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Abstrakt 

Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. 

Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många 

olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av 

skador eller att dem i värsta fall mister livet. Detta resulterar i fler skadade eller omkomna 

än vad nödsituationen först hade. Den här studien har genom en kvalitativ forskningsmetod 

intervjuat sex respondenter med en semistrukturerad intervju. Respondenterna bestod av 

sjökaptensstudenter från Sjöbefälshögskolorna i Sverige. Arbetet undersökte hur 

övningarna ombord på fartygen förbereder besättningen på evakuering ur slutet utrymme. 

Studien fann att det upplevs övas för lite inom området slutna utrymmen och att 

osäkerheten kring situationerna som kan uppstå är hög. Många respondenter upplevde att 

man inte kunde rädda någon på en tillräckligt snabb tid och att evakueringar ur slutna 

utrymmen är ett väldigt svårt moment. Studiens resultat tyder på en kunskapsbrist inom 

situationerna kring evakuering ur slutet utrymme.  
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Abstract 

Work in enclosed spaces is a common occurrence on board ships. Unfortunately, accidents 

associated with confined spaces are also common. In many accidents, even those who 

intend to help a distressed person in an enclosed space can suffer injuries or in the worst 

case lose their lives. This results in more people injured or killed than the emergency first 

had. This study has through a qualitative reaserch method, interviwed six respondents with 

a semi-structured interview. The respondents consisted of naval officer students from the 

Swedish Naval Officer Universities in Sweden. The study investigated how the exercises 

aboard the ships prepare the crew for evacuation from enclosed spaces. The study found 

that in the respondent’s experience that it is practiced too seldomly and because of that it 

may arise some uncertainty in those situations.  

Many respondents felt that they could not save anyone in a fast enough time and that 

evacuations from confined spaces are a very difficult task.The study’s result indicates a 

lack of knowledge in the situation of evacuation from enclosed spaces. 
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Begreppsdefinitioner  

Ankarbox – Utrymme där ankarkättingen förvaras. 

BA-set – Andningsapparat som skyddar andningsorganen från att exponeras för 

luftföroreningar eller syrebrist. 

Bulklast – Last som fraktas utan förpackning. 

EEBD – Emergency Escape Breathing Device. Flyktmask som används för att ta sig ifrån 

ett utrymme med farlig atmosfär. 

IMO – International Maritime Organization.  

MAIB – Maritime Accident Investigation Branch. 

Manlucka – Hål som är konstruerat för att ge tillträde till ett slutet utrymme. 

MOB – Man över bord. 

MSC – Maritime Safety Commitie. 

Sloptank – En tank för de lastrester som uppstår efter att man genomfört tankrengöring. 

Slutet utrymme – Ett slutet utrymme som har begränsad in- och utgång, begränsad 

ventilation och är ej anpassad för kontinuerlig vistelse. 

SOLAS – Safety Of Life At Sea. 

Tripod – Trebent ställning där en talja är fäst för att möjliggöra upp och ned hissning. 
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1 Inledning  

Arbete i slutna utrymmen ombord på fartyg är något som förekommer ofta till sjöss. Ett 

slutet utrymme är ett utrymme som har begränsade in och utgångar samt kännetecknas av 

att det kan bildas en farlig atmosfär som är svår att ventilera. Ombord på fartygen finns det 

många slutna utrymmen där arbeten kan behöva utföras. Exempel på sådana utrymmen är 

bränsle-, ballast-, last- och avloppstankar (Thoft 2008). Eftersom det är ett vanligt 

förekommande moment att tillträda slutna utrymmen ombord på fartyg så har International 

Maritime Organisation (IMO), som är en internationell sjöfartsorganisation, skapad av 

Förenta Nationerna (FN), gått ut med rekommendationer för hur arbete i slutna utrymmen 

ombord på fartyg ska utföras (IMO resolution A.1050(27)).  Dessa rekommendationer 

beskrivs även i (Thoft 2008). Det är viktigt att planera arbeten i de slutna utrymmena för 

att undvika olyckor och därför ska det finnas skriftliga rutiner, instruktioner för hur arbeten 

i slutna utrymmen ska utföras och information om vilken utrustning som ska användas. 

Besättningen ska även få möjlighet till att få träna på dessa moment. 

 

Under tidsperioden mellan 1999–2018 har totalt 118 personer mist sina liv i arbeten 

relaterade till slutna utrymmen ombord på fartygstyper som transporterar fasta bulklaster. 

Av dessa 118 personer som omkom var det 71 besättningsmedlemmar och resterande 47 

var hamnarbetare (IMO 2019). 
 

För att minimera dessa olyckor ombord på fartyg införde Maritime Safety Committee 

(MSC) ändringar i den internationella konventionen Safety of Life at Sea (SOLAS) regel 

III/19. Ändringarna innebar att det är obligatoriskt att ha övningar ombord på fartyg och 

skall bland annat innefatta hur en person tillträder och evakueras ur ett slutet utrymme. 

Övningar som utförs ombord får inte genomföras med mer än två månaders mellanrum och 

alla personer som är delaktiga i någon form av arbete eller som är med i 

räddningsorganisationen måste delta i dessa övningar (Krishnan och Menon 2017).  

 

Trots ändringarna som MSC genomförde i januari 2015 fortsätter besättningsmedlemmar 

och hamnarbetare att omkomma ombord på fartygen. Mellan 2015 och 2018 har totalt 53 

personer omkommit. Av dessa 53 personer var det 25 besättningsmedlemmar och 28 

hamnarbetare (IMO 2019). 
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Enligt Internation Chamber of Shipping (ICS) är det ett vanligt förekommande att en 

person från besättningen rusar in i det slutna utrymmet om en person behöver hjälp när en 

olycka har inträffat. De skriver att det är alltför vanligt att fler personer dör på grund av 

impulsiva eller illa förberedda räddningsförsök. IMO (resolution A.1050(27)) förklarar i 

sina rekommendationer att, vid en olycka, ska man inte rusa in i ett sluta utrymmet innan 

en riskbedömning har gjorts. I riskbedömning ska det kontrolleras ifall det är säkert för ett 

räddningsteam att tillträda det slutna utrymmet för att evakuera en person. Rätt tränad 

personal med rätt utrustning ska utföra evakueringen (IMO 2011). 

2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur övningar ombord förbereder besättningen för 

evakuering i slutna utrymmen. 

2.1 Frågeställningar 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

- Hur förberedd är man ombord på en eventuell evakuering? 

- Vilka förutsättningar är viktiga för att en övning i slutet utrymme ska förbereda 

besättningen vid en nödsituation? 

- Hur har övningarna utförts ombord? 

- Hur tänker de inblandade i arbeten som övergår till nödsituationer? 

 

3 Metod 

Studien bygger på en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod där insamling av data 

belyste studenters syn på hur förberedda besättningen är på att evakuera personer från ett 

slutet utrymme. Enligt Trost (2010) är en kvalitativ studie att föredra när man vill förstå 

eller hitta ett mönster inom forskningsområdet. Därför valdes en kvalitativ intervjumetod 

då de svar som önskades från respondenterna skulle vara ingående och beskrivande. En 

kvantitativ metod ger inte den typen av svar och därför valdes den bort. Respondenternas 

svar från intervjuerna jämfördes med varandra för att försöka kartlägga om det finns olika 

problem inom det undersökta ämnet. Svaren från respondenterna jämfördes även med 

tidigare olyckor och tidigare studier. 
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3.1 Intervjuerna 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med sex sjökaptensstudenter, tre 

män och tre kvinnor som studerade på sjöfartshögskolor i Sverige. Intervjuerna gjordes en 

och en då det enligt Trost (2010) kan finnas en risk för att ett fåtal personer kan hamna i 

skymundan och inte kommer till tal om gruppintervjuer genomförs, och som följd kan göra 

så att de språksamma lätt tar över intervjun. För att lättare kunna fokusera på frågor och 

svar under intervjun spelades intervjuerna in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuledaren 

använde sig av en intervjumall med huvudfrågor och följdfrågor för att få svar på de olika 

frågeställningarna som arbetet vill belysa. Om respondenten svarar något som 

intervjuledaren vill utveckla så kan intervjuledaren ställa följdfrågor på detta. Frågorna 

ställdes i samma ordning vid samtliga intervjuer. Svaren delades senare upp i olika teman. 

Detta beskrivs utförligare i bearbetning av data. Under intervjun fick respondenterna fritt 

tolka frågorna. Vid eventuella oklarheter tydliggjorde intervjuledaren för respondenten. 

Detta gjordes efter beskrivningen ur (Patel och Davidson 2014, 82). De sex olika 

intervjuerna genomfördes i en avskild lokal för att minimera störningsmoment och 

distraktioner under intervjun. Frågorna som användes i intervjuerna innehöll både breda 

generella frågor samt inriktade specifika frågor för att få med fakta, åsikter och upplevelser 

inom ämnet.  

 

I ett beskrivet scenario som är med i slutet av intervjumallen (Bilaga 1) fick 

respondenterna reda på förutsättningar för att göra en evakuering ur ett slutet utrymme. 

Förutsättningarna är tagna utifrån en olycksrapport från Viking Islay. En manlucka 

tillverkad i kartong med en verklig skala (1:1) 40x40cm användes som medierande objekt 

för att ge respondenten en uppfattning om storleken på luckan för tillträdet till utrymmet. 

 

För att kontrollera intervjuguide användbarhet genomfördes en testintervju som var lyckad. 

Frågorna blev besvarade på ett tillfredsställande sätt och materialet som sammanställdes 

ansågs vara användbar för arbetet. Inga ändringar i frågorna eller i scenariot gjordes då det 

ansågs vara en väl fungerande intervjumall. 

3.2 Urval av respondenter 

De intervjuade bestod av tre män och tre kvinnor. Enligt Patel och Davidson (2014, 83) så 

kan könet ha en faktor som kan färga samtalet och den kvalitativa intervjun. Urvalet av 
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respondenterna var därför valda utefter detta och för att få så stor variation som möjligt i 

undersökningen, något som också tas upp i boken Kvalitativa intervjuer (Trost 2010). 

 

Respondenterna i intervjun skulle ha minst åtta månaders fartygsförlagd utbildning. Detta 

krav sattes för att respondenterna skulle ha så mycket erfarenhet inom slutna utrymmen 

som möjligt och vara insatta i ett fartygs rutiner. Respondenterna valdes efter dessa 

kriterier då det enligt Patel och Davidson (2014, 83) är en fördel för intervjun då 

respondenterna är förberedda och har förkunskap inom ämnet. Respondenterna valdes 

sedan slumpmässigt utifrån de urvalskriterier som är skrivna. Urvalet bestod av att 

respondenten ska gå i svensk sjöbefälshögskola och har tillryggalagt minst åtta månaders 

praktik. 

3.3 Bearbetning av data 

Vid analyseringen av data färgkodades respondenternas svar för att identifiera olika teman 

som kunde kopplas till frågeställningarna. De olika teman som identifierades jämfördes 

senare med tidigare arbeten och tidigare forskning. De olika teman jämfördes även med 

olycksrapporter som handlar om slutna utrymmen. Slutligen jämfördes även svaren från 

respondenterna mot varandra för att belysa respondenternas olika tankesätt eller perspektiv 

på olika situationer som kan inträffa i samband med tillträde till slutna utrymmen. De olika 

teman som framkommit i analysen används som underlag till diskussionsavsnittet i arbetet 

och resultatet presenterades utifrån syftets frågeställningar.  

3.4 Etiska aspekter  

Respondenterna informerades om att deras svar endast skulle användas för att belysa 

arbetets syfte enligt informationskravet. Det förklarades för samtliga respondenter att 

intervjun spelades in och att de var helt frivilligt att vara med och svara på frågorna. Det 

förklarades även att respondenterna kunde avbryta intervjun vid vilken tidpunkt som helst. 

Allt enligt samtyckeskravet. Alla respondenter gav sitt samtycke till detta. Alla som deltog 

är anonyma och ska inte kunna identifieras genom deras svar enligt konfidentialitetskravet. 

Ingen personlig information om respondenterna samlades in i denna undersökning 

(Vetenskapsrådet 2002).  

3.5 Avgränsning  

Arbetet avgränsades till sjöbefälsskolorna i Sverige där sex studenter intervjuades. 

Intervjuerna utfördes endast på studenter från sjökaptensutbildningen. Avgränsningen 
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gjorde för att nautiker ofta leder övningarna ombord inom slutna utrymmen och att det ofta 

innehar ansvar för tillträde till slutna utrymmen. 

4 Teori 

Sjöfartens arbetsmiljönämnd rapporterar om att olyckorna i slutna utrymmen ombord på 

fartyg har ökat kraftigt de senaste åren. De personer som omkommit har gjort det genom 

kvävning, förgiftning eller explosioner. Orsaken tros bero på brister i informationen 

angående riskerna vid arbete i slutna utrymmen samt att alla fartyg kanske inte har den 

utrustning som krävs. Ytterligare en orsak tros vara att det sällan är en enda person som är 

inblandad i olyckor som sker i samband med slutna utrymmen. De menar att flera personer 

lätt kan komma till skada på grund av misslyckade räddningsförsök (Sjöfartens 

arbetsmiljönämnd 2018)  

 

I IMO:s riktlinjer (Resolution A.1050 (27)) framgår det att personalen inte, under några 

omständigheter, ska gå in i ett slutet utrymme och påbörja livräddning eller evakuering av 

den nödställda förrän hjälp har kommit till platsen. Det är viktigt att säkerhetspersonalen 

kontrollerar utrymmet och vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa sin egen säkerhet 

innan man påbörjar ett inträde i det slutna utrymmet. IMO skriver också att det endast är 

tränad personal med rätt typ av utrustning som får tillträda utrymmet och genomföra 

räddningsarbetet. 

 

I en undersökning av (Shruda et al. 1993) som gjordes för det Amerikanska Nationella 

institutet för arbetssäkerhet och hälsa (NIOSH) visar de att av 89 dödsfall per år i Amerika 

så är 25% av dem (23st) som försökt rädda den nödställde. Det framgår att i majoriteten av 

fallen att räddningstjänst som inte har anknytning till personen i nöd ej agerar impulsivt 

utan agerar efter sin träning och rutin. Till skillnad från närstående eller kollegor så agerar 

de lätt impulsivt och kliver in i det slutna utrymmet, trots riskerna, för att hjälpa den 

nödställda. Skillnader i agerandet kan även förekomma mellan kvinnor och män då deras 

riskuppfattningar skiljer sig åt enligt (Sjöberg 2016). Sjöberg beskriver att kvinnor 

upplever allmänna risker som mer allvarliga än vad män gör i dessa situationer och 

mannen därför kan ses som mer riskbenägen.   
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För att undvika olyckor så är det viktigt med givande övningar ombord. Enligt 

Bernhardsson och Alexanderssons (2018) är det viktigt med övningar som utförs så att de 

engagerar personalen till att tänka själva. Övningarnas syfte är att utbilda de anställda så att 

de vet de olika riskerna som kan uppkomma i nödsituationer och hur de kan åtgärda dem. 

 

En risk som kan förekomma ombord är användandet av en Emergency Escape Breathing 

Devices (EEBD) i samband med slutna utrymmen. Det är lag på att alla fartyg ska ha 

EEBD ombord för flykt från farliga atmosfärer (SOLAS 1974). Enligt MSC så får en 

EEBD endast användas vid flykt och inte vid inträde i slutna utrymmen (MSC/Circ.849). I 

en farlig atmosfär är syret en avgörande faktor för överlevnad. Nervcellerna i kroppen och 

framförallt hjärnan är beroende av syre för sin energiomsättning. Utebliven energi till de 

här cellerna i mer än 30 - 40 sekunder medför förlust av medvetandet. När syrebristen 

varar i tre till fyra minuter så bildas permanenta skador på hjärnbarken. Vid ungefär fem 

minuter utan syre så beräknas en person vara hjärndöd (Bjålie et al. 1998). 

 

I Johansson och Liljered (2016) studie om ledarskap under säkerhetsövningar visar på att 

“Ledaren ses som en relativt avgörande faktor för hur övningen kommer att upplevas. Det 

gäller både i planeringsstadiet och i genomförandet”. Precis som att en bra 

övningsuppbyggnad kan bidra till att de anställdas kunskap fördjupas så kan en bra ledare 

skapa ett engagemang och intresse för övningar hos de anställda. Det gör man genom att 

engagera alla som deltar och att planera och genomföra övningen på ett intressant och 

verklighetsspeglande vis. Det leder till att de anställdas inställning till övningar bli bättre, 

tycker att det är intressant och att man lär sig de sakerna man ska kunna vid nödsituationer. 

Detta bekräftas även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som 

skriver att “övning är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera kriser”. 

De nämner också att kunskapen fördjupas hos de övande vid bra övningar. Denna 

fördjupade kunskap är den som kommer leda till att de anställda kommer att kunna lösa 

situationer som är utöver de vanliga. 

 

Kunskapen och agerandet hos besättningen är ytterst viktig för allas säkerhet ombord, både 

för besättning men även för yttre räddningspersonal vid en eventuell olycka. Vid en 

räddningsinsats i Helsingborg så råkade ambulanspersonal ut för kolmonoxidförgiftning 

när de skulle evakuera två arbetare från ett slutet utrymme. Enligt Carlsson och Saarela 

(2013) studier så framgår det att ambulanspersonalen inte har tillräckligt med kunskap för 
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att identifiera risker ombord utan de förlitar sig på att bli informerade om detta av fartygets 

besättning. Det framgår även i studien att kommunikationen med fartygsbesättningen inte 

är ett problem. Detta betyder att besättningen måste ha kunskaper om riskerna som kan 

uppkomma vid sådana situationer. 

5 Olycksraporter 

En olycksrapport av Marine accident investigation branch (MAIB) som gjordes år 2009 på 

Saga Rose kan sammanfattas på följande vis. Båsen ombord på fartyget hittas av en 

motorman, liggandes inne i ett slutet utrymme. Motormannen agerar genom att larma men 

fortsätter senare in i det slutna utrymmet för att försöka rädda båsen. Väl inne kollapsar 

motormannen och det är nu två nödställda istället för en. Enligt rapporten agerade 

motormannen impulsivt och grundade sitt agerande på känslor då motormannen och båsen 

var nära vänner. Man kom även fram till att motormannen i detta fallet inte var förberedd 

med varken utrustning eller rutiner för hur räddningsarbetet skulle utföras. 

 

Olycksförloppet ombord på Saga Rose var ingen engångshändelse. Man kan läsa om en 

liknande olycka ombord på fartyget Saga Spray, där Sjöfartsverket har skrivit en 

olycksrapport om händelsen (Sjöfartsverket 2007). Matrosen ombord på Saga Spray går 

ner i ett slutet utrymme utan att ha kontrollerat atmosfären och kollapsar. En maskinförare 

från stuveriet får syn på matrosen och påkallar uppmärksamhet. En signalman som är i 

närheten anländer till platsen. Maskinföraren tillsammans med signalmannen larmar på 

radion för att få mer hjälp. Båda går därefter ner i det slutna utrymmet för att påbörja 

evakuering av den nödställde. Maskinföraren känner gaslukt halvvägs ner i utrymmet och 

båda vänder upp mot frisk luft. Signalmannen hinner hela vägen upp men maskinföraren 

kollapsar även han nere i det slutna utrymmet. Maskinföraren fick alvarlig 

kolmonoxidförgiftning men överlevde. 

 

Även i denna olycksrapport framgår det att personerna tillträder ett slutet utrymme utan att 

ha vidtagit rekommendationerna skrivna utav IMO (2011) med rätt säkerhetsutrustning. 

Det framgår också i rapporten att stuveriarbetarna som tillträdde det slutna utrymmet ej 

varit utbildade och förberedda på risker och procedurer med arbete vid lastning och 

lossning. Maskinföraren som var den förste från stuveriet som gick ner i nedgångstrunken 
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för att rädda matrosen har aldrig, trots att han varit med om att lossa sådana fartyg ”ett otal 

gånger”, känt till att man ska ha en syremätare på sig vid inträde i slutna utrymmen. 

Utredningen visar att både rederi och stuveri har bristande kunskaper gällande lagstiftning 

och egna rutiner (Sjöfartsverket 2007). I rapporten framgår det att varken besättningen, 

stuveriet eller ambulanspersonalen som senare kom till platsen var tillräckligt förberedda 

för att genomföra en säker evakuering från det slutna utrymmet. Räddningspersonalen som 

gick in i det slutna utrymmet bar egen andningsutrustning, men de tog inte med några extra 

till de nödställda. Nere i det slutna utrymmet turades räddningspersonal och nödställda om 

att andas i maskerna för att få frisk luft. Detta gjorde att ytterligare sex personer fick söka 

vård för kolmonoxidförgiftning. 

 

Kontinuerliga och bra genomförda övningar är en förutsättning för en lyckad evakuering. 

2012 skedde det en olycka ombord på Stolt Skua där en besättningsmedlem miste livet. 

Följande hände: En i besättningen hittades medvetslös nere i en tank på grund av en farlig 

atmosfär. En besättningsmedlem larmade övriga på fartyget och besättningen agerade på 

rutin. Två personer i räddningspersonalen använde sig av Breathing apparaturs (BA) och 

tog sig ner till den nödställda med en EEBD. De fick snabbt upp den nödställda genom att 

få på honom en sele som var kopplat till en handvinsch. När den nödställda var evakuerad 

påbörjades hjärt och lungräddning (HLR) direkt. Allt detta gjordes inom loppet av fem 

minuter (Maritime Authority of the Cayman Islands 2014). I haverirapporten framgår det 

att personerna i insatsteamet agerade baserat på deras kunskap och träning, inte på känslor 

och instinkt vilket har lett till många misslyckade räddningsförsök. Tyvärr gick det inte att 

rädda den nödställde men det beskrivs i rapporten att det inte råder några inget tvivel om 

att de snabba handlingarna från besättningen gav lättmatrosen alla chanser att överleva. 

 

MAIB (2008) Har utrett en olycka ombord på Viking Islay. I utredningen framgår det att 

två matroser klagade på att ankarkättingen låg och bankade i skotten när fartyget krängde 

under ett oväder. Matroserna tog beslut om att surra fast den lösa ankarkättingen för att 

stoppa oväsendet. De fick klartecken från kapten att det var okej och började förbereda sig 

för jobbet. Nedgången till ankarboxen var lokaliserad i förpiken och de lossade på 

manluckan som var kvadratiskt formad, istället för de ovala standardformat man har till 

ballasttankar. Öppningen var väldigt liten och hade ett mått på ungefär 40cm x 40cm. En 

av männen klev ner i ankarboxen men trillade snabbt ihop och tappade medvetandet. Den 

andre mannen som var kvar ovanför luckan larmade då på VHF-radio och gick sedan 
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snabbt ned för att hjälpa sin kollega, men även han trillade ihop när han kom ner. När 

hjälpen kom, som hade blivit tillkallad via radion, så såg man två män ligga nere i 

ankarboxen.  Man hade med sig ett BA-set samt EEBD för att använda vid livräddningen. 

Besättningsmannen som skulle ta sig ned för att livrädda kom inte ner genom luckan iklädd 

BA-setet och bad kocken om EEBDn och gick sedan ner med den istället. Kocken som 

stod ovanför luckan sprang snabbt för att hämta en ficklampa och när han kom tillbaka 

någon minut senare så såg han besättningsmannen med EEBDn uppdragen till pannan 

kämpandes för sitt liv. Även han trillade ihop.  

 

Utredningen visade på att ingen dokumentation om arbetet hade gjorts, exempel på sådan 

dokumentation är enclosed space entry eller risk assessment. Man hade inte heller gjort 

någon gas- eller syremätning. Anledningen till att utrymmet var farligt konstaterades 

senare till den naturliga processen att järn förbrukar syre då det oxiderar (rostar). I och med 

att man gick ner i ankarboxen där ankarkättingen förvaras fanns det gott om 

rostavlagringar. I utredningen kom man även fram till att EEBD inte kunde användas till 

aktiva räddningsförsök då det har en begränsad mängd syre som släpps ut och som inte är 

anpassat till krävande fysiska aktiviteter. EEBDn är endast avsedd till flykt eller som 

livräddningsmask på en nödställd (MSC/Circ.849). Vid ansträngande arbete vid 

livräddningsförsök föreligger det risk att användaren börjar andas kraftigt vilket då kan 

leda till en motsatt effekt. Det kan vid felaktig användning orsaka en kvävande effekt 

vilket kan jämföras med att ha en plastpåse över huvudet. Detta var förmodligen 

anledningen den tredje besättningsmannen hittades med EEBD-luvan uppdragen från 

ansiktet (MAIB 2008). 

6 Resultat  

6.1 Hur övningar har utförts ombord 

Övningarna ombord har enligt alla respondenter varit varierande, en blandning av praktiska 

och teoretiska övningar har utförts på de olika fartygen. Hur teoretiska och praktiska 

övningarna har utförts har däremot varierat mellan fartygen. En respondent beskriver hur 

de på ett fartyg övade med syrgastuber och att man använde sig av tripoden vid övning. 

Man gick även igenom alla riskerna som finns i samband med slutna utrymmen. På ett 

annat fartyg gick man bara förbi och visade var utrustningen fanns. En annan respondent 

nämner att de aldrig har övat på att evakuera någon från ett slutet utrymme utan att de 
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istället bara gått igenom utrustningen så att alla visste hur den fungerade. De övningar 

respondenten varit med på har mestadels varit sammankomster där man i grupper 

diskuterat sig fram till ett resultat. På övningarna har en respondent varit med om att man 

haft dockor som man har hissat upp med hjälp av tripoden och där man också övat på att 

spänna fast dem på bårar. I de flesta fall gjordes övningarna i en trång lejdare eller ett 

schakt. Respondenten var endast med om en övning där detta genomfördes i ett riktigt 

slutet utrymme. Respondenten svarar också att de innan ett varvsbesök hade en större 

teoretisk övning då det var planerat att man skulle göra mycket jobb i slutna utrymmen. En 

av respondenterna har uteslutande medverkat i teoretiska övningar då man har slagit ihop 

flera olika övningar, till exempel en sjukvårdsövning. Respondenten har aldrig varit med 

om att man haft en övning som enbart var dedikerad till slutet utrymme. Under den 

praktiska övningen testades att evakuera en person från ett utrymme genom att hissa upp 

en riktig person i tripoden. Ytterligare en respondent har som alla andra haft en blandning 

av teoretiskt och praktiskt. De praktiska övningarna kunde skilja sig åt. I de här övningarna 

så tog alla på sig sin utrustning så att de visste hur den skulle sitta i ett eventuellt nödläge. 

En gång hade de haft en stor övning där de hade kastat ner en docka i sloptanken och fick 

då rigga upp all utrustning, ta på sig andningstuber och annan personlig skyddsutrustning. 

Därefter gick de ner och spände fast dockan på en bår och hissade upp den. Övningen 

fortsatte sedan som en sjukvårdsövning där man gick igenom det bästa sättet att vårda 

någon som drabbats av syrebrist eller förgiftning. En respondent nämner att de för de 

mesta gick igenom allt teoretiskt men att de någon enstaka gång haft en praktisk övning. På 

de teoretiska övningarna gick de igenom hur man gick tillväga om något händer. 

Övningsledaren gick även igenom alla risker med att beträda ett slutet utrymme. Den gång 

respondenten hade en praktisk övning så satte de upp en tripod och gick igenom dess 

funktion. Samtliga respondenter tycker att alla personer som det berör eller som kan 

komma i närheten av ett slutet utrymme ska vara med på övningarna. 

 

Alla ska veta att om man hittar någon avsvimmad i ett slutet utrymme så ska man först 

tänka efter och inte gå in med en gång, att man istället larmar och ser till att man själv 

inte trillar ihop bredvid 

 

Alla respondenter svarade att de hade haft en debriefing efter övningarna där samtliga 

deltog. En respondent stack ut och menade att de bara genomförde debriefingen ibland. De 

andra hade det alltid efter varje övning. De flesta respondenterna tycker att debriefingen är 

viktig men en respondent tycker att den ibland kan vara onödig om man haft en långsam 
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övning där man under övningens gång har gått igenom alla momenten. Hälften av 

respondenterna tyckte att debriefingarna kunde bli bättre. 

 

Anledningen till att man har lagt upp övningarna på olika vis tror några av respondenterna 

är att vid mindre givande övningar är det en brist av engagemang ombord, medan fyra av 

sex respondenter tror att det är tidsbrist som påverkar övningarna negativt.  

En respondent sticker ut och tror att anledningen till att man har mer teori är att det kan 

vara för farligt att öva på de praktiska delarna. Respondenten tror att anledningen till att 

man lägger upp övningarna på det här sättet är för att man ska få med så många personer 

som möjligt för att ge en variation i övningarna. Detta för att man inte alltid ska hämta en 

docka ur samma utrymme. För att kunna öva alla moment som ingår i slutna utrymmen så 

måste man ha både praktiska och teoretiska övningar enligt respondenten. 

 

6.2 Hur förberedd man är på evakuering  

Alla respondenter svarar att det är absolut möjligt att evakuera någon ur ett slutet utrymme 

men att det är en väldigt svår uppgift som de gärna vill undvika att ställas inför. Alla 

respondenter nämner även att det beror mycket på omständigheterna då varje situation är 

unik. Olika faktorer som kan spela roll är det sluta utrymmets uppbyggnad samt hur långt 

in den nödställde befinner sig. En av respondenterna nämner vädrets betydelse som en 

faktor. Majoriteten av respondenter svarar att om det skulle vara bråttom att få ut den 

nödställda till exempel på grund av syrebrist eller andra faktorer, så upplever de att man 

inte kan rädda någon. Om det skulle vara någon skadad nere i tanken, men där tiden ej är 

en avgörande faktor så svarar samtliga respondenter att en evakuering är fullt möjlig att 

genomföra. Vissa av respondenterna nämner att en avgörande faktor till att man inte kan 

rädda någon på knapp tid är att man ofta har slarvat med de förebyggande åtgärderna innan 

man utföra ett jobb i det slutna utrymmet. 

 

Det beror helt på vad som har hänt, om det är bråttom ut eller inte. Om det verkligen är 

det så kommer man inte kunna rädda någon skyndsamt. Jag upplever att det slarvas med 

förebyggande åtgärder. Att man inte förbereder, utan man bara går in och jobbar. 

Förberedelserna är alldeles för låga. 

 

Det är en blandad uppfattning om hur respondenterna har känt/känner sig förberedda på 

vad de ska göra vid en nödsituation i slutna utrymmen. Majoriteten känner sig tveksamma 
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på sina uppgifter och hur de ska agera i en eventuell nödsituation. Två av respondenterna 

sticker ut. En respondent svarar att de känner sig väldigt bekväm i sin roll och vet vad den 

ska göra medan den andra respondenten inte alls känner sig bekväm vid en sådan typ av 

situation, till skillnad från om det hade varit brand eller MOB då respondenten hade känt 

sig väldigt bekväm. 

 

6.3 Vilka förutsättningar som är viktiga 

Samtliga tycker att rätt typ av information under en övning är av största vikt för att man 

ska bli förberedd på tänkbara nödsituationer. Informationen som de specifikt vill veta är 

vad just deras uppgift är vid en nödsituation av denna typ. Övningsledarens roll anses som 

mycket viktig bland samtliga respondenter då det är den personen som ska göra övningen 

både lärorik och intressant. Hälften av respondenterna tycker att övningsledaren har gett 

relevant information under övningen medan ett par respondenter tycker att det kan 

förbättras. En tycker det har varit dålig information vid övningstillfällena.  

 

De flesta respondenterna tycker att övningarna inte har förberett dem på hur man eventuellt 

ska få ut en person ur ett slutet utrymme vid en nödsituation. Övriga tycker att övningarna 

har varit givande. Hälften av respondenterna tycker dock att man har lärt sig hantera 

svårigheterna med att evakuera en person ur ett slutet utrymme. En anser att det övas 

alldeles för lite på denna typ av övning och att det dagliga arbetet i slutna utrymmen under 

praktikperioden, till exempel tankrengöring och inspektioner, gav mer än de få övningar 

som genomfördes. 

6.4 Hur respondenterna tänker  

Det fanns många likheter bland respondenternas sätt att tänka men det fanns också vissa 

skillnader. Ingen av respondenterna gick ner i ankarboxen och försökte rädda matrosen 

utan att hämta andningsutrustning först utan samtliga valde att larma initialt och såg till att 

evakueringsutrustning kom till platsen. Hälften av respondenterna gasmätte utrymmet 

innan de fortsatte med evakueringsarbetet medan övriga tre antog att det var en dålig 

atmosfär och jobbade efter det. En respondent hörde snabbt av sig till maskinpersonal och 

bad om en ventilationsfläkt för att se till att utrymmet blev ventilerat så snabbt som 

möjligt.  
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När respondenterna konstaterat att de inte fick plats i manluckan med BA-set på ryggen så 

gavs ett förslag på att de kunde gå ner med en EEBD. Detta skulle göra att de fick plats i 

manluckan med den på sig. De kvinnliga respondenterna sa att de inte tänker gå ner med 

en EEBD. Ett par av respondenterna kunde kanske tänka sig att snabbt gå ner med en 

EEBD för att ge den nödställde syre.  

 

Jag tror nog att jag kanske skulle kunna ta det beslutet men det känns som att jag skulle 

behöva läsa på mer hur EEBDer exakt fungerar 

 

6.5 Ambulanspersonalens påverkan 

Om olyckan inträffat när båten ligger till kaj och besättningen hade fått hjälp av 

ambulanspersonal så svarade fem av sex respondenter att tillvägagångssättet med 

evakueringen inte skiljt sig ifrån om man hade varit till sjöss utan extern hjälp. Samtliga 

respondenter var tveksamma till situationen och hur de skulle gå till väga när 

ambulanspersonal var på plats. Stora skillnaden är att samtliga fem hade överlämnat 

ansvaret för vården till ambulanspersonalen efter evakueringen är genomförd. 

 

Jag kommer lämna över ansvaret till ambulanspersonalen och bistå med det man kan. 

Jag hade litat mer på deras bedömning då de har bättre koll på det där. Men det är lite 

oklart, man övar ju alltid på att man är till sjöss. Man har ju inte så bra koll på hur 

samspelet mellan land och besättning blir. 

 

6.6 Svårigheter med evakuering  

Det som samtliga respondenter svarade var svårt med evakueringar var de slutna 

utrymmets utformning. Detta är ett återkommande svar från alla respondenter, att mycket 

av det svåra ligger i att utrymmena inte är till för att jobba i och att det är väldigt trångt. 

 

Selen som användes vid lyft av de nödställda ansågs vara en svårarbetad del av 

evakueringen. Att trä på en sele på en medvetslös person ansåg flera vara en mycket svår 

uppgift som tog tid. Då den nödställde hissades upp beskrev några att de varit med om 

problem i lyftet av den nödställde då den i ena fallet började snurra okontrollerat och i 

andra att den nödställde hade lyfts i en horisontell position och kom då inte genom 

manluckan. Två av respondenterna beskriver att en förebyggande åtgärd kan vara att ha 

rutin på att alltid ha sele på sig när man arbetar i slutna utrymmen.  
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Det behöver inte vara så omständigt om man har rutin på det. För då kommer man ju att 

spara tid när skiten träffar fläkten (när det inte går som det ska). 

 

6.7 Tidspress  

Samtliga respondenter gjorde en uppskattning på hur lång tid det tar att evakuera en person 

ur ett slutet utrymme. Svaren varierade mellan 20 och 60 minuter med ett snitt på 35. Tre 

av respondenterna uppskattade tiden till 20 minuter. En av respondenterna uppskattade 

tiden till 30 minuter och övriga två uppskattade tiden till 60 minuter. 

 

Jag tror att om personen behöver räddas på grund av att de inte kan andas, alltså 

syrebrist, så kommer personen antagligen vara död innan de har räddats. Är det 

dessutom farliga ämnen kombinerat med syrebrist, då tror jag definitivt inte att man 

hinner rädda. Om det är på grund av ett brutet ben så tror jag att det kanske tar uppemot 

en timme.  

 

Fig 1 visar ett kombinationsdiagram över hur lång tid respondenterna uppskattade att en 

evakuering ombord på ett fartyg skulle ta. 

 

Alla respondenter svarar att de aldrig har varit med om att man i samband med en övning 

har övat under tidspress. Det är dock några av respondenterna som nämner att man har 

kollat hur lång tid själva genomförandet av övningen tar. Två svar sticker ut. En av 

respondenterna svarar att man inte ens vet att tiden är en avgörande faktor för att rädda en 

person. Respondenten menar på att man övar mycket mer på till exempel, brand och 

sjukvård i samband med att man byter besättning hela tiden. Den andra respondenten tror 
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att man på grund av lathet inte orkar planera övningarna fullt ut eftersom det krävs lite mer 

för att planera en övning som ska utföras under tidspress. 

7 Diskussion  

Syftet med denna studien var att ta reda på hur övningar ombord förbereder besättningen 

för att evakuera personer ur slutna utrymmen.  

 

Respondenternas svar visar på att en evakuering är fullt möjlig att genomföra men svaren 

tyder på att man inte är särskilt förberedd på en evakuering från ett slutet utrymme ombord 

på fartygen. Respondenternas svar visar på att förberedelserna, innan ett arbete i ett slutet 

utrymme, inte är tillräckliga samt att övningarna inte tränar besättningen tillräckligt bra. 

Utrustning som användes för evakuering fanns alltid ombord på fartygen men 

respondenterna upplevde att man i vissa fall inte riktigt visste hur utrustningen fungerade. 

Detta stämmer inte överens med sjöfartens arbetsmiljönämnds teori som beskriver att en av 

orsakerna till olyckorna kan vara en brist på utrustning som krävs. Resultatet från 

undersökningen visar på att det istället kan vara en brist på kunskap gällande utrustning 

som kan vara orsaken till olyckorna.  

 

Majoriteten av respondenterna menar att det är många olika faktorer som spelar in för att 

lyckas med en evakuering. Faktorer som spelar roll är farlig atmosfär, hur utrymmet är 

utformat, yttre faktorer samt att en del av arbetsutrustningen är svårarbetad. Samtliga 

respondenter menar på att det inte går att rädda någon ur ett slutet utrymme om personen är 

utsatt för en farlig atmosfär. Ombord på Stolt Skua lyckades man evakuera en 

besättningsmedlem på fem minuter. Besättningsmedlemmen hade utsatts för en farlig 

atmosfär och blivit medvetslös. Trots den snabba evakueringen avled personen till följd av 

sina skador. En farlig atmosfär kan vara vanligt förekommande i slutna utrymmen. Syre är 

livsviktigt för kroppens överlevnad. Enligt Bjålie et al. (1998) så är nervcellerna i kroppen 

och framförallt hjärnan beroende av syret då det annars blir skadade. Uteblivet syre leder 

till medvetslöshet inom 30-40 sekunder och permanenta skador på hjärnan kan uppstå efter 

tre till fyra minuter. Efter fem minuter utan syre beräknas en människa vara hjärndöd. 

Därför är det viktigt att man så snabbt som möjligt påbörjar en evakuering ur det slutna 

utrymmet. Respondenternas uppskattning på hur lång tid en evakuering tar att genomföra 

varierade mellan 20 till 60 minuter. Genomsnittet på den uppskattade tiden för evakuering 
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blev 35 minuter, vilket visar på att sannolikheten för att en person ska överleva en 

nödsituation i en farlig atmosfär är väldigt låg och att kunskaper om detta är bristfälliga. 

 

Det är blandade uppfattningar om hur respondenterna har känt/känner sig förberedda på 

vad de ska göra vid en nödsituation gällande slutna utrymme. Samtliga respondenter svarar 

att det övas för lite på denna typ av nödsituation och att detta i följd bidrar till att man kan 

känna sig osäker på vad man ska göra i nödsituationen. Enligt MSBs rekommendationer så 

är övningarna nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera kriser.  

Bernhardsson och Alexandersson (2018) skriver att det är viktigt med övningar som 

engagerar besättningen till att tänka själva. Syftet ska vara att förmedla kunskap om risker 

och tillvägagångssätt för att utföra evakueringen. Resultatet backar upp detta och visar på 

att den information respondenterna själva vill ha under en övning är vad deras specifika 

roll är vid just denna typ av olycka samt att övningsledarens roll anses vara mycket viktig. 

Respondenterna svarar att det är övningsledarens ansvar att förmedla informationen på ett 

lärorikt och intressant sätt. Detta stämmer även överens med Johansson och Liljered (2016) 

studie där de beskriver att ledaren ses som en avgörande faktor för hur övningen kommer 

att upplevas. En bra övningsuppbyggnad kan bidra till att fördjupa de anställdas kunskap. 

 

Samtliga respondenter menar på att övningarna för slutna utrymmen har varit varierande 

gällande teoretiskt eller praktiskt genomförda övningar. Engagemanget ombord på fartygen 

upplevs hos respondenterna vara varierande. På de fartyg där det varit mindre engagemang 

har detta resulterat i att man fått sämre och mindre givande övningar. Majoriteten av 

respondenterna menar på att tiden inte räcker till och att det till följd blir bristande 

engagemang hos besättningen. Detta kan vara en annan bidragande faktor till att 

respondenterna känner sig osäkra på hur de ska agera vid en nödsituation.  

 

Samtliga respondenter har samma tillvägagångssätt gällande hur de agerar om ett arbete 

övergår till en nödsituation. I scenariot som beskrevs för respondenterna valde ingen att gå 

ner i det slutna utrymmet utan korrekt utrustning. Alla följde i stort IMOs guidelines för 

slutna utrymme som säger att ingen får påbörja livräddning förrän personal och rätt 

utrustning kommit till platsen (IMO resolution A.1050 (27)). Resultatet ger en indikation 

på att riskerna med att beträda ett slutet utrymme har beskrivits väl under övningarna 

ombord och att samtliga respondenter har tagit till sig informationen. Jämförs 

respondenternas beslut med tillvägagångssätten hos besättningen ombord på Viking Islay 
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så ser man en tydlig skillnad på agerandet. Det är dock viktigt att påpeka att scenariot som 

presenterades för respondenterna skedde i en lugn miljö där respondenterna hade god tid 

att tänka efter och agera till skillnad från den verkliga nödsituationen. En annan faktor som 

skiljer sig ifrån scenariot är att respondenterna ska rädda en fiktiv person. Enligt Shruda et 

al. (1993) så är det mycket vanligt att en närstående vän eller kollega har hittats avliden 

eller svårt skadad i samma utrymme i närheten av den nödställde. Detta beror på att man 

agerar efter känslor och instinkt, då man vill hjälpa sin vän eller kollega.  

 

I studien av Carlsson och Saarela (2013) beskrivs att kunskapen hos besättningen är av 

stor vikt när man tar hjälp av ambulans i nödsituationer. Det beskrivs att 

ambulanspersonalen inte vet riskerna ombord och vill därför att besättningen ska informera 

dem när de kommer ombord. Resultatet från scenariot visar att respondenterna skulle 

överlämna ansvaret för vård till ambulanspersonalen när den nödställda har blivit 

evakuerad. Majoriteten väljer alltså att inte ta hjälp av ambulanspersonalen i evakueringen 

men känner sig lite tveksamma till beslutet. En respondent svarade att hen kan tänka sig att 

lämna över allt ansvar till ambulanspersonalen som då får leda evakueringsarbetet och 

livräddningen. Respondenten menar att ambulanspersonalen har bättre kompetens inom 

området. Resultatet belyser en kunskapsbrist då respondenterna med säkerhet inte vet hur 

de ska gå tillväga.  

 

Agerandet skiljer sig även åt när respondenterna får tillgång till en EEBD. De kvinnliga 

respondenterna står fast vid sitt beslut om att inte beträda utrymmet förrän korrekt 

utrustning är på plats, medans två manliga respondenter kunde tänka sig att snabbt gå ner 

med en EEBD för att ge den nödställde syre. Kvinnornas agerande stämmer överens med 

Sjöberg (2016) studie då alla kvinnliga respondenter valde att inte riskera sig själv eller 

någon annan vid evakueringen. Två av de manliga respondenterna kunde dock tänka sig att 

ta risken att gå ner med en EEBD för att påskynda evakueringsarbetet samt att få ner syre 

till den nödställda.  

 

Enligt (MSC/Circ.849) får dessa endast användas vid flykt och inte som personlig 

skyddsutrustning vid livräddning ur slutna utrymmen. Samtliga respondenter var dock 

osäkra på om en EEBD kunde användas som personlig säkerhetsutrustning för att evakuera 

en person. Resultatet visar på att kunskapen om utrustningens funktion och begränsningar, 

i detta fall, EEBD, inte har förmedlats. Detta borde kunna anses vara viktig information att 
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få om sin utrustning då detta oftast plockas fram i samband med förberedande av arbetet i 

slutna utrymmen. Ombord på Viking Islay användes en EEBD som personlig utrustning 

vid evakueringen vilket ledde till ytterligare ett dödsfall. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Metoden som användes för att samla data till arbetet fungerade bra. Dock upptäcktes det 

när resultatet skulle sammanställas att intervjuerna kunde haft mer djupdykande frågor och 

att intervjuledaren kunde följt upp frågorna på ett bättre sätt för att få ut fördjupade svar. 

Frågeställningarna i syftet bröts ned i teman. I transkriberingarna kunde respondenternas 

svar senare identifieras i de olika teman som valts ut. Detta system fungerade bra när 

resultatet skulle sammanställas. Vissa av de teman som användes togs sedan bort då de ej 

berörde arbetets syfte.  

 

Undersökningen involverar för få respondenter för att kunna bevisa att fartygen övar för 

lite på evakuering av slutna utrymmen. Arbetet belyser dock att det finns en tendens till att 

besättningar inte övat så pass mycket så att de är förberedda på en evakuering ur slutet 

utrymme. En kvantitativ undersökning kunde kompletterat studien med statistik som hade 

kunnat stärka resultatet. Detta hade troligtvis gjort arbetets resultat mer rättvisande. 

Avgränsningen som gjordes till svenska sjöfartshögskolor begränsar arbetet negativt. 

Problemet som arbetet försöker att belysa undersöktes bara inom en liten del av sjöfarten. 

Hade ett större arbete genomförts där många olika nationaliteter deltar i undersökningen 

hade det blivit mer rättvisande resultat gällande arbetets syfte.  

 

7.2 Slutsats  

Arbetets resultat belyser en brist på kunskap gällande evakuering ur slutna utrymme. 

Arbetet visar att man övar för lite på detta och att besättningarna inte får den kompetens 

och rutin som krävs för en effektiv evakuering. Slutsatsen kan därför göras, att övningarna 

inte förbereder besättningen tillräckligt bra för att genomföra en evakuering ur slutet 

utrymme. 
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8 Förslag till vidare forskning  

I vårt arbete upptäcktes det att det inte fanns en klar bild över hur man skulle gå till väga 

om det kom yttre resurser till en nödsituation. En undersökning på hur besättningar 

hanterar en sådan situation hade varit intressant att fördjupa sig i. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Rubrikerna är olika teman. (Det fetmarkerade är huvudfrågorna, resterande är 

följdfrågor). Scenariot jämföras mellan respondenterna samt med olyckan ombord på 

Viking Islay 

 

Övning 

Hur ofta hade ni inträden i slutna utrymmen ombord?  

Hur utfördes övningar ombord gällande slutet utrymme? 

- Övade ni på att evakuera någon från ett slutet utrymme? 

o Hur utfördes övningen då? 

o Varför var de upplagda så tror du? 

o Vad va det som var det svåra med evakueringen? 

- Upplever du att man kan rädda någon ombord vid ett nödläge av denna typ? 

- Hur snabbt tror du att ni kan evakuera någon från ett slutet utrymme? 

- Övande ni någon gång med tidspress? 

o Varför? Varför inte? 

Vilka deltog i övningen? 

- Varför deltog inte vissa? 

- Tycker du att alla ska behöver delta i en sådan övning? 

- varför? 

Gav övningsledaren relevant information för övningens tillvägagångssätt? 

- Vad tycker du är relevant information i denna typ av övning?  

- Vad anser du att en bra övningsledare är?  

Vad kände du att du lärde dig på övningarna? 

- Vad anser du fungerar bäst för att lära dig?  

Gjordes en debriefing efter övningarna? 

- Hur upplevde du den? 

- Vilka va med på debriefingen? 

- Varför va inte vissa med tror du? 

- Anser du att debriefingen är viktig? 

Om du vaknar mitt i natten av general alarmet och du får meddelande via PA-

systemet där vaktgående befäl säger att en av matroserna ligger i SB ballasttank och 

är ej kontaktbar. Hur bekväm känner du dig med vad du ska göra då? 

- Om detta skulle hänt på riktigt, hur tycker du att övningarna har förberett dig? 

Utrustning 

Vad hade ni för utrustning ombord? 

Användes den utrustning ni hade ombord som är avsedd för evakuering av personer 

vid övning? 

- Varför används den inte?  

- Hur används utrustningen? 

- Var den användbar för ändamålet?   

- Gavs det tillräckligt med information om hur och när utrustningen används?   

- Hur bekväm känner du dig med den utrustningen? 

Scenario baserat på Viking Islays olycka 2008 

OBS!!! Dessa förutsättningar ges till respondenten OBS!!! 

Du befinner dig på ett supplyfartyg ute till sjöss. Ni är totalt sju man ombord på fartyget. 

Du är styrman och ska med din matros utföra ett jobb i ankarboxen som är placerad under 



 

II 

 

förpiken. Ni har öppnat en manlucka i durken som är 40cmx40cm och kvadratformad. 

(Detta visas genom att lägga fram en egenkonstruerad mall som är i verklig skala 1:1) 

Trots era förberedelser innan ni går ner i ankarboxen så har du glömt dina handskar. Du 

springer snabbt iväg och hämtar dem och ber matrosen att vänta. När du kommer tillbaka 

ser du att matrosen inter är på plats. Du kollar ner i ankarboxen och ser då att han ligger 

ner och är okontaktbar.  

Hur skulle du gå tillväga i denna situation? 

(Respondenten får fritt förklara vad den hade gjort)  

Förutsättningarna ändras i scenariot 

Kocken ombord har hört larmet och kommer springandes med en EEBD som du får plats 

med för att komma ner i tanken snabbt.  

Hur hade ditt agerande skiljt sig från de tidigare förutsättningarna? (Respondenten 

får fritt förklara vad den hade gjort)  

Förutsättningarna ändras i scenariot 

Du har samma förutsättningar som i första scenariot men du ligger till kaj. Ambulansen är 

nu på plats. 

Hur hade ditt agerande skiljt sig ifrån de första förutsättningarna? (Respondenten får 

fritt förklara vad den hade gjort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Manlucka  
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