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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka omgivningsmedvetenhet hos 

besättningsmedlemmar som arbetar vid förtöjningsplatser. Olyckor vid förtöjning sker 

varje år. De som arbetar på förtöjningsplaten arbetar med stora krafter under en tidspress, 

därför är det intressant att undersöka en besättning som avgår och lägger till kaj mer än 

två gånger på ett dygn. Verktyget Omgivningsmedvetenhet (engelska: situational 

awareness) kommer ifrån sjöfartens bryggtjänstgörning (engelska: Bridge resource 

Management) och är ett verktyg för att förbättra säkerheten. Undersökningen gjordes på 

ett kvalitativt sätt med semistrukturerade intervjuer för att lättare kunna fånga upp 

respondenternas egna synpunkter och erfarenheter. Resultatet visar att 

omgivningsmedvetenheten manifesteras genom att besättningsmedlemmarna är 

uppmärksamma och vaksamma på till exempel om någon kollega står i en riskzon eller 

om en tross är för sliten. Riskområden ansågs vara där det är störst risk för snapback. Till 

exempel vid klys, pollare och bakom trumman vid förtöjningsspelet. 

 

Nyckelord 

Förtöjning, omgivningsmedvetenhet, risk, sjöfart, riskområde 
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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate situational awareness within the crew, working 

on the mooring station. Accidents at the mooring station occur regularly. Those who are 

working at the mooring station handle large forces under a time pressure, therefore it is 

of interest to investigate the crew onboard vessels that moor and unmoor more than four 

times a day. The tool situational awareness comes from the maritime Bridge Resource 

Management, it is used to improve safety. This was a qualitative study and semi-

structured interviews were carried out to make it easier to capture the respondents’ 

thoughts and experiences. The results showed that situational awareness is manifested 

through the crew in the form of attention and vigilance. High areas were regarded as as 

those with a high potential for snapback. These areas were highlighted as those in the 

immediate proximity of fairleads fairleads, bollards and behind the drum where the 

mooring line is stored. 
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1. Inledning 

Att förtöja ett fartyg till en kaj är för många personer ett dagligt arbete. Det är ett arbete 

som består av många riskmoment som t.ex. snapback och risk för klämning då man 

hanterar spel som drar trossar med stor kraft. Enligt United Kingdom Protection and 

Indemnity Club (2019) grundar sig fenomenet snapback i att en syntetisk förtöjningstross 

som utsätts för spänning vid förtöjning, detta leder då till att trossen lagrar energi och blir 

en aning längre. När den spända trossen väl ger vika så kan den snärta tillbaka mot 

fartyget i hög fart och träffa en person, därav snapback. Till följd av detta så arbetas det 

oftast under en tidspress vilken kan bidra till stress som leder till att de som arbetar lätt 

kan missbedöma eller misstolka situationer som sedan leder till olyckor ( Magnusson & 

Jansson, 2007). Detta förutsätter att personalen som arbetar vid dessa stationer är 

utbildade och har en medvetenhet om riskerna och situationen vid förtöjning. Inom 

sjöfarten används så kallat BRM (bridge resource management), detta är ett verktyg för 

att förbättra säkerheten i sjöfartsrelaterade verksamheter och därmed förhindra att olyckor 

och att de upprepas (Hetherington et al, 2006). 

 

BRM är indelat i olika kategorier. En central del är omgivningsmedvetenhet (engelska: 

situational awareness). Att vara medveten om sin omgivning är en nödvändighet för att 

undvika olyckor och förhindra incidenter som lätt skulle kunna uppstå samt att inte förbise 

eventuella faror. Marine Resource Management workbook (2014) beskriver ett exempel 

om man föreställer sig en pool, och tänker att man skulle hoppa ner i den. Då har man en 

mental bild om hur det borde vara eller som man vill att det skulle vara, medans i 

verkligheten så är poolen tom. Omgivningsmedvetenhet är att kunna anse skillnaden på 

den mentala bilden man har och hur verkligheten egentligen är (Ibid). Tre nivåer ingår: 

nivå ett: uppfattning (engelska: perception) vilken innebär insamling av information om 

situationen; nivå två som innebär hantering av information (engelska: comprehension) 

och lägger upp en mental bild av situationen och den tredje nivån projektion eller 

förutsägelse (engelska: projection) som handlar om hur situation kommer att se ut längre 

fram (Ibid). Omgivningsmedvetenhet som begrepp används huvudsakligen på 

navigationsbryggan för att navigera säkrare, till exempel att läsa av andra fartyg i radarn 

och plotta kurs.  
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På en förtöjningsplats skulle begreppet omgivningsmedvetenhet kunna tillämpas på en 

mängd olika sätt, följande är ett exempel. Nivå ett skulle kunna innebära uppfattning av 

olika faktorer i miljön omkring förtöjningsplatsen. Ett exempel kan vara, vart den som 

sköter spelet till trossarna står, hur slitna är trossarna, om det är någon som står i vägen 

om en tross skulle gå av och hur många som befinner sig på platsen. Denna information 

behövs för att få en medvetenhet om situationen om den miljön en befinner sig i. Nivå 

två, hantering av den insamlade informationen som används för att ta beslut. Ett annat 

exempel, man upptäcker att det är en tross som är mycket sliten eller håller på att gå av 

och att man då tar beslutet att byta tross eller inte använder den alls. Det skulle samt kunna 

vara att en person står i en snapbackzon och riskerar att få trossen på sig om den skulle 

gå av. Nivå tre, förmågan att kunna förutsäga en möjlig situation som kan eller kommer 

att ske - vid slutdelen av en förtöjning då trossar skall spännas åt och baserat på nivå 2 

veta att en tross kommer gå av om den spänns hårdare. Bland andra Sharma, et al, (2019), 

Grech et. al. (2002), Hetherington, et. al, (2016) skriver om omgivningsmedvetenhet 

inom den marina sektorn. Detta arbete behandlar omgivningsmedvetenhet från ett 

förtöjningsperspektiv. 

 

Säkerheten ombord är mycket viktig för att undvika och minimera olyckor och deras 

omfattning. Säkerheten inom sjöfarten regleras av IMO, International Maritime 

Organisation, ett FN-organ som arbetar med alla länder som verkar inom sjöfart. IMO tar 

beslut om vilka konventioner, rekommendationer och protokoll som ska följas.  SOLAS, 

Safety Of Life At Sea, är en konvention framtagen av IMO som bland annat behandlar 

vilken minimiutrustning ett fartyg ska ha när det kommer till livräddning och brandskydd; 

exempelvis, hur stor kapacitet ska livbåtar/livflottar klara av och vilken brandskyddsklass 

fartygets väggar ska ha. ISM-koden, International Safety Management Code är tvingande 

och måste följas av fartyg och rederier, med syfte att förhindra omfattande skador och 

dödsfall samt skador på fartyg och den marina miljön. ISM-koden sätter en 

minimumstandard vad gäller utbildning och certifikat som behövs för att arbeta till sjöss, 

STCW, Standards Of Training Certification and watchkeeping for Seafarers (2016). 

Safety management system (SMS) är ett system framtaget ur ISM-koden (2018) för att 

kunna hantera IMO kraven. Systemet fungerar som en checklista med arbetsuppgifter 

som berör underhåll, kontroll och inspektion av utrustning. Omgivningsmedvetenhet 

beskrivs av IMO i MSC.1/Circ.1367 (2010) som en effektiv förståelse oberoende av 
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aktivitet associerad med den maritima miljön som kan påverka säkerhet, ekonomi eller 

miljön. 

 

1.1 Problematisering 

United Kingdom Protection and Indemnity Club, förkortat UK P&I (2009), är ett 

försäkringsbolag för fartyg, dess statistik sammanställd från förtöjningsolyckor mellan 

1987 och 2009, visar att i samband med förtöjningsolyckor skedde 14 procent i dödsfall, 

utöver det omfattades 51 procent i allvarliga olyckor. Transportstyrelsens statistik (2018) 

från inrapporterade olyckor mellan 2013 och 2017, visar att 23 procent av olyckorna 

omfattar förtöjning, lastning och lossning med ett ospecificerat procentantal relaterat till 

förtöjning.  I november 2018 ombord m/s Envik, förtöjd i Degerhamn skadades en matros 

allvarligt vid avgång från kaj. Denna matros avled senare på sjukhus till följd av skadorna 

som orsakades. Matrosen hade arbetat ensam i aktern, och sedan tagit ett löst objekt och 

låst manöverspaken till spelet så att trossen hivades (drogs in till fartyget) i hög hastighet 

och vid ett skede hade matrosen halkat och fastnat mellan trossen och spelet 

(Haverikommissionen, 2018). I januari 2013 m/s Kurland, under en förtöjning vid en kaj 

i Husum Paper and Pulp Mill arbetade två personer med förtöjningen på backen. Den 

förliga trossen brast då den var utsliten och användes i låga temperaturer, detta resulterade 

med att en av arbetarna träffades av trossen som gått av och till följd avled på väg till 

sjukhus (Haverikomissionen, 2013). I augusti 2007 omkom en styrman vid en 

förtöjningsolycka. När m/s Dublin Viking avgick från sin standard kaj, vid ett skede under 

förtöjningsarbetet så drogs trossen in på fartyget istället för att släppas ut. Detta ledde till 

att trossen gick av och rappade tillbaka mot fartyget. Den farande trossen träffade 

styrmannens ben som resulterade i frakturer i båda benen och hade nästan kapat det 

vänstra benet. Fartygets sjukvårdsgrupp var på plats kort efter olyckan tillsammans med 

kaptenen. Blödningarna som uppstod var svåra att stoppa. Styrmannen fördes till sjukhus 

men avled efter sex dagar. Vinschoperatören som körde förtöjningsspelet försökte 

samtidigt som denne lyfte på akterrampen för att säkra den. Operatören hade hanterad 

vinschen innan och visste att de fungerar åt motsatta håll. Då operatören var distraherad 

med att lyfta rampen och sedan skulle köra förtöjningsspelet gjordes misstaget att trossen 

hivades istället för att slacka, vilket resulterade i olyckan. (MAIB, 2008) 
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Trots ett omfattande rapporteringssystem med olycksrapporter och tillbudsrapporter, är 

det intressant att sjöfarten inte fokusera mer på riskerna och farorna med arbeten på 

förtöjningstationer, särskilt från ett omgivningsmedvetenhetsperspektiv. Riktlinjer och 

regelverk finns som bestämmer över hur förtöjningsutrustning ska kontrolleras och 

inspekteras (ISM 2018), vidare preciserade i safety management systems. En 

kunskapslucka inom begreppet omgivningsmedvetenhet anpassat till förtöjningsstationer 

verkar finnas.   
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2. Syfte 

Syftet är att undersöka omgivningsmedvetenhet hos sjöfarare vid förtöjningsstationer. 

Följande frågor besvaras utifrån sjöfararnas perspektiv för att belysa detta syfte. 

 

- hur påvisas omgivningsmedvetenhet hos besättningen vid förtöjningstationer? 

- vart anser besättningen att största riskområden på en förtöjningsstation finns? 

 

2.1 Avgränsning 

Besättning på svenskflaggade färjor från samma rederi som går på olika linjer 

intervjuades. Besättningen arbetar på fartyg som avgår kaj mer än två gånger under 

vinterhalvåret, vid sommarsäsong kan antalet avgångar vara fyra gånger på ett dygn. 
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3. Metod 

Den kvalitativa metoden passade bra då målet med studien är att lyfta fram synpunkter 

och erfarenheter hos respondenterna. Fakta och insamling av information gjordes genom 

att söka efter vetenskapliga artiklar och arbeten om ämnet BRM och de delar som berör 

arbetet, dels för att skapa en definition av vad det är men också för att få en större 

förståelse för vad det innebär. Intervjuer valdes som undersökningsmetod. Patel och 

Davidsson (2011) menar att syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den intervjuades uppfattning om 

något fenomen. 

 

Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade, en mall med frågor förbereddes utifrån 

arbetets syfte och frågeställning med plats för följdfrågor. Frågorna utformades på så 

sådant sätt för att kunna få en djupare förståelse samt att lyfta respondentens egna 

erfarenheter och synpunkter. Utformningen på intervjufrågorna såg till att relevant 

information delgavs från respondenten för att få ett bättre resultat. Innan intervjuerna tog 

plats gjordes en pilotintervju, där frågorna testades med en respondent som arbetade inom 

området som respondenterna i arbetet. 

 

I intervjun användes öppna frågor utan att ställa dem på ledande sätt till specifika svar, 

detta för att inte påverka respondenten enligt Patel och Davidsson (2011). Därav ett svar 

utifrån respondentens egna uppfattningar och erfarenheter. Följdfrågor ställdes också så 

att respondenten skulle kunna utveckla sitt svar eller tänka vidare om det var relevant. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Under transkriberingen redigerades 

interjektioner såsom ”mm” och ”eh” bort, samt att påbörjade och ovavslutade meningar 

inte togs med. Anledningen till detta är för att talspråket bättre skulle översättas till 

skriftspråk. Utöver det gjordes ändringar på känslig information som till exempel, namn 

på människor, fartyg och rederi. Denna information substituerades mot en mer diskret 

term så som, ”respondent” eller ”fartyget”.   

 

När det gäller datainsamling: förberedelser, utförande, transkribering och analys följde 

en struktur vilket pilotintervjun lade till grund för allt fortsatt arbete, detta i linje med 

Patel och davidsson (2011) och Denscombe (2016). Själva texten till examensarbetet 
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skrevs och justerades i enlighet med skrivprocessen beskriven av Patel och Davidsson 

(2011). Resultatet av den insamlade datan delades upp i egna rubriker och underrubriker, 

för att göra resultatet tydligare. 

 

3.1 Urval 

De som valdes att intervjuas var sjöfarare som arbetade på förtöjningsstationerna: 

matroser, båtsmän och 2:a styrmän. Sjöfarare inom tre befattningar intervjuas för att dels 

få en större uppfattning och olika aspekter, och dels att samla in data kring olika 

erfarenheter och synvinklar om ämnet. 

 

3.2 Etiska ställningstaganden 

Eftersom detta arbete behandlade människor genom personliga intervjuer var det viktigt 

att förhålla sig till de fyra forskningsetiska kraven enligt Vetenskapsrådet (2002).  

 

Först och främst nämns informationskravet att förhålla sig till. Det innebar att 

respondenterna fick information om arbetets syfte och varför den genomfördes. De var 

informerade att deltagande av intervjuerna var frivilligt och att de hade möjlighet att 

avbryta när de ville under intervjuens gång. Ett missiv skickades ut vid förfrågan om 

intervju där det framgick vad arbetets ämne och syfte var. Innan intervjuerna tog plats 

fick respondenterna skriva på ett samtyckesformulär där information fanns om hur det 

inspelade materialet skulle sparas och användas, samt hur länge det skulle sparas innan 

det raderades. När det gäller samtyckeskravet innebär det att respondenterna själva fick 

bestämma över sitt deltagande av intervjun. Alltså att de inte hade varit tvingade eller 

pressade att delta. För att stärka samtycket fick respondenterna skriva på 

samtyckesformuläret och om de ville behålla en påskriven kopia. För att följa 

konfidentialitetskravet gäller det att alla uppgifter om respondenterna och annan känslig 

information togs bort i sin helhet, och bara befattningen på respondenterna var kvar. 

Därav kunde man ej ta reda på eller identifiera respondenterna utifrån deras befattning. 

Slutligen har vi nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet enbart 

behandlades och användes till detta arbetes syfte. Allt insamlat material förstördes efter 

att uppsatsen blev färdig, det vill säga att de skriftliga transkriberingarna och ljudfilerna 

raderades 
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3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Intervjuer med totalt sju besättningsmedlemmar från två fartyg inom samma rederi, ger 

inte en fullständigt representativ bild över hur det ser ut för den hela svenska sjöfarten 

och sjöfarare. Däremot ger det en inblick och vägvisande i hur sjöfarare som arbetar på 

förtöjningsplatser kan se på faror, och vad de gör för att behålla och öka säkerhet både 

för sig och sina kollegor. Eftersom de flesta respondenterna har varit verkställande 

ombord på andra fartyg, olika trader och rederier så har de med sig erfarenheterna 

därifrån, vilket bidrar till arbetets tillförlitlighet. 

 

Det är inte möjligt att fastställ om respondenternas svar är helt sanningsenliga. Det kan 

vara så att respondenten svarar vad som denne tror att intervjuaren vill ha som svar. Syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 

hos något, till exempel uppfattningar om något fenomen och att detta då innebär att man 

aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är ett 

sanningsenligt svar på en fråga (Patel och Davidsson, 2011). Däremot stärks 

trovärdigheten i respondenternas svar då de svarar likadant eller med snarlik information 

på samma fråga.  

4. Tidigare studier  

Omgivningsmedvetenhet delas in i tre nivåer. Dessa nivåer är uppfattning, hantering och 

projektion, alla tre nivåerna är nödvändiga för att få korrekt bild över sin omgivning och 

situation. Sharma et al., (2019) beskriver nivåerna inom omgivningsmedvetenhet med 

utgångspunkten i navigationsbryggan. Första nivån förklaras som uppfattning av 

informationen som finns runt om. För en navigatör kan det vara information som till 

exempel GPS position, fart, kurs, stävriktning och trafik. Dessa är då nödvändiga för att 

få en uppfattning för att sedan få en medvetenhet. Vidare förklaras andra nivån som 

hantering av sin rådande situation med den information som har erhållits från 

uppfattningen som fåtts. För en navigatör skulle det kunna vara parametrar som närmaste 

passage avstånd till fartyg (CPA) eller den kvarvarande tiden till det närmaste passage 

avstånd  till fartyg (TCPA). Detta ger en betydelse när det gäller andra fartyg i närheten. 

Denna medvetenhetsnivå ger en viss betydelse till den rådande situationen och hjälper 
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navigatören att bestämma en åtgärd, om det krävs. Slutligen den tredje nivån förklaras 

som navigatörens förmåga att göra förutsägelser för vad som kan komma att ske inom 

kort framtid. Detta baseras på hur navigatören har uppfattat situationen samt med 

hjälpmedel som vektorer i radarmonitorn eller simuleringar i radarn, som ger en 

projicerad bild av vad som möjligen skulle kunna ske.  

 

Trötthet och utmattning, omgivningsmedvetenhet, kommunikation beslutsfattande, 

lagarbete, rådande hälsa och stress anses vara de vanligaste faktorerna för att olyckor sker 

ombord på fartyg (Hetherington, et. al, 2016). I Hetheringtons sammanställning av 

information från tjugo andra studier visar det sig att säkerhetskulturen ombord ett fartyg 

påverkar om individer beter sig på ett säkert sätt. 

 

Wikberg et al (2016) visar att av de största bidragande faktorerna som leder till olyckor 

ombord fartyg var trossar i dåligt skick. Med hjälp av analysmodellen HFACS-MA har 

tjugofyra olycksfallsrapporter analyserats, och den största bidragande faktorn är 

förutsättningarna, som dem i studien kallade preconditions för besättningarna. Studien 

upplyser förtöjningstrossar som har varit i dåligt skick och därav brustit, som i vissa fall 

resulterat i dödsfall eller allvarliga olyckor. Misstag och bristande uppmärksamhet har 

lett till allvarliga olyckor. I samband med hantering av trossar och förtöjningsspel har 

femtiotvå olyckor skett mellan 2009 och 2019 varav tre sjöfarare har avlidit 

(Transportstyrelsen, 2019). Det menas att det allra vanligaste (sjutton av de femtiotvå) är 

att trossen fastnar och går av eller rappar till och träffar någon, vilket ofta leder till 

frakturer. Det är vanligt att fastna med handen eller foten i en bukt (krok/slinga) och att 

även dessa typer står för sjutton olyckor. Hälften av de sjutton olyckorna har någon fastnat 

med en arm eller hand, resterande halvan har fastnat med en fot eller ett ben. Amputering 

av kroppsdelar har vid åtta tillfällen behövts. I övrigt är det inte ovanligt att personal 

skadar sig i samband med att hoppa iland för att lägga på eller ta av trossen från pollaren 

och skadar sig i själva hoppet eller att de fastnar mellan tross och pollare vid hantering av 

trossen. Slutligen är det personliga skyddet begränsat inom förtöjningsmoment annat än 

noggrannhet med förberedelser och en ständig vaksamhet. Att arbeta ensamt är inte 

rekommenderat, andra riskområden påstås vara sliten utrustning eller att stressa i 

samband med förtöjning. 
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Ett stort antal av de undersökta olyckorna skedde på grund av förlorad 

omgivningsmedvetenhet visar en studie kring brist på omgivningsmedvetenhet hos 

sjöfarare (Grech et. al., 2002). Analys av många olycksrapporter gjordes för att se i vilken 

utsträckning omgivningsmedvetenhet var relevant inom handelsflottans arbete. Dessa 

gjordes manuellt och med ett analysverktyg, Leximancer tool då den har förmågan att 

snabbt analysera stora mängder text; en jämförelse mellan manuell analys och 

Leximancer tool ingick som en delstudie. Resultatet visade att verktyget är jämförbart 

med manuell analys, vilket föreslår att det är ett användbart system för analyser av 

olycksrapporter inom olika sektorer. 

 

Alternativa förtöjningsanordningar (Davidsson, et.al, 2013) är en studie som undersökte 

hur svenska hamnar ställer sig till nya alternativ till förtöjning än konventionell. Bland 

annat för att minska mängden arbete med trossar, men också för att de som arbetar på 

kajen i samband med förtöjning. Arbetet genomfördes genom att intervjua representanter 

för svenska hamnar, Göteborg, Malmö, Trelleborg och Stockholm. I arbetet nämner de 

riskerna med förtöjningsarbetet samt visas det att statistiken för olyckor är hög. Slutsatsen 

visade sig vara att kostnaderna var för höga föra att hamnarna skulle investera i nya 

system då de fortfarande var relativt obeprövade. 

 

4.1 Teori 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyddsanordningar och skyddsåtgärder 

på fartyg (2005), som gäller svenska fartyg och är framtagen av Sjöfartsverket. Dessa 

föreskrifter är bindande rättsregler för myndigheter och enskilda. Kapitel 15 i denna 

föreskrift behandlar bland annat förtöjningsanordningar, kommunikation samt nockar och 

lintrummor. Till exempel, 5§ som syftar till att manöverplatsen för förtöjningsspel sak 

vara utformad så att operatören av förtöjningsspelet är skyddad och har god uppsikt över 

arbetsområdet.  

 

De riktlinjer som regulerar konstruktion av förtöjningsarrangeman som till exempel SWL 

(Safe working load) på förtöjningsutrustning och MBL (Maximum breaking load) för 

trossar ombord fartyg av olika storlekar hittas i MSC/Cric.1175. Dessa riktlinjer är 

utgivna och reglerade av SOLAS regel II-1/3 – 1/8 (2014) och är gällande internationellt. 
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Ur SOLAS är ISM-koden (2018) framtagen och gäller alla fartyg som omfattas av 

SOLAS och är även obligatorisk för fartyg och rederi. Syftet med ISM-koden är att skapa 

en minimistandard för säkerhet för fartyg, rederi och managementbolag. ISM-koden har 

som mål att garantera säkerheten i sjöfarten och att förhindra att människor allvarligt 

skadas eller omkommer, samt att förhindra skador på den marina miljön. Paragraf 10 i 

ISM-koden handlar om underhåll av fartygets utrustning och hur besättningen ombord 

bör förhålla sig det enligt regulationerna. Rederi ska se till att det finns procedurer som 

försäkrar att fartyget är underhållet i enlighet med riktlinjer och regler. För att stämma 

överens med reglerna ska rederiet se till att; inspektioner hålls vid jämna mellanrum, att 

brister och fel som upptäcks rapporteras in samt eventuell orsak, att lämpliga åtgärder 

vidtas och att dokumentation av alla aktiviteter som berör underhåll görs. 

 

Rederi ska se till att upprätta procedurer i SMS eller Ship Management System. Systemet 

är framtaget i enighet med ISM-koden för att kunna hantera kraven på säkerhet från  IMO. 

Systemet som fungerar som en manual ombord, för att till exempel identifiera utrustning 

och tekniska system som vid haveri kan leda till farliga situationer. SMS ska inkludera 

kontroll av utrustning som inte används kontinuerligt utan används som reserv. Den ska 

då användas som en instruktionsbok och se till att besättningen utför sina respektive 

arbetsuppgifter på ett säkert sätt. I SMS:en finns checklistor för vad som ska inspekteras 

och kontrolleras, fördelen med checklistor är att man får ett kvitto på vad som har gjorts 

och inte. 

 

UK P & I statistiska sammanställning av olyckor illustrerar tänkbara och sannolika 

snapback-zoner (se bilaga A). Dessa zoner finns vid klys, pollare och precis bakom 

trumman där trossen rullas in eller ut. Risken att stå på dessa platser är att bli träffad av 

en tross som flyger tillbaka mot fartyget då den har gått av. 
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras den insamlade informationen från de utförda intervjuerna. 

Resultatet presenteras baserat på de teman som arbetet berör; manifestation av 

omgivningsmedvetenhet och farozoner inom förtöjningsplatsen. För att behålla 

anonymitet på respondenternas svar kommer de att benämnas i befattning och vilken 

ordning de intervjuades i, till exempel ”styrman 1” samt att namn på fartyg ändras till ”ett 

fartyg” 

 

5.1 Manifestation av omgivningsmedvetenhet 

Respondenternas svar om deras omgivningsmedvetenhet i form av intryck på 

förtöjningsstationen var likartade. Intryck så som; vart de själva och kollegor står, hur 

kraftigt trossar var spända, riskområden och om det fanns slitage på trossar. Flera av 

respondenterna nämnde att det är viktigt att ha koll på mindre erfarna kollegor då de har 

lättare att ställa sig på osäkrare platser. 

  

Man ser till att ingen står fel och någon som inte är lika erfaren eller kommer nån ny som 

inte är lika erfaren, ser man att dom står dåligt så är det så att man får flytta på dem, det är 

väl det viktigaste. (Styrman 1) 

 

I frågan om vilka för- och nackdelar som fanns med att angöra och avgå en kaj flera 

gånger på ett dygn, så såg svaren lite olika ut men hade ändå likvärdigt innehåll. 

 

Fördelen är väl att allting sitter i rutin kanske men det är väl mest nackdelar. Det blir mer 

slitage, mindre sömn, trötthet kanske och man är inte lika uppmärksam. Man kanske inte 

är uppmärksammar vad som händer runt om och vad som sker, och bara gör det som är 

inmatat. Man blir som en robot, och allt annat runt omkring finns inte. (Matros 3) 

 

Ett likvärdigt svar gavs av en annan respondent, med samma tema som åvanstående svar. 

 

Fördelar är väl att man får bra koll på grejerna, man får lära sig att förtöja helt enkel, 

ordentligt. Man lär sig ganska snabbt, så man blir ganska bra på just momentet. Nackdelen 

är att man kan nog bli ganska blind på riskerna runt det, eftersom man gör det hela tiden, 

och oftast går det bra. (Styrman 3) 
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Samtliga respondenter svarade att de hade varit med om någon form av olycka som 

involverade trossar på förtöjningsplatsen. Specifikt i frågan om respondenterna hade varit 

med om en olycka eller olyckshändelse på förtöjningsplatsen, där de innan kunnat 

misstänka eller förutse att något skulle gå fel. Då var det  hälften av respondenterna som 

hade upplevt detta. 

 

Jag har varit med om en grej som man oftast inte tänker på, det är ju gölingen till 

trossen.(…) Men på en båt som hade en ganska lång göling och så skulle man ut med 

trossen genom panamaklyset och då var det en som fastnade i den lilla repstumpen. Det 

kan man ju tycka att ett så litet rep inte är så farligt. Men när trossen åkte ut där så åkte ju 

han med, nästan genom klyset, då fick en annan springa dit med kniv och kapa upp det där. 

Han klarade sig med nöd och näppe. (Styrman 2) 

 

En respondent uppgav i sitt svar att vid ett skede där de hade haft ett trossarrangemang 

där det fanns en kant som trossen låg och skavde mot. Detta resulterade i att trossen brast 

men som tur var kom ingen till skada. 

 

Till exempel på ” ett fartyg”, brukade vi ha en tross på poppen, så drog vi den ut från 

styrbordssidan och sen gick den snett akter in mot babord så att den skulle dra in oss mot 

kaj. Där till exempel så var det ett rullklys på utsidan och där var det någon vass kant där 

det hade suttit något på innan. Nån gång drog vi för hårt där och så skavde den emot. Sen 

gick det ganska fort och sen så gick den ju av. Men ingen kom till skada eller så, det va 

bara en smäll då. Så det va bara att slänga ut en ny så var det inte mer än det. Men då hade 

vi använt den trossen i flera dagar i rad och då tänker man till slut inte så mycket på den, 

man tänker bara ”den drar bara in oss och det är väl inget konstigt med det.”(...) Den hade 

ju blivit sliten på det stället där den låg och gned mot den här metallbiten. Så att vi hade ju 

uppmärksammat det men sen tänkte vi kanske inte så mycket mer. (Matros 1) 

 

Det märks på respondenterna att de har koll på och förstår omgivningsmedvetenhet utan 

att just tänka i dessa termer. Sedan är det andra faktorer som bidrar till besluten som tas 

efter det. Till exempel erfarenhet, förväntningar av utrustning, stress med mera. 

 

Erfarenhet och kunskap ansågs vara det viktigaste när det kommer till säkerhet på 

förtöjningstationer enligt flera respondenter. Dessa erfarenheter och kunskaper ska då 

omfatta hur man hanterar trossar, trosspelen, riskområden och varför det är en risk. 

Erfarenheter erhålls av att man är med och arbetar på förtöjningar och avgångar. Men att 
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det är av stor vikt att man kommer med en viss nivå av förkunskap innan man ger sig ut 

på förtöjningsplatsen. Exempelvis säger en respondent ’att alla är kunniga inom det 

arbetsområdet, att man inte kommer dit med folk som inte har behörighet att vara där eller 

inte har kunskap för vad som ska göras där. Samt att vara utbildad och ha kännedom om 

riskerna…’ (Båtsman 1). En ökad nivå av erfarenhet och kunskap kan leda till att 

uppfattning och bedömning av sin omgivning kan gå snabbare. Att uppfatta de tre 

nivåerna i omgivningsmedvetenhet förklarat av Sharma et al (2019). Detta kan då 

medföra att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt.  

 

Slutligen nämner en styrman att det är ett bekymmer när det kommer ombord nytt folk 

som har en begränsad erfarenhet då de är nya på arbetsplaten. Vilket utgör en större fara 

så de inte har lika bra koll och uppsikt på faror i sin omgivning.  

  

Att folk inte har tillräckligt med erfarenhet, det är ett väldigt vanligt bekymmer. Allmänt, 

så är det mycket nytt folk som är i cirkulation och dom flesta lär sig ganska fort men man 

ska ju veta vad man gör också för att minimera riskerna. (Styrman 2) 

 

5.1.1 Slitage på trossar 

Vissa respondenter nämnde att det är av stor vikt att veta hur mycket slitage det var på 

trossarna. Eftersom fartygen går mellan ett antal specifika hamnar blir längderna för 

samtliga trossar den samma, vilket medför ett slitage på samma punkter på trossen. Till 

exempel vid klyset där trossen löper ut från fartyget. En båtsman uttalade sig om just 

problematiken:  

 

För vår del är det så att vi går mellan X antal hamnar och det blir ju slitaget i klyset när 

man viker en tross upp till nittio grader. Så blir det ju slitage på ett och samma ställe på 

trossen och det är ju i klyset. (Båtsman 1) 

 

Ett likartat svar gavs från en matros som nämnde att då fartyget går mellan ett begränsat 

antal hamnar, samt använder samma trossar på upprepade positioner. Det medförde då ett 

slitage på samma punkter på trossarna.  
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(..) på dom här båtarna så används ju alltid samma trossar, alltid. Så som blir ju väldigt 

slitna på samma ställe, samma längder, så det blir ju ett ställe som det alltid är lite skadat 

på. På både backen och poppen. (Matros 1) 

 

Då det finns en medvetenhet om att det sker slitage på trossar, framför allt i klysen så 

medför det en vetskap att vid klyset där trossen går ut från fartyget utgör ett riskområde. 

Skulle det visa sig att en tross är i dåligt skick eller har uppnått en nivå av slitage som inte 

är acceptabel vidtas åtgärder.  

 

Håll koll på trossen, det ska man göra. vi här ombord gör vi en inventering varannan månad, 

då kvalitetskollar vi trossarna, hur dom ser ut, vad man kan göra, är det dags att hugga av, 

eller är dom för korta eller för lite på trumman och såna grejer. Så kollar vi av det och 

skriver ner det. (Båtsman 1) 

 

En matros adresserade vikten av att rullklys där trossen matas ut hålls i gott skick. En 

högre nivå av slitage uppstår på trossen då den gnider mot klyset då den inte rullar och 

ger med när trossen löper ut 

 

Detta visar på att det finns dokumentation och en god översikt över skicket på trossar 

samt att åtgärder vidtas vid behov.  

 

5.2 Risker och riskområden på förtöjningsplatsen 

De riskområden som fanns på förtöjningsplatsen uppgav respondenterna att det var vid 

klyset där trossen går ut, direkt bakom trumman där trossen matas in och ut, när sticker 

ut huvudet vid förtöjning för att se vad man gör och vid sidan av trossen när den ligger 

runt en pollare. De risker som belyses av respondenterna innefattar: risk för klämning, 

fastna med fötter och händer, och att bli träffad av en tross som gått av. Först adresseras 

riskområdena sedan riskerna.  

 

Bakom spelen och bakom arbetstrumman(…) Så där är väl absolut värst att stå. Så det är 

där man ska tänka på att man inte ska stå helt enkelt. För just bakom om den snärtar av så 

kommer den flyga rakt bakåt och då står du ju precis i skottlinjen.(Styrman 1) 
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Respondenternas svar ger en tydlig bild av vart de anser att riskområden är, samt vad 

faran innebär. Alltså bakom spel och arbetstrumman där tross rullas upp vid hivning. 

 
Men man vet ju ändå inte riktigt vart trossen ska gå. Är man på andra sidan spelet så är det 

ju alltid så att man aldrig ska ställa sig bakom trumman. Trossen går ju i regel den biten 

som är kvar från klyset och går i regel den riktningen(...) (Båtsman 1) 

 

Dessa svar visar att det är mycket tydligt att det finns en tydlig vetskap om risken med att 

hantera trossar och att det händer att trossar går av. Vidare visas en god medvetenhet om 

vart riskområden finns och att man bör undvika dem i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Andra risker som definierades av respondenterna var till exempel klämningsrisk och risk 

att man fastnar med en hand eller fot runt trossen. En matros säger då att ’Eller då trasslar 

man in sin fot i en tross på något höger, det är också viktigt att undvika.’ (Matros 2). En 

styrman uttalade sig om risken med att fastna med handen i en tross vid utmatning genom 

klyset.  

 

Men sen kan det även vara att om en arbetare matar ut trossen så kan de ju fastna och följa 

med genom klyset, så det finns ju också den risken. Dom är ju ganska tunga, speciellt när 

det går snabbt. (styrman 3) 

  

En återkommande kommentar som vissa respondenter har nämnt är faran kring ny 

personal, mer specifikt de som är nya i sjöfartsyrket. Respondenterna säger att det oftast 

är de nya som har lättare att befinna sig i riskområden just på grund av oerfarenhet och 

ovana.  

 

Men det är oftast nytt folk, när dom kommer ut på arbetsplatsen och då gäller det att 

informera och tala om för dom om riskerna, hur farligt det är när dom ställer sig med benen 

jämte trossen och på fel sida om trossen, vart den kan tänkbart gå någonstans om den går 

av i klyset. Det är oftast i klyset som trossen går av. (Båtsman 1) 

 

Som tidigare nämnt av en styrman att nytt folk med begränsade erfarenheter utgör en 

större risk för olyckor.  
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Att folk inte har tillräckligt med erfarenhet, det är ett väldigt vanligt bekymmer. Allmänt, 

så är det mycket nytt folk som är i cirkulation och dom flesta lär sig ganska fort men man 

ska ju veta vad man gör också för att minimera riskerna. (Styrman 2) 

 

 

5.2.1 Förbättringar på förtöjningsplatsen 

Respondenterna gav en tydlig bild på vad de skulle ändra på för att förbättra säkerheten 

på förtöjningsplatsen strukturellt sett, som kan appliceras på diverse fartyg. 

Huvudsakligen uppgavs det att installera olika typer av skydd för att förhindra att bli 

träffad av en tross i fall att den skulle gå av och fara mot fartyg och personal. 

  

Sätta ut någon metall så att om en tross råkar brista, även om det är en liten chans för det 

här, men om den råkar brista vid spelet istället för i klyset. Så att när det löper ut dit så, att 

dom som står runt klyset blir skyddade från snärt från trossen. (…) Att snapback-zonerna 

är ordentligt utmarkerade så det är tydligt vart man inte ska stå. (Styrman 3) 

 

Dessa skydd varierade från galler som skyddar den som tittar ut och sköter hivande och 

slackande av trossar, metallstavar som tar emot smällen från trossen, en skyddande plåt 

vid trumman och där spelen körs manuellt och uppmålning av snapback-zoner. 

 
Om man sätter upp galler vid alltså där man står längst akterut där vid det aktra klyset där 

springet går ut och det är ju en bra grej eftersom man står där. Så om den snappar så kan 

den, så den inte går på liksom. (Styrman 1) 

 

Då svaren från respondenterna är snarlika blir det tydligt att besättningen ser på 

problemet på ett liknande sätt jämfört med varandra. Vidare att deras lösningar och 

förbättringar på förtöjningsstationen blir liknande utav detta. 

 
Det kan ju vara en fördel att ha målade zoner som man ska passa sig för. Så man är 

uppmärksammare i alla fall. (Styrman 2) 

 

I och med att åtgärderna som gavs från respondenterna handlar om att förhindra en skada 

orsakat av trossar, ser man kopplingar till det som anses vara den farligaste risken på 

förtöjningsplatsen. Alltså att bli träffad av en tross som har gått av.  
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6. Diskussion 

Resultatet från intervjuerna har diskuterats och jämförts med tidigare studier inom ämnet 

i följande kapitel. Val av metod diskuterades för att se om det var den mest lämpade 

metoden för detta arbete. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att se hur omgivningsmedvetenhet manifesterar sig hos 

besättningen som arbetar på förtöjningsplatsen samt ta reda på vart besättningen ansåg 

vara den största farozonen var. Efter att resultatet analyserats har en reflektion uppstått 

kring hur respondenterna har svarat och ställt sig mot frågorna i jämförelse med 

frågeställningen. 

 

6.1.1 Manifestation av omgivningsmedvetenhet 

Resultatet visar att omgivningsmedvetenhet manifesterar sig hos besättningen i form av 

uppmärksamhet, övervakning och kunskap om riskområden. Sammanfattning av 

respondenternas svar visar att det är av stor vikt att hålla koll på vart dem själva och 

kollegor står. Respondenter har i sina svar visat att de tre nivåer av 

omgivningsmedvetenhet finns hos dem, som Sharma, et. al beskriver dessa nivåer (2019), 

dock är nivåerna omtolkade för att bättre passa till förtöjningsplatsen.  

 

Även om det finns en god omgivningsmedvetnhet på förtöjningsstationer betyder det inte 

att alla olyckor upphör att ske. Andra anledningar till att olyckor fortfarande kan ske är 

blant annat, stress, trötthet och godtrohet på utrustningen. Hetherington, et.al.(2016) 

skriver att det finns ett samband mellan olyckor ombord fartyg och mänskliga faktorer 

som trötthet, stress, lagarbete med mera Dessa faktorer spelar in när beslut görs och vid 

ett påverkat tillstånd inte kanske gör de helt rätta besluten, vilket kan leda till olyckor. 

Däremot har en god situational awareness visat på att förhindra uppkomsten av allvarliga 

olyckor hos besättningsmedlemmar, gamla som nya.  

 

Paralleller från resultatet kan ställas jämförelse med studien gjord av Grech et al. (2002) 

och gjorde en slutsats om att förlorad omgivningsmedvetenhet leder till olyckor. Till 

exempel när en matros nämner att vetskap om slitage på tross existerade samt orsaken till 
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slitaget men att det översågs, vilket resulterade i att trossen brast. Detta är även jämförbart 

med studien av Wikberg och Wikström (2016) att den största bidragande faktorn till 

olyckor är användning av utslitna trossar. Då regelbunda inspektioner av trossar sker och 

åtgärder vidtas ses säkerheten till att hållas, vilket medför att olyckor liknande som skett 

till exempel ombord m/s Kurland (2013) 

 

Respondenterna menar på att det finns både för- och nackdelar med att arbeta på 

förtöjningplatserna så frekvent som de gör, då de går mellan ett visst antal hamnar på en 

dag. Fördelar ansågs vara; ökad erfarenhet, bli vana att arbeta med utrustningen samt 

känna sig säker på att använda den på ett säkert sätt och till slut att man utvecklar en 

medvetenhet om sin omgivning, alltså omgivningsmedvetenhet.  

 

6.1.2 Risker och riskområden på förtöjningsplatsen 

Respondenterna svar om vart det största riskområdet att befinna sig på var. Det är blant 

annat vid ett klys med en tross som löper ut på grund av snapback riskerna, när man 

sticker ut huvudet för att se över trossarna när spelet körs, samt bakom trumman där 

trossen matas in och ut. Detta stämmer överens med UK P&I (2009) som beskriver 

riskområden vid klys, pollare och trosstrumman. Majoriteten av respondenterna nämner 

att, då de går mellan ett begränsat antal hamnar så leder det till att trossar blir slitna och 

utnötta på samma punkter upprepade gånger. Till exempel i klys, mot pollare och i ögat 

där trossen kopplas på en krok i land Detta medför då en risk, att man lätt kan glömma 

hur sliten trossen är. Riskerna som nämndes av respondenterna såsom; risk för klämning, 

fastna med hand eller fot eller träffad av snapback. Detta stämmer överens med statistik 

från transportstyrelsen (2019) som visar dessa typer av olyckor sker på förtöjningsplatser.  

 

Anledningen till att dessa platser anses vara så riskfyllda är för att om trossen skulle gå 

av i någon av de nämnda punkterna, så flyger trossen tillbaka mot fartyget med en hög 

fart. När en tross går av har den med sig mycket kraft då den är menad att hålla fast 

fartyget till kaj. Faran med detta är då om man skulle bli träffad av en farande tross, vilket 

kan leda till förlust av lemmar eller liv.  

 

För att göra det säkrare på förtöjningsplatser fick respondenterna reflektera på vad de 

skulle ändra på om möjligheten fanns och varför. Dels nämndes att måla upp snapback-
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zoner för att uppmärksamma mycket tydligt vart man ej ska befinna sig, samt för att bli 

påmind att snapback-risken finns. Det som också nämndes var konstruktionsmässiga 

skydd såsom mer skyddsgaller som skyddar då man står och tittar ut mot trossarna. 

Slutligen skyddande metall rör eller stänger som tar upp kraften från trossen i händelse 

att den skulle gå av.  

 

6.2 Metoddisskusion 

För att ta reda på arbetets frågeställning; hur manifesteras omgivningsmedvetenhet hos 

besättningen som arbetar på förtöjningsplaten och vart de stora farozonerna är, så 

användes en kvalitativ metod över en kvantitativ. Dels för att respondenterna fick svara 

ur sitt perspektiv och sina erfarenheter men också för att tillåta följdfrågor som gör 

intervjuerna till semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer ansågs vara lämpligast 

för arbetet eftersom att det fanns ett underlag av sju respondenter. Då arbetet är uppbyggt 

kring två teman ansågs att semistrukturerade intervjuer lämpade sig bättre än 

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer, då det fanns möjlighet för respondenterna 

att kunna beskriva sina synpunkter och erfarenheter. Samtidigt som frågeställningarna 

kunde besvaras med hjälp av förberedda frågor som de intervjuade fick besvara.  

 

Hade det funnits mer tid till intervjuer kunde fler ha gjorts med en ny besättning. Däremot 

hade resultaten antagligen inte skiljt sig särskilt mycket åt om det var fler respondenter. 

Skillnaderna som hade framkommit av att ha fler respondenter skulle ha varit skillnader 

i besättningsmedlemarnas erfarenheter och tidigare upplevelser. Patel och Davidsson 

(2011) beskriver tillförlitlighet , även definierat som reliabilitet, är det instrument som 

används för att se hur väl studien motstår slump inflytande av olika slag. Fler intervjuer 

hade ökat arbetets tillförlitlighet. 

 

6.3 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka omgivningsmedvetenhet hos sjöfarare på 

förtöjningsstationerna. Utifrån den valda metoden ansågs studien svara på hur 

omgivningsmedvetenhet manifesteras hos sjöfarare samt vart de definierar de största 

riskområdena. I resultatet blev det tydligt att sjöfararnas omgivningsmedvetenhet 

manifesteras i form av uppmärksamhet och övervakning av sig själv och medarbetare. 
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Samt sågs en tydlig bild av vart de största riskzonerna definierades; vid klys, trosspel -

och trummor och där risken för snapback existerar. Exempel på 

omgivningsmedvetenhet kunde vara att identifiera en besättningsmedlem som befann 

sig i en riskzon och sedan ta beslut att flytta på personen eller informera personen att 

flytta på sig. Denna studie har visat att sjöfarare som arbetar på förtöjningsstationer är 

utsatta för många risker, men också att sjöfararna är medvetna om riskerna och farorna 

som kan uppstå. Studien har belyst sjöfararnas omgivningsmedvetenhet som visat sig 

som bidra till en ökad säkerhet för sig själva och sina medarbetare, så att alla kommer 

hem helskinnad. 

 

Förslag till vidare studier 

Förslag till vidare studier skulle kunna vara att göra en liknande studie men inriktat på 

andra typer av fartyg. Till exempel tankfartyg eller bulkfartyg, det som vore intressant 

där kan vara att de förtöjer mer sällan än roro eller ropax färjor. Vilka fördelar och vilka 

nackdelar ser besättningen på att förtöja mer sällan än ofta?  En kvantitativ enkätstudie 

skulle kunna göras om hur säkra sjöfolk känner sig  när de arbetar på 

förtöjningsstationer. För att utöka förståelsen kring omgivningsmedvetenhet  skulle andra 

områden ombord kunna studeras: MES, livbåt, FRB; rutinarbete vid hög höjd; underhåll.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Snapback-zoner 

 

Snapback-zoner är markerade för att indikera vart personal ej ska stå, då det är inom det 

markerade området trossen kan gå då den brister. Enligt UK P&I (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II 

Bilaga B 

Intervjufrågor 

  

 

 

1. Man tar in många intryck vid förtöjning, vilka, enligt dig är de viktigaste 

att ha koll/vara uppmärksam på ur ett säkerhetsperspektiv? 

 a. Varför? 

 

2. Vilka för- och nackdelar ser du med att förtöja och avgå kajer mer än två 

gånger per dygn 

 a. Varför 

 

3. Vart definierar du den mest riskfyllda platsen att stå på? 

 a. Varför? 

 

4. Har du varit med om någon olycka vid förtöjningsplatsen, där du har sett 

att allt inte var riktigt rätt men struntat eller inte tänkt på? 

 a. Blev det någon konsekvens? 

 

5. Enligt dig, hur arbetar man på så säkert sätt som möjligt? 

 a. Varför? 

 

6. Om du kunde forma om förtöjningsstationen för att göra den säkrare vad 

skulle det vara? 

 a. Varför? 

 

 

 


