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Abstrakt 

Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den 

mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- 

och landbaserade. Denna studie är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka hur den 

verbala kommunikationen har praktiserats och vilken betydelse den haft vid kollisioner 

och grundstötningar. Studien är baserad på haverirapporter från Statens Haveri-

kommission som har analyserats med hjälp av ett verktyg specifikt framtaget för denna 

studie. Resultatet visar på en kommunikationsbrist i en betydande majoritet av de 

analyserade haverierna. Ofta brister det i kommunikationen mellan VTS och fartyg samt 

mellan lots och befälhavare. Vanligt förekommande är även språkförbistring där inte 

alla parter förstått det språket som använts vid kommunikationen.  Med hjälp av ett mer 

utbrett utövande av redan kända kommunikationstekniker skulle antalet olyckor och 

tillbud kunna minskas. 
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Abstract 

The number of marine accidents caused by the human error does not decrease. A part of 

the human error is in the communication between different agents within the maritime 

cluster, at sea and also in the landbased sector. This study is a literature study whose 

purpose is to investigate how the verbal communication has been practiced and what 

significance it has had in collisions and groundings. The study is based on reports from 

the Swedish Accident Investigation Authority with a tool specifically developed for this 

particular study. The result shows a communication gap in a decisive majority of the 

analyzed accidents. There is often a lack of communication between VTS and vessels as 

well as between pilots and commanders. Common prevalence is also language problem 

where not all parties understand the language used in the communication. With the help 

of a more widespread practice of already known communication technologies, the 

number of accidents could be reduced. 
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1 BAKGRUND 

Farkoster har färdats på vatten sedan urminnes tider. Problematiken med 

grundstötningar, kollisioner och andra haverier har funnits så länge som det funnits 

farkoster. Anledningarna och förutsättningarna för incidenter till sjöss har varit präglade 

av den rådande utvecklingen för respektive tidsperiod. Trots dagens moderna teknik 

med hållfasthetsberäkningar, stabilitetsberäkningar, säkrare fartyg, bättre utbildad 

personal och bättre  navigationshjälpmedel förekommer fortfarande tillbud till havs.  

Den snabba tekniska utvecklingen tillsammans med  allt striktare internationella 

förordningar hjälper till att förklara en minskning av förlisningar de senaste årtionden. 

Däremot har inte antalet incidenter som beror på den mänskliga faktorn, där 

kommunikationsbrister står för en tredjedel,  minskat i samma proportioner (Fan 2017). 

Den mänskliga faktorn är ett återkommande begrepp som används när en olycka har 

inträffat. En allmän åtskillnad är när en eller flera individer har brustit i sina åtagande 

och när orsaken till olyckan inte kan spåras till maskinfel eller yttre omständigheter 

såsom exempelvis väder. Det är på så vis intressant att försöka förstå denna mänskliga 

faktor som är bidragande i så många haverier. 

En del av den mänskliga faktorn i sjöfarten är samarbetet mellan de olika medlemmarna 

i besättningen som måste kunna  fungera som en enhet för att på ett säkert sätt framföra 

ett fartyg. Samarbetet grundar sig mångt och mycket i kommunikation och hur bra en 

individ är på att förstå och tolka vad den andra menar och förmår. Det mellanmänskliga 

arbetet är något som endast har förändrats genom att det numera finns fler och enklare 

sätt att kommunicera med varandra. Då det förr varit nödvändigt med morsesignaler går 

det numera att ta kontakt via radiotelefoni. Istället för att kalla på ett fartyg med viss 

kurs i en viss position går det snabbt att få fram ett namn med den elektroniska 

utrustningen.  Därför är det en bra början att försöka utreda hur stor roll som 

kommunikationen har vid olyckor och haverier. Perspektivet som studien utgår från är 

skilt från den moderna teknik som idag finns på fartygsbryggan och fokuserar istället på 

interaktionen mellan bryggmedlemmar, externa aktörer som andra fartyg ochVTS-

stationer. Hur denna kommunikation fungerar och utförs i proffessionella sammanhang 

är givande att studera då det finns flera faktorer som spelar in och påverkar resultatet.  

En vinkel som är intressant att undersöka är de gånger då resulatatet inte haft ett positivt 
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utfall. Studien kommer att fokusera på hur kommunikationen skötts innan och under 

haveri på en mellanmänsklig nivå. 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur den verbala kommunikationen har praktiserats 

och vilken betydelse den haft vid kollisioner och grundstötningar. Följande frågor har 

fastställts i denna studie: 

• Hur stor del, om någon, av  kollisionerna och grundstötningarna  hade 

kommunikationsproblem? 

• Vilken typ av kommunikationsbrist, om det fanns någon, var den vanligaste vid 

kollisioner och grundstötningar? 

• Mellan vilka parter av sändare och mottagare inträffar det oftast, om någon, en 

kommunikationsbrist? 

3 METOD 

 

3.1 Metodval 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie där undersökningsmaterialet består av 

haverirapporter från Statens Haverikommission (SHK) mellan åren 2000-2017. SHK:s 

databas är utformad så att sökning kan göras med avgränsning på årtal för slutrapport 

vilket har använts för att erhålla rapporter inom de sökta åren. Undersökningens fokus 

ligger på handelsfartyg med bryggteam. Bryggteamets uppgift är fartygets framdrift och 

kräver ett gott samarbete med både personer på samma fartyg, andra fartyg och 

landbaserad peronal. Urvalet har därför baserats på att få fram fartyg som har krav på 

sig att ha flera personer som samarbetar i driften av fartyget samt krav på att ha 

utrustning som kan kommunicera med land. Då fokus ligger på kommunikation och 

dess eventuella brister som framkommer i haverirapporterna  har det skapats fem 

indikatorer för att finna i vilken del i kommunikationen som är bristfällig i flest antal 

fall.  Analysen består först av en sammanställning av data med hjälp av ett formulär i 

applikationen ”Google Forms”, se bilaga A. I denna applikation har det ställts upp ett 

antal frågor som besvarats med data från haverirapporterna som analyserats. Svaren har 

sammankopplats med citat ifrån texten för att styrka exemplet i kommunikationsbristen 
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och ge en mer förklarande bild på hur kommunikationen brustit. Datan har därefter 

exporterats från applikationen till ett exceldokument för fortsatt bearbetning med att få 

en tydlig bild av i vilken omfattning som de olika indikatorerna påträffats i litteraturen. 

Sorteringen av datan i exceldokumentet har gjorts med med hjälp av en indelning 

utifrån indikatorerna. 

 

3.2 Avgränsningar 

Studien har utgått från att finna generella slutsatser utifrån ett urval av haverirapporter. 

Detta har resulterat i en teoretisk generalisering där mönster och samband har 

identifierats med hjälp av indikatorer. För att erhålla ett brett urval av haverirapporter 

har sökningar gjorts från år 2000 till år 2017 i SHK:s databas vilket resulterat i 73 

stycken sjöutredningar varav 24 stycken har mött de urvalskriterier som varit 

uppställda. 

Begränsningar har gjorts i sökningarna av haverirapporter för att nå ett urval. Dessa 

begränsningar är: civil sjöfart där storleken på fartyget skall hålla en lägsta brutto-

dräktighet på 230 för passagerarfartyg och för andra civila fartyg gäller en brutto-

dräktighet på minst 500. Vid en kollision ska minst ett av fartygen haft denna storlek. 

Dessa kriterier är uppställda för att utesluta mindre fartyg där varken lotsning eller VTS 

rapportering är vanligt förekommande. Slutrapporten skall vara publicerad mellan åren 

2000-2017. Detta är  en studie av samtliga haverier mellan dessa år inom den aktuella 

storleken på fartygen.  

 

3.3 Analysmetod 

Forskningsstrategin är vald utifrån den ställda syftesformuleringen och har landat i en 

litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bygger denna metod på 

kategorisering av data för att kunna finna mönster i texten. Metoden utgår från att texten 

läses för att därefter kategoriseras. I denna studie har datan kategoriseras utifrån eget 

definierade indikatorer baserade på en lämplig kommunikationsteori.  

Utgångspunkten för analysen är baserat på haverirapporter från SHK och ett syfte med 

deras rapporter är att hitta rekommendationer för framtiden.  
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3.4 Indikatorer för kommunikationsbrister 

Följande indikatorer är knutna till den kommunikationsteori som  Shannon och Weaver 

(1949) beskriver, vilken presenteras vidare under teoretisk referensram. Indikatorerna 

bygger på Shannon och Weavers fem grundstenar men har modifierats i sina 

definitioner för att bättre passa analysarbetet: 

1. Avsändare - Skapar meddelandet, väljer kanal eller medium och skickar 

meddelandet, kommer redovisas i studien enligt följande definition: “Brist av 

sändaren att skicka verbal kommunikation på grund av utebliven förmedling av 

information”. 

2. Kodare - Omvandlar meddelandet till signaler och skickar det, kommer 

redovisas i studien enligt följande definition: “Brist i den skickade verbala 

kommunikationen p.g.a. ofullständig eller felaktig information”. 

3. Medium - Är kanalen eller mediet som meddelandet skickas igenom, kommer 

redovisas i studien enligt följande definition: “Brist i överföring av den verbala 

kommunikationen p.g.a. tekniska problem”. 

4. Mottagare - Omvandlar signalerna till meddelande, kommer redovisas i studien 

enligt följande definition: “Brist i mottagningen av den verbala 

kommunikationen p.g.a. feltolkning”. 

5. Destination - Detta är dit meddelandet kommer, kommer redovisas i studien 

enligt följande definition: “Brist av mottagaren att ta mot den verbala 

kommunikationen p.g.a. oförmåga att uppfatta meddelandet”. 

Dessa är väldigt grundläggande delar i kommunikation men är tillräcklig för att 

materialet ska kunna tolkas för en vidare förståelse. Indikatorerna är baserade på de fem 

grundstenarna i teorin för att kunna kartlägga om och isåfall vilken del av 

kommunikationen som brister. Nyanser kan dock hittas och en särskiljning på vilken typ 

av problem kommunikationen har påträffat kan vara intressant för studien.  

 

3.5 Metoddiskussion 

Valet av en litteraturstudie som metod grundar sig i en vilja att frambringa en studie där 

analysmaterialet är objektivt och bestående. Det finns alltid en risk för den subjektiva 

påverkan hos tolkaren i en studie. Förförståelsen från de analyserande parterna har noga 

tagits med i beaktning för att uppnå objektivitet. Haverirapporter har tagits in från SHK 

då denna studie har fokus på kollisioner och grundstötningar som faller inom SHK:s 



  
 

9 

arbetsområde och som uppfyller våra kriterier kring objektivitet. Detta har lett till att 

andra databaser har uteslutis för materialinhämtning. 

Haverierna är utredda av en oberoende part, SHK, som inte utreder skuldfrågan vilket 

ger både en tillförlitlighet till materialet och det som analyseras finns att tillgå utan 

restriktioner.  

 

3.6 Etik 

Haverirapporterna som studien baseras på är allmänna handlingar och innehåller inte 

något som strider mot forskningsetiska normer eller regler. Samtliga är skrivna av 

Statens Haverikommission som är en statlig myndighet under Justitiedepartementet och 

ställer endast tre frågor: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en 

liknande händelse inte ska inträffa i framtiden, eller för att minska konsekvenserna om 

den gör det? Det är alltså inte skuldbeläggning utan utredning. Vidare har valet gjorts i 

denna studie att inte ta med namn på fartyg i löpande text för att inte associera fartyg 

med slutsats. En noggrann genomgång  av denna studie är genomförd  gällande 

överensstämmelse med  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Patel & Davidsson 2011). Studien har bedrivits efter 

forskningsetiska normer och regler enligt utgåvan “God forskningssed” 

(Vetenskapsrådet 2017). 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

Kommunikation är en av de grundläggande delarna i samarbete mellan människor och 

innehåller mycket nyanser som kan få plats i en verbal kommunikation mellan två eller 

flera människor. Svenska akademiens ordlista definierar begreppet kommunikation som 

“Samtal: överföring av information”  samt begreppet brist som “Otillräcklig tillgång, 

otillräcklig standard” (Svenska Akademien 2015). En sammanslagning av dessa 

begrepp resulterar i ordet kommunikationsbrist. Med hjälp av Svenska Akademiens 

ordlista blir definitionen: ett samtal där överföringen av information inte är tillräcklig 

eller där informationen inte håller tillräcklig standard. 

De mest grundläggande aspekterna i kommunikation tas upp i “The mathematical 

theory of communication” där författarna Shannon och Weaver (1949) ger en 

kommunikationsteori med vissa filosofiska teman som ligger till grund för denna studie. 
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De beskriver fem grundelement i kommunikation, både mellan människor och 

maskiner, för att skapa en modell för analys.  Dessa fem grundstenar, som ligger till 

grund för de tidigare definierade indikatorerna, är: 

• Avsändare, informationskällan - Skapar meddelandet, väljer kanal eller medium 

och skickar meddelandet 

• Kodare, sändaren - Omvandlar meddelandet till signaler och skickar det 

• Kanal, medium - Är kanalen eller mediet som meddelandet skickas igenom 

• Avkodare, mottagare - Omvandlar signalerna till meddelande 

• Mottagare, destination - Detta är dit meddelandet kommer  

Vidare talar Shannon och Weaver (1949) om brus eller problem som kan komma i 

vägen för att meddelandet kommer fram i sin fullständiga form. Shannon och Weaver 

(1949) tar upp tre olika saker som kan vara grunden till problem för kommunikation, det 

första handlar om tekniska problem där det framgår att det är kanalen eller mediet som 

orsakar problem. Den andra är semantiska problem som handlar om att kodningen eller 

avkodningen orsakar problemen där meningen skiljer sig från det skickade och det 

mottagna meddelandet. Ett tredje problem som tas upp är om effektivitet då 

meddelandet tar för lång tid för att skapa en reaktion. 

För att vidare förstå problematiken som finns i interpersonell kommunikation och hur 

det går till vid överförande av information krävs en insikt i vad som sker i sinnet vid 

samtal. Sinnet och hur perceptionen av hur världen ser ut är väldigt komplex och det 

finns många idéer om hur detta företar sig. 

En teori behandlar representationer av världen i sinnet som mentala modeller där en 

modell representerar sinnets bild av verkligheten och sinnets förutfattade meningar om 

verkligheten (Jonker,Van Riemsdijk & Vermeulen 2011). Detta är viktigt när 

kommunikation ska gestaltas då det är många kognitiva processer som ligger bakom ett 

samtal. Även om betraktelsen endast berör vad som har sagts och inte tar med andra 

aspekter som kroppsspråk, omständigheter, omgivning, tillfälligt humör eller stress så 

blir det tydligt att det är en väldigt invecklad process som går i gång.  

Vid närmare genomgång av interpersonell kommunikation består den av en delad 

representation om hur saker ligger till, alltså en modell som i mångt och mycket bör 

överensstämma mellan personer för att ha ett effektivt kommunikationsarbete och 

snabbt kunna redogöra för förändringar och fatta underrättade beslut (John et al., 2012). 
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Detta är viktigt för både de i teamet och för de som önskar förutsäga vad teamet 

kommer att göra.  

Kopplat till sjöfarten är dessa ramar intressanta för studien då det ofta sker 

kommunikation mellan olika parter, både inom bryggteam, mellan bryggteam och 

mellan landbaserad personal och bryggteam. För att det ska ske en bra kommunikation 

menas det inte att det ska finnas en totalt överensstämmande bild utan kompatibla bilder 

mellan personer och även en införstådd referensram för att förutsäga förändringar innan 

de sker (Imset & Øvergård 2017). Detta visar även en studie av Bruno och Lützhöft där 

de poängterar nyttan med att ha någon som förstår hur det fungerar på bryggan. Vidare 

menar de att det är viktigt med erfarenhet av sjölivet för att ge bryggteamet 

tillförlitlighet i rekommendationer och förstå vilken information som är av störst vikt 

(Bruno & Lützhöft 2010). 

Problem kan då uppstå när dessa mentala modeller inte överensstämmer mellan parter. 

Detta visar Imset & Øvergård (2017) i deras studie som fokuserar kring kommunikation 

mellan landbaserad VTS-personal och fartyg. I studien kunde de se att fartyg i transit 

upplever större negativ påverkan på säkerheten vid möte med kustnära fartygstrafik 

jämfört med vad VTS-operatörerna upplever. Detsamma gäller fiskefartyg som bedriver 

fiske. Det kan bero på att VTS-operatörerna underskattar dessa trafiksituationer eller att 

vakthavande styrmän överskattar situationerna. En annan studie som stöder den 

vakthavande styrmans mentala modell drar slutsatsen att interaktionen mellan kustnära 

trafik och transit trafik utgör den största bidragande faktorn för en ökad riskbild (Ulusçu 

et al. 2009). Vidare problematik har visats av Horck som i sin studie menar att i 

mångkulturella grupper innehar problem inom kommunikation och markerar att ett 

meddelande skickat är inte detsamma som ett meddelande mottaget (Horck 2004). 

Vidare menar Horck att detta kan vara ett problem för säkerheten men det bör inte vara 

det. Även Mansson et al. (2017) menar i en studie att det är lätt att koordinationen kan 

brista på grund av språkbrist och att kompetensen hos befälhavare värderas av VTS-

operatören utifrån hur väl de hanterar språket. Vidare påpekar de i sin studie att det ofta 

används verktyg som är utanför de rekommenderade och att arbetande inom sjöfarten 

ofta går utanför sin roll för att få jobbet gjort samt att t.o.m. bortse från kommunikation 

helt för att lösa uppgiften själv och effektivt. Studien gjordes i Australien och visar på 

olika mentala modeller som påverkar kommunikationen via språket mellan olika 

befattningar, i detta fall VTS-operatör, lots och befälhavare. 
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För att underlätta för de involverade i bryggteam har det arbetats fram hjälpmedel för att 

kommunicera i alla situationer så att en gemensam mental representation byggs upp 

under samarbetet. Dessa hjälpmedel grundar sig i olika taktiker för att kommunicera 

effektivt och lärs ut under utbildning. Först briefing, där det förbereds genom att arbetet 

gås igenom innan utförandet så att alla kan gå in med en gemensam bild av 

arbetsuppgiften (Swedish Club 2018b). Därefter challenge and response som innebär en 

utmaning av en order, antingen för tydliggörande eller för att lägga fram alternativa 

strategier. Utmaningen ska följas av att ordergivaren försvarar beslutet och ordern eller 

accepterar det alternativa förslaget, målet är att alla inblandade ska få tydligare 

gemensamma representationer (Swedish Club 2018a). Ett genomgående hjälpmedel 

under driften är closed loop communication vilket kan sammanfattas som ett 

återupprepande av det mottagna meddelandet för att till sist kvitteras av sändaren 

(Swedish Club 2018b).  

Vidare har vi Standard Marine Communications Protocol, SMCP, vilket är 

standardiserad fraseologi som ämnar att underlätta kommunikationen inom sjöfarten. 

Systemet verkar för att ha vissa standardiserade ord och fraser för tillfällen som infaller 

ofta vid navigation samt riktlinjer för hur poängtering av ens kommunikation ska 

förtydligas. Exempelvis finns message markers som är ett verktyg för att få bort 

tvetydighet vid frågeställningar eller uppmaningar. Dessa används i början av en fras så 

att åhörare vet från start vad kommunikatörens uppsåt är, exempelvis “Question: What 

is your intention?” (IMO 2001). 

I en studie av Bruno & Lützhöft (2010) menar de att SMCP är ett väldigt uppskattat och 

välanvänt verktyg av VTS-personal och har alla de nödvändiga komponenter som 

behövs för säker kommunikation. Deras studie pekar dock även på att det måste finnas 

utrymme för att ta visst avstånd från de standardiserade fraserna för att bygga upp 

förtroende och få bryggteamet att lita på en. Detta är något som går emot studien utförd 

av Mansson et al (2017). Deras kvalitativa studie hade respondenter som inte visste om 

SMCPs existens och därtill respondenter som blivit rekommenderade att inte använda 

verktyget då det inte är sjömansmässigt. 

Liknande tankar har upprättats inom flyget med Standard Operating Procedures där 

cockpit crewen tillsammans diskuterar och möter upp med kritik innan planet lyfter 

(Gontar, Fischer & Bengler 2017). Vidare läggs det fokus på teamets gemensamma 

färdigheter till skillnad från individens särskilda förmåga då det krävs samarbete för att 
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farkosten ska drivas framåt. Utveckling av träning och utbildningar i kommunikation är 

av stor vikt för flygbranschen där studier bedrivits på  simulatorkörningar med olika 

besättningar för att få fram en jämförelse mellan besättningar som presterade sämre och 

de som presterade bättre. I de fall där de som presterade bättre kunde utläsas att 

medlemmarna förutsåg vilken information som var relevant och gav den innan andra 

besättningsmedlemmar ens hade frågat om den (a.a.). Ett annat annalkande för 

utbildning inom kommunikation har varit att använda sig av workshops där olika fall 

studerats och där bakgrundsmaterial som framkommit ena dagen har använts 

nästkommande dagar som beslutsunderlag. Studierna har baserats på samarbetet i 

cockpit och på haverier för att se vad som gått fel (Margerison, Davies & Mccann 

1986). 

Exempel på examensarbete inom området är “Kommunicera säkert: En studie om 

kommunikation mellan lotsar, befälhavare och bogserbåtsbefälhavare” (Adriansson & 

Johansson Breeze 2014) där de intervjuat lotsar och befälhavare, både på bogserbåtar 

och handelsfartyg. Studien fokuserade på attityden gentemot verbal kommunikation och 

säkerhet inom branschen. I studien kunde det visas att det finns varierat användande av 

de kommunikationstekniker som finnns i branschen och inställningen att ett ökat 

användande skulle kunna föra med en ökad säkerhet.  

 

5 RESULTAT 

Vid grundstötning har lots funnits ombord i strax över en tredjedel av fallen och i en 

tiondel av fallen har lotsen lämnat fartyget strax innan olyckstillfället. Sammantaget har 

lots varit ombord eller lämnat i anslutning till grundstötningen i nästan hälften av fallen. 

Vid  kollision har lots varit ombord på ett av fartygen i nästan en tredjedel av fallen och 

i några av fallen (15 procent) har lotsen lämnat strax före kollisionen. Sammantaget har 

lots varit ombord eller lämnat i anslutning till kollision  i närmre hälften av fallen. Det 

har inte funnits lots på båda bryggorna vid något kollisionstillfälle. 

Mellan kl 04.00-06.00  på morgonen har en fjärdedel av alla tillbud inträffat. Sikten har 

varit god (10-30 km) i hälften av alla fall, och dålig (<4 km) i nästan en fjärdedel.  

Voyage Data Recorder (VDR) utrustning spelar in den verbala kommunikationen på 

bryggan och  är till stor hjälp vid haveriutredningar. VDR-datan har inte alltid varit 
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tillgänglig för SHK:s utredare. Vid sju fall har hela eller delar av VDR inspelningen 

fallit bort på grund av tekniska problem eller handhavandefel från besättningen på 

fartygen.  Vid ytterligare fem fall har fartygen inte omfattats av kravet på VDR 

utrustning. 

Studien fokuserar på kommunikationsbrister i samband med de aktuella händelserna, 

där kommunikationen har haft en betydelse för utvecklingen. Enligt studien har närmre 

tre fjärdedelar (71 procent) av fallen en eller flera kommunikationsbrister som är av 

betydelse för händelseförloppet. Det kan vara fler än en kommunikationsbrist 

(indikator) per olyckstillfälle. 

 

5.1 Avsändare 

Avsändaren - Skapar meddelandet, väljer kanal eller medium och skickar meddelandet. 

Denna brist av sändaren att skicka verbal kommunikation på grund av utebliven 

förmedling av information var den största och förekom i de flesta (61 procent) av fallen. 

Det som framträder är att VTS:en har vid strax över en fjärdedel av fallen  inte skickat 

avgörande information till fartyget. Ett exempel på detta är:  

Enligt befälhavarens uppgifter, som stöds av gjorda VHF-

ljudupptagningar, informerade inte VTS-operatören fartyget 

vid någon rapporteringspunkt under resans gång om det större 

reparationsarbete som pågick vid Nockebybron, trots att man 

hade kontakt vid rapporterings- punkterna och destinationen 

var känd för VTS:en (SHK 2014a, s. 20). 

Vid nästan en femtedel av fallen utbyttes inte avgörande information mellan lots och 

befälhavare vilket åskådliggörs med följande citat vid ett av haverierna “ Ingen 

information om navigeringen utbyttes mellan personerna på bryggan” (SHK 2017a,       

s. 37). I en situation där ett fartyg draggade kom varken något anrop eller samtal från 

VTS-operatören trots att ankarlarmet gick på VTS:ens övervakningssystem (SHK 

2014d). Anledningen till utebliven åtgärd från VTS operatören var i detta fall för stor 

arbetsbelastning enligt SHK:s utredning. Andra orsaker till den vanligaste 

kommunikationsbristen är bristande Bridge Resource Management (BRM) där Pilot-

CoPilot samarbetet inte fungerade samt utebliven Closed-Loop communication. Även 

trötthet har lett till utebliven kommunikation från avsändaren.  
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5.2 Kodare 

Kodare - Omvandlar meddelandet till signaler och skickar det. Brist i den skickade 

verbala kommunikationen på grund av ofullständig eller felaktig information förekom i 

nästan hälften av de fall där en kommunikationsbrist rådde. Bristerna kom från VTS:en 

i över en tredejedel (38 procent) av de fall där informationen var felaktig eller 

ofullständig. “Lotsarnas och VTS:ens uppgifter till befälhavaren om ankring och 

lotsplikt stämde inte överens med gällande regler i ett av fallen.” (SHK 2014d,  s. 30). 

“Den kommunikation inom VTS-området som föregick närsituationen var allmänt sett 

otydlig. Språket växlade mellan engelska och svenska och uppgifterna var ibland 

felaktiga ” (SHK 2016c, s. 50). Ofullständig eller felaktig information skickades mellan 

befälhavare och lots i en femtedel av fallen, även språkförbistringar där språk som inte 

alla berörda förstod återfanns i en femtedel av fallen. Ett exempel är “Befälhavaren och 

lotsen utbytte information på ett språk som inte förstods av alla på bryggan” (SHK 

2008b, s. 22). Vid resterande fall skickades den felaktiga informationen av andra parter i 

bryggteamet.  

    

5.3 Medium 

Medium - Är kanalen eller mediet som meddelandet skickas genom och som på grund 

av tekniska problem eller andra störningar leder till en kommunikationsbrist. Vid nästan 

en femtedel förekom en brist på grund av otillräcklig överföring av samtalet. Detta har 

skett exempelvis av fartygets egna mistlur (SHK 2010b), okunskap om VHF:ens 

funktion  (SHK 2006a) samt att ringsignalen på en telefon inte varit tillräckligt hög för 

att uppmärksamma besättningsmedlemmen på telefonsamtalet (SHK 2014d).  

                                                                                                                                                                                                                                                   

5.4 Mottagare                                                                                                

Mottagare - Omvandlar signalerna till meddelande. Även här är det vid nästan en 

femtedel av haverierna feltolkades kommunikation av mottagaren. De  följande  citaten 

är exempel på feltolkning av mottagaren: “Befälhavaren sa därefter ”ny kurs 070°” 

vilket överstyrman tolkade som att befälhavaren bara ville informera honom om vilken 

ny kurs som han girade till och inte att det var ämnat som en fråga om kursen var 

korrekt eller inte” (SHK 2016a, s. 23). “Befälhavaren fick uppfattningen att man hade 
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kommit överens om ett möte styrbord mot styrbord, vilket inte var fallet” (SHK 2016c, 

s. 9). Ytterligare exempel är “Befälhavaren uppfattade det som att Sjöfartsverkets 

personal hade beslutanderätt över var fartyget skulle ankras vilket inte var fallet”  (SHK 

2014d, s. 30). Anropet gjordes av en engelskspråkig befälhavare, som fick ett svar på 

svenska” (SHK 2016c, s. 50). Det svar på anropet som befälhavare tog emot, på ett 

språk som han inte förstod, tolkade han felaktigt och handlade därefter. 

 

5.5 Destination 

Destination - Detta är dit meddelandet kommer och en kommunikationsbrist uppträder 

om meddelandet inte uppfattas. Vid hälften av haverierna uppstod en brist av 

mottagaren att ta emot den verbala kommunikationen. Detta är den näst vanligaste 

kommunikationsbristen. Exempel från haverirapporterna är: “Strax innan han kom in på 

bryggan frågade matrosen om de vattentäta dörrarna inte borde stängas, men ingen 

tryckte på knappen som stänger dörrarna.” (SHK 2005, s. 11).  I en haverirapporter 

skriver SHK “När det var dags för lotsen att gå ner till lotsbåten, ställde sig 

befälhavaren vid autopiloten och lotsen angav att man skulle styra 045° i syfte att 

fartyget skulle ge lä för sjöhävningen när lotsen lämnade. Befälhavaren sa ingenting, 

utan var bara tyst.” (SHK 2016a, s. 27). 

En anledning som har framkommit är att individen varit sysselsatt med en uppgift och 

inte varit mottaglig för meddelandet. I andra fall har stresspåslag lett till en 

ogenomtränglig skärm för meddelandet. 

 

5.6 Rekommendationer inför framtiden 

SHK har i sina haverirapporter kommit med riktlinjer för vad som behöver förbättras 

och ändras hos myndigheter, rederier, och intresseorganisationer för att förhindra 

liknande olyckor i framtiden. Nedanstående citat utgör de rekommendationer inom 

kommunikation som SHK har utfärdat under tidsperioden 2000-2017.  

Följande citat har en koppling till kommunikation där VTS:en rekommenderas att 

förändra sitt förfarande: “utreda VTS roll som en kontrollfunktion, där VTS t.ex. ska 

kontrollera fartygsdata, behov av broöppning, m.m. i syfte att säkerställa en säker färd” 

(SHK, 2008b, s. 6). VTS:ens  roll i kommunikationen är stor när det kommer till 

kustnära vatten. En kontroll att informationen är korrekt  kopplas direkt till 

kommunikationen och är väsentlig för att säkerställa en säker färd. Sjöfartsverket 
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rekommenderas även att VTS:en bör se över sina rutiner för rapporteringar till JRCC 

(SHK 2010b). VTS:en rekommenderas vidare att säkerställa att relevant information 

lämnas till fartyg (SHK 2014a). VTS:en rekommenderas att “Verka för, bevaka och 

kontinuerligt följa upp att kommunikationen inom VTS-områdena utförs enligt gällande 

regelverk” (SHK 2016c, s. 64).  

Nedanstående berör rekommendationer där SHK anser att kommunikationen kan 

förbättras mellan lots och fartyg: “Sjöfartsverket rekommenderas att se över 

kommunikationsrutinerna för de egna lotsarna, exempelvis så att manövrar som bedöms 

kunna påverka omgivande trafik är tydligt kommunicerade till omgivningen”  (SHK 

2010a, s. 62). Sjöfartsverket rekommenderas även att utvärdera lämplig kommunikation 

mellan fartyg och lotsbåt (SHK 2016a, s. 71). Införandet av engelska, eller språk som 

förstås av alla parter, som arbetsspråk vid all nationell lotsningsverksamhet (SHK 

2016b, s. 39). 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att undersöka hur den verbala kommunikationen har 

praktiserats och vilken betydelse den haft vid kollisioner och grundstötningar. 

Diskussionen har utgått från de tre syftesfrågorna och avslutas med rekommendationer 

inför framtiden. Rekommendationerna är  baserade dels på SHK:s egna utlåtande i 

haverirapporterna och dessutom har förslag diskuterats på flera olika kommunikations-

tekniker som kan vara användbara. 

 

6.1  Kommunikatonsproblem vid kollisioner och grundstötningar 

Enligt tidigare forskning är det  generellt accepterat att mer än 80 procent av maritima 

olyckor är relaterat till den mänskliga faktorn (Schröder-Hinrichs 2010). De maritima 

olyckor som denna studie har baserats på är grundstötning och kollision. Enligt det 

resultatet som framkommit i denna studie finns det en kommunikationsbrist i 71 procent 

av dessa fall, tidigare studier har visat att 40 procent av grundstötningar fanns det brist i 

kommunikation (John et al. 2013). Det går att konstatera genom denna studie att 

kommunikationen spelar en stor roll i antalet haverier och med förbättring inom detta 

område borde den mänskliga faktorn vid haverier minska.  
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6.2  De vanligaste kommunikationsbristerna 

Den vanligaste kommunikationsbristen stod avsändaren för det vill säga 

informationskällan. Avsändaren har visat en oförmåga att skicka verbal kommunikation 

i mer än hälften av fallen. Detta skulle kunna bero på olika stressfaktorer som 

uppkommer i haverisituationer.  Den näst vanligaste kommunikationsbristen var att 

mottagaren, avkodaren, inte uppfattade meddelandet. Denna brist uppträdde i hälften av 

fallen. Det har varit svårt att klargöra varför mottagaren inte mottagit meddelandet men 

troligen handlar det även här om en stressreaktion. Som ovan sett är det mycket av 

kommunikationen som är direkt påverkad av utövarna. Både sändare och mottagare har 

varit undermåliga i hälften av fallen. En förklaring till att det är så stor representation av 

dessa grupper skulle kunna vara att fokus ofta läggs på uppgiften vid stressituationer 

och inte på den mellanmänskliga kontakten. Det finns flera kommunikationsverktyg till 

förfogande inom sjöfartsklustret som i många fall antingen ses för tidskrävande eller 

nonchaleras av gammal vana. Dessa verktyg verkar vara av nödvändig karaktär för att 

minska antalet haverier som är orsakade till del av den mänskliga faktorn. Verktyg som 

SMCP skulle kunna underlätta kommunikationen för både sändare och mottagare om 

den inom bryggteam sattes mer i system. SMCP skulle kunna hjälpa till vid 

stressituationer genom att systemet bygger på standardiserade komprimerade fraser som 

går snabbt att uttrycka och upffatta. 

Brister i den skickade verbala kommunikationen på grund av ofullständig eller felaktig 

information återfanns i strax under hälften av fallen innebärandes att denna brist 

kommer som tredje mest förekommande. Vad detta pekar på är att ett tydliggörande i 

dessa fall samt att gällande information finns till hands för att kommunikationen ska 

vara av tillfredsställande art. 

De återstående två kommunikationsbristerna förekom vardera i en femtedel av fallen. 

Kanalen, medium - Är kanalen eller mediet som meddelandet skickas genom och som 

på grund av tekniska problem leder till en kommunikationsbrist. Exempelvis var det 

brister i en VHF-apparat samt oljud från en mistlur som störde kommunikationen. 

Resultatet visar att mediet, vilket ofta är en VHF radio i byggsammanhang, inte utgör 

någon stor orsakskälla till kommunikationsbrist. Den sista bristen var Mottagaren som 

omvandlar signalerna till meddelande. Även denna orsakskälla är av mindre betydelse 

på grund av en låg omfattning av brist. Anledningen till den låga omfattningen av denna 

brist kan vara en delad mental bild mellan de olika kommunikationsparterna. 
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Av de haverier som analyserats i denna studie framkommer ett mönster där 

kommunikationen brister mellan VTS och fartyg, mellan lots och befälhavare samt att 

det rådit språkförbistring vid ett flertal fall.  

 

6.3  Kommunikationsbrist mellan olika parter 

En bidragande orsak till flera haverier har varit att kommunikationen mellan VTS och 

fartyg varit bristfällig. Kommunikationen har i flera fall varit felaktig, ofullständig eller 

helt uteblivit. Denna ofullkomliga kommunikation  mellan VTS operatörer och 

vakthavande styrman skulle kunna bero på olika mentala modeller gällande säkerhet i 

trängda trafiksituationer. Olika mentala modeller skulle kunna förklara utebliven 

kommunikation och delvis även felaktig information. Detta visade Imset & Övergård 

(2017) i sin studie där fartygsbesättning uppfattar en större risk i trafiksituationer än vad 

VTS-operatörer gör, vilket går i linje med vad denna studie visat. 

Ett försök att ge en bättre gemensam modell mellan fartyg och landbaserad personal 

görs även om det inte finns några  författningar, vare sig internationellt eller svenska, 

som reglerar kompetenskrav för VTS-operatörer. Det är upp till varje stat som ratificerat 

SOLAS-konventionen att utforma sina nationella regler utifrån de kriterier som anges i 

SOLAS Kap 5, Regel 11 & 12. Sedan 2012 har det varit ett krav i Sverige vid 

nyrekrytering av VTS-operatörer att inneha en fartygsbefäl klass II behörighet. Detta 

innebär att VTS-operatörerna har en sjökaptensbakgrund med endast ett fåtal undantag. 

De operatörer som inte har denna bakomliggande behörighet är anställda före år 2012. 

Det finns alltså en värdering av att ha operatörer som känner till hur det fungerar 

ombord vilket tolkas som att den gemensamma mentala modellen mellan VTS och 

fartyg bör vara så snarlik som möjligt. Även om syftet är att minska antalet haverier så 

är mer än hälften av rapporterna publicerade efter 2012 vilket kan tyda på att detta inte 

givit den önskade effekten. Detta kan dock vara för tidigt att säga då effekten av det inte 

slagit in ordentligt. 

Standerline (2014) har varit anställd  som VTS-operatör på Aberdeen VTS sedan år 

2005 och skriver “VTS is a growing industry and is an ever more vital cog in the wheel 

of navigational safety because the training of ships officers is not good enough and is 

not keeping pace with the advances in shipboard technology.“ (Standerline 2014, s. 2). 

Detta citat visar på ytterligare en infallsvinkel i diskussionen där den mentala modellen 

inte berörs utan där problematiken anses ligga i utbildningen av sjöbefäl. Att VTS:en 
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skall fylla en extra kontrollfunktion i dagens sjöfart råder det inget tvivel om. 

Nedskärningar i besättningar på grund av ekonomisk lönsamhet och med en ökad 

tidspress under lastning/lossning fyller VTS:en  en viktig säkerhetsroll.                                                                                  

Mellan lots och befälhavare har kommunikationen brustit nästan lika ofta som mellan 

fartyg och VTS. I en tredjedel av fallen fanns det lots ombord på ett eller båda fartygen 

vid haveritillfället och i ytterligare ett par hade lotsen precis lämnat fartyget. Vidare var 

det i mer än två tredjedelar av dessa fall som det var någon form av kommunikations-

brist mellan lots och befälhavare. Anledningen till detta kan vara att kommunikation 

som sker inom en grupp som samarbetat länge har tendenser att vara mer effektiv och 

har ofta en delad modell om hur verkligheten ser ut. När det kommer till lotsande är det 

ofta på det sätt att lotsen inte har ett tidigare samarbete med befälhavaren vilket kan 

vara en svårighet för att kommunikationen skall få den optimala funktion som önskas.  

I en studie av Adriansson och Breeze (2017) visade de att samarbetet mellan lotsar och 

befälhavare är varierande beroende på fartyg. En BRM-teknik de tog upp i studien var 

closed loop communication som visade sig vara av varierat användande men även att 

det fanns en tveksamhet till ett ökat användande skulle öka säkerheten (Adriansson & 

Johansson Breeze 2017). Konstaterat i denna studie är att vissa haverier skulle kunna 

förmildrats eller t.o.m. förhindrats om ett utökat användande av closed loop 

communication etablerats.  

Samarbetet mellan befälhavare, lots, VTS och bogserbåtar, enligt en studie av Mansson 

et al. (2017) visar att det ofta händer att ramarna överträds gällande vad respektive roll 

innebär. Verktyg används även bortom dess uppsåt samt i vissa fall bortses 

kommunikationen helt. Vidare menar de att samarbetet nedprioriteras för att lägga högre 

prioritet på att jobbet bara ska bli gjort. Detta pekar åt ett annat håll om hur det faktiskt 

är ute i arbetslivet  än vad som presenterats i denna studie, där den delade mentala 

modellen och representationen är väldigt viktig för att upprätthålla ett säkert 

framförande av ett fartyg. 

Språkförbistring var ytterligare ett område där otydlighet och missfårstånd uppstod. En 

majoritet av fartyg på internationell resa består av en multikulturell besättning med olika 

språk som modersmål. Vid flera situationer har kommunikation mellan fartyg och 

mellan bryggmedlemmar skett på ett modersmål som exkluderat parter som inte förstått 

språket. Det har vid diskussion i en haverirapport framkommit att det finns tvetydighet 
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kring huruvida språkbruket mellan lokala aktörer såsom bogserbåtar eller VTS-

operatörer och lotsar kan öka säkerheten för framdriften av ett fartyg. Det exkluderar en 

besättning, som är ansvarig för den säkra framdriften av fartyget, samtidigt som det 

underlättar förståelsen för de lokala aktörerna. För att skapa en gemensam mental 

modell för samtliga inblandade underlättar ett fritt flöde av information mellan 

deltagare. Språket är då en stor barriär för att uppnå detta. Kompetensen  inom det 

engelska språket varierar stort mellan olika individer och påverkar därmed 

kommunikationen som blir lidande. En studie visade att en lots som ansåg en 

befälhavare som pratade bra engelska var mer kompetent. Vidare ansåg en VTS 

operatör att en befälhavare som pratar dålig engelska antas vara mindre kompetent än en 

som talar god engelska. Ytterligare en VTS operatör hävdade att lokala regler och 

procedurer applicerades hårdare på fartyg med en befälhavare som pratade dålig 

engelska (Mansson et al. 2017).  

Även om flera  respondenter i studien, som bestod av sjöfolk,  nämnde existensen av 

standardiserad maritim terminologi i form av Standard Maritime Communication 

Phrases (SMCP)  var hälften av respondenterna ovetandes om dess existens. Två av 

VTS operatörerna i studien hade blivit avrådda att använda sig av SMCP av sina 

överordnade samt ytterligare fem operatörer hade blivit avrådda att använda SMCP av 

lotsar som inte ansåg att det var ett korrekt sjömansmässigt vokabulär (Mansson et al. 

2017). SMCP skulle kunna vara ett mycket bra verktyg om det användes frekvent för att 

överbrygga exempelvis ovanstående missledande mentala modeller. Ytterligare ett sätt 

att minska missförstånd vid kommunikation är att inleda en standardiserad fras med en 

“message marker”. Vid åtminstone ett haveri inkluderat i denna studie hade en sådan 

“message marker” förmildrat eller t.o.m. förhindrat haveriet då just en sådan 

missuppfattning ägde rum.                                                                                                                                                        

 

6.4 Rekommendationer inför framtiden 

Av de rekommendationer SHK har gett  angående kommunikation framträder att 

VTS:en behöver se över sina rutiner, både vad gäller rutiner för rapportering och vilken 

information som skall lämnas till fartygen. Även kommunikationen mellan lots och 

fartyg behöver följas  upp. Det behöver implementeras ett arbetsspråk som förstås av 

alla berörda parter. Det har visats sig att det ofta brister vad gäller språk.      



  
 

22 

Vid ett antal tillfällen fanns det möjlighet att kunna minska skadorna vid, eller 

förhindrat de helt, om det hade varit kutym att använda sig av BRM-teknikerna 

challenge and response, closed-loop eller briefing. Dessa hjälpmedel behöver appliceras 

i den vardagliga rutinen i bryggsamarbetet för att skapa en starkare säkerhetskultur 

ombord. För detta behövs det läggas mer fokus på utbildning inom kommunikation, där 

fokuset är på hur och vad som kommuniceras, och framförallt på arbetande i team. Detta 

har redan gjorts inom flyget och studier har visat att kommunikationen, både gällande 

vad och hur det kommuniceras, är en viktig del i ett bättre presterande team (Gontar et 

al. 2017). 

Även ett utökat användande av SMCP skulle kunna minska risken för haveri enligt 

resultaten i denna studie. Detta går i linje med vad Bruno & Lützhöft (2010) kom fram 

till som rekommendation där de menade att bulken av det som kommuniceras bör följa 

SMCP. Tidigare nämnd är studien av Mansson et al. (2017)  där de fanns exempel på 

rekommendationer från kollegor att sluta med SMCP för att detta inte är sjömans-

mässigt. Där finns då en diskrepans mellan utövande och vad denna studien visar.  

 

För att minska antalet kollisioner och grundstötningar där kommunikationen är en 

bidragande del i olycksförloppet behöver kommunikationen sändas i rätt tid, med 

korrekt innehåll, via rätt kanal,  till en mottagare som tolkar meddelandet rätt. 

Kommunikationsförloppet kan underlättas med de kommunikationsteorier som 

diskuterats. 

7 SLUTSATS 

Syftet med studien har varit att undersöka hur den verbala kommunikationen har 

praktiserats och vilken betydelse den haft vid kollisioner och grundstötningar. 

Denna studie har visat att kommunikationen brister i de flesta fall vid grundstötningar 

och kollisioner. Den största bristen har varit att sändaren inte skickat någon information. 

Brist i sändande av kommunikation har återfunnits i många fall mellan VTS och fartyg 

samt mellan lots och befälhavare. Det har även framkommit språkförbistring där 

individer inte förstått det språk som kommunicerats på bryggan. Generellt har det legat 

stora brister i skickandet och mottagandet av meddelande och inte något större 

bekymmer i mediet eller i den semantiska förståelsen hos mottagaren om vad 

kommunikationen har handlat om.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag är att analysera haverirapporter från andra databaser för att undersöka om 

generaliserbarheten är så god som har förutsagts. Detta skulle ge en tydligare bild om 

hur kommunikationen ser ut globalt. Även om studien har inkluderat internationella 

fartyg så är antalet analyserade haverirapporter begränsat och olyckorna är lokaliserat 

till en begränsad del av Skandinavien. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka om sjöfartsutbildningen för blivande 

styrmän skulle kunna lära något från utbildningen av piloter inom flyget. Detta kunde 

ge bra grund för en större förståelse om vikten av kommunikation inom sjöfarten.  
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