigheter i Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, 

Polen, Tyskland, Danmark och Norge. Ett ytterligare kriterium var att utredningen fanns 

publicerad på ett skandinaviskt språk eller engelska för att materialet skulle vara 

hanterbart. Rysslands och Polens myndigheter hade inga tillgängliga onlinearkiv, 

alternativt inga utredningar publicerade på ett skandinaviskt språk eller engelska. 

Varken Estland eller Lettlands respektive myndigheter hade utrett några fall där 

fartygen hade passagerare ombord vid olyckstillfället. De länder som uppfyllde 

kriterierna var Finland, Litauen, Tyskland, Danmarks och Norge.  
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Det första urvalet av rapporter genomgick en övergripande analys som gick ut på att 

söka igenom varje fall med hjälp av en sökfunktion. Sökorden som användes var: 

”kommuni” för att inbegripa former av ”kommunicera” och ”kommunikation”, 

”inform” för former av ”informera” och ”information” samt ”passagerar”, för 

”passagerare”, ordets böjelser och potentiella sammansättningar. Om orden påträffades 

lästes utredningarna. 

 

Urval: 

1. 1994-2014 

2. Passagerare ombord 

3. Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, 

Danmark och Norge 

4. Skrivet på Svenska, Danska, Norska eller Engelska 

5. Behandlar kommunikationen ombord 

 

3.3 Analys 

Analysmetoden i detta arbete följde fem faser: sammanställning, demontering, 

remontering, tolkning och slutsats (Yin 2011). Urvalet som inkluderade 38 utredningar, 

däribland 15 svenska, sammanställdes i löpande text.  Omständigheterna, tidsförloppet, 

hur, när och av vem som riskkommunikationen fördes, samt via vilken 

kommunikationsväg riskkommunikationen skedde sammanställdes. Passagerarnas 

reaktioner, samt potentiella kommentarer efter händelsen från passagerarna och 

besättningen noterades. Till sist noterades utredningens analys av orsakssammanhanget 

och deras kommentarer på kommunikationen. De rapporter där kommunikationsvägarna 

och orsakssammanhanget inte kommenterades föll bort. Kvar blev 10 rapporter som 

lades till grund för arbetet. Utredningarna sammanfattades så att det gav en 

övergripande bild av händelseförloppet. All information om kommunikationen samt 

utredarnas kommentarer på kommunikationen eller händelsen i sin helhet inkluderas i 

sammanfattningen. Sammanfattningarna var sakliga och endast information som 

presenterades i utredningen inkluderades. 

 

När materialet var sammanställt började demonteringsfasen. Nyckelbegrepp i varje 

utredning jämfördes, så som ”återsamlingsplats” eller ”muster station”. Terminologin 
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varierade mellan myndigheterna och språken. För att skapa en enhetlighet i materialet 

valdes de vanligast förekommande begreppen och de tillämpades på alla 

sammanfattningar. Därefter organiserades sammanfattningarna i grupper beroende på 

vilka nyckelord som förekom. 

 

Remonteringen är en experimentell fas där fallen skall bearbetas (Yin 2011). Detta 

gjordes genom att identifiera likheter fallen emellan. Den tydligaste variabeln var 

huruvida riskkommunikationen hade förmedlats via ett eller flera 

kommunikationsvägar. De fall där kommunikationen hade utretts noggrannast var de 

där kommunikationen hade förmedlats genom flera kommunikationsvägar. I vissa av 

dessa fall framgick fördelar med att kommunicera på genom flera vägar, och i vissa 

framgick nackdelar. Därför sorterades fallen på detta vis: ”Haveriutredningar som 

belyser det positiva sidorna med flera kommunikationsvägar” och ”haveriutredningar 

som belyser det negtiva sidorna med flera kommunikationsvägar”. 
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4. Teori 

Forskning inom riskkommunikation har länge fokuserat på ett fågelperspektiv. 

Kommunikatören och dennes egenskaper har länge stått i fokus för den effektiva 

kommunikationen. Att kunna producera ett bra meddelande som sänds på rätt sätt har 

setts som den avgörande faktorn för effektiv kommunikation. Detta synsätt har lätt till 

att allmänheten ofta ställs vid sidan av olyckan, oinsatta, outbildade och oförmögna att 

dra egna slutsatser om vad som bör göras. Slutsatsen har blivit att allmänheten är 

ovetande och dum (Huurne 2008). Seeger (2006) skriver att detta synsätt envist har 

hållits sig rådande genom en missföreställning om att allmänheten lätt grips av panik. 

Kommunikatörens jobb blir då att försöka mobilisera och samtidigt undanhålla 

information om den jobbiga situationen. Majoriteten av forskningen inom ämnen visar 

dock att undanhållande av information försämrar chanserna att allmänheten agerar på 

rätt sätt vilket har medfört en skiftning i fokus från avsändaren till mottagaren (Huurne, 

2008). Fokuset ligger numera på att ta reda vilken information mottagaren behöver och 

känner anser vara tillräcklig för att göra en egen bedömning och, förhoppningsvis, ett 

rationellt beslut. 

 

SOLAS-konventionen stipulerar att passagerare vid påstigning skall få en 

säkergetsgenomgång strax innan eller precis efter avgång från hamn. Enligt SOLAS 

innefattar detta hur man sätter på sig en flytväst samt var man ska samlas vid larm. 

Säkerhetsgenomgången skall ske på flera språk om det krävs för att passagerarna skall 

förstå. Den kan förmedlas genom fartygets PA-system, vid återsamlingsplatserna eller 

på annat sätt vara arrangerat så att det når ut till alla ombord. Övrig 

säkerhetsinformation skall också finnas tillgänglig, i form av exempelvis skyltar och 

affischer. Denna form av information skall anses vara ett supplement och är inte i sig 

självt tillräckligt som säkerhetsgenomgång (SOLAS 1974). Säkerhetsgenomgången 

innehåller viktig information som individen kan använda sig utav vid en eventuell kris 

och den är på många sett en grundförutsättning för effektiv riskkommunikation. I en 

enkätstudie utförd av Johansson och Ohlsson (2011) fann de dock att endast 34% av 

passagerarna på ett passagerarfartyg visste var de skulle gå ”om något händer”, medan 

13% svarade att de inte hade fått någon säkerhetsinformation överhuvudtaget. Oavsett 
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via vilken kommunikationsväg passagerarna uppgav att de hade mottagit informationen 

på kände aldrig fler än 64% att de hade fått tillräckligt med information. Enkätstudien 

utfördes på slumpvalda passagerare efter en ordinär resa utan incidenter. I en liknande 

enkätstudie utförd av Magnusson (2011) angav vissa passagerare att de inte fått någon 

information även då den fanns tillgänglig i flera tappningar. Magnusson identifierade ett 

flertal felkällor, till exempel att larmsignaler och informationen på säkerhetsskyltar 

missuppfattades och att säkerhetsintresset hos passagerarna var såpass lågt att det inte 

fanns någon vilja att ta del av säkerhetsinformationen, oavsett hur den förmedlades. 

 

För att riskkommunikationen skall leda till något måste det finnas en vilja bland 

mottagarna att ta till sig informationen. Viljan kan uppstå när informationen känns 

relevant för individen "personal relevance" (personlig relevans). Hur mån man är att ta 

till sig eller uppsöka information är knutet till hur trolig situationen känns. "personal 

relevance" ökar när en situation uppfattas som riskabel (Rucinski 2004). Detta kan 

jämnföras med en enkätstudie utförd av Magnusson (2004) där vissa respondenter 

upplevde att de var noggrannare med att kontrollera säkerhetsinformationen en tid efter 

Estoniakatastrofen. Risken uppfattas som större efter en olycka och därför ökar 

"personal relevance". För att motivera till ett informationssökande krävs även en 

diskrepans mellan redan inskaffad kunskap och tillfredställande kunskap. Anser sig 

redan individen ha all relevant kunskap finns det inget incitament att söka efter mer. En 

växande klyfta ger i teorin ett större incitament att söka kunskap. När denna klyfta blir  

allt för stor kan den dock leda till inte bara en uppgivenhet utan även ett aktivt 

undvikande av ny information. Ny information leder då primärt inte till en ökad 

säkerhetskänsla utan snarare till osäkerhet (Lion et al. 2002).. Detta innebär att 

riskkommunikationen ombord måste engagera för att skapa "personal relevance" och 

vara lättillgänglig så att den inte känns främmande och undviks. 

 

Riskkommunikationens spridning kan variera i effektivitet beroende på vilken 

kommunikationsväg som används. Johansson och Ohlssons enkätstudie (2001) pekar på 

att människor tar till sig information på olika sätt, vilket gör det viktigt att 

säkerhetsinformationen inte bara kommer ut muntligen utan även finns nedskriven på 

exempelvis biljetten, i hytten eller demonstreras i informationsvideos i allmänna 

utrymmen. För att undersöka om olika målgrupper tog till sig riskkommunikation på 
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olika sätt simulerade Kwee-Meier, Mertens och Schlick (2017) en krissituation med 

hjälp av löpande band samt distraherande ljud och ljus. Studien fann att äldre människor 

i större grad förlitar sig på skyltar. Dessa undersökningar indikerar att 

riskkommunikation bör ske genom flera medier för att nå ut till alla passagerare. 

Gobold (2006) skriver att individer kräver fler oberoende källor när situationens 

potentiella konsekvenser blir större. Även detta sätter större krav på varierad 

riskkommunikation än vad som kanske kan utrönas ur en enkät gjord under en ordinär 

resa. 
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5. Resultat 

Nedan följer en tabell som sammanfattar samtliga fall i bokstavsordning. Tabellen 

innehåller datum när olyckan inträffade, datum när slutrapporten för utredningen 

publicerades, vilket land och myndighet som utredde och vilket språk som utredningen 

var publicerad på. 

 

Tabell 1. Sammanställning av fall i alfabetisk ordning efter fartygsnamn. 

 Datum, 

olycka 

Datum, 

slutrapport 
Land Utredande myndighet Språk 

Britannia 

Seaways 
2013-11-14 2014-07-25 Danmark 

Den Maritime 

Havarikommissionen 
Engelska 

Casino Express 2004-11-24 2006-08-31 Sverige Statens haverikommission Svenska 

Gotlandia II 2009-07-23 2010-06-15 Sverige Statens haverikommission Svenska 

Isabella 2001-12-20 2003-07-03 Finland Onnettomuustutkintakeskus Svenska 

Lisco Gloria 2010-10-08 2012-02-01 Tyskland 
Bundesstelle für 

Seeunfalluntersuchung 
Engelska 

Netto VII 2014-08-27 2015-12-22 Danmark 
Den Maritime 

Havarikommissionen 
Engelska 

Princess of 

Scandinavia 
2002-05-17 2003-02-27 Danmark 

Den Maritime 

Havarikommissionen 
Engelska 

Silja Opera 2003-09-17 2004-02-25 Sverige Sjöfartsinspektionen Svenska 

Stena 

Scandinavica 
1998-04-09 1998 Sverige Sjöfartsverket Svenska 

Ålandsfärjan 2007-10-23 2008-04-04 Sverige Sjöfartsinspektionen Svenska 
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5.1 Hur riskkommunikationen förmedlas ombord 

Fem olika sätt att kommunicera kunde identifieras under analysen av materialet. Med 

säkerhetsgenomgång menas ett utrop över PA-system eller information given innan 

eller strax efter avgång vid en återsamlingsplats, i enlighet med SOLAS. I samma 

kategori faller säkerhetsinformation i form av säkerhetsplaner, affischer, skyltar, 

piktogram, instruktionsfilmer eller information på biljetter - sådant som enligt SOLAS 

klassas som supplement till säkerhetsgenomgången. PA-system innebär specifikt utrop 

över högtalarsystemet i samband med att en olycka har inträffat. Med general alarm 

menas den specifika signalen för samling av passagerare och mönstring av besättning. 

Besättning betyder att informationen har förmedlats kontinuerligt i person av 

besättningen efter att en olycka har inträffat. Informationsmöte innebär att 

informationen har förmedlats i person av besättningen vid en specifik tid och plats. 

 

5.2 Haveriutredningar som belyser det positiva sidorna med flera 

kommunikationsvägar 

Den 17:e september 2003 var Silja Opera på utgång från Sankt Petersburg. I det hårda 

vädret och med 477 passagerare ombord kolliderade Silja Opera med ett fartyg till kaj.  

Efter kollisionen gavs Silja Operas passagerare information genom PA-systemet. 

Skriftlig information delades ut till samtliga hytter och sattes upp i hyttgångar, hissar 

och restauranger. Före avgång, när fartyget fått tillstånd att fortsätta resan kallades alla 

passagerare till ett informationsmöte i en restaurang lett av befälhavaren. Utredarna har 

klassat informationsflödet som föredömligt (Sjöfartsinspektionen 2004). 

Riskkommunikationen på Silja Opera förmedlades genom tre kommunikationsvägar. 

För att informationen förmedlades proaktivt, under och efter incidenten samt genom 

flera olika metoder spreds informationen effektivt. 

 

Den 20:e december 2001 grundstötte Isabella på Åland.  663 passagerare var då 

ombord. Kl halv två på natten bottenstötte Isabella för en fjärde och sista gång och 

befälhavaren startade det allmäna nödalarmet (general alarm). Befälhavaren gav order 

om att den första informationen ut till passagerarna skulle sändas och 40 minuter senare 

sändes en uppdatering. Halv tre konstaterades det, efter mycket förvirring, att alla 

passagerare utrymts. Man kontrollerade lägsta däck flera gånger trots att det 

rapporterats utrymt långt innan. Kl 14.55 informerades passagerarna om att bogseringen 
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till Långnär hade påbörjats. Väl förtöjda i Långnäs tackade befälhavaren passagerarna 

för visad förståelse. Enkäter skickades ut till passagerarnas hushåll en tid efter 

händelsen och gav en svarsrespons på 64%. Passagerarna utfrågades ”hur fick Ni den 

första uppgiften om vad som hänt?”. Svaren löd att 15,3% reagerade på fartygets 

rörelser, 46,3% lite senare när ”general alarm” ljöd och 25,4% när information sändes 

över PA-systemet. Således var 87% aktiverade 19 minuter efter den första 

grundstötningen. De resterande passagerarna angav att de gjorts medvetna genom andra 

passagerare eller utav besättningen. På en separat fråga svarade 80% att de inte hade 

lagt märke till säkerhetsplanen i terminalen. Passagerarna kritiserades hårt 

informationen som sänts ut genom högtalarna eftersom den dränkts av passagerarnas 

sorl och av vinndens tjut (Onnettomuustutkintakeskus 2003). Isabella är ett exempel på 

att en kommunikationsväg ofta inte är tillräcklig. Många missar informationen på 

terminalen eller högtalarutropen ute på däck. 

 

Den 23:e juli 2009 kolliderade Gotlandia II med Gotland utanför Nynäshamn. På 

Gotlandia II gick det inte ut någon information från bryggan till passagerarna eller 

besättningen om vad som inträffat och hur allvarlig situationen var. Ett meddelande gick 

ut från besättningen utan bryggans inblandning vilket uppmanade alla passagerarna att 

sitta kvar i sina stolar, vilket var riktigt enligt säkerhetsplanen men omöjligt att följa 

eftersom många platser tryckts in och förstörts i kollisionen. Meddelandet, står det, 

retade upp många passagerare. Besättningen kunde inte delge någon information till 

passagerarna eftersom inte heller de hade blivit informerade. Haveriutredarna ser det 

som troligt två eller tre försök att informera passagerarna har gjorts genom PA-

systemet. Antingen har volymen varit för låg och/eller talet för otydligt i en dålig 

mikrofon så att ingen har tagit notis om meddelandena. Alternativt har PA-systemet 

hanterats felaktigt. PA-systemet var aktivt i 15 sekunder efter en knappintryckning och 

haveriutredarna ser det som troligt att de 15 sekunderna har förflutit innan 

informationsansvarig har sänt börjat prata med konsekvens att inget meddelande sänts. 

Haverikommissionen ser också en brist i rutinerna för hur man hanterar information till 

passagerarna en möjlighet till återkoppling huruvida informationen faktiskt nått ut. 

Ombord på Gotlandia II fanns bara två styrmän på bryggan och arbetsbelastningen blev 

omöjlig i och med olyckan eftersom det fanns motsättningar i säkerhetsplanen som gav 

överstyrman till uppgift att både se till de skadade och förbli på bryggan. 
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Haverikommissionen anser att man måste kunna säkerställa att passagerarna kan få 

snabb och korrekt information som inte är helt beroende av att ”enskilda personer 

fungerar och har förmåga att göra det”. Det rekommenderas ett lätthanterligt system 

med förinspelade meddelanden (SHK 2010). Gotlandia II räknas till fördel för flera 

kommunikationsvägar eftersom fler kommunikationsvägar inte lägger allt ansvar på en 

ensam individ. 

 

Stena Scandinavica var på resa från Göteborg till Kiel den 9:e april 1998 med 1506 

passagerare ombord då en brand bröt ut i en passagerarhytt. När branden blivit bekräftat 

utlöste man generalalarmet och stängde alla branddörrar. Fyra minuter senare då alla 

ledningsgruppsmedlemmar var samlade på bryggan sände man ut information till 

passagerarna på svenska, engelska och tyska. Passagerarna uppmanades felaktigt att 

bege sig till närmaste ”muster station”. En ”muster station” är en mönstringsplats för 

besättningen och den korrekta benämningen för passagerarna är ”assembly station” eller 

återsamlingsplats på svenska. 38 minuter senare rapporterades det över PA-systemet att 

branden var släckt och efter ytterligare 15 minuter att alla kunde lämna sina ”muster 

stations” och röra sig fritt ombord. Utredningen bedömer att ”informationen till 

passagerarna och besättningen har, under hela händelseförloppet, skett kontinuerligt och 

har varit sakligt och korrekt” (Sjöfartsverket 1998). Ombord på Stena Scandinavica 

sändes fel information ut men den kunde korrigeras och förstås tack vare att annan 

information från besättning och skyltar fanns att tillgå. 

 

Casino Express navigerade i hårt väder till en kaj i Holmsund den 24:e november 2006. 

Ett misslyckat försök ledde till att fartyget gick på grund tog in vatten och samtliga 

evakuerades. På Casino Express hade befälhavaren ansvaret för att informera 

passagerarna men var upptagen med navigering och fann ingen tid att informera 

passagerarna om situationen. Efter grundstötningen var ett faktum informerades 

passagerarna av befälhavaren i restaurangen. Det rapporteras att alla höll sig lugna. 

Andre styrman fick delegerat till sig all extern kommunikation och meddelar senare att 

han upplevde uppgiften som övermäktig. Evakueringen noteras vara ”väl organiserad av 

fartygets besättning och deltagande aktörer” (SHK 2006). Befälhavaren var ensam 

ansvarig för kommunikationen ut till passagerarna, en uppgift som skulle kunna ha 

delegerats till besättningen, eller via andra kommunikationsvägar. 
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Ålandsfärjan drev ur kurs den 23:e oktober 2007 och grundstötte på Marbådan på 

Åland. Befälhavaren bad informationspersonalen att informera passagerarna genom PA-

systemet. PA-systemet fungerade inte eftersom ett numera obsolet så kallat ”variabelt 

brandlarm” var aktiverat. Alarmet-klockorna var borttagna men knappen var kvar och 

när den var intryckt hade larmet en högre prioritet och blockade systemet. Knappen 

hade blivit intryckt i samband med att man stängde de vattentäta dörrarna. Det fanns en 

text bredvid knappen som löd ”alarm bells to be switches off prior to using the PA 

system” men haverikommissionen tror att man missade informationen på grund av den 

stressade situationen. Passagerarna samlades i fartygets pub. Befälhavaren försökte att 

igen använda PA-systemet men när det inte fungerade sände han överstyrman att 

informera passagerarna i puben (Sjöfartsinspektionen 2008). Kommunikationen var 

framgångsrik eftersom den inte var beroende av att ett system fungerade. 

 

Runt midnatt den 17:e maj 2002 ljöd brandlarmet på Princess of Scandinavias brygga. 

Det brann i maskinrummet. Både kapten och vakthavande styrman var vid detta tillfälle 

på bryggan, och kapten beordrade styrmannen att sköta den externa kommunikationen 

medan han själv hanterade den interna. Kapten aktiverade brandlarmet i 

besättningshytterna och följde upp med information på PA-systemet vilket ledde till 

snabb mönstring. Sex minuter in i händelseförloppet aktiverade kapten även 

generalalarmet i passagerarutrymmena. Då generalalarmet aktiverats samlades 

passagerare vid informationsdisken, där enligt utsago många larm ljöd samtidigt, och 

situationen upplevdes först som ”kaotisk” av besättningsmedlemmar som befann sig på 

plats. Kapten försökte informera om situationen via PA-systemet men på flera platser i 

fartyget var systemet ur funktion och informationen gick inte fram till passagerarna, 

vilket senare kritiserades i haverikommissionens utredning. Besättningen började 

evakuera passagerare från hytter och övriga utrymmen och de ombads samlas på två 

återsamlingsplatser på väderdäck medan man på bryggan förberedde för eventuell 

evakuering. Passagerarna rapporterade senare att besättningen hade handlat ”lugnt och 

försäkrande”. Passagerarna i sin tur, var ”samarbetsvilliga” och ”generellt sansade”. 

Överlag följde de instruktionerna som de fick över PA-systemet eller av 

besättningsmedlemmar på plats. Ett fåtal passagerare behövde assisteras, däribland en 

man med hjärtproblem. En doktor tillkallades från passagerarna med hjälp av PA-
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systemet. En styrman assisterade doktorn, och fick vid ett tillfälle också lugna en kvinna 

som fick ett krampanfall, förorsakat av chock. Flera medlemmar från besättningen och 

intendenturen rapporterade att de fick trösta passagerare i den minoritet som inte behöll 

lugnet. En grupp passagerare tog på eget initiativ på sig flytvästar, efter de hade blivit 

direkt instruerade att inte göra det. De tog av dem igen när en besättningsmedlem bad 

dem eftersom de, enligt besättningsmedlemmen, uppmuntrades av dennes lugn. Tre 

ungdomar som tillhörde en skolklass saknades av deras lärare på återsamlingsplatsen. 

Detta rapporterades till besättningen, som hittade de sovande ungdomarna i sin hytt. De 

hade varken hört generalalarmet eller PA-utropen (Den Maritime Havarikommission 

2003). Riskkommunikationen mellan besättningen och passagerarna möjliggjorde att 

alla hittades vilket inte kunde ha säkerställt genom endast PA-systemet. 

 

På natten mellan den 8:e och 9:e oktober 2010 utbröt en brand på Lisco Glorias bildäck. 

Ombord fanns 114 passagerare plus ett onämnt antal lastbilschaufförer. Branden 

uppmärksammades av besättningen omgående men upptäcktes igen lite senare av 

passagerare som fått in rök i sina hytter. Några passagerare gick till 

återsamlingsplatserna och andra började knacka på dörrarna till de andra hytterna för att 

påkalla uppmärksamhet till branden. Elva minuter efter branden beslutade befälhavaren 

att påbörja en evakuering som leddes av pursern. Pursern koordinerade 

utrymningsgrupperna och började förbereda en livbåt för evakuering. Passagerarna togs 

ut från baren i små grupper där de tilldelades en flytväst och en plats i livbåten. Alla 

passagerare som bordade Lisco Gloria fick först gå till receptionen på däck 7 för att få 

sitt kort till hytten. I anslutning till receptionen fanns även baren som var alla 

passagerares återsamlingsplats. TV-skärmar i baren visade en säkerhetsfilm med en 

mimare. En del passagerare har efter olyckan rapporterat att de trodde att filmen var 

riktad till barn och därför ignorerat den. Inget generalalarm sändes och det råder 

osäkerhet hur vida ett abandon ship-alarm sänts. Inga av passagerarna rapporterade att 

de hört ett abandon ship-alarm och bara några få från besättningen vilket kan innebära 

att alarmet bara ljöd i besättningens korridorer. Varken i filmen eller på planscherna 

runt om i fartyget stod det beskrivet hur ett abandon ship-alarm låter och vad det 

innebär. Utredarna rekommenderar Lisco Gloria att i framtiden använda sig utav både 

general-alarm och abandon ship-alarm. Lisco Gloria rekommenderas också att ge 

information till passagerarna via PA-systemet med korta förinspelade meddelanden på 
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olika språk eftersom passagerarna i detta fall kom från nio olika länder. Till sist 

rekommenderas det även att besättningen har på sig säkerhetsvästar som gör dem lätta 

att urskilja i folksamlingar (Bundesstelle für Seeundfalluntersuchung 2012). I fallet 

Lisco Gloria användes ett antal olika kommunikationsvägar av varierande 

effektivitetsgrad. Utrymningen var effektiv eftersom kombinationen av alla 

kommunikationsvägarna riktade eller lystrade till av olika grupper nådde ut till 

majoriteten. 

 

Den 27:e augusti 2014 inträffade en olycka ombord på Netto VII, en av flera små delvis 

öppna turbåtar som erbjuder guidade turer för upp till 145 passagerare per resa i 

Köpenhamns hamn. Då båten skulle lämna Langelinie där man tillfälligt lagt till som ett 

planerat stopp på turen sammanstötte fartyget med kajen. Ett barn, som satt i den öppna 

delen av båten och vid tillfället hade sin arm på utsidan av relingen fick armen 

fastklämd mot kajen. Olyckan orsakade stort trauma och ledde till att den nedre delen av 

armen senare behövde amputeras. Per fartygets SMS-manual skulle alla påstigande 

passagerare informeras om säkerhetsrutinerna ombord över PA-systemet av guiden, 

som utöver kapten var den enda andra besättningsmedlemmen ombord i enlighet med 

lagen om säkerhetsbesättning. Passagerarna skulle informeras att de skulle sitta ner i 

båten och hålla armarna på insidan av relingen, samt vara uppmärksamma på deras 

omgivning. Vid ombordstigningen den 27:e augusti fick passagerarna endast 

informationen att de skulle sitta ner under resan. Det fanns inga piktogram eller dylik 

säkerhetsinformation för passagerarna att ta del av på egen hand. 

Säkerhetsinformationen gavs dessutom som rutin på danska. Passageraren i fråga 

tillhörde en dansk-italiensk familj, men förstod inte danska. Det tillhörde också guidens 

ansvar, enligt rederiets procedurer, att vara uppmärksam på gästernas handlingar då 

kapten navigerade båten. Dock befann sig båda i styrhytten i fartygets för och ingen av 

dem uppmärksammade olyckan förrän de blev informerade av en av passagerarens 

familjemedlemmar om vad som hade inträffat. Utredningen drog slutsatsen att eftersom 

ingen större olycka tidigare inträffat på en dansk turbåt så var säkerhetsrutinerna inte 

beprövade och attityden till säkerhet avslappnad. Denna attityd och bristerna i rutinerna 

skapade en uppfattning hos utredarna att besättningens auktoritet och förmåga att 

hantera passagerare vid en större olyckshändelse var bristfällig och icke-

förtroendeingivande. I rapporten identifieras tre säkerhetskommunikativa faktorer, 
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utöver den konstruktionsmässiga faktorn, som kunde ha förhindrat att olyckan 

inträffade. Den första är säkerhetsinformation i form av piktogram och 

instruktionsskyltar som fungerar som en ständig påminnelse om vikten av säkert 

beteende hos passagerarna. I detta fall var den skadade passageraren ett barn som inte 

förstod det lokala språket, två kommunikationsbarriärer som kan överkomnas med hjälp 

av instruktiva bilder. Den andra faktorn är operationell, att ett ökat säkerhetstänk och 

bättre rutiner kring muntlig säkerhetskommunikation bör implementeras. Den sista 

faktorn är ökad uppmärksamhet; om det osäkra beteendet hade observerats och 

förhindrats vid ett tidigt stadium kunde olyckan undvikits. I utredningen hänvisas det 

till utbildning, träning och ökad bemanning som metoder för att säkerställa faktor två 

och tre. Utredningen fastställer att bara en faktor kan vara otillräcklig för att undvika 

olyckor, till exempel om information ges muntligt vid avgång så är det möjligt att den 

ändå inte når fram till passagerarna om det finns en språkbarriär eller på grund av deras 

egna attityd till säkert beteende (Den Maritime Havarikommission 2015). I fallet Netto 

VII identifierade utredningen ett antal faktorer, däribland att information via piktogram 

och skyltar kunde ha hjälpt med att informera den drabbade passageraren om väsentlig 

säkerhetsinformation. Bristen av varierad säkerhetsinformation ledde till att 

informationen förblev otillgänglig för en del av passagerarna. 

 

5.3 Haveriutredningar som belyser de negativa sidorna med flera 

kommunikationsvägar  

Den 16:e november 2013 var Britannia Seaways på väg mot Bergen med 12 

passagerare, militärpersonal, ombord. En brand utvecklades på väderdäck på grund av 

gnistbildning bland bränsledunkar. Fem till tio minuter senare aktiverade befälhavaren 

brandlarmet och förklarade via PA-systemet att det brann på däck och att alla skulle 

samlas på respektive musterstation och återsamlingsplats. På återsamlingsplatsen möttes 

passagerarna av besättningsmedlemmar från cateringavdelningen och de tilldelades 

flytvästar och instruktioner medan resterande besättning började bekämpa branden. 

Enligt utredningen hade militärpersonalen vid ombordstigningen instruerats om var de 

skulle samlas om de hörde ett larm, samt vart de kunde hitta flytvästar och 

immersionsdräkter. De hade också ombetts att på egen hand bekanta sig med 

säkerhetsrutinerna ombord, exempelvis utrymningsvägar och olika larm. Utredningen 

fann också att vissa passagerarna upplevde att de hade fått otillräcklig 



   
    

24 

säkerhetsinformation, eller ingen information alls (Den Maritime Havarikommission 

2014). Flera kommunikationsvägar tycks otillräckliga ombord på Britannia Seaways. 

Informationen är anpassad och varierad men ändå ett misslyckande. 

 

Då generalalarmet aktiverats på Princess Scandinavia samlades passagerare vid 

informationsdisken, där enligt utsago många larm ljöd samtidigt, och situationen 

upplevdes som ”kaotisk” av besättningsmedlemmar som befann sig på plats (Den 

Maritime Havarikommission 2003). Princess Scandinavica har kommunikationsvägar 

som negativt stör och stressar. 

 

I intervjuer med personalen på Isabella framkom det att många kände att de inte hade 

tillräckligt med information för att ge pondus åt sina order och instruktioner. Den 

rådande uppfattningen var länge bland besättningen att man stod stadigt på grund 

medan man i själva verket låg till ankars.  De såg det också som problematiskt att 

passagerarna gick ut på däck när personalen blivit beordrad att samla alla inne. 

Utredarna anser att befälhavarens order om att flytta in alla bort från vind och väder var 

i sig förnuftig men bidrog till stor förvirring eftersom den skriftliga informationen gav 

en majoritet av passagerarna återsamlingsplatser ute på däck. En del av passagerarna 

hörde inte att återsamlingsplatserna hade ändrats och några få hade väntat i livbåtarna 

eller själva försökt hanterat dem, något som utredarna ser som mycket allvarligt. 

Utredarna anser att det borde funnits besättning redan på samlingsstationerna som 

kunde ha guidat in passagerarna. Passagerarna upplevde en svårighet i att urskilja 

besättningen från de andra passagerarna då en del av besättningen inte hämtat 

varselvästar. Undersökningskommissionen rekommenderar ”att man förbereder sig för 

faror genom olika handlingsmodeller och tillhörande kommunikations- och 

ledningsarrangemang” (Onnettomuustutkintakeskus 2003). Flera kommunikationsvägar 

kan som i fallet med Isabella leda till motsägande information och förvirring.  
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6. Diskussion 

Studiens syfte är att belysa skillnader i att förmedla riskkommunikation genom en, 

respektive, flera kommunikationsvägar. Resultatet visar att flera kommunikationsvägar i 

det flesta fall är att föredra. Finns det flera kommunikationsvägar säkerställs en 

redundans och missuppfattningar kan klaras ut samt att besättningen kan dra nytta utav 

passagerarnas kunskap. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna undersökning har funnit att Britannia Seaways är det enda fallet där 

säkerhetsgenomgången utreds. Det framgår inte av övriga utredningar om 

säkerhetsgenomgångarna har skett eller huruvida den har haft ett inflytande på hur 

passagerarna har reagerat i krissituationerna. Eftersom utredningarna inte nämner 

säkerhetsgenomgångarna finns det goda skäl att tro att de skett i enlighet med SOLAS 

(SOLAS 1974). För studiens resultat hade det varit bättre om säkerhetsgenomgångarna 

hade beskrivits eftersom de utgör en stor del av riskkommunikationen ombord. Vad vi 

kan utläsa av Britannia Seaways är att passagerarna fick en säkerhetsgenomgång i 

samband med avgång och instruerades att ta del av övrig säkerhetsinformation via, 

säkerhetsplaner, skyltar et cetera på egen hand. Det var tolv passagerare ombord vid 

olyckstillfället och bland dem angav en del att de fick otillräcklig eller ingen 

information, säkerhetsgenomgång, PA-system och information från cateringavdelningen 

till trots. En del utav tolv passagerare är hänseendeväckande många. 

 

Med ett fokus på åhöraren skriver Godbold (2006) att det måste finnas en klyfta mellan 

vad man redan vet och vad man anser sig behöva veta för att det skall skapas ett 

incitament till att söka kunskap. Genom att överlämna en del utav ansvaret till 

passagerarna ombord på Britannia Seaways att själva skaffa sig kunskap om säkerheten 

blir frågan varför de inte gjorde det? Ansåg de, som Huurne (2008) skriver, att deras 

kunskapsnivå redan låg så nära deras egen uppfattade kunskapsnivå att de aktivt valde 

att inte lära sig mer? Givet att det blåste storm ute på öppet hav fanns där säkerligen 

“personal relevance”. Det är inte heller frågan om en loj attityd där informationen helt 

gick personerna över huvudet. De hade blivit personligt instruerade eftersom de var så 

få och inte över ett PA-system som man vanligtvis blir på en ordinär lugn resa. Det är 
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troligare att det skett ett aktivt undvikande av riskkommunikation. Passagerarna var 

militärer och kände sig möjligtvis säkra på att kunna hantera alla situationer som skulle 

kunna tänkas uppstå. Att söka ny kunskap kunde bara leda till en större osäkerhet vilket 

gjorde att man undvek den (Lion et al. 2002). Brittania Seaways kan jämnföras med 

Isabella som hade ett betydligt lugnare utgångsläge med vädret och en mer opersonlig 

säkerhetsgenomgång. 80% procent av passagerarna ombord säger efter olyckan att de 

hade missat säkerhetsinformationen i terminalen. Detta är i stil med vad Magnusson 

(2011) fann i sin enkätstudie, där 79% av passagerarna angav att de inte tagit del av 

någon säkerhetsinformation alls under resan. Magnusson förklarar bristerna med att 

resorna förknippas med nöje och att passagerarna därför väljer bort all information som 

associeras med något negativt. Magnusson tror också att det finns en attityd av att inget 

kommer att hända just ”mig”. Det finns en låg nivå av ”Personal relevance” på grund av 

situationen inte känns riskabel (Rucinski 2004). De utfrågade i Magnussons enkätstudie 

(2011) hade ett stort förtroende för fartyg och besättning något som också kan ha varit 

fallet på Isabella vilket medförde att riskkommunikationen innan olyckan kändes 

irrelevant. 

 

Efter grundstötningarna ombord på Isabella valde befälhavaren att samla passagerarna 

inne istället för på de designerade återsamlingsplatserna ute på däck. Haveriutredarna 

anser att tanken var god i att samla passagerarna i skydd från väder och vind men att 

förvirringen blev så stor att det hade varit att föredra att hålla all riskkommunikation 

enhetlig. En del forskare anser dock att vikten av enhetlighet i många fall överdrivs. 

Seeger (2006) skriver att mottagare till riskkommunikation accepterar och förstår att 

information och rekommendationer kan komma att ändras under krisens gång. Att 

acceptera att riskkommunikationen kommer att vara osäker och ändå komma med 

uppdaterad information är därför fullt gångbart. Ombord på Stena Scandinavica sändes 

flera meddelanden innehållande små fel ut till passagerarna men utredarna bedömer 

ändå att kommunikationen har fungerat bra. Med utgångspunkten att mottagarna är 

rationella varelser, som kan bearbeta informationen som ges, försvinner en del utav 

pressen att samla in fullständig, korrekt information innan den kan presenteras. 

Möjligtvis har det funnits en för stor press på Gotlandia II:s brygga att ge ett fullständigt 

meddelande. De 15 sekunderna som PA-systemet var aktivt kan ha förflutit när 

handhavaren sökte efter de perfekta orden. Detta innebär också att det inte 
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nödvändigtvis måste vara befälhavaren som ombord på Casino Express som skall 

informera passagerarna över PA-systemet. Någon annan som inte har all information 

kan lägga fram det som finns till hands. Sauer (2011) skriver att all god kommunikation 

måste se till att få med “back of the envelope”-information. Med det menas grova 

uppskattningar om situationen och vad som troligen kommer att hända utan några 

långvariga garantier för påståendena. Denna ”back of the envelope”-information som 

både besättning och passagerare skulle kunna gynnats av på Isabella inkluderar att båten 

låg till ankars och den planerades bogsering. Hade besättningen ombord på Isabella fått 

denna ”back of the envelope”-information hade det möjligtvis blivit lättare för dem att 

ge deras instruktioner mer pondus och en möjlighet dra egna slutsatser. Gotlandia II 

saknar inte bara ”back of the envelope”-information utan all riskkommunikation med 

bryggan. Besättningen får inte någon information alls med konsekvensen att de inte vet 

hur de skall hantera situationen. God redundans, skriver Sauer (2011), är lokal, 

omedelbar och framåtblickande. Med bara två personer på bryggan fanns det ingen 

redundans och det fanns inte tid att kommunicera omedelbart. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Initialt var tanken att bara använda svenska utredningar. De flesta utav dem visade sig 

dock vara mycket korta och skrev ofta bara en mening om kommunikationen. Det går 

dock att urskilja en tendens med ökat fokus kommunikation. Det avsatta tidsspannet var 

mellan 1994 och 2014, detta för att få med Estonia. Estonia, likt de andra äldre 

rapporterna, uteslöts dock eftersom riskkommunikationen knappt behandlades. Den 

första användbara rapporten blev Stena Scandinavica, 1998. För att eftersträva ett 

någorlunda sannolikt urval valdes Norden, länder kring Östersjön och Norge. 

Storbritanniens Marine Accident Investigation Branch (MAIB) uteslöts då urvalet hade 

blivit för stort att hantera inom tidsramen och den geografiska anknytningen godtycklig. 

 

Studien är inte generaliserbart eftersom utredningarna är få och urvalet högst selektivt, 

vad vi i metodkapitlet definierar som ett icke-sannolikhetsurval. Styrkan ligger i att 

fallen är verklighetsförankrade och utredda under så gynnsamma förhållanden som är 

praktiskt möjligt; nära inpå olyckan och utan press från andra myndigheter så som polis 

och försäkringsbolag. Eftersom personerna som bidrog med underlaget till rapporterna 

inte influerats av legala eller försäkringsmässiga återverkningar har resultatet goda  
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chanser att vara objektivt (Merriam 1994).  I planeringsstadiet av studien övervägdes 

intervjuer av rederirepresentanter eller Designated Persons (DP) som ett supplement till 

arbetet. Idén förkastades eftersom materialet skulle bli stark färgat och skära sig mot de 

relativt objektiva utredningarna. Rederirepresentanterna är helt partiska och så skulle 

även det insamlade materialet bli. Ett alternativ är att helt bortse från utredningarna och 

istället göra enkäter med passagerare. Bristerna däri ligger i att fallen tappar sin 

verklighetsförankring och syftar mer till en kvantitativ studie. Teorin visar också på att 

vikten av flera kommunikationsvägar ökar med allvaret i situationen, något som helt 

skulle missas i en enkätundersökning. Studien är fullt replikerbar i avseendet att 

utredningarna är de samma och metoden enkel. Urvalet är ett bekvämlighetsval vilket 

gör det ointressant att replikera och teorierna är uppsökta genom specifika sökmotorer 

som ständigt förändrar sökresultaten. Reliabiliteten har varit fullgod fram till 

”remontering” och ”tolkning”. Kvalitativa studier är av naturen subjektiva och 

genomgår en process som inte är enkel att i detalj redovisa. Med samma urval, teori och 

metod är arbetet fullt replikerbart fram till rekonstruktionen av materialet. Studien håller 

god validitet i fråga om material och auktoritativa källor med finansiell backning från 

organisationer så som NASA, Storbritanniens regering och Sveriges räddningsverk. Det 

primärt icke-kommersiella intresset i riskkommunikation som ämne främjar en objektiv 

och tillförlitlig forskning med stor validitet. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Denna undersökning inkluderade inte utredningar gjorda av MAIB eller utredningar 

publicerade på annat språk än ett skandinaviskt eller engelska. Att upprepa studien med 

mer material från fler databaser skulle vara intressant för att tydligare utröna tendenser i 

hur riskkommunikation genomförs globalt. 

En enkätstudie i samband med en olycka, i stil med den som genomfördes efter 

Isabellas grundstötning, ger en god bild av effektivitetsgraden hos de olika 

kommunikationsvägarna. En kvantitativ undersökning av kommunikationsvägarnas 

effektivitet i samband med en riktig krissituation kan ge konkreta svar på vilka, hur 

många och vilken kombination av metoder som ger bäst resultat. 
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