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Abstrakt 

 

Det levs ett isolerat liv till sjöss, det är därför viktigt att besättningen är tränade inför 

eventuella nödsituationer. Syftet med detta arbete är att kartlägga hur studenterna vid 

Kalmars Sjöfartshögskola har upplevt kvaliteten av säkerhetsövningarna de genomfört 

under sin fartygsförlagda utbildning. Genom en kvantitativ surveymetod undersöktes 

hur den upplevda kvaliteten på säkerhetsövningarna skiljde sig beroende på fartygstyp, 

besättningsstorlek, språkmässigt samt hur säkerhetsövningar kan förbättras. 

Resultatmässigt framkom det i undersökningen att respondenterna upplevde kvaliteten 

på säkerhetsövningarna som bra, men att det fanns utrymme för förbättringar. Dock 

skiljde sig inte den upplevda kvaliteten beroende på fartygstyp. Däremot föredrog 

majoriteten av respondenterna mindre besättningar och svensktalande befäl när det kom 

till det upplevda engagemanget. Mer tid till planering och utförande, mer realistiska och 

varierande scenarion samt ökat engagemang hos hela besättningen var återkommande 

förslag till förbättring av säkerhetsövningar från respondenterna. 
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Abstract 

 

The life onboard a vessel is isolated, therefore it’s important that the crew is trained to 

handle emergencies. The purpose of this report is to survey the experience of safety 

drills according to students at Kalmar Maritime Academy. By using a quantitative 

survey method, the quality of the safety drills could be compared between different ship 

types, crew sizes and crew languages. How to improve safety drills were also surveyed. 

The results show that the quality of safety drills is good but could be improved. 

According to the results quality doesn’t differ depending on ship types. However, the 

majority of the respondents preferred smaller crews and Swedish instructors leading the 

safety drills in order to achieve better commitment among the crew. More time for 

planning and implementation, more realistic and various scenarios together with better 

commitment within the entire crew were suggestions as to how to improve safety drills. 
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Definitioner och förkortningar 

 

FN - Förenta Nationerna – Internationell organisation för att främja internationellt 

samarbete. 

Icke-svensktalande befäl – Avser personer som ej behärskar det svenska språket. 

IMO - International Maritime Organisation - Är FN:s maritima säkerhetsorgan. 

ISM - International Safety Management - Är ett internationellt kvalitetsäkerhetssystem 

för handelssjöfarten. 

Livbåtsövningar – Avser alla typer av livbåtsövningar, såsom flott-, livbåts-, fritt fall-, 

man överbord- och snabba beredskapsbåtsövningar.  

Ro-Pax-fartyg -  Fartygstyp som transporterar både passagerare och rullande gods. 

RoRo-fartyg -  Fartygstyp som transporterar rullande gods. 

SMS - Safety Management System - Är ett fartygsspecifikt kvalitetsäkerhetssystem. 

SOLAS - Safety Of Life At Sea - Ett marint regelverk gällande säkerhet ombord på 

fartyg. 

SOLAS-fartyg -  Fartyg i internationell fart som har en bruttodräktighet på minst 500 

GT. 

SOLAS-passagerarfartyg – Fartyg i internationell fart som tar fler än 12 passagerare. 

STCW - Standards of Training, Certification and Watchkeeping - Ett regelverk om 

kvalifikationskrav hos besättningsmedlemmar. 

Tankfartyg – Fartygstyp som transporterar petroleum och/eller kemikalieprodukter i 

flytande form 
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1. Bakgrund  

 

Till sjöss levs ett isolerat liv, fartyget är i sig ett litet samhälle där allting skall fungera 

oavsett vad som händer. Är olyckan framme krävs det att besättningen är tränad och kan 

lösa situationen eftersom det kan dröja flera timmar innan assistans kommer. Det är 

därför viktigt att säkerhetsövningar genomförs på tillfredställande sätt, så att 

besättningsmedlemmars, passagerarnas och lastens säkerhet garanteras (Dragomir & 

Utureanu, 2016, s. 323-328). För att besättningen skall kunna hantera nödsituationer till 

sjöss finns det ett antal krav på hur ofta övningar skall utföras samt dess innehåll. Dessa 

krav skiljer sig beroende på fartygstyp och fartygsstorlek, exempelvis har fartyg med 

passagerare ombord mer omfattande krav på säkerhetsövningar än övriga fartyg  

(Transportstyrelsen, 2016).  

 

International Maritime Organization (IMO) är ett organ inom Förenta Nationerna (FN) 

vars syfte är att upprätta ett internationellt sjöfartssamarbete mellan de 193 länder som 

ingår, detta för att främja sjösäkerheten genom att sträva efter att uppnå en säker och 

effektiv sjöfart samt rena hav (IMO, 2013). IMO:s arbete innefattar att de utarbetar 

konventioner och koder inom olika segment inom sjöfarten. Dessa konventioner och 

koder införs sedan i varje medlemslands lagstiftning. Det är upp till varje medlemsland 

att forma sin lagstiftning efter IMO:s minimikrav.  

 

De regelverk som ligger till grund för säkerhetsövningar är den internationella 

konventionen Safety Of Life At Sea (SOLAS) (IMO, 1974) samt International Safety 

Management (ISM) (IMO, 2002). SOLAS är en internationell konvention utfärdad av 

IMO för att standardisera och förbättra säkerheten till sjöss. SOLAS grundades efter att 

Titanic sjönk år 1912 (IMO, 1974). SOLAS är uppdelad i 12 kapitel som alla rör olika 

typer av säkerhetsaspekter ombord, till exempel livräddningsutrustning, brandskydd, 

radiokommunikation och fartygets interna säkerhet. Dessa krav som bör uppfyllas för 

att uppnå en god säkerhet ombord är även listade i SOLAS konventionen (IMO, 1974). 

Enligt SOLAS/III Regel 19 skall samtliga i besättningen ombord på SOLAS-fartyg 

delta i minst en brandövning samt en övning i övergivande av fartyg varje månad. 

Ombord på SOLAS-passagerarfartyg skall dessa säkerhetsövningar utföras varje vecka 

(Transportstyrelsen, 2016).  
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Varje övning i övergivande av fartyg skall enligt SOLAS innefatta sammankallande av 

passagerare och besättning till samlingsstationerna med hjälp av det allmänna 

nödlarmsystemet följt av övningsutrop via högtalarsystem, rapportering till stationerna 

och förberedelse för de uppgifter som beskrivs i mönstringslista, kontroll att passagerare 

och besättning är lämpligt klädda, nedsänkning av minst en livbåt, start och körning av 

livbåtens motor, körning av de dävertar som används för sjösättning av livflottar, 

nödbelysning ska aktiveras och testas vid varje övning i att överge fartyget samt 

instruktion i användande av radioutrustning i samband med livräddning 

(Transportstyrelsen, 2016). Ytterligare krav är att olika livbåtar ska sjösättas i största 

möjliga utsträckning vid övningar och varje livbåt skall sjösättas och köras minst en 

gång var tredje månad. Ombord på SOLAS-passagerarfartyg innefattar övningarna 

dessutom en kontroll att räddningsvästar är korrekt påsatta samt en fingerad räddning av 

passagerare som blivit instängda i sin hytt (Transportstyrelsen, 2016).  

 

Varje brandövning skall enligt SOLAS innefatta anmälan till station och förberedande 

av arbetsuppgifter enligt mönstringslistan, start av en brandpump och trycksättning samt 

test av minst två vattenslangar för att visa att systemet är i funktion. Även en kontroll av 

brandmansutrustning och annan personlig livräddningsutrustning samt kontroll av 

kommunikationsutrustning skall utföras. Dessutom skall det utföras en 

funktionskontroll av vattentäta dörrar, branddörrar, brandspjäll, luftintag och 

utsläppsöppningar för ventilationssystem i övningsområdet samt kontroll av 

arrangemang som krävs för fartygets övergivande (Transportstyrelsen, 2016). 

 

ISM är ett internationellt kvalitetsäkerhetssystem för handelssjöfarten. Syftet med ISM 

är att tillhandahålla en internationell standard för säker hantering av fartyg och 

förebyggande av föroreningar. Ägaren tilldelas ett ”Document of Compliance” som ett 

bevis på att kraven enligt ISM- koden uppfylls (IMO, 2000). 

 

Enligt ISM (2002) är det upp till rederierna att utforma ett Safety Management System 

(SMS) för att förenkla att säkerhetsövningar utförs i enlighet med regelverken. SMS är 

ett fartygsspecifikt kvalitetsäkerhetssystem. Syftet med SMS:en är att fartygen på ett 

systematiskt sätt skall kunna implementera ISM kodens krav för att ombord kunna 

skapa en säkerhetskultur i det vardagliga arbetet. Fartygen tilldelas ett ”Safety 



  
 

 

 

                                                                       3 

Management Certification” som ett bevis på att fartygen har ett godkänt SMS system 

(IMO, 2000). 

 

 IMO har utfärdat regelverket Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

(STCW) för utbildning av sjöpersonal. Syftet med STCW är att uppnå en gemensam 

internationell standard gällande utbildning, certifiering och vakthållning för sjömän. 

Regelverket är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller de obligatoriska 

minimikraven på den kompentens som krävs av sjömän för att få segla i en viss 

befattning. Den andra delen innehåller rekommendationer som är till för att hjälpa 

medlemsländerna att implementera konventionen (IMO, 1978). 

 

Den upplevda kvaliteten på säkerhetsövningarna kan skilja sig från fartyg till fartyg, då 

inget fartyg ser exakt likadant ut eller har likadana rutiner. Vissa fartyg har långa och 

strukturerade övningar där hela besättningen är delaktig, medan andra har kortare och 

ostrukturerade säkerhetsövningar. Det upplevda engagemanget hos besättningen kan 

vara av skiftande kvalitet beroende på fartyg och besättning. En säkerhetsövning av god 

kvalitet är välplanerad, lärorik, och engagerar hela besättningen samt efterlever de 

regelverk som finns. Utförs säkerhetsövningar enligt den standard som regelverken 

kräver? Hur upplevs kvaliteten på säkerhetsövningarna ombord på olika fartyg?   
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2. Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att kartlägga studenternas upplevelser av kvaliteten på brand- 

och livbåtsövningar de genomfört under sin fartygsförlagda utbildning. Syftet kan 

brytas ner i följande frågeställningar: 

Hur lärorika upplever studenterna att säkerhetsövningarna ombord är? 

På vilket sätt skiljer sig den upplevda kvaliteten på säkerhetsövningarna mellan olika 

fartygstyper? 

Hur skiljer sig det upplevda engagemanget under övningarna beroende på vilket språk 

befälen som håller i övningarna talar? 

På vilket sätt upplever studenterna att säkerhetsövningarna kan förbättras? 
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3. Teori 

 

3.1 Tidigare forskning 

Andersson och Wramler (2012) jämförde i sitt arbete Säkerhetsövningar –en jämförelse 

hur säkerhetsövningar utförs ombord på fartyg kontra inom landorganisationer så som 

militär, ambulans, brandkår med flera. Syftet med arbetet var att ge förslag till 

handelsflottan om hur de kunde utveckla sina säkerhetsövningar. Arbetet utfördes i 

form av kvalitativa intervjuer med personer inom de olika landorganisationerna, detta 

för att få kvalitativa uppfattningar av säkerhetsövningar. Arbetets slutsats visade att 

tidsbrist, realism i övningarna samt feedback är de främsta bristerna gällande 

säkerhetsövningar ombord på fartygen. 

 

Gällande ledarskap vid säkerhetsövningar har Johansson och Liljered (2016) i sitt arbete 

Ledarskapet under säkerhetsövningar undersökt hur befäl och manskap upplevt att 

ledarskapet påverkat kvaliteten på säkerhetsövningar ombord på svenska färjor. En 

kvalitativ semistrukturerad intervjumetod tillämpades för att respondenterna skulle få 

utrymme att beskriva sina svar. Resultatet visade att ledarskapsstilen var en viktig faktor 

för att säkerhetsövningarna skulle vara givande och roliga. En viktig aspekt för att få 

besättningsmedlemmarna delaktiga och intresserade av övningen var att övningen var 

planerad och att övningsledare var engagerad. Ytterligare en viktig faktor var att ledaren 

skulle lyssna och se respondenterna, det vill säga göra hela besättningen delaktiga i 

övningarna. 

 

Lind och Mikkelsen (2016) har i sitt arbete Brandövningar på fartyg undersökt hur 

brandövningar är utformade och vad som kan göras för att de skall kunna förbättras. För 

att minska kostnader, tidsåtgången samt att nå ut till ett stort antal respondenter 

användes en kvantitativ enkätundersökning som metod. I resultatet framkom att den 

övervägande delen av respondenterna i undersökningen ansåg att förbättringar inom 

brandövningar kunde utformas, detta genom mer fysiskt och psykiskt komplicerade 

brandövningar. 

 

I arbetet Vad krävs för att genomföra en säker livbåtsövning? undersökte Berglund och 

Mattisson (2017) vilka faktorer som var viktigast för att kunna genomföra en 
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livbåtsövning på säkrast möjligaste sätt. Som metod användes en kvalitativ 

semistrukturerad intervjumetod för att ta del av respondenternas egna värderingar. I 

resultatet framkom det att de viktigaste faktorerna för en säker livbåtsövning var 

utrustning, kompetens, samarbete och motivation. Om dessa faktorer fungerar på önskat 

sätt är det de bästa förutsättningarna för en säker livbåtsövning. 

 

Szczéniak (2013) framhöll i sin studie ”Importance of the on board crew trainings and 

drills for the improvement of the vessels´ safety” vikten av att ha en god kännedom om 

olika rutiner under en nödsituation. I resultatet framkom det att i utbildningssyfte är 

verklighetstrogna säkerhetsövningar bra för besättningen. I studien lyftes vikten av 

välplanerade säkerhetsövningar fram, detta ger besättningen en större medvetenhet om 

eventuella risker som kan uppstå under nödsituationer. Det lyftes även fram att 

övningarna skall främja fartygets och besättningens säkerhet och inte endast utförs i 

enlighet med SOLAS. 

 

Xue (2003) skrev i sin avhandling ”Recognizing and implementing training onboard: 

implications for promoting a safety culture at sea” hur säkerhetsövningar utförs på 

fartyg. I avhandlingen beskrevs bland annat problematiken som finns ombord gällande 

säkerhetsövningar. Denna problematik innefattar dels att det är svårt att bedöma 

kvaliteten på en säkerhetsövning och samtidigt uppfylla rederiets tänkta krav. Xue 

(2003) menade att tidsbrist samt brist på support från erfaren övningsledare var 

bidragande faktorer till bristfälliga säkerhetsövningar. I resultatet konstaterades att 

kvaliteten och effektiviteten på säkerhetsövningarna ombord bör förbättras för att 

förbättra säkerheten på fartygen. 

 

Enskog och Gustavsson (2014) undersökte i sitt arbete ”Vikten av kommunikation” hur 

sjökaptensstudenter upplever att gemenskapen och arbetsklimatet skiljer sig beroende 

på om det är nationella besättningar eller multikulturella besättningar ombord. I arbetet 

användes en kvalitativ intervjumetod för att få en uppfattning av respondenternas 

upplevelser. I resultatet visade det sig att en av de mest bidragande faktorerna som 

påverkade gemenskapen och arbetsklimatet var just kommunikationssvårigheterna. 

Svårigheten att inte kunna kommunicera via sitt modersmål försämrade chanserna till en 

god gemenskap och bra arbetsklimat. 
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Torvaldson (2007) undersökte i sitt arbete ”Det mesta har jag lärt mig ombord” vad 

studenterna uppfattar att de förväntas lära sig enligt praktikjournalen. Den metod som 

användes var en kvalitativ intervjumetod, detta för att ge utrymme till öppna samtal. 

Gällande övningar kom Torvaldson (2007) i sitt resultat fram till att kommunikationen 

var bristfällig samt att vilken fartygstyp spelar viss roll i hur delaktig studenten får vara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

                                                                       8 

4. Metod 

 

4.1 Genomförande 

I undersökningen användes en kvantitativ forskningsmetod, vilket innebar att statistiskt 

data användes (Patel & Davidson, 2014, s. 13–14). Införskaffandet av den statistiska 

datan genomfördes genom en kvantitativ surveymetod vilket gick ut på att samla in data 

från en grupp människor med insikt och erfarenhet om ämnet, detta för att sedan kunna 

bearbeta om resultatet till statistik (Eliasson, 2002, s. 29-30). I enkäten fick 

respondenterna svara på frågor utifrån deras egna erfarenheter av säkerhetsövningar till 

sjöss, se bilaga 1. I enkäten var vissa frågor generella medan andra var specifikt riktade 

till ett visst moment inom ämnet. De flesta frågorna var slutna, vilket innebar att 

respondenterna i undersökningen hade givna svarsalternativ att välja mellan. I slutet av 

undersökningen fanns det även utrymme för egna kommentarer och tankar i form av 

öppna frågor, detta i enlighet med den kvantitativa enkätmetoden (Hultåker & Trost, 

2016, s.74-76). Undersökningen var helt anonym och endast vilken årskurs och 

yrkesinriktning respondenterna hade var informationen som krävdes för deltagande i 

undersökningen. Även tidigare forskning gällande säkerhetsövningar analyserades och 

togs i beaktande för att komma fram till en relevant och konkret frågeställning till 

enkätundersökningen. Sammanställning av resultatet från undersökningen utfördes till 

en början med en bearbetning av resultatet i Googles enkät- och 

statistikhanteringstjänst. Därefter sammanställdes de procentuella resultaten från 

statistikprogrammet till ett diagramresultat. I anslutning till texten presenterades 

diagramresultaten, detta för att tydliggöra resultaten för läsaren (Eliasson, 2002, s. 141). 

Även efterfrågade förslag för förbättringar gällande den upplevda kvaliteten på 

säkerhetsövningar sammanställdes. De svar som kom in från de öppna frågorna 

behandlades genom att dela in svaren i olika teman och sedan presentera i resultatet 

(Ejlertsson, 2014, s. 121). 

 

4.2 Avgränsningar 

Den här enkätundersökningen har begränsats till Kalmars sjöfartshögskolas tredje- och 

fjärde års- studenter med inriktning sjöingenjör och sjökapten. Valet av tredje- och 

fjärde års- studenter grundades på att de har minst sex månaders sjöpraktik på olika 

fartyg och då har mer erfarenhet av säkerhetsövningar än första- och andra års- 
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studenter. Valet av att begränsa sig till endast studenter hos Kalmars sjöfartshögskola 

grundade sig på praktiska skäl då enkäterna distribuerades fysiskt med förhoppning att 

få in så många svar som möjligt.  

 

Det finns ett flertal olika säkerhetsövningar ute till sjöss, och att beröra alla skulle bli ett 

allt för omfattande arbete. När ordet säkerhetsövningar används i arbetet, avser detta 

alla typer av livbåtsövningar samt brandövningar. Begräsningen till just brand- och 

livbåtsövningar grundades på att dessa övningar utförs mest frekvent och är bland de 

viktigaste för att säkerställa fartygets, besättningens och lastens säkerhet (Szczéniak, 

2013) (Transportstyrelsen, 2016). 

 

4.3 Etik 

När enkätundersökningen konstruerades och distribuerades var det av största vikt att 

alla respondenter skulle vara medvetna om att syftet med undersökningen var att utreda 

respondenternas upplevelse av kvaliteten på säkerhetsövningarna, att de fick vara 

anonyma och att deltagandet var helt frivilligt. De skulle inte känna sig tvingade att 

deltaga. Det var även av största vikt att frågeställning var objektiv och inte påverkade 

respondenterna. Respondenterna informerades om att uppgifterna inte skulle användas i 

något annat syfte än just i denna undersökning. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) grundkrav. 

 

4.4 Presentation av antal svar från respondenterna 

Av totalt 110 utlämnade enkäter kunde 95 besvarade insamlas. Högst svarsfrekvens 

hade sjökaptensprogrammets fjärdeårsstudenter, från denna grupp hämtades 39 svar 

vilket motsvarar 41,1% av alla respondenter. Näst största svarsgrupp var 

sjöingenjörsprogrammets fjärdeårsstudenter, de gav totalt 26 svar, motsvarande 27,4% 

av alla respondenter. 24 svar, motsvarande 25,3% av alla respondenter, införskaffades 

från sjökaptensprogrammets tredjeårsstudenter. Lägst svarsfrekvens hade 

sjöingenjörsprogrammets tredjeårsstudenter, endast 6 svar inkom, vilket motsvarar 6,3 

% av alla respondenter. Den procentuella fördelningen mellan sjökaptensstudenter och 

sjöingenjörsstudent landade på att 66,3% av svaren inkom från sjökaptensstudenter 

medan 33,7% inkom från sjöingenjörsstudenter. Bearbetningen av de införskaffade 
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svaren utfördes i Googles enkät- och statistikhanteringstjänst, detta för att få en 

procentuell överblick från vilket program och vilken klass respondenterna tillhörde. 

 

4.5 Förklaring av enkätundersökningens skala 

I vissa av enkätundersökningens frågor tillämpades en femgradig skala. I skalan hade 

svarsalternativ 1 betydelsen mycket dåligt, inte alls eller lite tid, medan svarsalternativ 5 

motsvarade mycket bra, mycket eller mycket tid. Vid angivelsen av svarsalternativ 3 

ansågs upplevelsen vara neutral, det vill säga till exempel varken bra eller dåligt. Ett 

svarsalternativ 2 kunde motsvara ganska dåligt eller ganska lite, således kunde 

svarsalternativ 4 motsvara ganska bra eller ganska mycket.  
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5. Resultat 

 

Beträffande hur lärorik en säkerhetsövning upplevts har resultatet inte skiljts avsevärt 

mycket mellan de olika fartygstyperna. Ombord på tankfartyg ansåg 11,4% att 

säkerhetsövningarna har varit mycket lärorika, medan 1,4% upplevt att 

säkerhetsövningarna inte alls varit lärorika. Resterande 87,2% som valt svarsalternativ 

2–4 upplevde att säkerhetsövningarna befann sig mellan att ha varit inte så lärorika och 

ganska lärorika. Hos de som varit på Ro-pax fartyg ansåg 7,0% att säkerhetsövningarna 

har varit mycket lärorika, medan 3,5% ansåg att de inte alls har varit lärorika. 

Resterande 89,4% som valt svarsalternativ 2–4 upplevde att säkerhetsövningarna befann 

sig mellan att ha varit inte så lärorika och ganska lärorika. Av de som varit på RoRo 

fartyg tyckte 6,5% att säkerhetsövningarna varit mycket lärorika, medan 0% tyckte att 

säkerhetsövningarna inte alls varit lärorika. Resterande 93,5% som valt svarsalternativ 

2–4 upplevde att säkerhetsövningarna befann sig mellan att ha varit inte så lärorika och 

ganska lärorika. Se figur 1. 

 

 

Figur 1. Hur lärorikt har brand/livbåtsövningar upplevts vid utförande? 

Respondenterna upplevde att oberoende fartygstyp så var engagemanget detsamma hos 

befälen som höll i säkerhetsövningarna. Ombord på tankfartyg ansåg 11,4% att 

engagemanget hos befälen varit mycket bra, medan 0% upplevt att engagemanget har 

varit mycket dåligt. Resterande 88,6% ansåg att engagemanget varierade mellan ganska 

dåligt och ganska bra hos befälen. Av de respondenter som varit på Ro-pax fartyg ansåg 

5,8% att engagemanget hos befälen som höll i säkerhetsövningarna har varit mycket 

bra, medan 3,5% ansåg att engagemanget varit mycket dåligt hos befälen. Resterande 

90,7% ansåg att engagemanget hos befälen varierade mellan ganska dåligt och ganska 
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bra. Av de som varit ombord på RoRo fartyg ansåg 10,3% att engagemanget varit 

mycket bra hos befälen som höll i övningarna, medan 0% ansåg att engagemanget varit 

mycket dåligt. Övriga 89,7% ansåg att engagemanget hos befälen varit varierande 

mellan ganska dåligt och ganska bra. Se figur 2. 

 

 

Figur 2. Hur upplever du engagemanget hos de som håller i brand/livbåtsövningar? 

Oavsett fartygstyp upplevdes engagemanget hos befälen som höll i säkerhetsövningarna 

skilja sig ut ett språkmässigt perspektiv. Av respondenterna ansåg 57% att 

engagemanget var bättre hos svensktalande befäl. Däremot ansåg 39% att 

engagemanget var likvärdigt mellan svensktalande och icke-svensktalande befäl. Endast 

4 % av respondenterna menade att det var bättre engagemang hos icke-svensktalande 

befäl. Se figur 3. 

 

 

Figur 3. Hur upplever du att engagemanget skiljer sig hos de som håller i brand/livbåtsövningarna 
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Engagemanget vad det gällde säkerhetsövningarna skiljde sig enligt respondenterna 

marginellt mellan de olika fartygstyperna. Ombord på tankfartyg tyckte 4,2% att 

engagemanget var mycket bra hos besättningen, medan 5,6% ansåg att engagemanget 

var mycket dåligt. Återstående 90,2% ansåg att engagemanget hos besättningen 

varierade mellan ganska dåligt och ganska bra. Av respondenterna ansåg 2,4% av de 

som varit på Ro-pax fartyg att engagemanget hos besättningen under 

säkerhetsövningarna varit mycket bra, medan 9,4% ansåg att engagemanget varit 

mycket dåligt. Resterande 88,2% ansåg att engagemanget varierade mellan ganska 

dåligt och ganska bra hos besättningen. Endast 1,3% av respondenterna som varit på 

RoRo fartyg har upplevt engagemanget hos besättningen som mycket bra, medan 2,6% 

upplevt engagemanget som mycket dåligt. Övriga 96,1% ansåg att engagemanget hos 

besättningen landade mellan ganska dåligt och ganska bra. Se figur 4. 

 

 

Figur 4. Hur upplever du engagemanget hos besättningen som deltar i brand/livbåtsövningar? 
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engagemang mellan svensktalande besättning och mångspråkig besättning. Av 

respondenterna ansåg 31% att besättningens engagemang var bättre med svensktalande 
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Figur 5. Hur skiljer sig engagemanget hos besättningen som deltar i brand/livbåtsövningar beroende på 

om de är svensktalande eller mångspråkig besättning? 

Respondenterna upplevde att tid för planering av övningar skiljde sig beroende på 

fartygstyp. Av respondenterna som varit på tankfartyg ansåg 7,5% att mycket tid lades 

på planering av säkerhetsövningar, medan 3,0% ansåg att det lades lite tid till planering. 

Resterande 89,5% ansåg att tiden som lades för planering av säkerhetsövningar 

varierade mellan ganska lite och ganska mycket. Ombord på Ro-pax fartyg ansåg 3,8% 

att det gavs mycket tid till planering av säkerhetsövningar, medan 6,3% menade att gavs 

lite tid till planering. Återstående 89,9% menade att tiden varierade mellan ganska lite 

och ganska mycket tid för planering av säkerhetsövningar. På RoRo fartyg gavs mycket 

tid till planering av säkerhetsövningar menade 4,1% av respondenterna, medan 2,7% 

ansåg att det gavs lite tid. Resterande 93,2% ansåg att tiden för planering av 

säkerhetsövningar varierade mellan ganska lite och ganska mycket tid. Se figur 6. 
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Vad det gällde hur mycket tid som gavs till utförandet av säkerhetsövningar skiljde det 

sig till viss del mellan fartygstyperna. Ombord på tankfartyg ansåg 12,9% att det 

avsattes mycket tid till utförande av säkerhetsövningar, medan 2,9% ansåg att lite tid 

avsattes. Resterande 84,2% ansåg att det varierade mellan ganska lite och ganska 

mycket vad gällde tiden som avsattes för utförandet av säkerhetsövningar. Av 

respondenterna som varit på Ro-pax fartyg ansåg 7,2% att det gavs mycket tid till 

utförandet av säkerhetsövningar, medan 3,6% ansåg att det gavs lite tid. Övriga 89,2% 

upplevde variation mellan ganska lite och ganska mycket vad gällde hur mycket tid som 

gavs till utförandet av säkerhetsövningar. På RoRo fartyg tyckte 10,5% att mycket tid 

gavs till utförandet av säkerhetsövningar, medan 1,3% ansåg att lite tid gavs. 

Kvarvarande 88,2% ansåg att det varierade mellan ganska lite och ganska mycket tid 

när det kom till utförandet av säkerhetsövningar. Se figur 7.  

 

 

Figur 7. Hur mycket tid ges det till utförande av brand/livbåtsövningar? 

Sett till besättningens storlek uppmärksammades en tydlig skillnad gällande kvaliteten 

under säkerhetsövningar. Av respondenterna ansåg 56% att en besättning som bestod av 

färre än 20 personer var att föredra, medan 20% av respondenterna ansåg att fler än 20 

personer i besättningen var till det bättre. Således ansåg 24% av respondenterna att 

besättningsstorleken inte hade någon betydande effekt på kvaliteten under 

säkerhetsövningarna. Se figur 8. 
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Figur 8. Hur upplevs besättningens storlek göra skillnad på kvaliteten under säkerhetsövningarna? 

 

Huruvida SOLAS-kraven som innefattar att brandpumpen skall startas vid samtliga 

brandövningar visade resultatet att det inte efterföljs av alla fartyg, resultaten skiljde sig 

dock inte beroende på fartygstyp. Av de som varit ombord på tankfartyg upplevde 

54,3% att brandpumpen startades ofta eller alltid, medan 45,7% av respondenterna 

upplevde att brandpumpen sällan eller aldrig startades. Ombord på Ro-pax fartyg 

upplevde 47,6% av respondenterna att brandpumpen ofta eller alltid startades, medan 

52,4% av respondenterna ansåg att brandpumpen sällan eller aldrig startades. Av 

respondenterna som varit på RoRo fartyg ansåg 46,2% att brandpumpen ofta eller alltid 

startades, medan 53,8% ansåg att brandpumpen sällan eller aldrig startades. Se figur 9. 
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Resultatet visade att de regelverk som finns gällande brandövningar som innefattar att 

man skall trycksätta och prova minst två brandslangar vid samtliga brandövningar inte 

efterföljdes på alla fartyg. Resultatet skiljde sig inte beroende på fartygstyp. Av 

respondenterna som varit på tankfartyg upplevde 35,2% att minst två brandslangar ofta 

eller alltid trycksattes och provades, medan 64,8% ansåg att det sällan eller aldrig 

gjordes. Enligt respondenterna som varit på Ro-pax fartyg upplevde 25,9% att det ofta 

eller alltid trycksattes och provades minst två brandslangar, medan 74,1% ansåg att det 

sällan eller aldrig trycksattes och provades. Av respondenterna som varit på RoRo 

fartyg upplevde 20,5% att minst två brandslangar ofta eller alltid trycksattes eller 

provades, medan 79,5% upplevde att minst två brandslangar sällan eller aldrig 

trycksattes och provades. Se figur 10. 

 

 

Figur 10. Enligt SOLAS skall minst 2 brandslangar trycksättas och provas vid samtliga brandövningar. 
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eller alltid utfördes ett sammankallande och övningsutrop, medan 26,9% tyckte att det 

sällan eller aldrig utfördes ett sammankallande och övningsutrop. Se figur 11. 

 

Figur 11. Enligt SOLAS skall varje ”abandon ship” övning innehålla: ett sammankallande av 

passagerare och besättning till samlingsstationerna med hjälp av det allmänna nödlarmsystemet följt av 

övningsutrop via högtalarsystem. Hur ofta anser du att det görs?  

Av samtliga respondenter i enkätundersökningen hade 13,7% som förslag från de öppna 
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var återkommande i svaren var att använda sig av rökmaskiner för att göra 

brandövningar mer realistiska. Av samtliga respondenter i enkätundersökningen 

uppmuntrade 26,3% till mer tid för planering och utförande av säkerhetsövningar. 

Enligt 21% av samtliga respondenter i enkätundersökningen önskades ett ökat 

engagemang hos hela besättningen. Upprepade förslag på förbättring var att försöka få 

hela besättningen delaktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

5

18
14

16

26
28

32

24

32

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tank Ro-pax RoRo

Aldrig Sällan Ofta Alltid



  
 

 

 

                                                                       19 

6. Diskussion 

 

Syftet med detta arbete var att kartlägga studenternas upplevelser av kvaliteten på 

brand- och livbåtsövningar de genomfört under sin fartygsförlagda utbildning. Syftet 

bröts ner i följande frågeställningar: Hur lärorika upplever studenterna att 

säkerhetsövningarna ombord är? På vilket sätt skiljer sig den upplevda kvaliteten på 

säkerhetsövningarna mellan olika fartygstyper? Hur skiljer sig det upplevda 

engagemanget under övningarna beroende på vilket språk befälen som håller i 

övningarna talar? På vilket sätt upplever studenterna att säkerhetsövningarna kan 

förbättras? 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Av resultatet framhölls att den upplevda kvaliteten på säkerhetsövningarna ombord på 

de olika fartygstyperna var av bra kvalitet men att det fanns utrymme för förbättringar. I 

de öppna frågorna framkom det önskade förbättringar vad det gäller engagemanget hos 

både besättningen och befälen som höll i övningarna. Att engagemang och delaktighet 

är viktigt för bra säkerhetsövningar påvisade även Johansson och Liljered (2016) och 

Berglund och Mattisson (2017) i sina respektive undersökningar. Det framkom i 

resultatet att mer variation och realism i säkerhetsövningarna vore att föredra. Resultatet 

visade även att dessa faktorer kan förbättra den upplevda kvaliteten på övningarna samt 

öka engagemanget hos hela besättningen. Detta är i enlighet med tidigare forskning 

(Andersson och Wramler, 2012) där främst bristen på realism i säkerhetsövningar 

framhålls. Även Szczéniak (2013) framhöll i sitt arbete vikten av verklighetstrogna 

säkerhetsövningar för att uppnå en givande övning. I resultatet framkom det att en 

brandövning skulle bli mer realistisk genom användning av ögonbindel alternativt 

rökmaskin, detta för att simulera rökdykning. Ett sätt att öka engagemanget och få fler 

besättningsmedlemmar delaktiga i övningarna skulle kunna vara att befälen som håller i 

övningarna till exempel planerar scenarion där en besättningsmedlem med stort ansvar 

har blivit skadad och en ställföreträdare måste ta personens roll. Detta kan få en övning 

att utvecklas och engagera flera räddningsgrupper, såsom brand-, sjukvård- och 

livbåtsgrupper.   
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Av resultatet framkom att det upplevdes ett större engagemang ombord på ett fartyg 

med svensktalande besättning vid säkerhetsövningar, i jämförelse med det upplevda 

engagemanget ombord på ett fartyg med en mångspråkig besättning där befälen som 

höll i övningarna inte är svensktalande. Det kan vara enklare att förstå och ta till sig 

information om man hör det på det språket som behärskas bäst, speciellt när det gäller 

de saker man inte riktigt förstår. Möjligheten att kommunicera via sitt modersmål är av 

största vikt för att uppnå en god gemenskap samt bra arbetsklimat framhöll Enskog och 

Gustavsson (2014) i sitt arbete. En annan anledning till att engagemanget upplevdes 

bättre hos svensktalande befäl kan vara olika kulturers upplevelser av hierarki. Till 

exempel, en andrestyrman med en annan kulturell bakgrund än den svenska kanske kan 

uppleva det som besvärande att hålla övningar för personer som han anser vara högre 

uppsatta socialt och/eller i rangordning, därför kan engagemanget upplevas som 

återhållsamt och försiktigt av besättningen. 

 

I resultatet framkom att det upplevdes ett behov av mer tid för planering, förberedelser 

och genomförande av säkerhetsövningar ombord. Tidsbrist vid planering och utförande 

av säkerhetsövningar är ett vanligt förekommande problem vilket överensstämmer med 

Andersson och Wramlers (2012), Szczéniaks (2013) samt Xues (2003) respektive 

tidigare undersökningar. Just tidsbrist vid planering och utförande av säkerhetsövningar 

skulle kunna bero på att sjöresorna och liggetiden är kort på vissa fartyg. Resultatet 

visade att det önskades mer tid till planering och utförande av säkerhetsövningar, vilket 

kan kopplas till besättningens engagemang. Till exempel, en säkerhetsövning som är 

välplanerad med hög grad av delaktighet kan innebära att en större del av besättningen 

upplever övningarna som lärorika och givande. Även Johansson och Liljered (2016) 

påvisade i sitt arbete vikten av välplanerade säkerhetsövningarna och att de ska 

genomföras på ett givande och roligt sätt. Lind och Mikkelsen (2016) kom fram till att 

det önskades mer fysiskt och psykiskt komplicerade brandövningar, detta kan kopplas 

till denna enkätundersökningens resultat, att det inte ges tillräckligt med tid för 

planerande eller utförande av säkerhetsövningar. 

 

Sett till de olika fartygstyperna skiljde sig inte resultatet av den upplevda kvaliteten vid 

säkerhetsövningarna. I motsatts till vad som framkommit i resultatet kopplad till den här 

studien att fartygstypen inte påverkat det upplevda engagemanget i säkerhetsövningarna 
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ansåg Torvaldson (2007) i sin studie att när respondenterna ska utföra olika 

fartygsrelaterade uppgifter att det är stor skillnad mellan olika fartygstyper. Detta kan 

bero på att i den här enkätundersökningen ligger fokus på respondenternas upplevelse 

av säkerhetsövningarna medan Torvaldson (2007) hade ett mer generellt syfte om hur 

respondenterna har upplevt hela sin praktikperiod. Besättningsstorleken hade enligt 

resultatet större betydelse än fartygstypen för hur kvaliteten på säkerhetsövningarna 

upplevdes. I resultaten framhölls att en besättning som består av färre än tjugo personer 

var att föredra framför en besättning bestående av fler än tjugo personer med avseende 

på hur kvaliteten upplevdes. Faktum att majoriteten föredrog en mindre besättning 

framför en stor kan vara att man i en mindre besättning ges mer utrymme att ta plats och 

vara delaktig i säkerhetsövningar. 

 

I resultatet framkom att SOLAS-kraven som innefattar att brandpumpen skall startas vid 

samtliga brandövningar samt att minst två brandslangar skall trycksättas och provas, 

sällan eller aldrig efterföljdes, detta enligt majoriteten av respondenterna. Faktum att 

brandslangar sällan eller aldrig upplevdes trycksättas eller provas kan bero på praktiska 

skäl. Till exempel, om man navigerar i kallare områden där det råder vinterväder vill 

man gärna undvika vatten i slangarna så att slangar och kopplingar inte fryser och går 

sönder, vilket skulle kunna vara förödande om en verklig nödsituation skulle inträffa. 

En annan anledning till att SOLAS-kraven sällan eller aldrig efterföljdes kan vara 

besättningens bristande engagemang. De kanske anser att de gjort samma sak flera 

gånger förut och vet hur man gör. De kanske uppstår en bekvämlighet att vilja göra så 

lite som möjligt och då glöms det huvudsakliga syftet att kontrollera så att utrustningen 

faktiskt fungerar. Szczéniak (2013) betonade i sitt arbete att det är viktigt att 

säkerhetsövningarna främjar fartygets och besättningens säkerhet och inte endast utförs 

i enlighet med SOLAS, detta motsäger sig SOLAS-kraven som innefattar att verkligen 

kontrollera att diverse utrustning är i ett gott skick. I resultatet framkom att SOLAS-

kraven vid livbåtsövningar som innefattar ett sammankallande av passagerare och 

besättning till samlingsstationerna med hjälp av det allmänna nödlarmsystemet följt av 

övningsutrop via högtalasystem, ofta eller alltid efterföljdes. Att just detta krav 

efterföljdes kan bero på att det inte är speciellt energi- eller tidskrävande för 

besättningen, då det endast krävs en person för att starta larmet och göra övningsutropet. 

Resterande besättning behöver endast ta sig till sin samlingsplats. 
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6.2 Metoddiskussion  

Det fanns flertalet tidigare forskningar som täckte områdena brandövningar, 

livbåtsövningar och hur dessa genomfördes och vad som kunde förbättras. Denna 

undersökning skiljde sig från tidigare forskning på så sätt att den gav en mer generell 

bild hur just sjöbefälsstudenter upplevde kvaliteten på säkerhetsövningar ombord på 

olika fartygstyper med dess olika besättningar, samt hur säkerhetsövningarna kunde 

förbättras. Detta låg således till grund för valet av att forska i detta område. 

 

Valet att använda en kvantitativ surveymetod upplevdes som en lämplig metod för att 

uppnå den bredd som eftersträvades för att komma fram till ett bra statistiskt resultat.  

Det framkom i resultatet att respondenterna i enkätundersökningen önskade ytterligare 

svarsalternativ i form av ett vet ej. Det framkom även i resultatet att respondenterna 

gärna valde det mest neutrala svarsalternativet, detta hade kunnat undvikas om skalan 

konstruerades från 1-4 istället för 1-5. Detta hade dock tvingat respondenterna att ta 

ställning åt något håll, vilket inte är optimalt. Det faktum att sjöingenjörsprogrammets 

tredjeårsstudenter var ute på fartygsförlagd utbildning var inte heller optimalt då vi 

tvingades skicka enkäten digitalt, vilket troligen var anledningen till den låga 

svarsfrekvensen hos just den klassen. För att nå en djupare svarsanalys hade en liknande 

studie kunnat utföras med hjälp av en kvalitativ intervjumetod, där en mindre grupp 

respondenter får förklara mer ingående hur de upplevt kvaliteten på 

säkerhetsövningarna som de deltagit i.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Detta arbete innefattar endast en del av alla olika säkerhetsövningar som utförs till sjöss. 

Det finns även flera olika fartygstyper än vad arbetet berör. Vidare skulle det således 

vara intressant att forska hur kvaliteten upplevs av studenterna under andra typer av 

säkerhetsövningar samt på andra fartygstyper. Dessutom kan man även undersöka 

upplevelser av kvaliteten under säkerhetsövningar hos aktivt manskap och/eller befäl 

som frekvent deltar i säkerhetsövningar. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en djupare analys om hur engagemanget hos 

befälen som håller i säkerhetsövningarna skiljer sig ur ett kulturellt perspektiv. Man 

skulle således kunna jämföra ledarskapet under säkerhetsövningar mellan olika kulturer. 
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Med resultatet från denna undersökning är förhoppningen att framtida sjöbefäl kan 

förbättra kvaliteten på säkerhetsövningarna genom att göra dem välplanerade, lärorika, 

realistiska, engagera hela besättningen och efterleva de regelverk som finns. 
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