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”Du kommer att få leva med risker, oavsett vilka krav vi 
ställer i det här fallet. Du får hålla tummarna, alldeles 
oavsett vad vi gör med de här reglerna.”  
(GD, Transportstyrelsen, Ekot granskar, Sveriges Radio 
23/11 2011) 
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”En kreativ forskare måste lära sig att irra planlöst, bläddra 
på måfå och söka material på oväntade ställen, […] 
serendipitet kallas det” (Ehn & Lövgren, 2007) 
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FÖRORD 

Fem år är en lång tid i en människas liv, barn växer upp, blir större, 
livet går sin gång och det är en strid ström av studenter som hinner 
passera. Studien och resan mot målet, licentiatavhandlingen, tog sin 
begynnelse 2007 och har nått sin vägs ände. Det är med en blandad 
känsla jag släpper iväg avhandlingen. Något som till och från funnits så 
nära under så lång tid blir man fäst vid. Inte enbart positivt, för 
samtidigt är det en långt utdragen process som också framkallat 
negativa funderingar. Ämnet för avhandlingen började vid ett möte i 
Helsingborg våren 2007. Både dåvarande Sjösäkerhetsdirektören 
Johan Fransson och vd för SFBF1 tillika ordförande för IFSMA2 
Christer Lindvall utryckte att det fanns ett behov för att undersöka 
arbetssituationen ombord på tvånavigatörsfartyg. Detta med bakgrund 
av att IMO i en kommande revidering av STCW skulle se över 
riktlinjerna för säkerhetsbemanningsbeslut. På den vägen var det och 
den riktade nulägesbeskrivningen utkom våren 2008 (Hjorth, 2008). 
Så ni som sett fram emot del två så kommer alltså den nu.  
 
Sjöfarten utvecklas konstant, rederier säljs, läggs ned eller går i 
konkurs. Nya rederier startar och fartyg både köps in som flaggas ut. 
Inte minst märks detta i det segment föreliggande studie genomförts 
inom. 2007 när datainsamlingen skedde fanns 13 torrlastfartyg i det 
aktuella segmentet. Idag, finns runt en handfull kvar under 
svenskflagg. Dock gör inte det undersökningen onödig, detta då det 
totala transportarbetet runt Sveriges kust och i Östersjön fortsatt 
genomförs med fartyg i det aktuella segmentet, då med annan flagg i 
aktern än den Svenska.  
 

                                                           
1 Sveriges Fartygsbefälsförening – Svenskt fackförbund för befäl.  
2 The International Federation of Shipmasters' Associations – Internationell förening för 
tillvaratagande av Befälhavarens intressen. 
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ABSTRAKT 

Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka 
säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. 
Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära 
resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare 
forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. Charles 
Perrow beskriver, till exempel, sjöfarten som ett felskapande system 
och menar att orsaken till detta är hur sjöfarten bedrivs. James Reason 
menar att värdering, attityd, kompetens och beteendemönster är fyra 
viktiga parametrar som definierar en säkerhetskultur. Sjöfartens 
säkerhetsstyrningssystem, International Safety Management Code 
(ISM) syftar till att en proaktiv och utvecklande säkerhetskultur skapas 
och upprätthålls inom sjöfarten. Resultaten av den här studien visar att 
sjöfarten saknar en framförhållning, ”failure of foresight”, där det 
proaktiva arbetssättet syftar till att incidenter och olyckor kan förutses. 
 
Studien har ett etnografiskt perspektiv vilket syftar till att skapa en så 
fullödig beskrivning över den kultur som studeras. Totalt ingår elva 
olika fartyg i studien, där besöken ombord varierat från någon timme 
till ett par dagar. Insamlad data har via en egenutvecklad analysmodell 
bearbetats för att försöka förklara säkerhetskulturen. I fokus i 
analysmodellen står hur information, feedback, ansvar, samarbete, 
uppföljning samt utveckling hanteras. Studien visar att det finns behov 
av att diskutera och förändra säkerhetskulturen i sjöfarten, både i stort 
som enskilt i fartygen. Det finns ett behov av vidare studier av hur 
säkerhetskulturen kan förbättras, samt ett behov av riktade 
utbildningsinsatser inom systemtänkande, organisationsteori och 
säkerhetskultur.  
 
NYCKELORD 
Säkerhetskultur, sjösäkerhet, rapporteringskultur, olyckor, ISM, 
arbetsvillkor, systemperspektiv 
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ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to explore the safety culture onboard 
vessels trading in the Baltic Sea. The common denominator for vessels 
trading in the Baltic Sea is frequent port visits, coastal voyages, voyages 
in dense trafficked areas and small crews. Earlier research shows that 
there may be a system fault in the shipping industry. Charles Perrow 
describes the maritime industry as an error inducing system. He means 
that the cause for that is the way shipping is carried out. In a safety 
culture values, attitudes, competence and behavioral patterns are four 
important factors that define the safety culture. The maritime safety 
management system, International Safety Management Code (ISM) 
aims towards a proactive and evolutionally safety culture in the 
shipping industry. The results show that shipping today lacks a 
foresight, “failure of foresight”, where the proactive way of work leads 
to incidents and accidents being anticipated. 
 
This study has an ethnographic perspective, which aims to create a 
thick and substantial description of the culture that is being studied. 
Totally a number of eleven vessels participated in the study. The visits 
onboard reach from a couple of hours up to a few days. Collected data 
has been analysed through a self-developed model in an ambition to try 
to explain the safety culture. The model focuses on how information, 
feedback, responsibility, co-operation, follow-up and development are 
being handled. The study reveals that there is a need to discuss and 
change the safety culture in the shipping industry, in large as on the 
single vessel. As well as a need for further studies of how the safety 
culture can be improved and a need for education aimed towards 
system thinking, organizational theory and safety culture. 
 
KEY WORDS 
Safety culture, maritime safety, reporting culture, accidents, ISM, work 
conditions, shipping, system perspective 
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

DP – Designated Person, en DP är den sammanhållande länken mellan 
fartygen och rederiledningen enligt ISM. En DP är den person som 
administrerar rederiets ISM system, samlar in, bearbetar och 
vidarebefordrar incidentrapport samt är fartygets kontaktperson i land.  
 
Fartområde – Område fastställt av respektive lands 
sjöfartsmyndighet. Styr konstruktion, utrustning och bemanning av 
fartygen. Sverige har fyra fartområden, inre fart, närfart, Europafart 
samt Oceanfart.  
 
Flaggstat/register – Ett lands register över de fartyg vilka är 
registrerade i det landet.  
 
ILO – International Labour Organisation, FN organ vilket sätter upp 
internationella konventioner till skydd för arbetare, där ibland sjömän.  
 
IMO – International Maritime Organisation, IMO är ett FN organ 
vilket är sammankallande för alla världens sjöfartsnationer. I IMO 
antas konventioner, resolutioner och principer vilka styr hur sjöfarten 
ska fungera, viktiga konventioner är SOLAS, STCW och MARPOL.  
 
INSJÖ – ett informationssystem om olyckor, tillbud och "near misses" 
till sjöss. INSJÖ är en databas och erfarenhetsbank, uppbyggd av 
kritiska händelser och incidenter. Erfarenhetsbanken består av 
rapporter från rederiernas DP. INSJÖ drivs av ett helt fristående 
företag och det är frivilligt att delta för rederier.  
 
ISM – the International Safety Management Code, 
Säkerhetsstyrningssystem för sjöfarten. ISM syftar till att skapa en 
minimistandard för fartyg, rederier och managementbolag vad gäller 
säkerhet och motverkande av olyckor och miljöskador  



xii 

Just in time – Transporter vilka tidsmässigt passas in så transporten 
med varan anländer när fabriken eller kunden har behov av den. För 
att minimera lagerhållning vid fabriken och kund.  
 
Klassningssällskap – Ett företag vilket inspekterar och klassar 
fartyg, på uppdrag av fartygsägaren för att fartyget ska kunna försäkras 
samt anses godkänt att användas för kommersiell drift. Ett 
klassningssällskap godkänns av nationella sjöfartsmyndigheter och 
utför en stor del av myndighetskontrollen av fartyg.  
 
MARPOL – the International Convention for the Prevention of 
Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978, IMO 
konvention vilket reglerar utsläpp från fartyg, både i luften som i havet.  
 
MLC – Maritime Labour Convention, ILO:s konvention om 
arbetsförhållanden till sjöss, antogs 2006, men inte av Sverige (2011).  
 
Närfart – Fartområde med trafik till och från hamnar vid Östersjön 
samt farvatten med förbindelse med Östersjön, dock inte utanför en 
linje mellan Lindesnäs (Norge) – Hanstholm (Danmark), samt trafik 
via Kielkanalen till Cuxhaven.  
 
P/I – Protection and Indemnity, ansvarsförsäkring för fartyg till skydd 
för skador vilka drabbar tredje man.  
 
ParisMOU – Paris Memorandum of Understanding on Port State 
Control, flaggstater i Europa har bundit sig att inspektera minst 25 % 
av alla fartyg vilka anlöper landets hamnar. Detta för att upprätthålla 
en acceptabel nivå på alla fartyg vilka seglar utmed Europas kuster.  
 
PSC – Port State Control, inspektioner utförda av myndigheter på 
fartyg för att förvissa sig om att besökande fartyg uppfyller 
internationella konventioner och krav. Ingår i ParisMOU 
 
Short Sea Shipping – En definition inom EU vilket innebär 
sjöfrakter inom EU, kustnära och på de inre vattenvägarna.  
 
SMS – Safety Management System, det system vilket skapats ombord i 
fartygen för att hantera ISMs krav. Systemet utgörs av ett antal 
manualer där bland annat rutiner och arbetssätt finns beskrivna och 
förklarade.  
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SOLAS – Safety of Life At Sea, grundläggande sjösäkerhetskonvention 
vilket sätter upp riktlinjer för hur fartyg skall vara utrustade för att 
anses sjösäkra samt konstruerade med avseende på bl.a. brandsäkerhet 
och livräddningsutrustning. Första SOLAS antogs 1914 och dagens 
SOLAS antogs 1974 men revideras återkommande.  
 
STCW - The International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers, en IMO konvention 
vilket styr utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfarare. Antogs 
första gången 1978, reviderades 1995 och 2010.  
 
TAP – Tillfälligt Anställd Personal, ett ramavtal mellan sjöarbetsgivare 
och sjöfack i Sverige om att svenska rederier får anställa utländsk 
personal, utanför EU/EES, på särskilda villkor i svenska fartyg.  
 
Törn – Den tid en sjöfarare gör ombord under ett arbetspass, från det 
att han mönstrar på till han mönstrar av. Längden på törnar varierar 
från fartyg till fartyg och beroende på fartområde, variationen kan vara 
mellan ett par veckor och ibland ända upp till sex månader i sträck. 
 
Tvånavigatörsfartyg – Fartyg med enbart två navigatörer ombord, 
befälhavare och styrman, som delar på vakthållningen vid fartygets 
framförande.  
 
Utkik – En position ombord vilken assisterar Vakthavande på bryggan 
vid fartygets framförande.  
 
Vakthavande – Den person vilken är ansvarig för fartygets 
framförande under en specifik vakt.  
 
Vetting – Ett initiativ av oljeproducenter och oljebefraktare för att 
säkerställa att tankfartyg upprätthåller en god standard. Vetting 
innebär en ytterligare inspektion av fartyget och dess rutiner för att 
säkerställa att oljelaster framförs på ett betryggande sätt och risken för 
utsläpp minimeras. 
 
Östersjöfart – En inofficiell benämning på trafik vilket i huvudsak 
trafikerar Östersjön och de hamnar belägna där. Det finns ett 
betydande problem med att begränsa sig till ett geografiskt område då 
de inte följer regelverkets indelning av områden. Varje land definierar 
sina egna fartområden, för Sverige och svenskflaggade områden skulle 
Östersjöfart motsvara närfart.  
 





 xv 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1 Inledning ........................................................................................ 17 
1.1 Bakgrund .................................................................................. 18 
1.2 Problemintroduktion ............................................................... 19 
1.3 Var finns utrymmet för denna undersökning .......................... 20 
1.4 Forskningsfråga ....................................................................... 22 
1.5 Syfte .......................................................................................... 22 
1.6 Avgränsningar .......................................................................... 22 
1.7 Disposition ............................................................................... 23 

2 Metod och genomförande .............................................................. 25 
2.1 Systemteori – systemperspektiv i metod ................................. 25 
2.2 Metodöversikt .......................................................................... 26 
2.3 Etnografi för beskrivning av kultur .......................................... 27 
2.4 Att intervjua och observera ...................................................... 28 
2.5 Forskarens förförståelse ........................................................... 29 
2.6 Datainsamling .......................................................................... 30 

2.6.1 Beskrivning av studieobjekt ............................................. 31 
2.6.2 Intervjuernas form ........................................................... 32 
2.6.3 Observationer ................................................................... 32 
2.6.4 Sekundärdata.................................................................... 33 

2.7 Analys av data .......................................................................... 34 
2.8 Forskningsetiska avvägningar .................................................. 35 

3 Teori och tidigare forskning .......................................................... 37 
3.1 Sjöfart och olyckor ................................................................... 37 
3.2 Risk .......................................................................................... 41 
3.3 Säkerhet ................................................................................... 43 
3.4 Olyckor ..................................................................................... 45 
3.5 Organisation ............................................................................. 48 
3.6 Säkerhetskultur ........................................................................ 50 

4 Säkerhetskultur, en analysmodell ................................................. 55 
5 Datainsamling och analys .............................................................. 61 

5.1 Säkerhetskultur inom system, Sjöfart ...................................... 61 



xvi 

5.1.1 Den globala världen inom sjöfarten ................................. 61 
5.1.2 Globalisering av fartygets registrering ............................. 63 
5.1.3 Globalisering för sjömän .................................................. 65 
5.1.4 Att vara utom fysisk nåbarhet .......................................... 66 
5.1.5 ISM som en paradox ......................................................... 67 
5.1.6 ISM, sjösäkerhet och befälhavarens ansvar ..................... 68 
5.1.7 Regelverk på glid mot verkligheten ................................... 71 
5.1.8 Analys ............................................................................... 75 

5.2 Säkerhetskultur inom segment, Östersjöfart ........................... 78 
5.2.1 Bemanning och arbetstider .............................................. 78 
5.2.2 Stress ombord och i sjölivet .............................................. 82 
5.2.3 Inspektion inom Europa ................................................... 84 
5.2.4 Olycks-, incident- och avvikelserapportering ................... 86 
5.2.5 Utbildningsnivå i segmentet ............................................. 88 
5.2.6 Analys ............................................................................... 91 

5.3 Säkerhetskultur inom fartyget ................................................. 95 
5.3.1 Vakthållning och dess organisation .................................. 95 
5.3.2 Arbetstider – Befälhavare och styrman ............................ 96 
5.3.3 Arbetstider för matroser ................................................. 102 
5.3.4 Tekniskt underhåll och skötsel ....................................... 105 
5.3.5 Storlek på rederi ............................................................. 106 
5.3.6 Fartygs- och personolyckor ............................................ 108 
5.3.7 Analys ............................................................................. 109 

6 Resultat ......................................................................................... 113 
6.1 Sammanfattning av syfte och forskningsfråga ........................ 113 
6.2 Avhandlingens resultat ........................................................... 113 

7 Resultatsdiskussion ...................................................................... 115 
7.1 Möjliga effekter av resultatet .................................................. 116 

7.1.1 Regelverk ......................................................................... 116 
7.1.2 Olycksprevention ............................................................. 116 
7.1.3 Samarbete ........................................................................ 117 
7.1.4 Säkerhetskultur ............................................................... 117 
7.1.5 Teknik och personal ........................................................ 118 

7.2 Validitet och reliabilitet ........................................................... 119 
8 Slutsatser ...................................................................................... 121 

8.1 Modell för definition av en säkerhetskultur ............................ 121 
8.2 Avslutande diskussion............................................................ 122 
8.3 Metoddiskussion .................................................................... 123 

9 Förslag på vidare arbete ...............................................................125 
9.1 Förslag på vidare forskning .....................................................125 
9.2 Rekommendationer till sjösektorn ........................................ 126 

10 Källförteckning ............................................................................ 129 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bilaga 2 - Sjöfartsrelaterad beskrivning 



 17 

1 INLEDNING  

Kollision mellan torrlastfartygen Tinto och Marina – S 

Tidigt på morgonen kl. 05:30 var Tinto på nordgående och Marina – S på 
sydgående i området väster om Gotland i Östersjön. Ombord på bägge fartygen 
var det en ensam vakthavande styrman som framförde fartyget. Båda befann 
sig på bryggan och inget av fartygen hade någon dedikerad utkik på bryggan, 
samtidigt som sikten vid tidpunkten var starkt begränsad och de bägge 
vakthavandebefälen hade arbetat sedan midnatt. Ombord på Marina – S 
upptäcktes Tinto via radar på ett avstånd av 5,5 M3 men man avvaktade med att 
göra något. När fartyget sågs visuellt utfördes en undanmanöver, men Marina – 
S kunde inte ensamt undvika kollision. Ombord på Tinto upptäckte man 
Marina – S först i samband med att kollisionen skedde. Enligt 
haverikommissionen är det inte uteslutet att vakthavandebefälet på Tinto en 
kort stund hade somnat och därför inte upptäckt Marina – S. Marina – S sjönk 
men besättningen på fyra man kunde räddas över till Tinto, som sedermera 
kunde fortsätta till hamn. (Statens Haverikommission, 2007)  

 
Fartygsdrift är en komplicerad verksamhet; många parametrar 
samverkar för att verksamheten ska fungera tillfredsställande, från 
underhåll av fartyget, teknisk utrustning, organisation ombord till 
ekonomiskt resultat för fartyget. Allt detta samverkar i ett sociotekniskt 
system för att helheten ska fungera. Det krävs alltså ett 
sociotekniskperspektiv för att hantera helheten inom sjöfarten. 
Exemplet ovan visar på en av svagheterna i det sociotekniska systemet: 
en ensam individ vilken misslyckas i sitt arbete och direkt eller indirekt 
orsakar en olycka. Det sannolika är att situationen inte är speciellt 
unik, men att den vanligtvis inte leder till en olycka, eftersom det ska 
till flera steg i en olyckskedja för ett så dramatiskt slutförlopp enligt 
ovan.  
 

                                                           
3 M – Nautiska mil, 1 M = 1852m, 5,5 M = 10186m ≈ 10 km 
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1.1 Bakgrund 

Sjöfartens betydelse är vital för världsekonomin. Den internationella 
handelsflottan består av drygt 46000 fartyg vilken bemannas av 1,5 
miljoner sjöfarare (BIMCO, 2008). 1920 transporterades 0,5 miljarder 
ton på fartyg och knappt 90 år senare fraktar världshandelsflottan 7,7 
miljarder ton gods över haven (Rinman & Brodefors, 1982, Svensk 
Sjöfarts Tidning, 2008). Den stora majoriteten av godset som fraktas 
utgörs av olja, kol, malm, jordbruksprodukter och övriga råmaterial. 
Mer än 90 % av gränsöverskridande godstransporter transporteras 
med fartyg. Majoriteten av dessa utgörs av transoceana transporter 
vilka förser tillverkningsindustrin i Asien och Europa med råvaror och 
sedermera förser konsumenter med produkter att konsumera 
(Sjöfartens Bok, 2008). Enbart sett till Sverige transporteras 95 % av 
exporten från Sverige på fartyg. Samtidigt har den totala mängden gods 
hanterad i svenska hamnar under en tioårsperiod (1999 – 2008) ökat 
med 20 % (SIKA, 2009).  
 
Sjöfarten är navet i den globala världen. En snabb titt i handeln i 
Sverige visar på de internationella transoceana transporternas 
betydelse. Vi konsumerar kiwi från Nya Zeeland, mobiltelefoner från 
Kina, bananer från Latinamerika och datorer från Taiwan. Men även 
närsjöfarten utgör en viktig transportör, där massafabriker i Sverige 
importerar stora mängder massaved från Ryssland, svenskt stål 
används till fartygsbygge i Danmark och raps odlad i Skåne förser 
mejeriet i Karlshamn med råvara. I föreliggande avhandling är det 
närsjöfarten som står i fokus. Inom EU kallas denna sjöfart för Short 
Sea Shipping, och innebär korta resor med täta hamnanlöp.  
 
Short Sea shipping inom EU består av fartyg som genomför transporter 
över korta avstånd. Det kan vara transporter av raffinerade 
oljeprodukter, feedertrafik med containrar, linjetrafik med ro-ro fartyg 
samt bulktransporter med coasters. Genomgående för dessa fartyg är 
täta hamnanlöp, kustnära resor, tätt trafikerade områden som 
Engelska kanalen och Öresund samt små besättningar. De fartyg vilka 
deltar i föreliggande undersökning har ytterligare en sak gemensamt, 
de har enbart två fartygsbefäl ombord vilka delar på dygnets 24 timmar 
för framdrivning av fartyget.  
 
Stora olyckor med svenska fartyg är sällsynta men årligen sker i 
genomsnitt 57 olyckor med svenska fartyg. Detta ger en olycksfrekvens 
på 20 olyckor på 100 fartyg årligen (Sjöfartsverket, 2007). En typisk 
olycka för ett fartyg i föreliggande undersökning är ett maskinhaveri 
följt av grundstötning. Här är risken att drabbas av ett maskinhaveri 
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dubbelt så stor för dessa fartyg än hela svenska handelsflottan. Även 
personskador är frekvent förekommande till sjöss. I Sverige löper en 
sjöfarare dubbelt så stor risk att skadas i sitt arbete än förvärvsarbetare 
i hela landet (Sjöfartsverket, 2009).  
 
För att kvalitetssäkra sjöfarten och för att skapa en säkrare sjöfart har 
sjöfarten infört ett säkerhetsstyrningssystem, the International Safety 
Management Code (ISM). ISM syftar till att främja ett proaktivt 
arbetssätt, vilket ska motverka olyckor genom att i förhand upptäcka 
brister i säkerheten (Chauvel, 1997).  
 

1.2 Problemintroduktion 

Ett flertal olika instanser har försökt att utifrån olika synvinklar belysa 
och visa på likartade problem vilket drabbade fartygen i olyckan ovan. 
Brittiska motsvarigheten till Statens Haverikommission visar i sin 
rapport Bridge Watchkeeping Safety Study (MAIB, 2004) att 
situationen inte är ovanlig. De går till och med så långt att de pekar på 
att det är ett systematiskt fel inom sjöfarten. Vidare har Sjöfartsverket 
och Sjøfartsdirektoratet i Norge visat på likartade problem som MAIB: 
trötthet och brister i vakthållning kan vara en bidragande orsak vid 
flertalet av olyckorna som sker inom kustsjöfarten, samt att arbetstider 
ombord vid flera tillfällen överstiger 90 timmar i veckan och att dessa 
inte redovisas i enlighet med reglerna (Lindquist 2003, 2005, 
Sjøfartsdirektoratet, 2004). Just problemet med arbetstider och dess 
journalförande visar även Seafarers International Research Center 
(SIRC) studie ”Seafarers fatigue” på. Enligt deras undersökning är det 
vanligt förekommande att arbetstider inte redovisas sanningsenligt 
utan att arbetstiden underrapporteras i arbetstidsjournaler (SIRC, 
2006). Lützhöft et. al. (2007) visar på korta sömnperioder för 
vaktgående personal till sjöss, under sex timmar på flertalet fartyg. 
Detta leder, enligt studien, till kontinuerlig sömnbrist, som i 
förlängningen kan medföra minskad vakenhet och därmed försämrad 
sjösäkerhet. 
 
Enligt James Reason (1997) är värdering, attityd, kompetens och 
beteendemönster fyra viktiga parametrar som definierar en 
säkerhetskultur. Utifrån de problem som enligt ovanstående rapporter 
finns inom sjöfarten, finns ett behov av att undersöka 
säkerhetskulturen ombord. Detta eftersom kulturen ombord påverkar 
hur den enskilde besättningsmannen agerar, men också, vilket 
handlingsutrymme det finns att agera inom. Det är en gemensam 
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kultur som besättningsmedlemmarna är med och bygger upp, 
upprätthåller men också tvingas att förhålla sig till och där gamla 
invanda handlingsmönster från åratal av erfarenhet möter ny teknik 
och nya krav, till exempel säkerhetsstyrningssystem som ISM eller 
administrativa ålagda skyldigheter från myndigheter, rederier och 
befraktare. Att flertalet undersökningar visar på brister i vakthållning, 
pressade arbetstider och att arbetstider inte redovisas sanningsenligt, 
visar på allvarliga brister i stadiet av värderingar, attityder, 
kompetenser och beteendemönster inom sjöfarten. Detta är ett tecken 
på brister i den säkerhetskultur som råder ombord och inom sjöfarten 
som stort.  
 
Som arbetsplats är fartyget mycket speciellt och ett fartyg kan ses som 
en sluten institution, där besättningsmedlemmarna inte kan komma 
och gå hur som helst, se Erving Goffman (1973) och Wilhelm Aubert 
(1962). Det eftersom fartyget befinner sig iväg från land under en 
större del av dess verksamma tid, samt att de törnar som 
besättningarna utför innebär att de bor och lever ombord. Den 
speciella miljön till sjöss, med fysisk åtskillnad från land och övriga 
samhället, ställer stora krav på hur fartyget fungerar som arbetsplats 
och social institution för besättningsmedlemmarna. Inte enbart hur det 
tekniskt fungerar men också hur organisation och ombordliv fungerar. 
En skandinavisk besättningsmedlem tillbringar cirka sex månader per 
år ombord i olika törnar, en filippinsk besättningsmedlem upp till nio 
– tio månader i sträck ombord. Där utsätts besättningsmedlemmen för 
stora påfrestningar både yrkesmässigt och socialt. Den fysiska 
arbetsplatsen samt dess teknik påverkar det sociala livet och det sociala 
livet påverkar även hur vi upplever teknik och den fysiska arbetsplatsen 
ILO, 2004, Aubert, 1962).  
 

1.3 Var finns utrymmet för denna undersökning 

Historiskt har sjöfarten varit teknikfokuserad. Det rådande synsättet 
har varit att genom förbättrad teknik och ökad teknisk komplexitet 
skapa en säkrare sjöfart. Sett till sjöfartens regelverk är de flesta regler 
teknikfokuserade. De sätter krav och riktlinjer för hur fartyg ska vara 
tekniskt konstruerade och utrustade (IMO, 1974, IMO, 1966). Det är 
först de senaste 30 åren som det tillkommit konventioner vilka 
internationellt tar upp individen ombord och dess utbildning samt 
arbetssituation (IMO; 1978, IMO, 1993b, IMO, 2010). Oavsett den 
tekniska fokuseringen i sjöfartsbranschen och den tekniska fokusen i 
regelområdet är det människan i det sociotekniska systemet som gör 



 21 

skillnad, eftersom människan är den som är flexibel och vilken, i 
kontakt med teknik och den moderna sjöfarten, tvingats att anpassa sig 
till de rådande förhållandena. Det är i hur besättningen arbetar 
ombord och hur den enskilde besättningsmedlemmen relaterar till sitt 
arbete, som det går att utläsa hur säkerheten verkligen är. Hur tekniskt 
utvecklat ett fartyg än är konstruerat eller utrustat, är det i 
besättningens säkerhetsmedvetande och aktiva arbete med säkerheten, 
som den stora skillnaden görs för att främja en säkrare sjöfart.  
 
Det finns en mängd forskning inom området kultur i organisation och 
specifikt om säkerhetskultur. Ett betydande problem är hur 
undersökningarna har genomförts samt vad de undersökt. De flesta 
undersökningar är attitydundersökningar där enkäter använts för att 
mäta respondenternas attityder till säkerhet och därmed 
verksamhetens säkerhetskultur, se bland annat Guldenmund (2007, 
2000) och Cooper (2000) samt specifikt för sjöfarten se Grabowski et. 
al. (2007), Håvold (2005) och Rundmo (1996).  
 
På svenska fartyg har flera undersökningar genomförts där istället 
intervju och observationer varit huvudmetoderna. De har kvalitativt 
syftat till att bland annat undersöka ISM och tillhörande Safety 
Management System (SMS) manualer och dess påverkan på 
säkerheten, se Jense (2009, 2008 och 2006). ISM och dess 
implementering syftar till att öka säkerheten ombord bland annat 
genom att öka informationsflödet kring olyckor och incidenter. Detta i 
syfte att skapa ett proaktivt system vilket förebygger olyckor mer än 
reagerar på dem i efterhand. Jense har också vid besök ombord och 
dess efterföljande rapporter initialt även berört den vardagliga 
situationen ombord samt säkerhetskulturen, se exempelvis Jense 
(2005, 2000 och 1999). Till dessa kan också läggas Stenmark (2005) 
vilket också studerat säkerhetskultur ombord och i 
rederiorganisationen. Jenses tidigare verk (2000, 1999) får ses som 
grundläggande inom området risk, säkerhet och säkerhetskultur inom 
sjöfarten, då med betoning på svensk sjöfart. Bredvid Jense och 
Stenmark återfinns också Mårtensson (2006), som med sin avhandling 
”Sjöfarten som ett socialt system - Om handelssjöfart, risk och 
säkerhet” visar på de återkommande frågorna om den sociala 
situationen ombord och dess koppling till sjösäkerheten.  
 
Avstampet för föreliggande undersökning är den brist vilket finns i 
vilka fartyg som studerats i undersökningarna. De ovan redovisade 
undersökningar, både nationella som internationella har alla ett 
gemensamt: de har genom sina besök ombord eller i 
enkätundersökningar fokuserat på större fartyg.  
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1.4 Forskningsfråga 

Införandet av ISM ska, enligt regelverket, syfta till att stödja och 
uppmuntra skapandet av en säkerhetskultur inom sjöfarten. Vidare 
pekar ISM ut attityd, värdering och övertygelse som tre viktiga 
aspekter för främjandet av en god säkerhetskultur (IMO, 2010). Enligt 
riktlinjer för ISM ska certifierande myndigheter mäta effektiviteten i 
säkerhetsstyrningssystemet ombord i fartyget och i rederiet.  
 

”[…] Administrations are recommended to ensure that these 
assessments are based on determining the effectiveness of 
the safety management system in meeting specified 
objectives,” (IMO, 2010, 2.1.4) 

 
ISM pekar alltså på vikten av en god säkerhetskultur och samtidigt 
visar att det är genom effektiviteten i säkerhetsstyrningssystemet som 
det ska mätas. Då blir det intressant att undersöka säkerhetskulturen 
inom sjöfarten på flera olika sociotekniska nivåer. Går det att definiera 
en säkerhetskultur? Om så är fallet, hur är säkerhetskulturen inom 
fartyget, segmentet Östersjöfart och sjöfarten som stort? 
 

1.5 Syfte 

Studiens centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur i Östersjöfart. 
Säkerhetskulturen ombord i det individuella fartyget och hos den 
enskilde besättningsmedlemmen påverkas av omkringliggande 
faktorer som rederiets, segmentets och sjöfartens hela säkerhetskultur. 
Hur påverkar till exempel kulturen ombord säkerheten och de 
anställdas syn på risk och säkerhet i sina arbeten? Det innebär att även 
om huvudfokus är på det enskilda fartyget och den enskilde 
besättningsmedlemmen, är undersökningen även fokuserad på 
omkringliggande områden vilka påverkar fartyget och besättningen. 
Detta eftersom fartyget och sjöfarten bör ses ur ett systemperspektiv, 
där det sociotekniska systemet samverkar för att främja det säkra 
arbetet.  
 

1.6 Avgränsningar 

I föreliggande studie har författaren avgränsat sig till fartyg vilka seglar 
i Östersjön. Det vill säga att fartygen som deltagit i studien samtliga 
seglade i Östersjön vid undersökningens genomförande. Däremot så 
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återfinns ett problem med avgränsningen till Östersjön. Ett fartyg kan 
på ena resan färdas i Östersjön för att på kommande resa ta sig ned till 
Medelhavet eller segla i Nordsjön. Dock är fartygen i studien av sådan 
art att de endast har möjlighet att segla i Europeisk kustsjöfart.  
 
Utöver den geografiska avgränsningen utgör även fartygstypen en 
avgränsning. Det är fartyg med genomgående en befälhavare och en 
styrman, alltså två nautiker, som enda nautiska kompetens ombord, 
vilka är dominerande i kustsjöfart. Inom sjöfarten är det brukligt att 
kalla dessa fartyg för tvånavigatörsfartyg. Detta innebär att två 
personer ombord delar på dygnets 24 timmar för övervakning och 
framförande av fartyget och även för annat arbete till exempel 
lasthantering. Besättningarna är små, fyra till sju personer vilka ska 
hantera fartyget i alla situationer dygnet runt.  
 
Även studiens genomförande innebär en avgränsning. Ett fokus är 
besättningsmedlemmarnas subjektiva åsikter, synpunkter och 
värderingar av forskningsfrågan. Samt att människan studeras i ett 
sammanhang, det sociotekniska systemet. Det innebär att fokus är att 
skapa en så djup och intensiv beskrivning som möjligt. Utifrån den 
aspekten har jag använt mig av den etnografiska studien. Däremot för 
att undersöka systemet samt segmentet Östersjöfart lämpar sig en 
vidare metod där skriftliga källor och intervjuer är bas för 
undersökningen. Vilket till stor del går hand i hand med den 
etnografiska metoden, vilket innebär att materialet består av kvalitativa 
data vilket hanterats med en kvalitativ analys. Till skillnad mot den 
kvantitativa metoden som hade varit alternativet.  
 

1.7 Disposition 

Licentiatavhandlingen följer en enkel och standardiserad mall för 
utformningen, det vill säga den traditionella forskningsstrukturen. Där 
arbetet följer gången, vad, varför, hur, jag gör det följt av vad jag 
gjorde. Dock, en viktig aspekt att fundera på innan du läser vidare. Har 
du kunskap om sjöfart eller inte? Om inte kan det vara värt att först 
studera bilaga 2, där det finns en sjöfartsmässig bakgrundsbeskrivning. 
Detta kan ge den icke sjöfartskunnige läsaren en djupare inblick i 
sjöfarten, dess betydelse och vissa av de regler vilka sjöfarten har att 
rätta sig efter.  
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Om du som läsare känner dig tillfreds med att läsa avhandlingen rakt 
upp och ned är det enbart att fortsätta. Efter inledningen följer en 
metodbeskrivning, där de metodologiska frågorna avhandlas med 
fokus på min datainsamling. Även en diskussion om etik samt min, 
forskarens, förförståelse finns med där.  
 
I teorikapitlet återfinns en beskrivning och en diskussion om teorier 
kopplat till forskningsområdet, risk, säkerhet, organisation och 
säkerhetskultur. En kort redogörelse för det aktuella forskningsläget 
samt hur det kan ställas till föreliggande undersökning ges. Kopplat till 
teorikapitlet kommer kapitel fyra med min analysmodell. Den 
teoretiska referensramen samt hur jag vill analysera datamaterialet 
finns beskrivet här. Där redogör jag för mina analysfaktorer, de nivåer 
jag analyserar samt hur säkerhetskulturen påverkas på de olika 
nivåerna.  
 
Datainsamling och analys följer i kapitel fem. Kapitlet är uppdelat efter 
analysnivåerna sjöfarten, segmentet Östersjöfart följt av själva fartyget. 
Till varje nivå följer en analys kopplat till de data vilka jag samlat in. De 
tre delkapitlen, vilka utgör nivåerna, fokuseras på olika 
datainsamlingsmetoder. I delkapitlet ”sjöfarten” som i stort är 
datainsamlingen till stor del utförd i litteratur för att i kommande 
nivåer, segment och fartyget mer och mer utgöras av intervjuer och 
observationer.  
 
Vill du som läsare direkt ta del av mina resultat återfinns de i 
sammanfattning i kapitel sex, resultat. Här har jag sammanfattat 
analyserna från de tre olika nivåerna, sjöfart, segment och fartyg, för 
att göra dem lättillgängliga.  
 
Vidare i avhandlingen kommer min diskussion om resultatet samt vilka 
möjliga effekter det finns av resultatet, sett till regelverk, olyckor, 
teknik och säkerhetskulturen. Sist följer ett kapitel med förslag på 
vidare arbeten, både forskningsmässigt som för sjöfarten. Bland annat 
finns behov av en ökad utbildning kring säkerhetsstyrningssystem, 
ökad fokusering på avvikelse och incidenthantering samt även en 
vidare forskning för att utvärdera ISM och hur det hanteras i 
branschen.  
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Hur har studien genomförts, vilka metoder har använts för att samla 
in data och hur har materialet analyserats? Detta är tre vitala frågor 
vilka måste få ett svar för att en studie ska gå att validera och följa. I 
kapitel två återfinns en beskrivning och en förklaring till hur detta 
har skett i föreliggande studie.  
 

2.1 Systemteori – systemperspektiv i metod 

En studie på fartyg med fokus på säkerhetskulturen ombord innebär 
att vi studerar en del av ett system. Sjöfarten i stort, som globalt 
förekommande bransch, kan ses som ett system i sin helhet, där 
systemet innehåller flera delkomponenter, subsystem. Vilka både 
förhåller sig till varandra men också agerar med eller mot varandra. 
Mötet och förhållandet mellan människa, system och teknik kan delas 
upp i psykiska system, sociala system och tekniska system (Moe, 1996). 
En vidare undersökning av systemet i ett systemteoretiskt perspektiv 
innebär att vi måste studera hur delsystemen interagerar med 
varandra, hur de tar hänsyn till varandra och där de antar olika roller 
för att fylla olika funktioner. På ett sätt kan vi se systemet som en 
cirkel, där de antar en cirkulärt präglad relation där begrepp flätas in i 
varandra och blir beroende av varandra.  
 
System, till exempel sjöfart avgränsar sig till omgivningen men inte 
mer än att händelser i omgivningen påverkar systemet. På så sätt är det 
svårt att se vad som förorsakar händelser i ett system, är det händelser 
utanför eller i systemet. System och Subsystem blir självreglerande, 
autopoetiska4 i sin form, där system och dess subsystem skapar sin 
                                                           
4 Autopoesi och autopoetiska system innebär att systemet producerar, förnyar och 
reproducerar sig självt genom interna mekanismer där både befintliga och tillkommande 
beståndsdelar utgör produkter av systemet. Se vidare Luhmann ”Social systems” (1995).  



26 

egen identitet och sitt eget förhållande till omgivningen (Moe, 1996). 
Att studera detta kräver dels att vi kan skapa oss ett helhets grepp men 
även ett grepp om delarna. Vi behöver för metoden skapa oss flera 
verktyg för att undersöka det autopoetiska systemet i dess alla delar. Vi 
måste både kunna hantera och analysera människans handlanden och 
strategier och organisationens handlingar gentemot dels individen, 
dels till andra organisationer i systemet. Metodologiskt måste vi 
anpassa oss utifrån var i systemet och delsystemen vi är i vår 
undersökning. Människan i systemet är en del vilken anpassar sig, 
påverkar och orienterar sig utifrån ett systemiskt sammanhang. För att 
förstå dess handlande måste vi anta en tolkande strategi, i enlighet 
med Georg Herbert Meads (1972) tanke i ”Mind, Self, & Society”.5 
 

2.2 Metodöversikt 

Metodologi är strategin eller planen som guidar forskaren i valet av 
metod. Metod däremot, är tekniken eller procedurerna vilka appliceras 
av forskaren för att samla in och analysera data (Abbott, 2003). Vid 
studier av människor i arbete, kan en rad olika metoder och strategier 
tillämpas; experimentella studier, enkätstudier, etnografi, grundad 
teori och aktionsforskning. Gemensamt för alla olika strategierna är att 
de innehar olika för- respektive nackdelar, vilket gör dem mer eller 
mindre användbara för en viss typ av studie. Det som är avgörande vid 
valet av metod är studiens syfte; forskningsfråga; forskarens kontroll 
över vad som studeras; kontexten för studien och tidsramen för studien 
(Abbot, 2003). Eftersom föreliggande avhandling är att fånga en bild 
av en säkerhetskultur och samtidigt presentera det komplexa system 
vari denna kultur finns, sker metodvalet mer eller mindre per 
automatik. I det här fallet lämpar sig exempelvis en statistisk analys 
med hjälp av enkäter illa av det skäl att forskaren själv måste befinna 
sig mitt i verksamheten för att få hela sammanhanget. 
Forskningsfrågan föranleder inte heller några mätningar av frekvens 
eller kvantitet. Aktionsforskningen faller bort eftersom den bygger på 
deltagande i själva processen, i det vi studerar, genom sitt fokus på 
forskning och handling i ett. Vilket både skapar ett etiskt problem som 
ett objektivitetsproblem i forskningen (Holme & Solvang, 1997).  
 

                                                           
5 En vidare utläggning och läsning om Meads tolkande strategi återfinns i ”Mind, Self, & 
Society” där Mead för fram det sociala självet, hur människor i samspel, genom 
kommunikation och symboler utvecklar system samt hur människor anpassar sig och 
orienterar sig utifrån ett systemiskt sammanhang.  
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Inte heller en enkel intervjuundersökning kan fånga den komplexa 
helhet som omgärdar en människas ombordtillvaro. På ett sätt är 
grundad teori en metod som använts, men den kräver i sin helhet en 
längre tidshorisont för studien än vad som var praktiskt möjligt. Detta 
för att arbeta fram tillräckligt med material för en generell teori, vilket 
är fokus inom grundad teori (Holme & Solvang, 1997). 
Forskningsfrågan i föreliggande studie innehåller ett ”hur” som syftar 
på en explorativ studie där ett komplext och nyansrikt sociotekniskt 
system står i centrum. Det innebär att deltagande observationer är ett 
måste för att få med alla nyanser och det i kombination med intervjuer 
samt inledande litteraturstudier bidrar till etnografin i studien (Abbott, 
2003).  
 

2.3 Etnografi för beskrivning av kultur 

Den etnografiska studien bygger på antropologins disciplin och metod. 
Där tillbringar forskaren en längre tid i den miljö de vill undersöka och 
skapar en möjlighet till djupgående och mer detaljerade beskrivningar 
av det observerade mönstret. Hela syftet med den etnografiska 
metoden är att skapa en så tjock och fullödig beskrivning över den 
kulturen som studeras (Geertz, 1973). Traditionellt har det skett ett 
antal studier där etnografi använts som en metod för att beskriva en 
organisations kultur, där tidiga exempel är Gouldner (1954) och Powell 
et al. (1971). Utöver det finns ett antal undersökningar vilka också 
använt en etnografisk metod men som mer fokuserat på 
undersökningar i kontrollrum och identifikation av kulturella inslag 
vilka påverkar den säkra och pålitliga operationen, såsom Weick 
(2001). Dessa är mer i form av konsultuppdrag vilka syftar till att lösa 
problem för att skapa en säkrare drift.  
 
Det är klart att sett till litteratur inom säkerhetskultur är användandet 
av enkäter det dominerande metodvalet. Undersökningarna sker till 
exempel vid en tidpunkt då det genomförs eller ska genomföras en 
organisatorisk eller annan stor förändring. Det är också troligt att 
dessa undersökningar genomförs under förhållanden med stor 
osäkerhet för de enskilda vilket troligen kan påverka resultatet. Den 
etnografiska metoden ger en betydligt fylligare redogörelse för kulturen 
hos en organisation än vad en enkätundersökning kan göra. Den stora 
frågan är hur validiteten är i den etnografiska beskrivningen. Hur kan 
vi vara säkra på att elementen i den kulturella beskrivningen verkligen 
är korrekta? Enligt Schein finns det enbart ett svar på detta:  
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”The accuracy of the description is … judged by the 
credibility of that description to insiders who live in the 
culture and, at the same time, to outsiders who are trying to 
understand it” (Schein, 2004, s. 187).  

 
Alltså, om medlemmarna i kulturen vi beskriver och försöker förstå 
känner igen beskrivningen och håller med om dess korrekthet kan jag 
som forskare lugna mig med att jag, troligen, hittat rätt. Detta innebär 
dock inte naturligt att min beskrivning kommer att vara densamma 
som den beskrivning en av deltagarna skulle ha tecknat ned. Min 
beskrivning ska tala gentemot en större publik och till min egen 
disciplin som forskare. Min etnografiska beskrivning av kulturen är 
inte heller enbart en spegelbild av kulturen utan en bild utarbetad 
genom att ha vridit fram och tillbaka på de data som samlats in, genom 
att tyda hur materialet i ett större perspektiv kan ses i sitt 
sammanhang. Det sammanhanget får däremot aldrig innebära att de 
enskilda medlemmarna i den kultur jag syftar till att beskriva inte 
känner igen sig i beskrivningen. Då måste mina resultat ifrågasättas.  
 

2.4 Att intervjua och observera  

Den etnografiska metoden handlar om betydligt mer än att bara vara 
där, på plats, vid just den tidpunkten. Dock är tillträdet till platsen för 
studien av central betydelse för att lyckas med datainsamlingen. Med 
tillträde menar jag inte bara fysiskt tillträde utan även tillträde till de 
sociala sättningar vilka finns på platsen (Hammersley & Atkinson, 
2005).  
 
För att ta del av individernas upplevelser och åsikter om sin situation 
och om hur de upplever säkerhetskulturen har jag i huvudsak använt 
mig av intervjuer. Intervjuer, kopplat till observationer, har 
tillsammans använts för att skapa en dubbel bild av den kontext de 
uppstår i och de händelser som de angivits i. Med detta menar jag att 
datainsamlingen blivit trippel i sin utformning. Situationer har (1) 
observerats av mig, (2) upplevts av mig själv och (3) samtalats kring, 
intervjuats om med berörda respondenter. Med denna datainsamling 
samlas en mängd data vilka på olika sätt beskriver samma kontext och 
händelse. Detta ger en styrka i insamlad data.  
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2.5 Forskarens förförståelse 

Forskning som undersöker en verksamhet som forskaren haft en större 
del av sitt yrkesverksamma liv inom, ställer stora krav på forskarens 
öppenhet, både vad gäller möjlighet, att se det där öppna som finns att 
se och att se det speciella, det gömda, som forskaren är van vid. Att 
studera en verksamhet som redan starkt påverkat mig innan jag blev 
forskare, gör att flera viktiga bitar under studierna kan riskera att 
bortfalla. Detta eftersom jag genom min socialisation inom yrket blivit 
invand för vissa händelser, vilket kan påverkar tolkningen av dessa. 
Händelser som för en helt utomstående forskare skulle ha antecknats 
som onormala eller rent ut sagt farliga kan för mig som tillvand person 
ses som helt förståeliga och naturliga, eftersom vi alltid gjort så, vilket 
vant mig vid ett visst arbetssätt ombord. Enligt hermeneutiken börjar 
ingen tolkningsprocess helt förutsättningslöst, utan forskaren samlar 
in och bearbetar sitt datamaterial med en mängd tankar och idéer om 
dess innehåll och tolkningar. Redan vid datainsamlingen har det gjorts 
ett antal antaganden, mer eller mindre omedvetna, vilket sammantaget 
kallas för förståelsehorisont (Johansson, 2003). 
 
Inom socialpsykologin görs en skillnad mellan ett agerande och en 
handling (acts and actions på engelska) i en observationskontext. Ett 
agerande relaterar till ett beteende observerat av en utomstående och 
ett agerande till de lager av mening vilket omger ett agerande ur en 
deltagares synvinkel. Om inte den utomstående är fullt medveten om 
den studerande gruppens historik, syften, övertygelser och värderingar 
är enbart agerandet (acts) tillgängligt för observation. Att kunna tolka 
ett visst händelseförlopp eller ett meningsinnehåll i en händelse bygger 
alltså på förutsättningen att kunna förstå. Detta styrker min egen 
uppfattning att min bakgrund från sjöfarten gör att jag kan se det där 
speciella, det för ögat osynliga men så viktiga språk som gör att vi kan 
tolka vad som sker.  
 
Att mina knappt tio år till sjöss samt mina tio år på Sjöfartshögskolan 
som lärare redan gett mig en viss bild av sjömanslivet och 
säkerhetskulturen gör att de intervjuer och observationer som skedde 
inte var färgade av en förutfattad mening om hur det är till sjöss. Vi bär 
alla med oss bilder och förutfattade meningar om hur vissa yrken är 
och hur individer inom dessa yrken är. Undersökningen bjöd på en 
rejäl utmaning att dels se det andra inte ser och kunna berätta det, men 
samtidigt att se det andra ser men inte jag eftersom jag sett det så 
många gånger. Det krävde att materialet vändes ut och in, bearbetades 
fram och tillbaka för att nyanserna som inte synts från början skulle 
utkristalliseras och bli synliga.  
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2.6 Datainsamling 

En viktig aspekt är att jag som forskare ska beredas tillträde till 
forskningsfältet. Utan forskningsfält ingen undersökning så klart. 
Sjöfartens förutsättningar där forskningsfältet fysiskt befinner sig iväg 
från land gör situationen speciell, både tillträdesvis men också 
innehållsmässigt. Detta gör att tillträdet till fartyget, vilket är den 
miljön som informanterna befinner sig i, blir ytterst vitalt. Det sociala 
nätverk vilket fanns dels via min egen erfarenhet till sjöss men också 
via referensgrupp och min arbetsgivare var till värdefull hjälp. På ett 
sätt var det ett bekvämlighetsurval vilket bland annat innebar en risk 
att jag kom i kontakt med ett socialt nätverk där alla deltagande 
informanter kom från samma grupp och därmed har en gemensam 
kontextuell bakgrund.  
 
Först kontaktades rederiernas landorganisation, dels för att informera 
dessa om studien och dels för att få godkännande att genomföra den i 
ett av deras fartyg. Före varje fartygsbesök har rederiets landpersonal 
intervjuats. Det har rört sig om dels personalchef men också om 
rederiets designated person. De rederier som studien har berört är 
genomgående små organisationer. I två av rederierna har det varit 
samma person, i det tredje två olika. Kontakt har också skapats med 
företrädare för de fackliga organisationerna inom svensk sjöfart. 
Rederierna som medverkat i studien har relativt små personalstyrkor 
och ingen lokal facklig företrädare på rederiet. Detta har lett till att 
kontakt skapats med företrädare på central nivå istället för på, som 
önskvärt, den lokala nivån.  
 
Fältarbetet för insamling av data skedde under sommaren och hösten 
2007. Det skedde genom två huvudkategorier, besök ombord och 
intervjuer med landpersonal. Totalt har 31 personer intervjuats i 
studien, se tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1: Genomförda intervjuer ombord och i land i studien 
Fartygsintervjuer Intervjuer i landorganisationer Landintervjuer 
Befälhavare 7 Sjöfartsverk/inspektion 2 Befälhavare 2 
Styrman 4 Rederipersonal 5 Styrman 2 
Matros/Kock 2 Facklig personal 2   
Matros/Maskin 2     
Matros/Däck 2     
Maskinchef 1     
 18  9  4 
  Antal intervjuer totalt: 31 
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2.6.1 Beskrivning av studieobjekt 

Fartygen som besökts har både gått på en fast trad mellan två hamnar, 
men också utgjorts av fartyg som gått på spottmarknaden, det vill säga 
inte haft fasta hamnar att besöka utan seglat där last funnits. Fartygens 
besättningar har också haft olika deltagande i lastnings- och 
lossningsoperationerna. Vissa fartygsbesättningar har inte haft med 
lossning eller lastning att göra och har seglat med samma sorts last 
återkommande. Andra fartyg har varierande typ av last vid varje resa, 
vilket medför ett stort arbete med förberedelser och efterarbeten för 
besättningarna. Urvalet av fartyg har syftat till att ge en bred bild av 
problematiken som kan finnas på denna typ av fartyg.  
 
Totalt för studien ingår 11 olika fartyg som underlag. Gemensamt för 
samtliga fartyg som ingår i studien var att de hade befälhavare och 
styrman som enda nautiska kompetens. Därutöver var besättningarna 
varierande beroende på fartyg. Normalt utgjordes bemanningen för 
fartygen av två till tre matroser som beroende på övrig besättning haft 
olika arbetsuppgifter. I två av fartygen tjänstgjorde en av matroserna 
också som fartygets kock, och därigenom ansvarade för mathållning 
ombord. Endast ett av fartygen hade en renodlad kocktjänst ombord. 
För två av fartygen utgjorde även en av matroserna fartygets 
maskinansvarige, vilket innebar ansvar för framdrivningsmaskineriet 
och övrigt maskineri på fartygen. Endast ett av fartygen hade mönstrad 
maskinpersonal ombord.  
 
Även traden för fartygen var likvärdiga, då de var sysselsatta i kustnära 
fart med upp till två dygn mellan hamnbesök som maximalt. Storleken 
på besättningarna på fartygen var skiftande. Som minst var det fem 
personer till som mest sju personer. Detta gäller ordinarie besättning, 
men då studien till stor del utfördes under sommarmånaderna och det 
då utförs mer underhållsarbeten, var det på ett par av fartygen 
extrapersonal ombord.  
 
Nationaliteten på besättningarna skiftade efter vilken flagg det var på 
fartygen. På de svenskflaggade fartygen utgjordes besättningarna i 
huvudsak av personer med svensk nationalitet, men även av 
besättningsmedlemmar av polsk nationalitet. På de fartygen med 
annan än svenskflagg skiftade nationaliteten på besättningarna rejält. 
De utgjordes av personer med rysk-, lettisk-, tysk-, finländsk-, 
ukrainsk-, filippinsk- och portugisisk nationalitet. En tydlig bild av hur 
internationell även kustsjöfarten i Östersjön var.  
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Besöken ombord har varierat i längd beroende på fartygets trad. Som 
längst har besöket varat i knappt fyra dygn och som minst i någon 
timme. Skillnaden är avhängt av hur tillgängliga fartygen varit 
beroende på dessas hamnanlöp, men också på antalet hyttplatser 
ombord. Totalt har 18 intervjuer genomförts ombord med skiftande 
besättningskategorier. Det har varit en medveten strävan att få god 
spridning mellan olika befattningskategorier, detta för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt av situationen ombord på fartygen. 
Motivet för detta är att ett fartyg ska ses som ett sociotekniskt system, 
där helheten ses som ett system för främjandet av arbetsmiljön och 
sjösäkerheten. 
 

2.6.2 Intervjuernas form 

Intervjuerna har genomgående genomförts på ett likartat sätt. Med 
ombordpersonal varade intervjuerna i en halvtimme upp till, i vissa 
fall, två timmar. Utöver dessa intervjuer har informella samtal skett 
under ombordbesöket. Intervjuer med landpersonal har skett både via 
telefon och genom personliga möten och varierat i längd mellan strax 
över en timme till ibland upp till tre timmar. I slutet av varje intervju 
sammanfattades intervjusvaren jag antecknat kortfattat, så 
respondenten skulle få en möjlighet att överblicka att jag uppfattat 
svaren korrekt.  
 
De genomförda intervjuerna har varit tematiska och semistrukturerade 
och hade i enligt med Trosts (1997) resonemang en hög grad av 
strukturering och låg grad av standardisering, se bilaga 1 för 
intervjumall. Teman som behandlats med fartygsbemanningarna är 
arbetssituation och arbetsvillkor, säkerhet ombord och även relationer 
till respektive fartygs landorganisation. För arbetssituation och 
arbetsvillkor är det framför allt synpunkter på arbetsmoment, arbetstid 
och vilotid som avhandlats. Intervjuer med företrädare från 
fackförbunden har i första hand varit inriktade på arbetssituation och 
arbetsmiljö generellt och inte fartygsspecifikt. Detta för att de fackliga 
företrädarna har en bredare bild av problemfältet än de 
ombordvarande men samtidigt inte samma detaljkunskap. 
 

2.6.3 Observationer 

Utöver de intervjuer som genomfördes ombord och med landpersonal 
skedde det en serie av observationer vid fartygsbesöken. Detta utgör ett 
komplement till intervjuerna. Det gav en utmärkt möjlighet till att 
studera beteenden och händelser i dess naturliga sammanhang. 
Observationerna skedde mestadels inom områdena sociala relationer 
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ombord, arbetsmoments genomförande samt i vilka situationer och 
inom vilka villkor arbetet genomfördes. Observationerna genomfördes 
inte som deltagande observationer eftersom jag inte deltog i arbetet. 
Däremot kan de liknas vid deltagande observationer då jag följde med 
där arbetet utfördes. Oavsett om det utfördes på bryggan, backen, i 
lastrummet eller i maskin. Till stor del genomfördes observationerna 
utifrån Fangens (2005) diskussioner om deltagande observationer.  
 
Ett betydande problem var hur observationerna förbereddes, detta då 
ostrukturerade observationer måste förberedas utifrån vilka som ska 
observeras, vilken situation de ska observeras i, tidshorisonten för 
observationen samt hur data ska registreras. Det gjorde att 
förberedelserna enbart kunde göras utifrån vilka som skulle observeras 
(besättning och övriga ombord), tidsrymd (min tid ombord) samt vad 
som skulle registreras. Situationerna blev däremot helt improviserade 
då det skulle följa det dagliga och normala arbetet ombord.  
 
Genomgående för observationerna antecknades vad som skedde, vilka 
som agerade samt när det skedde. Vid själva observationstillfället 
antecknades enbart korta stödord för att senare när möjlighet skapades 
skrevs en mer detaljerad redogörelse för observationerna ned. Detta 
eftersom det vid observationstillfällena inte alltid fanns en möjlighet 
att anteckna längre redogörelser för vad som observerades.  
 

2.6.4 Sekundärdata 

De primärdata vilka samlats in enligt ovanstående redogörelse 
kompletterades med sekundärdata. Sekundärdata utgörs bland annat 
av utdrag ur skeppsdagböcker och arbetstids- respektive 
vilotidsjournaler insamlade ombord, PM och statistik över olyckor 
insamlade från parter inom sjöfarten.  
 
Skeppsdagböcker och arbetstidsjournaler har varit viktiga för att skapa 
sig en bild av omfattningen av arbetet ombord, hur arbetet var förlagt 
på dygnet, hur arbetet var fördelat mellan besättningsmedlemmarna 
ombord samt hur arbetet gruppvis var upplagt. Mestadels var detta 
enbart en komplettering till de intervjuer och observationer som 
genomförts.  
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2.7 Analys av data 

Intervjuskrifter, observationsprotokoll samt fältanteckningar 
grupperades efter varje fartygsbesök. Till dessa lades också 
intervjuutskrifterna från landrepresentanten från respektive rederi. 
Varje fartyg bearbetades och genomlästes var för sig i första hand. 
Detta gjordes för att finna relevanta teman, mönster och kategorier. 
Efter att varje fartyg genomlästs var för sig grupperades intervjuerna 
efter respektive yrkeskategori, befälhavare för sig, styrmän för sig, 
rederirepresentant för sig och så vidare. Därefter vidtog ytterligare en 
genomläsning för att hitta gemensamma teman, mönster och 
kategorier utifrån varje besättningskategori. Även skillnader i teman 
och mönster antecknades för att märka ut hur osammanhängande de 
var. Det innebar att de i första hand grupperades efter fartyget de var 
insamlade på, sedan efter varje yrkeskategori. I första hand utfördes 
analysen i enlighet med den uppdelning Fangen (2005) gjort, där 
tolkningen uppdelas i tre grader: tolkning av första, andra och tredje 
graden. Dessa tolkningar ligger nära den hermeneutiska spiralen där 
varje omtolkning vrider tolkningen ett varv extra och ytterligare ökar 
komplexiteten i tolkningen. Med den hermeneutiska utgångspunkten 
att tolka, förstå och förmedla blir de tre graderna ett tydliggörande 
inslag i analysen av insamlade data.  
 
Ett betydande problem jag som forskare råkat på i föreliggande 
undersökning är min egen förförståelse om ämnet jag behandlar (mer 
avhandlat tidigare). För att kunna tolka och analysera de insamlade 
materialet behöver jag bildligt gå utanför min egen kunskap. Den första 
graden av tolkning innebär att jag ska kunna se det jag verkligen har 
sett, läsa det jag verkligen läst och därmed inte göra dessa tolkningar 
utifrån min egen erfarenhet. Det innebär att arbetet till stora delar 
måste ske genom att jag som forskare går utanför min egen erfarenhet 
från yrket. Det blir som Asplund (2002a) menar om problemlösning, 
att vi är flerstämmiga varelser, vilka kan föra en dialog med sig själv. 
Denna interna dialog behövs för att förförståelsen inte ska förstöra det 
insamlade materialet och om problemlösningen ens ska fungera, 
eftersom problemlösning enbart kan ske i en dialog och inte i en 
monolog.  
 
Just att förstå, vilket är fokusen i att tolka och analysera i detta arbete, 
är inte enbart hämmat av en förförståelse. För att förstå det 
meningsfulla beteendet, ett visst socialt beteende, måsta jag som 
forskare ha vetskap om de regler som styr beteendet. Och som Asplund 
menar,  
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”ha vetskap om de regler [kursiverat av författaren, min 
anm.] som de ifrågavarande aktörerna själva anser sig 
följa” (Asplund, 1970:81).  
 

Vilket innebär att jag inte bara måste ha vetskap om regler utifrån som 
styr och påverkar, utan även de interna reglerna som påverkar 
handlandet och beteendet. Att förstå innebär att vi fattar poängen eller 
meningen med det som sägs och görs. Det är något som är synnerligen 
avlägset från statistikens eller kausallagarnas värld (Asplund, 1970).  
 

2.8 Forskningsetiska avvägningar 

Forskning om och av individers åsikter och upplevelser ställer stora 
krav på mig som forskare. Jag ska förhålla mig etiskt korrekt, både till 
personerna vilka deltar i studie, personer som valt att inte delta i 
studien samt personer vilka omnämns i studien. De fyra hörnstenarna i 
forskningsetiken, information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 
diskuterades före varje intervjutillfälle (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
för att informanterna ska ha känt sig klara över forskningens syfte, och 
deras rätt till konfidentialitet och anonymitet. Det är enbart fartygs- 
och rederinamn som samlats in. Namn på enskilda 
besättningsmedlemmar har inte samlats in utan enbart befattning och 
vilket fartyg de tjänstgjort på vid undersökningstillfället.  
 
Forskningsfältet till sjöss ställer ytterligare ett par större krav på mig 
som forskare. I samband med att jag stiger ombord startar egentligen 
min undersökning och pågår så länge som jag är ombord. För hur kan 
jag dra en gräns för när jag är forskare och när jag inte är det under 
min vistelse ombord? De individer jag undersökt befinner sig 24h om 
dygnet ombord på fartyget jag besöker. De sover, äter, vilar, ser på film, 
arbetar, umgås och sköter allt det dagliga ombord. För mig blir det då 
en omöjlig situation att välja ut tidpunkter när jag studerar och när jag 
inte studerar, eftersom integrationen av allt på samma plats kan vara 
en av orsakerna eller anledningarna till att säkerhetskulturen ser ut och 
utvecklas som den gör.  
 
Ett stort problem hade inträffat om någon av individerna ombord 
tackat nej till att delta i undersökningen, för hur hade jag då agerat för 
att inte observera den individen men de andra som deltog i samma 
arbetsgrupp? Nu har inte det skett vilket förenklat arbetet. Rent 
forskningsetisk, vilket jag berörde ovan, har jag genomgående sökt och 
fått ett informerat samtycke av de jag intervjuat, men inte alltid av de 
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jag observerat, vilket etiskt kan anses som lite riskfullt. Men jag hävdar 
dels att mina observationer ändå kunnat genomföras med stöd av de 
etiska principerna, eftersom ingen av de enskilda lidit någon skada av 
mina observationer, eller blivit identifierade i efterhand i mitt material.  
 
Rent principiellt har arbetet bedrivits så att tillträde till forskningsfältet 
ska ha skett så smidigt som möjligt, både för mig som forskare men 
framför allt för de individer vilka arbetat ombord och varit deltagare i 
undersökningen. Jag kan inte till fullo vara helt säker på att ingen av 
deltagarna känt sig tvingad att delta. Detta eftersom tillvägagångssättet 
med ett samtycke från rederiet, följt av ett samtycke från befälhavaren 
ombord, kan tolkas som ett tvång eller en press att delta i 
undersökningen. Inför samtliga intervjuer har jag noga poängterat att 
deltagande varit frivilligt och att de när som har kunnat avbryta 
intervjuerna.  
 
Observationer är ett kraftfullt sätt att samla in data på. Det ger mig 
som forskare en möjlighet att studera och värdera vad informanterna 
gör i sitt dagliga arbete. Ett etiskt bekymmer här har varit att jag inte 
informerat samtliga ombord om vad jag ska studera. Det har både varit 
en medveten strategi, positivt som negativt. Positivt då jag har kunnat 
observera så opåverkade situationer som möjligt. Jag har uppfattat att 
de arbetsmoment jag studerat under min tid ombord varit autentiska, 
att de samtal jag deltagit i och överhört också varit autentiska. Det 
negativa har varit rent forskningsetiskt, för mina observationer av 
samtliga ombord har inneburit att vissa informanter är med i min 
undersökning, utan att de har fått en möjlighet att påverka sitt 
deltagande.  
 
En möjlig väg för intervjuerna hade här kunnat vara att enbart 
observera ombord och samlat personuppgifter, för att sedan genomföra 
intervjuerna när informanterna varit hemma på sin ledighet. Dock fann 
jag detta sätt allt för omständligt, då det antingen inneburit en mängd 
resande inom och utom landet, alternativt att intervjuer fått 
genomföras per telefon. Detta ville jag undvika i så stor utsträckning 
som möjligt, eftersom det innebär ett hinder i att ta del av en 
fullständig information vid intervjutillfället.  
 



 37 

3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Ingen forskning och utveckling av nya idéer kan stå på egna ben utan 
behöver teorier och tidigare forskning för att bygga ett fundament att 
ta avstamp ifrån. I föreliggande kapitel återfinns en genomgång av 
aktuella teorier och forskning inom området. Till en början görs en 
genomgång av normala olyckor, för att senare gå vidare till risk, 
organisation, kultur och slutligen landa på säkerhetskultur, allt för 
att förankra den aktuella forskningen med vad som skett tidigare.  
 

3.1 Sjöfart och olyckor 

Att det sker olyckor till sjöss det vet vi, att det globalt sker minst en 
större fartygsolycka varje dag är kanske inte lika vida känt. Charles 
Perrow började på sin bok ”Normal accidents” precis efter 
kärnkraftsolyckan i Three Mile Island (TMI) 1979. Vid tiden för 
olyckan var kärnkraftsindustrin förhållandevis ny och olyckan innebar 
ett uppvaknande för flertalet länder i att kärnkraftsteknik kanske inte 
var så säker som man trodde.  
 
Perrow menade att förutsättningarna för en till och med större 
kärnkraftsolycka än den som skedde vid TMI fanns och att vi skulle 
vara lyckliga om så inte skedde (Perrow, 1984, 2004). Som vi vet 
skedde det ett par år senare betydligt allvarligare olyckor, Tjernobyl 
1987 samt även Fukushima 2011. Diskussionen som Perrow för är till 
största del kring det mänskliga samhällets olika högrisksystem. I dessa 
kommer det enligt Perrow att vara normalt med olyckor och att vi i 
olika system kommer att ha olyckor även om vi anstränger oss 
maximalt för att undvika dem (Perrow, 1984, 2004).  
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Perrow fokuserar på de komplexa system vi skapat för att ordna vår 
värld, det kan vara sjöfart som ett komplext system eller 
kärnkraftsindustrin som ett annat. Perrow skiljer på två komplexiteter; 
interaktion och koppling (Perrow, 1984), se figur 3.1. Interaktion kan 
antingen vara linjär eller komplex beroende på dess uppbyggnad. 
Skillnaden mellan linjär och komplex är enligt Perrow hur mycket olika 
delar i systemet påverkar och är sammankopplade med varandra. Det 
är dock naturligt för ett system som är av tillräcklig storlek att ha 
flertalet system som på olika sätt interagerar och blir beroende av 
varandra för att fungera. Det finns en nackdel med tolkningen av orden 
komplex respektive linjär, vilket Perrow erkänner. En tolkning kan 
vara att en linjärproduktion är enkel. Men Perrow är tydlig med att så 
ska man inte tolka det. Uttydningen för komplex respektive linjär är:  
 

”interactions in an unexpected sequence”  
”interactions in an expected sequence” (Perrow, 1984, s. 78)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3:1: Interaktion – kopplingsschema i industriella system (Perrow, 1984, s. 80) 
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Kopplingen mellan de ingående komponenterna eller subsystemen är 
en del som avgör hur pass komplext systemet är. Kopplingen kan 
antingen vara tät eller lös. En tät koppling innebär att det finns lite 
utrymme för slack eller inte någon buffert mellan två enheter. Det som 
sker i den ena enheten påverkar automatiskt och direkt den andra. 
Möjligheten att återhämta sig från fel är minimalt i ett tätt system. Det 
är ganska viktigt att möjlighet att återhämta sig finns i ett system 
eftersom fel alltid kommer att ske. Men detta blir alltså ett problem i 
ett tätt kopplat system eftersom den möjligheten måste finnas inbyggd 
redan på designstadiet av systemet. Det finns få spontana möjligheter 
att hitta tid för återhämtning eftersom processerna ligger så tätt och 
även griper in i varandra. Det kan finnas tid för återhämtning i ett tätt 
system, men det beror mer på operatörernas möjlighet och 
uppfinningsrikedom att hitta krypvägar vid sidan av systemet. Ett löst 
kopplat subsystem har enligt Perrow en flexiblare standard på 
prestation inom systemet och därmed en friare roll för deltagarna. 
 
Man måste identifiera vilka system som är felskapande och vilka som 
är felavvikande för att på så sätt kunna agera olika beroende på vilket 
system vi syftar på (Perrow, 1984). Enligt Perrow är sjöfarten ett 
komplicerat system där olyckor verkar ske oavsett vad myndigheter, 
rederier eller sjöfararna själva hittar på. Med tanke på den typ av farligt 
gods som transporteras, i stora partier, ombord på ett fartyg gör det 
verksamheten än farligare. Inte bara för sjömännen utan även för 
miljön och omgivande samhälle. Perrow kallar sjöfarten för ett ”error-
inducing” system, det vill säga ett system som i sin konstruktion 
framkallar fel som inte går att förutse. Konfigurationen med många 
komponenter framkallar fel och motverkar försöken att minska felen. 
Att motverka ett fel genererar fel någon annanstans, ett fel som inte 
gick att förutse i förväg. Systemet kräver en total omdaning för att det 
ska gå att göras felundvikande istället för felframkallande (Perrow, 
1984). Det är nästan så man kan uttyda en lite oro över hur sjöfarten 
som system fungerar i Perrows bok ”Normal accidents”. Han räknar 
upp en mängd olika olyckor och avslutar delen med att beklaga att det 
inte verkar som om de vanliga åtgärderna som bättre inspektioner, mer 
träning, bättre utrustning, mer personal eller internationella 
säkerhetskrav kan åtgärda felen. Det finns oändliga kombinationer 
inom systemet; om en av delarna ökas resulterar det i att felet faller ut 
på någon annan del.  
 
En vanlig punkt att lägga skulden på i ett felframkallande system är 
operatörerna och enligt Perrow visar sjöfartens egna studier att 80 % 
av olyckorna går att härleda till operatörerna, vilket beror på att 
riskbenägenheten ligger djupt rotad i traditionerna till sjöss. 
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Incidenterna till sjöss är betydligt fler än i något annat system, förutom 
gruvindustrin. Men ändå är antalet olyckor förhållandevis få sett till 
totala antalet operatörer. Perrow tror emellertid inte att siffran 80 % är 
korrekt utan uppskattar att ca: 40 % av olyckorna orsakas av icke 
tvingande fel hos operatören. Orsaken till alla dessa otvungna fel kan 
bara bero på hur sjöfarten bedrivs menar Perrow. Att arbetstiderna är 
så långa, att personal med olika språkkunskaper mixas ombord, att 
fartyg seglar med felaktig utrustning, att trycket på befälhavarna att 
hålla tidtabellerna är stort, ett fartyg byter besättningar regelbundet 
och tiden för att lära sig fartyget inte finns. Alla dessa orsaker ligger 
bakom dels epitetet felframkallande system men ligger också bakom de 
40 % icke tvingande fel som enligt Perrow begås vid olyckor till sjöss. 
Även miljön som fartygen färdas i är en del av systemet som gör det 
felframkallande. Enligt Perrow är det en samverkan mellan flera delar 
som gör systemet sjöfart en felframkallande verksamhet. Fortsatt finns 
det även ett inbyggt motstånd inom sjöfarten mot förändringar vilket 
skulle kunna utveckla verksamheten till att bli ett felundvikande 
system. 
 

”I will argue that the error-inducing character of the system 
lies in the social organization of the personnel aboard ship, 
the economic pressures operating, the structure of the 
industry and insurance, and the difficulties of national and 
international regulation” (Perrow, 1984, s. 176) 

 
Ett av problemen kan också vara den totala auktoriteten som fartygets 
befälhavare har haft historiskt. Om denne person har total auktoritet 
över systemet ombord sker ingen kontroll av dennes eventuella fel och 
de kan då inte undvikas. Det yttre trycket på befälhavaren att 
producera är också stort. Med producera menas att vara i tid med 
lasten på rätt ställe.  
 

”That is, as long as a captain meets the production level 
expected, no action is taken even if it is known that he takes 
large risks to do so.” (Perrow, 1984, s. 188) 

 
Det tyder på ett system som inte stimulerar säkert tänkande och 
agerande utan uppmuntrar en befälhavare att ta en risk för att alltid 
vara i tid. Systemet uppmuntrar risktagande istället för ett säkert 
tänkande. Endast en total omdaning av systemet kan komma till rätta 
med problemet. 
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3.2 Risk  

Risk och begreppet risk har förändrats under åren. Speciellt är fokus på 
hur risksamhället påverkas av ny teknologi och av den alltid 
närvarande risken för olyckor med låg sannolikhet men med stora 
konsekvenser om och när de inträffar. Samt hur risk inbäddats i 
samhället genom en kollektiv riskidentitet, utvecklande av ett riskethos 
i ett samhälle som ökat sin riskvillighet (Beck, 1992).  
 
Risk ses, i detta fall, som en sannolikhet för fysisk skada orsakad av en 
teknisk eller annan form av process (Beck, 1992). Med betoning på 
sannolikhet har ingenjörer och ekonomer sett det som möjligt att 
beräkna den. Vilket implicit ger en tro att den går att kvantifiera och 
därmed kontrollera. Just kvantifieringen av risk innebär ett problem, 
då det ger en tilltro till att det skulle vara en allmänt hållen definition. 
Nu är det inte så enkelt eftersom risk i grunden är ett kvalitativt 
fenomen (Jense, 2005). Detta utifrån att vi individuellt uppfattar och 
bedömer risk som ett fenomen subjektivt, vilket gör att det varierar 
från individ till individ. Denna variation kan också fortsätta på grupp-, 
organisations- och rent av nationell nivå vilket därmed gör den 
kulturellt kopplad (Manstead & Hewstone, 1996). Med ovanstående i 
bakhuvudet behöver vi ytterligare begrepp för att kunna specificera 
begreppet risk. Speciellt tänker jag då på begrepp som fara (hazard) 
vilket kan översättas som riskfylldhet, samt även begrepp som olycka 
(accident) samt skada (harm). Fara är ett bredare koncept, vilket 
inbegriper sannolikheten för en händelse, dess påverkan på samhället, 
dess miljö och dess sociopolitiska sammanhang. Fara är alltså hot mot 
människor och artefakter medan risk är det mätbara hotet av faran. 
(Beck, 1992, Green, 1997) 
 
Det har skett en rekonfiguration i hur risk identifieras, utvärderas, 
kommuniceras och regleras. Risksamhället har förändrat vår syn på 
risk och dess konsekvenser, vilket inkluderar vår subjektiva perception 
av risk, den intersubjektiva kommunikationen om risk och den sociala 
erfarenheten av att leva i en riskmiljö. Sjöfarten ses som en relativt 
manlig bransch med en överväldigande majoritet manliga medlemmar 
och det sätter sin speciella prägel på riskbeteende. Kön och risk kan här 
ha en stor inverkan på hur man bearbetar och ser på risker.  
 
Den moderna tekniken, vetenskapen och ingenjörskonsten har 
inneburit en paradox. Vi har istället för att bygga in en högre säkerhet 
och minskad risk, snarare skapat nya risker. Beck (1992) menar att det 
moderna samhället genererat fler och helt nya risker med den 
ingenjörskonst och vetenskap som vi skapat och använder.  
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Vår vetenskapliga och teknologiska kunskap skapar visserligen ett ökat 
välstånd och även ökad säkerhet, men den bidrar också till allt fler och 
större potentiella risker. Med vårt tämjande av naturkrafter har vi fått 
en förskjutning av risker, från att tidigare ha varit av extern art till 
numera av intern art. Med detta menar Beck att vi numera skapar våra 
egna risker med den teknologi och vetenskap som vi själva producerar 
och använder.  
 
Giddens (1991) menar att vi lever i den reflexiva moderniteten eller 
risksamhället, karakteriserad av den allomfattande närvaron av 
tekniska risker, i form av låg probabilitet men hög konsekvens av och 
vid en olycka. Även att det skett en övergång från naturlig till 
teknologisk risk, att det finns en spänning mellan verklig och socialt 
konstruerad risk, ett ökande gap mellan faktisk och uppfattad risk och 
ett skifte från osynlig till synlig och vidare till virtuell risk. Vi lever med 
en lägre sannolikhet för en risk men med en större oro för risken. 
Däremot finns en inkonsekvens om utsatthet för risk och riskens 
konsekvens. Där Beck å ena sidan hävdar att vi är likvärdigt utsatta för 
oundvikliga risker och samtidigt att risksamhället är hierarkiskt 
uppbyggt. Detta eftersom rikedom kan köpa säkerhet medan fattigdom 
drar till sig risker (Beck, 1992). Luhmann (2002) å sin sida noterar att 
både välbärgad och fattig är likvärdigt utsatt för risk i allmänhet men 
olikt utsatt för risk i synnerhet. Detta då flertalet risker inte går att 
skydda sig mot, exempelvis kärnkraftsolycka, översvämningar eller 
olyckor kopplade till livsstil, till exempel flygolyckor.  
 
Överanvändandet av säkerhetssystem, säkerhetsteknologi, regelverk 
och varningar kan riskera att skapa en självbelåtenhet och en falsk 
säkerhet (Luhmann, 2002). Luhmann menar att samhället vill skapa 
en tro på att vi kan bygga eller lagstifta bort risker. Vi har gått från ett 
samhälle med hög probabilitet – låg konsekvens av en risk till det 
reflexiva moderna samhället, som innebär en låg probabilitet – hög 
konsekvens av en risk. Något som riskerar att försätta oss som 
individer i en situation vi inte tror kan inträffa, eftersom samhället 
invaggat oss i en falsk säkerhet. Risken vi tar om vi går åt det andra 
hållet är att risker blir vardagsmat och därmed inte tagna på allvar. 
Vilket Beck poängterar genom att visa på faran med att hela tiden 
varna för risker med allt, då blir risken alltid närvarande och därmed 
förlorar vi distinktionen mellan vad som verkligen är en risk och inte är 
det. Hela konceptet med risk blir överflödigt, eller som Beck själv 
utrycker det:  
 

”where everything turns into a hazard, somehow nothing is 
dangerous anymore” (Beck, 1992:36). 
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3.3 Säkerhet 

Ordet, säkerhet används i många skiftande sammanhang vilket gör det 
svårt att definiera. Ordet säker syftar till trygg, pålitlig och tillförlitlig 
och ger en bild av en tydlig marginal till att vara utom risk för fara. 
Kopplat till olika fenomen får ordet säkerhet olika innebörder. En 
gemensam betydelse är att det innehåller en bedömning av en tänkt 
marginal mot en oförutsedd händelse som inte ska få ske på grund av 
dess konsekvens (Beck, 1992). Ytterligare en anledning till att säkerhet 
är svårdefinierat är att det inbegriper en stor del subjektiv bedömning. 
Denna subjektiva bedömning bygger på perception och 
medvetandegörande av de faror som kan vara förknippade med en viss 
situation eller omgivning, av risknivå för skador eller incidenter, om 
vilka senare en uppfattning också måste bildas (Luhmann, 2002). 
Bedömningen är subjektiv och utförs på olika sätt av lekmän och 
professionella riskanalytiker. Skillnaden mellan lekmännens och 
yrkesmännens bedömning ligger i de verktyg som finns att tillgå för de 
olika grupperna. Dessa verktyg innehåller mer eller mindre signifikans 
av subjektivitet. Ett problem kring detta är ett synsätt där litteratur på 
området refererar till subjektiva bedömningar av risk presenterade 
som objektiva resultat, vilket påverkar lekmäns subjektiva bedömning. 
Dessa bedömningar innehåller då en direkt tro om att det finns en 
objektiv bedömning av en risk. I dessa fall har det framväxt en direkt 
motsättning mellan ett subjektivistiskt- respektive objektivistiskt 
perspektiv på risk och säkerhet (Lidskog et. al., 1997). Denna 
motsättning framgår i nedanstående tabell.  
 
Tabell 3:1 Perspektiv på risk och säkerhet (Lidskog et al, 1997, s. 86) 
Objektivistiskt Subjektivistiskt 
Risk och säkerhet är objektiva 
fenomen 

Risk och säkerhet är subjektiva 
fenomen 

Objektiv risk och säkerhet Subjektiv risk och säkerhet 
Teknisk riskanalys Subjektiv riskperception 
Objektiv bedömning Subjektiv bedömning 

 
På senare år har det tillkommit en tredje vinkling på risk och därmed 
säkerhet, det konstruktivistiska synsättet. Detta synsätt tar sitt 
avstamp i Berger och Luckmans arbete ”Kunskapssociologi: hur 
individen uppfattar och formar sin sociala verklighet” (Berger & 
Luckman, 1998). I det socialkonstruktivistiska synsättet finns ingen 
åtskillnad mellan objektiva och subjektiva element. Istället är det den 
sociala konstruktionen av risk och säkerhet som är fokuserad. Vilket 
inbegriper kontextuella, kulturella och situationens uppfattningar och 
tolkningar av fenomen som ligger till grund för begreppet risk (Lidskog 
et al, 1997). Detta synsätt inbegriper en relativistisk grundsyn som 
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vidare menar, att det oavsett sofistikerade vetenskapliga metoder inte 
exakt går att fastställa vare sig risk eller säkerhet. Det innebär att det 
inte finns någon egentlig distinktion mellan objektiva eller ”faktiska” 
risker respektive subjektiva riskuppfattningar. Det är inte vetenskapligt 
intressant eller nödvändigt att göra någon skillnad mellan dessa 
uppfattningar. Bedömningen av risk och säkerhet bör snarare utgå 
ifrån existerande värderingar och rationaliteter på samhälls-, 
organisations-, grupp- och individnivå i en specifik miljö och tid. 
Vetenskapen har så att säga inget tolkningsföreträde för att avgöra vad 
som är en objektiv- respektive subjektivrisk (Douglas & Wildavsky, 
1983).  
 
Ovanstående innebär inte att det konstruktivistiska perspektivet ska 
tolkas som att det lämnar fältet öppet för en subjektivism för 
riskperception och riskbedömning. Tanken är att en social 
konstruktion av risk och säkerhet inbegriper möjligheten till en 
intersubjektiv konsensus om de berörda fenomenen (Berger & 
Luckman, 1998). Något som grundar sig på att vissa tolkningar och 
antaganden kan ses som mer vetenskapliga och objektivt välgrundade 
än andra. Konstruktivismen betonar dock starkt förekomsten av 
situationer med större osäkerhet, där olika tolkningar kan göras utifrån 
skilda kontextuella element och olika konkurrerande tolkningar av ett 
och samma problemkomplex. Ett betydande problem vi får när vi 
diskuterar risk och säkerhet är; att behovet och viljan att fastställa 
någon form av acceptabel nivå är betydande (Luhmann, 2002). En nivå 
vi kan acceptera som acceptabel utifrån den kontextuella situation vi 
befinner oss i. Detta får påverkan på sjöfarten eftersom vi behöver enas 
om vilka nivåer som anses acceptabel. I en global bransch som 
sjöfarten innebär detta ett betydande problem, eftersom vi utifrån helt 
olika infallsvinklar ska enas om en nivå som är acceptabel. Detta sker 
utifrån kulturell- respektive samhällelig nivå där den sociala kontexten 
i stort styr vilken nivå vi anser som acceptabel. Inom sjöfarten innebär 
detta ett stort problem då skilda uppfattningar innebär en stor skillnad 
i säkerhetstänkande, vilket i sin förlängning innebär olika nivåer 
ombord och som då betyder skilda prislappar på verksamheten (ILO, 
2004). Något som innebär en obalans i konkurrensen mellan de olika 
aktörerna. En obalans ekonomiskt men som inte enbart behöver 
innebära en nackdel rent konkret. Då samspelet mellan utförare och 
köpare av en transporttjänst kan vara betydande.  
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3.4 Olyckor 

För att kunna skilja på incidenter och olyckor måste vi börja med att 
veta hur vi definierar en olycka. Det finns mycket som kan benämnas 
en olycka men som kanske inte är det. Perrow menar att det finns två 
olika typer av olycka; systemolycka och normalolycka (Perrow, 1984). 
Som ett minimum är en olycka en oväntad och oförutsedd händelse, 
men det räcker inte med det. För att en olycka ska klassas som en 
olycka krävs det att ett system blir lidande, fallerar på grund av 
olyckan. Som Perrow uttrycker sig:  
 

”the damage must be reasonably substantial” (Perrow, 1984, 
s. 65). 

 
Men vi måste också kunna definiera systemet som olyckan sker i, för 
att kunna veta om skadan som olyckan skapade är tillräckligt för att 
systemet ska ha fallerat. Exempelvis så är en bil ett system, men om jag 
vid en liten krock skadar framlyktan så förstör inte den olyckan hela 
systemet (bilen). Bilen går fortfarande att köra med, även om jag 
snarast måste laga lyktan som gått sönder. Så pass små olyckor kan vi 
istället kalla för incidenter.  
 
Perrow indelar ett system i fyra nivåer där endast skada på de två sista 
nivåerna, tre och fyra ska klassas som en olycka. Nivå ett i systemet är 
en komponent, det kan vara en ventil eller en liten del som tillsammans 
med flera andra komponenter bildar en större enhet. Nivå två i 
systemet är flera komponenter ihop som bildar en gemensam enhet, 
för ett fartyg kan det vara en hjälpmaskin, en radarapparat eller 
liknande. Tredje nivån i systemet är flera enheter som tillsammans 
skapar ett undersystem. Ett undersystem i ett fartyg kan till exempel 
vara elförsörjningen. Det består av flera olika delar, hjälpmaskiner, 
generatorer, batterier, kablar och så vidare. Detta undersystem ihop 
med flera andra undersystem är tillsammans hela systemet. Vilket är 
det vi menar när vi pratar om ett fartyg, en bil eller liknande. För att 
det ska klassas som en olycka ska alltså någon av de två övre nivåerna, 
tre och fyra, påverkas. Om det endast leder till påverkan på nivå ett 
eller två ska det enligt Perrow endast bli tal om en incident. Perrow 
erkänner att uppdelningen har sina brister eller tvetydigheter då 
gränsen mellan komponent, enhet och subsystem blir flytande (Perrow, 
1984). Men flexibiliteten i uppdelningen överväger bristerna då olika 
övergripande system får olika indelning mellan nivåerna. Som 
avslutning definierar Perrow en olycka och incident på följande sätt:  
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”An accident is a failure in a subsystem, or the system as a 
whole, that damages more than one unit and in doing so 
disrupts the ongoing or future output of the system”  
 
 “An incident involves damage that is limited to parts or a 
unit, whether the failure disrupts the system or not.” 
(Perrow, 1984, s. 66) 

 
Initialt sett så verkar det som om Perrow helt glömmer bort 
människan. Men människan finns med som en del av alla system och 
en skada på en människa innebär automatiskt att en olycka har skett.  
 
Barry Turner fokuserade i sin bok ”Man-Made Disasters” (1978, 1997) 
på katastrofer och dess orsaker. Hans verk låg länge i glömska och har 
på betydligt senare tid tagits upp igen. Kanske för att samhället inte var 
riktigt moget för Turners tankegångar 1978. Turner menar att det inte 
finns en klar definition vad en olycka är. Inte heller var gränsen går 
mellan olycka och katastrof (disaster) som Turner fokuserar på i sin 
bok:  
 

“…an elusive line separates the accident from the disaster, a 
line that can never be finally drawn because any accident 
may be regarded as a disaster by those close to it” (Turner & 
Pidgeon, 1997, s. 69).  

 
Det kan vara så att en olycka av de inblandade ses som en katastrof 
men inte av utomstående. Turner menar också att kategoriseringen 
alltid görs mot rådande förhållanden, vilket leder till att vår subjektiva 
uppfattning av olyckan/katastrofen påverkar vår bedömning om det är 
en olycka eller en katastrof. Trots det försöker Turner dra en gräns 
mellan olycka och katastrof, men han vidhåller att den definitiva 
gränsen inte går att dra. 
 

”… for an accident to be labeled a „disaster‟, it will probably 
need to be an unusually large scale accident, an unusually 
costly accident, an unusually public accident, an unusually 
unexpected accident or have some combination at these 
properties” (Turner & Pidgeon, 1997, s. 19)  

 
Framförhållning är något som Turner påpekar är viktigt för att skapa 
sig en möjlighet att förutse vad som kommer. Ett betydande problem 
som han också pekar på är att denna framförhållning hindras och 
försvåras av organisationens påverkan och de tekniska systemens 
påverkan på möjligheten att skapa sig handlingsutrymme. Enligt 
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Turner & Pidgeon (1997) är det interaktionen mellan organisationen 
och tekniska system som kan producera de fenomen som leder fram till 
en olycka och det är genom vetskapen att en viktig pusselbit fattas som 
gör att olyckor sker. Det är den kunskapen om den felande pusselbiten 
vi söker för att kunna förutse olyckorna och det är bara genom att 
placera katastroferna i sina sociala sammanhang som de till fullo kan 
förstås. 
 

”for disasters arise from specific social settings, they are 
brought about by social and administrative incidents as well 
as technical” (Turner & Pidgeon, 1997, s. 25).  

 
Olyckor kommer inte heller som en ”blixt från klar himmel”, utan 
föregås av en viss tids utvecklande. Med en total syn på sitt område kan 
olyckor stoppas innan de utvecklas till olyckor eller katastrofer. Därför 
att en olycka eller katastrof alltid föregås av en viss inkubationsperiod 
(Turner & Pidgeon, 1997). Inkubationsperioden är den period där det 
sker en ackumulering av händelser, vilka samverkar i riktningen mot 
olyckan. Dessa händelser kan antingen ske obemärkt eller 
uppmärksammas, men feltolkas.  
 
Inkubationsperioden tar slut när inblandade personer uppfattar att 
något är fel. Den tolkning som gjordes före, under 
inkubationsperioden, visar sig då felaktig och nu görs en ny tolkning av 
händelserna. Där den nya tolkningen innebär att de nu förstår att 
något är fel. Faktorn som gör att situationen övergår från 
inkubationsperioden är en utlösande händelse. Det kan vara något som 
fysiskt går sönder eller en serie agerande hos personalen i 
organisationen, vilket gör att uppfattningen att något är fel uppstår. 
 
Utvecklingen från en incident till en olycka och senare till en katastrof, 
underlättas i organisationer som är starkt hierarkiskt uppbyggda 
(Turner & Pidgeon, 1997). Detta eftersom informationsflödet i en starkt 
hierarkisk organisation är begränsat. Det leder till att beslut tas på en 
nivå där informationen inte är fullständig på grund av det begränsade 
informationsflödet. Det är upptäckandet av de första onormala 
händelserna som är viktiga för att kunna stoppa en utveckling. Utan 
rätt information kan den onormala händelsen upptäckas men feltolkas, 
eftersom de som upptäcker händelsen inte har en fullständig bild över 
situationen. Men det kan också vara så att upptäckaren av händelsen 
inte har tillräcklig kunskap för att hantera situationen eller att normal 
försiktighet inte var fullt applicerat, vilket innebar att regler och 
formella arbetssätt inte följts till fullo.  
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Ett betydande problem som Turner pekar på är att vår syn på olyckor 
skiljer sig åt beroende på vilken disciplin vi tillhör. En medicinsk syn 
på olyckor, till exempelvis utbrott av sjukdomar och smittor, är 
traditionellt att undersöka roten till smittan, sjukdomen, sedan bota 
sjukdomen. En epidemiologisk undersökning är, dels att den 
medicinska orsaken utreds men också att förebyggande åtgärder 
undersöks, för att motverka att smittan eller sjukdomen uppträder 
igen. Det kan till exempel vara behovet av hälsofrämjande åtgärder, 
personlig hygien och som i malarians fall utrotandet av myggor. Allt för 
att kunna finna källan till sjukdomen. En tekniker eller ingenjör har en 
helt annan fokus. De är intresserade av att undvika avbrott i 
produktionen och att upprätthålla driften av utrustningen. Ett tekniskt 
system designas för en viss uppgift, ett mål som den ska uppnå. För 
teknikern uppstår det ett fel när ett undersystem inte uppnår satt mål, 
som gör att huvudsystemet inte uppnår det totala målet (Turner & 
Pidgeon, 1997). Varför målet inte uppnås kan bero på flera olika 
orsaker. Det kan vara att målet är fel satt, system som interagerar eller 
reagerar på ett sätt som designern av system inte kunde förutse eller att 
tekniska fel uppstår. Enligt Turner är det viktigt att påpeka att design 
av system hämmas av samma problem som allt annat. Nämligen vilken 
teoretisk kunskap vi människor har samt vilken kunskap designern av 
systemet har inom det uppdrag han fått. Vissa olyckor sker därför att 
kunskapen hos individen som utvecklar utrustningen inte är tillräcklig 
för det givna fallet. 
 

3.5 Organisation  

Framväxten av mänskligheten har genom åren skett genom utveckling 
på flera olika plan. Ett plan är bland annat samarbete mellan 
människor. Speciellt då det organiserade samarbetet människor 
emellan, vilket i sin specifika form kan kallas för organisation. I 
arbetslivet har det allt mer kontinuerligt i ökad grad tillkommit 
mänskligt samarbete i organiserad form. Även organisationsformer 
som mer eller mindre, direkt eller indirekt kommit att ingripa i 
människors vardagsliv har framträtt. Utveckling har gått så långt att vi 
i dagens samhälle lever under dikterade och kontrollerade former, vilka 
vi kan kalla för ”organisationssamhället”. Det har även gått så långt att 
vi som moderna ”normalmänniskor” knappast ägnar begreppet 
organisation någon egentlig eller mera ingående reflektion. Vilket 
innebär att organisation blivit en så väsentlig beståndsdel av det 
samhället vi lever i och därmed våra egna liv att dess existens uppfattas 
som något naturligt eller taget för givet (Perrow, 1986 & Etzoni 1975). 
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Vad gäller organisationsbegreppet har vi alltså så långt grundläggande 
beståndsdelar av koordinerat samarbete, samt mål för detta. Till det 
kan läggas samordnat användande av instrument och uppnåendet av 
målen samt struktur- eller systemkaraktär av åtminstone någon 
varaktighet. En väsentlig faktor som förekomst inom en organisation är 
flöden, dynamiska element som kontinuerligt formar och omformar 
systemet och som också utgör en nödvändighet för systemets 
överlevnad och fortbestånd. Utryckt i andra termer kan man här också 
tala om funktioner eller delfunktioner för och inom ett organisatoriskt 
system, en form av begreppsanvändning (Hansson, 1996).  
 
Den koordinerade arbetsdelningen är övergripande för organisationen 
inom någon form av struktur avsedd för uppnåendet av vissa mål. En 
struktur i vilken en dynamik förekommer via olika former av flöden 
eller processer. Dessa processer och flöden är i sin tur kopplade till 
någon form av organisationsspecifik kultur inom vilken den 
förekommande säkerhetskulturen bildar ett delelement. Dialektiskt 
samspelar struktur, ”dynamik” och kultur såväl på individ- som grupp- 
och organisationsnivå med varandra och i varierande grad även med 
organisationens och dess medlemmars omvärld. Sammanfattat så långt 
kan vi använda Abrahamsson och Anderssons (1998) definition av de 
gemensamma beståndsdelarna av varje form av organisation. Dessa är 
att organisationen har gemensamma mål, sociala enheter hierarkiskt 
sammansatta av samverkande positioner, medveten strukturering och 
existens i en social omgivning och interaktion med densamma. 
(Abrahamsson & Andersen, 1998) 
 
Talcott Parsons (1991) har i sin definition av organisation bidragit till 
en viktig och grundläggande struktur. Parsons begreppsbestämning är 
tämligen allmänt hållen, något som haft stort bidrag till dess mycket 
vida tillämpning. Definitionens bas är synnerligen omfattande och 
djupgående teoretiserande kring begreppet ”socialt system”.  
 

”…a plurality of individual actors interacting with each other 
in a situation which has at least a physical or environmental 
aspect, actors who are motivated in terms of a tendency to 
the ”optimization of gratification” and whose relation to 
their situations, including each other, is defined and 
mediated in terms of a system of culturally structured and 
shared symbols.” (Parsons, 1991, s. 3)  

 
Talcott Parsons tar utgångspunkt i organisations- och systemnivån. 
Men då organisationen är ett socialt system vilket utgörs av enskilda 
individer i interaktion med varandra, får hans tankar och teorier även 
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återspegling på individnivå. Denna interaktion formeras genom utbyte 
av kulturellt utvecklade och meningsbärande symboler. Det är också 
via interaktion som grundläggande värderingar överförs och då bildar 
den gemensamma värdebasen i det sociala systemet. Grunden för hela 
Parsons tänkande är just denna interaktion som påverkar och formar 
värdebasen, samtidigt som den senare styr individerna så dessa kan 
socialiseras i det sociala systemet. En vidareutveckling som Parson 
gjorde är att dessa sociala system, består av inbördes interagerande och 
av varandra beroende subsystem, vidare bestående av flera subsystem 
på grupp- respektive individnivå. Inom varje form av mänskligt 
samarbete existerar det ett urskiljbart mönster, en struktur. I denna 
struktur bildar individer och grupper olika ordnade positioner, både 
funktionellt och hierarkiskt. Dessa utgör det statiska eller det 
bestående elementet i Parsons tänkande kring sociala system. Det 
dynamiska elementet utgörs av de flöden och processer som 
kontinuerligt äger rum mellan systemets aktörer.  
 

3.6 Säkerhetskultur 

Kultur i form av organisationskultur eller säkerhetskultur är begrepp 
som lånats in från antropologin. Enligt Parsons (1991) finns det ett par 
huvudpunkter från diskussionen om kultur att ta fasta på, (1) att kultur 
överförs, den består av ett arv eller en social tradition, (2) kultur lärs 
in, det är inget manifest i form av en genetisk sammansättning och (3) 
kultur delas. Vidare definierar Parsons kultur som;  
 

”…is on the one hand the product of, in the other hand a 
determination of, systems of human social interaction.” 
(Parsons, 1991, s. 9)  
 

Säkerhetskultur som form är svår att definiera. Det beror på att det inte 
är något att ”ta” på. Vilket jag då menar att den finns där hela tiden 
men är inte öppen för insyn eller möjlig att greppa. Schein definierar 
säkerhetskultur inom en grupp som; 
 

”A pattern of shared basic assumptions that the group 
learned as it solved its problems of external adaption and 
internal interrogation, that has worked well enough to be 
considered valid and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation to those problems.” (Schein, 2004, s. 17) 
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En tydlig distinktion finns det enligt Schein mellan ledarskap och 
administration eller management, även om de är två sidor av samma 
mynt där ledarskap skapar och förändrar kulturen, medan 
administration och management verkar inom den. Med detta ska vi 
inte tolka det som att det är de formella ledarna som enbart skapar och 
förändra kulturen. Utan kulturen inom en given organisation är en 
komplex grupprocess som enbart delvis påverkas av ledarens 
egenskaper och beteende. Vidare har alla sociala enheter som har 
någon delad historik skapat en viss kultur. (Schein, 2004) 
 
Genom IAEA:s undersökning av reaktorolyckan vid Tjernobyl uppstod 
en av de första olycksutredningarna, vilken bland annat fokuserade på 
att kulturen var en av de bakomliggande orsakerna till olyckan. Det var 
genom hur personalen i kontrollrummet relaterade till säkerhet via 
kultur och organisation, samt till hela det dåvarande Sovjetunionens 
säkerhetskultur, som olyckan kunde ske. De mjuka värdena fick en stor 
och avgörande inverkan på de tekniska systemen (IAEA, 1992). 
Konceptet säkerhetskultur är likartat med organisationskultur, det var 
termen säkerhetskultur som myntades i samband med 
olycksutredningen efter Tjernobylolyckan 1986. Konceptet spreds 
snabbt till andra branscher och domäner vilket innebar att det uppstod 
flera divergerande definitioner på vad säkerhetskultur är för något. Till 
exempel definierar Reason säkerhetskultur som:  
 

”the product of individual and group values, attitudes, 
competencies, and patterns of behavior that determine the 
commitment to, and the style and proficiency of, an 
organization‟s health and safety program”. (Reason, 1997, s. 
194) 

 
De olika definitionerna har gemensamt att de utgår ifrån 
organisationskultur och går vidare därifrån. Enligt Hofstede (1991) 
finns det tre gemensamma drag, (1) de täcker flera lager och aspekter 
av organisationens omständigheter, exempelvis kognitivt och 
symboliskt, (2) ett socialt konstruerat fenomen vilket påverkas av 
historiska och spatiala gränser, (3) en delad konstruktion. Oavsett 
skillnader i definition av säkerhetskultur, delar de alla de tre grunddrag 
Hofstede (1991) beskriver. En möjlig utvecklad definition vilket 
inbegriper flera olika definitioner kan vara, att säkerhetskultur är ett 
mönster av grundläggande och delade uppfattningar, vilket gruppen 
lärt sig medan de löst sina säkerhetsproblem, vilket har fungerat 
tillfredställande för att anses som hållbart och därmed kan läras ut till 
nya gruppmedlemmar som ett korrekt sätt att varsebli, tänka och 
känna i relation till säkerhetsproblem.  
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James Reason (1997) menar att det finns ett antal element vilka bör 
finnas inom en säkerhetskultur, för att det ska kunna anses vara en god 
säkerhetskultur. Samlingsnamnet för dessa element kallar Reason för 
”Informed Culture” och med det menar han att det inom 
organisationen måste finnas en bred kunskap och ambition.  
 

”those who manage and operate the system have current 
knowledge about the human, technical, organizational, and 
environmental factors that determine the safety of the 
system as a whole”. (Reason, 1997, s. 191 

 
Enligt Reason är det fyra element vilka måste finnas för att det ska 
uppstå en ”informed culture”, (1) rapporteringskultur, (2) schysst 
kultur, (3) flexibel kultur och (4) lärandekultur. En rapporteringskultur 
refererar till en atmosfär av förtroende, där individer är villiga att 
erkänna sina misstag. Med en schysst kultur menar Reason en 
atmosfär vilket för deltagarna tydligt visar vad som är acceptabelt och 
vad som inte är det. Det är balansen mellan rapporteringskulturen och 
den schyssta kulturen som är viktig, där oacceptabla händelser kan 
rapporteras utan någon farhåga för den enskilde. Den flexibla kulturen 
är en kultur vilket kan förändras utifrån förändrad interna och externa 
krav. Fjärde elementet, den lärande kulturen, ger individerna en 
möjlighet att förstå bästa möjliga genomförande och en chans att lära 
sig från sina misstag.  
 
Utöver Reasons fyra element finns ytterligare klassificeringar på en 
säkerhetskultur, till exempel Westrum (1992) vilket klassificerar 
säkerhetskultur inom olika fack, patologisk, reaktiv, byråkratisk, 
proaktiv och utvecklande, se tabell 3.2. Westrums originalmodell 
innehöll enbart tre nivåer men modellen utvidgades av Reason (1997) 
där mellannivåerna reaktiv och proaktiv lades till. Detta för att ge 
modellen lite mer djup och göra den mer tillgänglig för individer 
verksamma ute i industrin (Parker et. al. 2006). Den utvecklande 
organisationen utmärks av sin lärandeförmåga, den patologiska 
utmärks av att den klart och tydligt straffar nya idéer och enbart vill 
hålla sig ett steg före regelverket och de som övervakar regelverket. 
Mitt emellan dessa två ligger den byråkratiska. Den söker snabba fixar 
och lösningar på problem istället för att bearbeta de fundamentala 
grunderna till problemen. Dessa tre fack går att utveckla ytterligare 
men ger enbart flera olika delar på samma grund.  
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Tabell 3.2 Westrums nivåer på säkerhetskultur utökade av Reason. 
(Westrum, 1992, Reason, 1997) 
Patologisk Reaktiv Byråkratisk Proaktiv Utvecklande 
Information 
göms 

Information 
missförstås 

Information 
kan 
ignoreras 

Information 
delas 

Information 
söks aktivt 

Budbärare 
”skjuts” 

Budbärare 
ignoreras 

Budbärare 
tolereras 

Budbärare 
regleras 

Budbärare 
tränas 

Ansvar 
undviks eller 
negligeras 

Ansvar 
utkrävs 
personligt 

Ansvar är 
uppdelat 

Ansvar 
kontrolleras 

Ansvar delas 

Över-
bryggning 
motarbetas 

Över-
bryggning 
enbart vid 
krav 

Över-
bryggning 
tillåts men 
motarbetas 

Över-
bryggning 
ses naturligt 

Över-
bryggning 
belönas 

Misstag 
göms 

Misstag 
straffas 

Misstag 
behandlas 
schysst 

Misstag 
utreds 

Misstag leder 
till vidare 
utredningar 

Nya idéer 
krossas 

Nya idéer 
ignoreras 

Nya idéer 
skapar 
problem 

Nya idéer 
delas 

Nya idéer 
välkomnas 

 
Reason (1997) identifierar också tre viktiga parametrar för en 
organisation i dess strävan mot säkerhet; (1) engagemang, (2) 
kompetens och (3) kännedom. Engagemang relateras till motivation 
och resurser, där motiverade medarbetare och en motiverad ledning 
ses som viktiga faktorer och det finns enligt Reason en koppling mellan 
medarbetarnas motivation och ledningens motivation. En högt 
motiverad organisation gör också nödvändiga resurser tillgängliga vid 
behov. Kompetens relateras till organisationens 
säkerhetsstyrningssystem, om de får in den rätta informationen med 
rätt kvalité och hur organisationen agerar utifrån den information som 
kommer in. Varken kompetens eller engagemang är tillräckligt om inte 
kännedomen om verksamhetens risker finns tillgängligt. Denna 
kännedom kan skapas genom diskussioner och proaktiva aktiviteter 
inom arbetsgrupperna. Detta genom att aktivt analysera arbetssätt och 
arbetsmoment kontinuerligt. Reason går så långt att hävda att dessa tre 
parametrar är hörnstenarna i en god säkerhetskultur.  
 
En av Turners & Pidgeons (1997) viktigaste poäng är att olyckor sker 
genom inskränkning av varseblivning och övertygelse i organisationen. 
Detta hör samman med vilken information som tolkas av 
organisationens medlemmar. Till stor del hör detta resonemang ihop 
med Herbert Simons koncept om bounded rationality (Simon, 1957). 
Vilket betyder att det finns en inbyggd begränsning i kapaciteten att 
handskas med information och därigenom bearbetar vi enbart den 
informationen som faller inom ramen för det vi tolkar som viktigt och 
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inte den information som inte bedöms som viktig. Här menar Turner & 
Pidgeon att viktig information kan hamna utanför ramen eftersom den 
inte passar in i vad vi förväntar oss. Kulturen talar om för oss att det 
finns ett speciellt sätt att se och att inte se information. Detta handlar 
inte enbart om informationshantering utan likaväl om vilka risker vi 
ser och inte ser. Organisationen och säkerhetskulturen har blinda fält, 
vilket skapar begränsningar i vår uppfattning om risker.  
 
Jens Rasmussen (1997) har tagit fasta på om vi verkligen har adekvata 
modeller för att hantera olyckskausalitet i vårt moderna samhälle. 
Detta utifrån att det fortfarande sker otaligt med olyckor, trots vårt 
arbete med att designa säkrare system. Enligt Rasmussen påverkar 
olika delar i ett system slutprodukten på olika sätt. Det sociotekniska 
systemet påverkas av myndigheter, regelskapande organisationer, 
företaget, ledarskapet i företaget, personalen och arbetsplatsens fysiska 
utformning. Det är i dynamiken mellan dessa olika delar som 
problemen uppstår och Rasmussen menar att traditionellt har varje del 
i studerats enskilt, var för sig. Rasmussen menar att vi behöver ett 
multidisciplinärt och systemorienterat synsätt, fokuserat på funktionell 
abstraktion istället för strukturuppbyggnad.  
 
Turners approach till organisation och dess olyckor hänger väl ihop 
med Karl Weicks koncept ”collective mindfulness” (Weick & Sutcliffe, 
2007). Weicks arbete om High Reliability Organisations (HRO) och 
konceptet ”collective mindfulness” handlar om en ökad medvetenhet 
över karakteristiska detaljer. Det fokuserar på två grundfaktorer, 
principer om föreställning och inneslutning. Principen om 
föreställning är proaktiv på så sätt att den handlar om att vara 
preventiv inför nedbrytande oväntade händelser. När dessa oväntade 
händelser fortsätter att utvecklas trots vår fokus på dem övergår det till 
inneslutning. Inneslutning menar att en oväntad händelse ska kunna 
inneslutas och inte påverka andra system än det som den initialt 
drabbar. Säkerhetsorganisationen ska vara så uppbyggd att den kan 
klara av båda situationerna, föreställa och innesluta. Konceptet Weick 
för fram tar Turners koncept ”failure of foresight” ett steg längre och 
levererar en vidare approach till lösning.  
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4 SÄKERHETSKULTUR, EN 

ANALYSMODELL 

Att arbeta fram en möjlig metod för att utvärdera och analysera 
säkerhetskultur ombord är mångfacetterat. Detta utifrån att sjöfarten 
och ombordarbetet påverkas av en mängd olika faktorer. 
Säkerhetskultur ombord ska inte enbart verka proaktivt mot att 
fartyget råkar ut för en olycka utan även verka proaktivt för att 
motverka arbetsolyckor. Det ger en dubbelroll för säkerhetskulturen 
ombord. Dels för att skydda fartyget, men också för att skydda den 
enskilde besättningsmannen från olyckor. Påverkan på arbetet ombord 
sker alltså på olika nivåer. Regelverk, myndigheter och lastägare 
påverkar landorganisation i rederiet vilket i sin tur påverkar 
arbetsorganisation ombord. Lägg därtill inspektioner på fartygen från 
olika myndigheter, lastägare och försäkringsbolag. Resultatet är en 
komplex bild där nivåerna skär in i varandra. Det existerar flera 
inblandade i olika nivåer och för att skapa en helhetsbild behöver alla 
parter finnas med i undersökning och analys.  
 
Rasmussen (1997) pekar på att hela det sociotekniska systemet är 
inblandat i riskhantering och påverkar därmed säkerhetskulturen. 
Beroende på vilken nivå i systemet vi studerar kräver det olika metoder 
och discipliner för att lyckas. Rasmussens (1997) nivåer i det 
sociotekniska systemet är (1) Myndigheter, (2) Regelskapande 
organisationer, (3) Företaget, (4) Ledarskapet, (5) Personalen och (6) 
Arbetsplatsen med dess tekniska utrustning. Alla dessa komponenter 
samverkar. Ibland motverkar och påverkar därmed den kultur som 
uppstår och skapas på en arbetsplats eller inom en vidare sfär, dess 
verksamhet. Översatt till sjöfarten och föreliggande undersökning kan 
vi utskilja tre kategorier vilka påverkar säkerhetskulturen hos den 
enskilde sjöfararen, (1) systemet sjöfart i stort, (2) segmentet och (3) 
fartyget, se Figur 4.1.  



56 

Utifrån dessa tre kategorier och Rasmussens nivåer påverkas olika 
delar av systemet på olika sätt. Det är först och främst (1) fartyget och 
dess besättning, kopplat till den tidigare diskussionen om 
säkerhetskultur och vilken säkerhetskultur som accepteras ombord och 
där besättningen gemensamt, kollektivt enas om vad som accepteras 
respektive inte accepteras. Detta görs utifrån flera aspekter och utifrån 
olika infallsvinklar, beroende på individerna i besättningen och 
fartygets fysiska egenskaper. En äldre erfaren besättningsmedlem 
påverkar troligen mer än en ung oerfaren, då erfarenhet och kunskap 
om den tysta kommunikationen väger tungt. Även position och 
placering i hierarkin har betydelse för besättningsmedlemmens 
möjlighet att påverka kulturen ombord. Säkerhetskulturen ombord 
påverkas inte enbart av besättningen och deras kollektiva 
överenskommelser utan till större del av omgivande system, vilka i sin 
tur påverkas av andra omgivande system, liknande ramsan, ”katten på 
råttan, råttan på repet, repet på oxen” och så vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Analysnivåer för säkerhetskultur i sjöfarten 

(3) System - 
Sjöfart 

(2) Segment 

(1) Fartyg, + 
besättning 
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Fartygets besättning påverkas även av (2) det segment fartyget arbetar 
inom. Är det ett fartyg vilket trafikerar kusten eller ett fartyg vilket går i 
oceanfart, är det en torrlastare eller ett tankfartyg etc. Dessa 
förutsättningar påverkar hur arbetet utförs ombord. Ett kustfartyg som 
går mer frekvent i hamn, har därmed en större omsättning på last, har 
en större oregelbundenhet i ombordarbetet och det uppstår inte en 
rutin och tradition sprungen av veckor ute på öppet hav vilket ett 
oceangående fartyg kan ha. Ett torrlastfartyg påverkas i mindre 
utsträckning av lastägare och lastintressenter än ett tankfartyg, då 
tankfartyg är utsatta för återkommande inspektioner av lastägare för 
att få ta last från just den aktuella ägaren. Typiskt segmentspecifika 
egenskaper är besättningsstorlek, typ av fartyg, typ av trad och typ av 
laster. Tydligt har besättningsstorleken en stark påverkan på 
säkerhetskulturen, men också de skillnader som finns i 
rederiledningens påverkan på besättning och fartyg. Där kan 
skillnaden ligga mellan ett större rederi med stor landorganisation och 
ett mindre rederi där landorganisationen är minimal eller ibland icke 
förekommande.  
 
Som ett helhetsperspektiv finns hela (3) sjöfarten i bakgrunden. I den 
kan ligga påverkan ifrån de speciella förutsättningar vilket sjöfarten 
arbetar inom, oberoende av delbransch, flagg, fartygstyp eller trad. Det 
finns ett internationellt regelverk, att fartyg befinner sig utanför direkt 
fysisk nåbarhet när det är på resa mellan hamnar, att fartyget hela 
tiden förflyttar sig för att kunna utföra sitt uppdrag, att besättningar 
kommer och går och att vi har en medärvd tradition utifrån de speciella 
förutsättningarna med flytande arbetsplatser respektive bostäder. 
Utöver dessa tre nivåer finns hela det omgivande samhället och det 
samhälle sjöfarten som bransch också ingår i. Det sker en påverkan 
därifrån också men den är så pass differentierad och mångfasetterad 
att det blir svårt att belägga den utifrån det enskilda fartyget. En matris 
för Rasmussens nivåer och dess påverkan på säkerhetskulturen i 
föreliggande undersökning ser ut enligt följande, se tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2 Påverkansmatris, Rasmussen och analysnivåer.  
 System Segment Fartyg 
Myndigheter X X X 
Regelskapande organisationer X X X 
Företaget X X X 
Ledarskapet i företaget  X X 
Personalen   X 
Arbetsplatsen (fysisk utformning)   X 
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På systemnivå är det framför allt övergripande faktorer vilka påverkar 
säkerhetskulturen, så som myndigheter, regelskapande organisationer 
samt segment och företag (rederier). Systemnivån innehåller till 
exempel hur regelverk tillkommer och är utformade. Men även 
förutsättning för sjöfarten i stort, fartygs registrering, globalisering, 
fartygets fysiska utformning och isolation samt sjöfartens historiska 
arv påverkar denna nivå. Antalet nivåer vilka påverkar 
säkerhetskulturen ökar desto närmare vi kommer fartyget och den 
enskilde besättningsmedlemmen. I mellannivån, segmentet, utökas 
påverkan med ledningen i företaget, det vill säga den attityd ledningen 
har till säkerheten skapar en påverkan på besättningen. Här är 
påverkan genom hur regelverk implementeras i organisationen inom 
rederiet, hur den ekonomiska realiteten påverkar resurser, fartområde 
för fartyget och ledarskapets utformning gentemot individ- och 
gruppnivå.  
 
I tredje nivån, det enskilda fartyget, utgör alla Rasmussens nivåer en 
påverkan på hur arbetet sker ombord. I denna nivå återfinns en 
påverkan genom antalet individer ombord i realitet till fartygets och 
fartområdets behov, personalens kompetens, det faktiska regelverket 
med rederiets implementering, myndigheters inspektioner, fartygets 
fysiska utformning och isolation från omgivningen. 
 
Tematiseringen är klar enligt figur 4.1, System – Segment – Fartyg. 
Vad som behövs till det är en möjlighet att analysera tematiseringen, 
en analysmodell. En möjlig modell för att arbeta vidare blir att 
analysera tematiseringen utifrån dels Reasons6 fyra element (1) 
rapporteringskultur, (2) schysst kultur, (3) flexibel kultur och (4) 
lärandekultur och Westrums7 utökade klassificering vilka påverkar 
säkerhetskulturen ombord. Eftersom undersökningens utgångspunkt 
är besättningens upplevelser av fenomenet säkerhetskultur blir fokus 
hela tiden hur besättningen påverkas och anpassar sig beroende på 
utomståendes inverkan på arbetet ombord. Reasons fyra element 
översatt till Westrums utökade modell skapar analysfaktorerna, då 
dessa hör ihop. För att skapa en rapporteringskultur behövs 
information, feedback och att ansvarsfrågor är lösta. En schysst kultur 
kräver tydlighet vad gäller ansvar och samarbete och för att kulturen 
ska ses som flexibel behövs feedback och samarbete. Slutligen behövs 
för att kulturen ska vara lärande att det finns feedback, uppföljning och 
utveckling.  

                                                           
6 Se kap. 3, s. 51 
7 Se kap. 3, s. 52 
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Det är vidare utifrån de klasser som Westrum och Reason arbetade 
fram jag kommer att diskutera och relatera säkerhetskulturen. I 
modellen återfinns sex olika faktorer vilka ligger till grund för analysen 
i resultatredovisningen. Dessa handlar om hur information sprids, 
feedback och återkoppling sker, ansvar fördelas, samarbete fungerar, 
uppföljning och utveckling sker.  
 
Tabell 4:3 Analysmodell av säkerhetskultur, baserat på Reason (1997) 
Westrum (1992) 
Analys-

faktorer 

Patologisk Reaktiv Byråkratisk Proaktiv Utveckl-

ande 

Information Information 

göms 

Information 

missförstås 

Information 

ignoreras 

Information 

delas 

Information 

söks aktivt 

Feedback Budbärare 

”skjuts” 

Budbärare 

ignoreras 

Budbärare 

tolereras 

Budbärare 

regleras 

Budbärare 

tränas 

Ansvar Ansvar 

undviks, 

negligeras 

Ansvar 

utkrävs 

personligt 

Ansvar är 

uppdelat 

Ansvar 

kontrolleras 

Ansvar 

delas 

Samarbete Över-

bryggning 

motarbetas 

Över-

bryggning 

enbart vid 

krav 

Över-

bryggning 

tillåts men 

motarbetas 

Över-

bryggning 

ses naturligt 

Över-

bryggning 

belönas 

Uppföljning Misstag 

göms 

Misstag 

straffas 

Misstag 

behandlas 

schysst 

Misstag 

utreds 

Misstag 

leder till 

vidare 

utredningar 

Utveckling Nya idéer 

krossas 

Nya idéer 

ignoreras 

Nya idéer 

skapar 

problem 

Nya idéer 

delas 

Nya idéer 

välkomnas 

 
De fem olika säkerhetskulturerna beter sig på olika sätt. Den 
patologiska kulturen bryr sig inte om säkerhet, så länge vi inte blir 
påkomna. Det innebär att allt som sker, sker med fokus på att allt ska 
gömmas undan och allt nytt är potentiellt farligt. I den reaktiva 
kulturen är säkerhet viktigt och så fort en olycka inträffar, sker det 
väldigt mycket. Då sker ett arbete som syftar till att skydda 
organisationen från omgivningens påverkan. Den som felat hängs ut 
för att visa på handlingskraft, och nya regler arbetas fram för att 
motverka en likadan olycka igen. Vi använder vår erfarenhet för att 
bestämma vårt framtida beteende. Vid nästa kulturella nivå, den 
byråkratiska, har säkerhetsövervakningssystem arbetats fram som 
hanterar alla faror som förutsatts kunna inträffa. Det innebär att vår 
egen horisont är gränsen för vad vi kan förutse. Systemet är det viktiga 
och all information och alla händelser som passar in i systemet, som 
det har förutsett kan ske, kan behandlas. Händelser och information 
som inte passar in i systemet skapar stora problem och riskerar att 
negligeras.  
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Den näst sista kulturella nivån, proaktiv, innebär att 
säkerhetsstyrningssystemet är så uppbyggt att det innehåller delar, 
vilka försöker fånga upp potentiella säkerhetsrelaterade problem innan 
de uppstår. Exempelvis genom att aktivt bearbeta incident- och 
avvikelserapporteringar, samt att dela information mellan nivåer. Den 
sista och högsta säkerhetskulturella nivån, den utvecklande, innebär 
att hela organisationen genomsyras av ett säkerhetstänkande, vilket 
sträcker sig längre än enbart till säkerhetsstyrningssystemet. Aktivt 
söks arbetsmoment och arbetsplatser igenom för att finna 
säkerhetsproblem. Alla händelser bearbetas och utreds för att utverka 
säkrare arbetsmoment, totalt sett genomsyras hela organisationen av 
ett säkerhetstänkande som kommer före allt annat. Allt, förutom att 
vara säker, är uppe för en diskussion och en kontinuerlig förbättring.  
 
En tydlig distinktion mellan de olika kulturella nivåerna är att 
förtroendet för individen och organisationen ökar desto högre upp vi 
kommer. I de lägre nivåerna, patologiskt, reaktivt och byråkratiskt, 
måste individen och organisationen kontrolleras, styras och har ett litet 
förtroende. Hot om repressalier används, samt olika system för att 
kontrollera beteenden och att individen gör det som förväntas av dem. 
Vid den högsta nivån ges individen och organisationen ett förtroende 
och en tillit att de har en motivation att arbeta moget och 
förtroendegivande med säkerhetssystemen.  
 
Med ovanstående i fokus utarbetades ett antal teman för 
resultatredovisningen: 

1. Säkerhetskultur inom system, Sjöfart 
2. Säkerhetskultur inom segmentet, Östersjöfart 
3. Säkerhetskultur ombord på fartyget 
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5 DATAINSAMLING OCH ANALYS 

Föreliggande kapitel innehåller redovisning av insamlade data samt 
analys av densamma. Kapitlet är uppdelat i tre delar, varje del 
representerar en av analysnivåerna (1) System, (2) Segment och (3) 
Fartyg. Varje delkapitel redovisar insamlad data följt av en analys av 
insamlad data.  

5.1 Säkerhetskultur inom system, Sjöfart 

Att hela systemet sjöfart är en stor och svåröversiktlig indelning, det är 
jag fullt medveten om. Det finns i stort sett hur mycket som helst som 
kan tas in här. Det uppstår alltså en gränsdragningsproblematik. 
Därför har systemet avgränsats till de som direkt är med och arbetar 
inom sjöfarten. Vi har till exempel både allmän lagstiftning vilket 
griper in i sjöfarten utöver specifika regler inom sjöfarten. Detta 
kanske inte alltid direkt är i vårt medvetande. Det kan vara så pass 
grundläggande saker som arbetsmiljö, hygien ombord, men även 
lagstiftning vilket individuellt straffar en sjöfarare för fel som den 
begått. Ovanstående tar avstamp i de formella regelverk vi har att följa. 
Utöver dessa återfinns även de informella regelverken, vilka utgår ifrån 
kulturen inom sjöfarten i stort eller ombord i det specifika fartyget.  
 

5.1.1 Den globala världen inom sjöfarten 

Om vi startar från början blir det naturligt att göra det med att titta på 
sjömannens generella förutsättning ombord och de särskilda premisser 
sjömännen arbetar under. Detta allmänt sett, eftersom det återfinns en 
mängd förutsättningar vilka är lika för alla sjömän, oavsett var de 
arbetar. Inom sjöfarten återfinns en mängd olika aktörer vilka påverkar 
och indirekt eller direkt styr sjöfarten. Det kan röra sig om 
internationella organisationer i form av IMO eller internationellt 
arbetande intresseorganisationer i form av inspektioner från lastägare. 
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Utmärkande för sjöfarten är dess närmast totalt globaliserade karaktär. 
Med global karaktär menar jag att ett och samma fartyg påverkas av ett 
betydande antal olika aktörer ifråga om typ av verksamhet och även 
nationstillhörighet. Nedanstående exempel ska ge en bild av de olika 
aktörer vilka kan vara inblandade i fartygsdriften. Exemplet ska enbart 
syfta till att skapa en förståelse för den synnerligt internationella 
karaktär vilken påverkar fartyget, dess ägare och besättning.  
 
Exemplet från föreliggande undersökning är ett av de rederier vilka 
besöktes. Ett av deras fartyg ägdes av rederiet i Sverige via ett 
holdingbolag på en av de brittiska kanalöarna. Det förde Gibraltarflagg, 
bemanningen bestod av sju man, tre svenskar och fyra polacker och 
sköttes från rederiets kontor i Sverige med hjälp av ett 
bemanningsföretag i Polen för de polska besättningsmedlemmarna. 
Befraktningen utfördes av ett företag beläget i Riga vilkas tjänster 
köptes in av en svensk lastägare för transport av gods från svenskhamn 
till hamnar på kontinenten. Fartyget försäkrades av två parter, kasko i 
ett svenskt försäkringsbolag med ansvarsförsäkring via en norsk klubb. 
Vidare var fartyget anslutet till ett tyskt klassningssällskap vilka på 
uppdrag av flaggstaten ansvarar för att fartyget uppfyller 
sjösäkerhetskraven satta av flaggstaten och av klassningssällskapet. 
För att ytterligare komplicera situationen arbetade de ombordvarande 
på olika kollektivavtal med olika avlösningssystem. 
 
I ovanstående fall utgör fartyget ett torrlastfartyg vilket lastar gods i 
fast form, exempelvis virke, pappersmassa i balar eller 
spannmålsprodukter i lösvikt. Om fartyget hade utgjorts av ett 
tankfartyg hade ytterligare en part blandat sig in, vettingen, en 
organisation vilka finansieras av oljebolagen för att inspektera och 
godkänna fartyg innan de hyrs in av respektive oljebolag. Denna 
inspektion genomförs på uppdrag av oljebolaget för att de ska kunna 
förvissa sig om att fartyget uppfyller de krav som oljebolagen har. Krav 
som ofta går utöver de nationella och internationella regelverk och 
överenskommelser vilka utgör grunden för alla sjösäkerhet. Alla dessa 
olika aktörer vilka är inblandade i fartygets dagliga förvärv har olika 
intressen och ansvarsområden. Allt detta skapar en högst internationell 
bransch med många infallsvinklar och problem att fördjupa sig inom. 
Till ovanstående återfinns också ytterligare en aktör, de nationella 
sjöfartsmyndigheterna. För Sverige är det Sjöfartsavdelningen vid 
Transportstyrelsen. Deras uppdrag är att ansvara för inspektioner av 
svenskflaggade fartyg och av utländska fartyg vilka trafikerar svenska 
hamnar, den så kallade hamnstatskontrollen (PSC). Ett tydligt exempel 
på globalisering är tankfartyget Prestige som förliste utanför 
nordvästra Spanien den 19 november 2002 vid en ålder om 26 år. 
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Fartyget var registrerat i Bahamas, hade ägare registrerade i Liberia, 
opererades från ett grekiskt företag, var försäkrat i London med en 
besättning bestående av greker, filippinare och rumäner samt 
klassningssällskap i USA. Befraktaren för lasten på 77 000 ton olja var 
ett schweiziskt företag med kopplingar till ett ryskt konsortium och ett i 
detta ingående dotterbolag i Gibraltar (ITF, 2011).  
 

5.1.2 Globalisering av fartygets registrering 

I sjöfartens natur ligger det att verksamheten är globaliserad. Varor 
fraktas mellan kontinenter och fartyg ägs, bemannas och drivs av 
företag placerade var som helst i världen. De företag som är inblandade 
i ett fartyg behöver inte ens finnas i samma världsdel. För sjömannen 
blir detta än tydligare, då fartygsoperatörer ofta letar efter 
nationaliteter vilka passar in i kostnads- och regelprofilen. Med det 
menar jag att fartygsägaren letar efter den flagg som passar 
kravspecifikationen för fartyget vad gäller regelverk och kostnad (ILO, 
2004).  
 
Globalisering skapar flera problem för sjöfarten. Det största problemet 
är den konkurrenssituation vilket uppstår mellan olika flaggor. En 
fartygsägare, vilken precis köpt in ett nytt fartyg till sitt rederi, kan här 
spela ut register mot varandra. I dag spelar flaggan i aktern allt mindre 
roll, detta så länge vi håller oss till de stora öppna registren eller 
flaggstater inom OECD. Exempelvis kan en svensk redare först 
kontrollera med Transportstyrelsen hur de ställer sig till en inflaggning 
av fartyget. Man undersöker om det uppstår några krav på ombyggnad 
eller någon anpassning till svenska regler, vilken besättningsstorlek 
säkerhetsbemanningsbeslutet kommer att hamna på eller anpassning 
av boendemiljön. Om detta inte är tillfreds för fartygsägaren är det 
enkelt i dag att ta kontakt med ett annat register och därmed få andra 
besked vilka kanske passar bättre. Inflaggning till ett nationellt register 
föregås alltid av en inflaggningsinspektion av den nationella 
sjöfartsmyndigheten. En registrering i ett öppet register föregås i 
normalfallet av att fartygsägaren enbart behöver sända in en 
inspektionsrapport från ett ackrediterat klassningssällskap. Från 
undersökningen finns exempel på dels dyra ombyggnader som 
framtvingats på grund av svenska särregler dels krav på 
besättningsstorlek. Främst har dessa ombyggnader kommit utifrån 
Bostadskungörelsen (SJÖFS, 1992:6) där bland annat hytter fått förses 
med hygienutrymmen. I undersökningen finns också ett rederi vilket 
valde annan flagg på ett nyinköpt fartyg eftersom ombyggnaderna i det 
fallet skulle blivit allt för omfattande.  
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”Det tog mig bara ett par dagar att registrera fartyget, allt 
löstes smidigt och nu blir det så mycket enklare för oss. Vi 
försökte få fartyget svenskt men ombyggnader och större 
bemanning hade gjort det olönsamt. Det funkar inte att segla 
runt med specialregler och andra krav än våra 
konkurrenter. Då får vi lägga ned verksamheten.” (Intervju 
av fartygsägare)  

 
Inom EU ska det vara harmoniserat vilka regler som gäller för ett 
fartyg, men fortfarande lever det kvar vissa tolkningar av EU regler och 
enskilda, nationella regelverk. Det gör det dels svårt för en fartygsägare 
att förutse vad ett beslut kommer att bli, men det ger också problem för 
sjöfarten som sådan, för enskilda länder kan inte längre upprätthålla 
en högre standard än andra länder (ILO, 2004). Förr i tiden tillät 
Sjöfartsinspektionen att fartyg kunde få ett undantag från kravet att ha 
en 2:e styrman ombord. Med det ökade fokus som legat på fartyg med 
enbart två nautiker ombord har det svängt och numera tillåts inga 
nyregistreringar i Sverige av fartyg med enbart två nautiker ombord.8 
Det leder till att fartygsägare som inte är nöjda med den förändringen, 
väljer att vända sig till ett annat register och därmed ändå kunna segla 
med enbart två nautiker ombord. Vilken trad fartyget går i spelar här 
ingen roll. Det innebar att Sjöfartsinspektionens beslut, vilket syftade 
till att höja sjösäkerheten, inte fick någon avsedd effekt, inte ens i vårt 
närområde. Detta då det saknas internationellt tvingande regler kring 
bemanning av fartyg. Det som finns i IMO resolution 890(20) (IMO, 
2000) är enbart rådgivande och inte tvingande.  
 
Det framkommer i undersökningen att den möjligheten för snabb och 
enkel förflyttning av fartyg mellan olika flaggor är ett problem för 
sjösäkerheten. Detta utifrån att det sätter en press på flaggstater med 
höga krav att sänka sina krav, för att behålla fartyg eller möjliggöra 
inflaggning. Att nationella sjöfartsmyndigheter utsätts för denna press 
skapar då en risk att sjösäkerheten går tillbaka. Till största delen har 
byte av flagg en ekonomisk orsak, till exempel att minska 
besättningskostnaderna eller att minska kostnaderna för inspektion 
(ILO, 2004). En tydlig och allvarlig konkurrens mellan flaggor, där 
konkurrensen är på ekonomi istället för kvalité, skapar en risk att 
kvalitén kommer i andra hand och ekonomin i första hand. Något som 
därmed minskar enskilda nationers påverkan på de fartyg, som ägs 
inom landet eller som trafikerar landets kust.  

                                                           
8 Enligt personligintervju med Sjöfartsinspektionen, 2007 
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5.1.3 Globalisering för sjömän 

Arbetsmarknaden för sjömän har alltid varit internationaliserad. Det 
har legat i dess natur med arbetsplatser vilka förflyttas på världshaven 
där fartygen inte har någon fysisk koppling till dess ägares nationalitet 
eller den flagg fartyget för i aktern. För de öppna registren är det öppet 
att välja sjömän från vilken nationalitet som helst. För de traditionella, 
nationella registren, är det kopplat till den egna nationens sjömän plus 
eventuella överenskommelser med fackförbund. Traditionellt har det 
alltid varit en mix av nationaliteter ombord i fartyg. I mellankrigstiden 
ansågs svenskt sjöfolk som billigt och duktigt och var en variant av 
lågprisbesättning (ILO, 2004, s.57). För svensk del har den starka 
fackliga traditionen inneburit, att det de senaste 30 åren skett en 
nationalisering ombord på fartygen. Inslaget av olika nationaliteter 
minskade gradvis i takt med att krisen för den svenska handelsflottan 
under 80-talet höll i sig, vilket resulterade i att det slutligen innebar en 
ren försvenskning av besättningarna.  
 
En återgång var införandet av TAP (Tillfälligt Anställd Personal) 1998. 
TAP innebar ett skifte från den enhetlighet som rått tidigare, då med 
samma eller likvärdiga avtal för samma kategori ombord. TAP innebär 
att svenska fartygsägare på svenskflaggade fartyg kan anställa filipiner 
istället för svenskar. Detta till en betydligt lägre kostnad, allt för att 
hålla nere besättningskostnaderna i jämförelse med konkurrerande 
fartyg.  
 
TAP-avtalet har främst inneburit en negativ utveckling för manskap 
men också för juniorbefäl, de befattningar som nyutexaminerade från 
Sjöfartshögskolorna söker (Arbetsförmedlingen, 2011). Det har också 
inneburit att den naturliga progressionen vilken fanns tidigare till viss 
del avstannat. Tidigare, och till viss del fortfarande, startade många sin 
yrkesbana till sjöss i en manskapsbefattning, arbetade ett par år innan 
de gick in för att läsa vidare till Sjökapten eller Sjöingenjör. En naturlig 
utveckling därefter var att segla ett par år och sedan ta klivet i land för 
arbete inom andra yrken i näringen. TAP-avtalet har till viss del 
försvårat denna utveckling då det inneburit en ganska kraftig nedgång i 
tillgången på framför allt manskapsbefattningar och befattningar för 
juniorbefäl (Arbetsförmedlingen, 2011).  
 
Precis som för fartyget innebär globaliseringen för sjömannen att 
konkurrensen ökar. Konkurrens är inte enbart av ondo utan är även 
något som sporrar och främjar utveckling. Men om hotet att få sluta 
alltid hänger över axlarna hos den enskilda sjömannen är risken, att 
han istället för att ställa krav att följa ett regelverk väljer att tyst följa 
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med och inte ifrågasätta. Detta hot behöver inte vara uttalat utan finns 
alltid i medvetandet, eftersom besättningens kostnader väldigt tydligt 
står i fokus när ett fartygs kostnader och konkurrensmöjligheter 
diskuteras (ILO, 2004).  
 

5.1.4 Att vara utom fysisk nåbarhet 

Isoleringen från omgivande samhälle skapar vissa fenomen, vilka kan 
innebära ett betydande problem för sjöfarten. Exempelvis kan känslan 
av isolering från omgivningen, det övriga samhället, skapa en värld där 
egna regler skapas. Där regelverk skapade av andra inte tar den plats 
de borde ta. Sett till andra undersökningar finns det tecken på det. 
MAIBs (2004) undersökning om vakthållning visar på att det finns en 
stor brist i vaktrutiner inom handelssjöfarten. Det uppstår en tradition 
och en vana att frångå de regler som finns och de rutiner vilka har 
tagits fram inom regelverken. Rapporten visar bland annat att de stora 
bristerna ligger i rutiner för utkik och arbetsuppgifter på vakt för 
vakthavande. Detta kan bero på att en känsla av onåbarhet visar sig och 
att ingen utomstående kan upptäcka ens förehavande vilket kan 
innebära att regler och rutiner sätts åt sidan, för att skapa en så bra 
arbetssituation ombord.  
 

”Vaktsystemet funkar inte för oss, vi kan inte binda upp 
matroserna på vakt mitt i natten. Då klarar vi inte av 
underhåll eller normala rutinarbeten, som ankomst och 
avgång. Blir för mycket övertid och för dyrt för oss. Så har 
vi gjort på alla båtar jag varit på, de där reglerna funkar 
kanske för större båtar, inte för oss.” (Intervju av 
Befälhavare) 

 
Det är något som framkommit i föreliggande undersökning. De 
pressade arbetsförhållandena med långa arbetspass och ett stort 
arbetstidsuttag för vakttjänst, påverkar möjligheten att utföra annan 
typ av arbete. Arbete i form av administrativa uppgifter, lastplanering 
eller reseplanering, som istället för att utföras på annan tid än vakttid, 
görs under tiden styrman eller befälhavare går vakt på bryggan. Detta 
är något som strider mot regelverket för vakthållning. Med detta dra 
jag inte alla sjöfarare och vakthavande över en kam och hävdar att alla 
begår felaktigheter. Däremot finns tillräckligt med stöd i andra 
undersökningar att det finns ett generellt problem med uppfyllandet av 
regelverket för vakthållning. MAIBs (2004) rapport är en av dem och 
vid olycksutredningar är i de flesta fall rutiner för vakthållning 
bristfälligt uppfyllda, enligt MAIB.  
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Sjöfartens speciella förutsättningar är också att alla upptänkliga 
aktiviteter ska ske inom ett och samma fysiska utrymme. Fartyg utgör 
platsen för arbete, vila, fritid, måltider samt sömn. Visserligen sker 
detta på olika platser ombord, precis som i land, men inom en närhet 
av varandra. Denna närhet samt att allt umgänge ombord sker med 
andra med samma arbete, gör det svårt att dra en naturlig gräns mellan 
arbete och fritid.  
 

”Jag vet aldrig när jag är ledig, kanske endast i min hytt, 
där jag kan stänga hyttdörren och bara vara för mig själv. 
Fast inte ens där får jag vara ifred, när som kan jag bli 
utpurrad för att hjälpa till. Knepigt liv fast jag gillar det, 
flexibelt åt alla håll, ibland får vi ledigt i hamn, ibland jobba 
skiten av oss. Arbetstid hinner vi inte räkna på. Det fixar 
befälhavaren så vi får den ledighet vi behöver.” (Intervju av 
matros)  

 

5.1.5 ISM som en paradox 

Utifrån ISM9 kan vi sluta oss till att andemeningen från IMO är ganska 
tydlig. Hela sjöfarten ska tydligt uttryckt genomsyras av en god 
säkerhetskultur där det är det proaktiva arbetet som står i centrum. 
Verksamheten till sjöss ska alltså genomföras i åtminstone en 
utvecklande anda, enligt Westrums och Reasons klassificering. Detta 
då arbetet i enlighet med ISM ska följa de sex kriterier som återfinns i 
Westrums klassificering. 
 
Ett av problemen kan vara hur IMO fungerar och hur de arbetar för att 
driva igenom de regelverk vilka tas fram. IMO tar fram ett regelverk, 
vilket sedan implementeras av de enskilda medlemsländerna. Enligt 
IMO kan just implementeringsfasen var ett av problemen då enskilda 
länder inte alltid har rätt expertis eller kunnande för att implementera 
och driva igenom IMOs regelverk (IMO, 2011). IMO syftar till att 
omfatta en så stor del av världshandelsflottan som möjligt. För 
närvarande är 98 % av handelsflottan påverkade av IMOs regelverk 
(IMO, 2011). Med en så omfattande målsättning har det inom IMO 
arbetats fram ett konsensusförfarande. Det är den breda enigheten som 
eftersträvas och inte enstaka vinster via röstningsförfarande. 
Konsensusförfarandet får som resultat att IMO arbetar fram en 
miniminivå på regelverket (IMO, 2011). En av målsättningarna med 
ISM framgår i §1 av inledningen:  
 

                                                           
9 En redogörelse och genomgång av ISM återfinns i bilaga 2. 
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”The purpose of this Code is to provide an international 
standard for the safe management and operation of ships 
and for pollution prevention.” (IMO, 1993b)  

 
Enligt Jense (2007) återfinns ett par problem med ISM och dess 
återföljande SMS manualer. Han pekar på att det (1) har skett en 
rutinisering med vissa inslag av slarv, (2) onödigt omfattande 
manualer vilket skapar ett problem att använda dem, (3) ökad 
administrativbelastning för befäl, (4) att det smugit in ett ”taget för 
givet” tänkande hos användarna, (5) ISM blir mer form än faktiskt 
innehåll och (6) det uppstår problem att hålla dokumenten levande.  
 

”Pärmen står där borta, men vad ska jag använda den till? 
Jag har jobbat här ombord i sex år, kan allt jag behöver, 
pärmen innebär bara onödigt läsande och 
pappersarbetande. Vi vet vad vi ska göra samt hur vi ska 
göra det. Blir det något speciellt löser vi det när det uppstår.” 
(Styrman) 

 
Det finns inte heller något som tyder på att ISM utgjort en större 
säkerhetspåverkan inom sjöfarten. Enligt Anderson (2005, s. xiv) 
minskar visserligen olyckorna inom sjöfarten sakta men säkert. Dock 
utan att vi vet vad det beror på och minskningen har pågått över en 
längre tid samt att antalet förolyckade inom sjöfarten fortfarande är 
synnerligen högt. Anderson (2005) utförde även en begränsad studie 
inom den brittiska sjöfarten om ISMs påverkan på sjösäkerheten. 
Förutom att undersökningen mer liknade en marknadsundersökning 
kunde den inte visa på att ISM haft någon inverkan alls. Den generella 
uppfattningen var att det var en bättre sjösäkerhet efter än före ISMs 
implementering. Men om det berodde på ISM eller andra, i modern tid, 
genomförda förändringar inom sjöfarten. Exempelvis amendments till 
STCW, MARPOL 73/78, EUs säkerhetsnormering, striktare PSC samt 
hårdare säkerhetskrav från P&I-klubbarna, kunde inte fastslås.  
 

5.1.6 ISM, sjösäkerhet och befälhavarens ansvar 

Ute på fartyget är det befälhavaren som är rederiets representant och 
som har stor rätt att agera för fartygets, rederiets och lastägarens 
intresse samt ansvarar för fartyget, besättningen och dess last. Detta 
utgår i Sverige från Sjölagen (SFS 1994:1009 kap. 6) och 
Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) och dessa motsvaras 
internationellt på olika sätt i olika länder. Principen med befälhavarens 
ställning ombord innebär att det ytterst är befälhavarens befogenheter 
och ansvar som skall avgöra vilka åtgärder som skall tas vid en 
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nödsituation. En serie olyckor (Torrey Canyon (119 000 ton råolja 
utsläppt) 1967, Jacob Maersk (88 000) 1975, Urqiuola (100 000) 1976, 
Amoco Cadiz (223 000) 1978, Indepenta (95 000) 1979) på 1970-talet, 
innebar ett skifte i denna princip, där befälhavarens ställning ombord 
ifrågasattes och kringskars av rederiledningen i land. Ytterst var det 
den moderna kommunikationslösningen vilket gjorde detta möjligt.  
 
Genom satellittelefon kunde man skapa en direkt kontakt mellan fartyg 
och landkontor oavsett var på världshavet fartyget befann sig. Denna 
utveckling skapade ett behov av att stärka befälhavarens ställning 
vilket också skedde genom IMO resolutionen A.443 (XI) Decisions of 
the Shipmaster with regard to Maritime Safety and Marine 
Environment Protection, (IMO, 1979). Resolutionen syftar till att 
säkerställa befälhavarens ställning gentemot andra intressenter, det vill 
säga att befälhavaren ska skyddas från oförsvarliga konsekvenser av 
sitt professionella agerande och hans professionella bedömning. Trots 
detta såg vi, i och med olyckan med M/T Baer 1993, att befälhavaren 
ombord inte vågade tacka ja till nödbogsering, utan väntade ut ett 
besked från rederiledningen (MAIB, 1993). Beskedet väntade på sig 
och under tiden hann fartyget driva på grund utanför Shetlandsöarna 
och 85 000 ton råolja läckte ut.  
 
ISM borde utgöra en förändring här men i ISM återfinns ett par 
tveksamheter vilka skapat ett problem för befälhavaren. Enligt ISM 
åligger det övergripande ansvaret för säker fartygsoperation på den 
landbaserade fartygsoperatören, ”Company” eller företaget i den 
svenska översättningen:  
 

”Company […] and who, on assuming such a responsibility, 
has agreed to take over all duties and responsibility imposed 
by the Code.” (IMO, 1993b, kap. 1.1.2)  

 
Det är ansvarsfördelningen mellan befälhavaren ombord och 
rederiledningen i land som är problemet ovan. ISM kap. 5.1.3 ålägger 
befälhavarens att:  
 

”issuing appropriate orders and instructions in a clear and 
simple manner”  

 
Vidare finns stöd för befälhavaren i kap. 5.2:  
 

”The Company should establish in the SMS that the master 
has the overriding authority and responsibility to make 
decisions with respect to safety and pollution prevention.”  
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Problemet är ytterst också vidare att ISMs grundtanke är att fartyg med 
operatör ska ses som ett sociotekniskt system, samt att befälhavaren 
vid behov skall kunna begära instruktioner eller assistans från 
fartygsoperatören, som det framgår I ISM 5.2: 
 

“request the Company`s assistance as may be necessary”  
 

Den förstärkta bindningen mellan fartygsägare och lastintressenter 
med flera kan innebära en risk för handlingsförlamning ombord, med 
följden att korrekta beslut fattas för sent eller inte alls. Vid en 
nödsituation är det befälhavarens yttersta ansvar att förhindra att 
fartyget blir ett totalhaveri med miljöskada som resultat. Detta skapar 
en osäkerhet i när det är rätt att ta ett beslut om övergivande av 
fartyget, något som kan resultera i att fartyget bärgas och stora 
ersättningar behöver betalas ut. Som talande exempel återfinns 
förlisningen av Alexandros T utanför Sydafrika den 4 maj 2006 med 33 
mans besättning. Alexandros T var ett bulkfartyg om 177 000 dwt 
vilket var på resa från Brasilien till Kina med last om 155 000 ton 
järnmalm. Tidigt på morgonen upptäcktes sprickor och vattenintag i 
ett av lastrummen. Vädret vid tidpunkten var hårt och ytterligare 
senare på dagen upptäcktes nya sprickor i andra delar av fartyget. Först 
vid 19-tiden på kvällen sändes nödsignal från fartyget och övergivandet 
av fartyget skedde först när det brutits itu av det hårda vädret. Detta 
skapade en kaosartad räddningsoperation där enbart sex personer i 
besättningen kunde räddas. Totalt tog det 13 timmar från initial 
upptäckt av sprickor till övergivandet. Under denna tid stod 
befälhavaren i ständig kontakt med fartygsoperatören och enligt 
haverirapporten drog denna kontakt ut på tiden för 
räddningsoperationen (TradeWinds, 2006).  
 
Till detta ska tilläggas att IMO i flera resolutioner och riktlinjer pekat 
på vikten av säkerhetsarrangemang med bulkfartyg av Alexandros Ts 
storlek med last om järnmalm. Se bland annat BC Code, 2004 MSC 193 
(79), Code of safe practice for solid bulk cargoes, (IMO, 2004), 
resolutionerna A.713 (17) samt A.797 (17), Safety of ships carrying solid 
bulk cargoes (IMO, 1993a, 1995b) samt MSC/Circ. 667, Safe practices 
on board bulk carriers, (IMO, 1995a). I dessa guidelines och 
resolutioner rekommenderas befälhavaren att bereda evakuering så 
fort tecken på stora vatten intag påträffas samt att beordra övergivande 
av fartyget så snart han bedömer detta som nödvändigt.  
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5.1.7 Regelverk på glid mot verkligheten 

Det finns i lagstiftning och i det allmänna rättsmedvetandet en 
drivkraft till personligt ansvar vid en olycka. Vi vill kunna lägga 
skulden på enskilda individer vilka har felat. Varför de handlat fel är 
inte alltid lika intressant att åskådliggöra. Om vi återkopplar till 
olyckan mellan Tinto och Marina – S vilket kort finns beskriven i 
inledningen skedde just detta med personligt ansvar i efterhand. 
Styrmannen som var på Tintos brygga vid olyckstillfället åtalades och 
dömdes vid Kalmar tingsrätt för vårdslöshet i sjötrafik enligt 20 kap. § 
2 i sjölagen (SFS 1994:1009) till dagsböter för inte mindre än 9 brott 
mot sjösäkerheten (Kalmar Tingsrätt, 2008). Domen i sig är inte 
särskilt mycket att diskutera men för sjöfarten som helhet är det 
intressanta aspekter som framkommer men som inte förs vidare. Till 
exempel var det praxis ombord att vakthavande lämnade bryggan för 
att utföra en inspektionsrunda i maskin, att det var praxis ombord att 
inte ha utkik samt att inte informera befälhavaren vid nedsatt sikt till 
exempel. Detta berodde enligt förhör med styrmannen på att:  
 

”[…] skulle han ha fått ”sparken” påföljande dag.” (Kalmar 
Tingsrätt, 2008).  

 
En genomgång av olycksrapporter och haveriutredningar, inom det 
undersökta segmentet, utförda i Sverige, sedan ISM tillkom, visar på 
att det i liten utsträckning görs några kopplingar till ISM och fartygets 
SMS-manual. En princip är att det är fartygets registrering vilket styr 
vart olyckan ska hanteras juridiskt. Alltså, är fartyget registrerat i 
Bahamas ska också besättningen lagföras i enlighet med lagstiftningen 
i Bahamas. Detta även om olyckan skett i svenskt farvatten.  
 
Utifrån nedanstående olyckor är det Noren och Vinga vilka är 
registrerade i Sverige. Vilket innebär att det är de svenska 
tillsynsmyndigheterna som är ansvariga för uppföljningen av olyckorna 
och svenska rättsväsendet som eventuellt ska lagföra en skyldig person. 
Inget av de två fallen, med Noren eller Vinga, gick så långt att det 
innebar en rättsprocess som i fallet med Tinto.  
 
Följande är ett utdrag från Sjöfartsinspektionens utredningar för 
olyckor skedda med fartyg i det aktuella segmentet runt Sveriges kust:  
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Tabell 5.1: Olyckor runt svenska kusten liknande olyckan med M/s Tinto 
Fartyg Typ av händelse 

Tidpunkt 
Orsak 

Torrlastfartyget  
SAN REMO - 
J8B2632 

Grundstötning 
26 april 2007 

Trötthet vid vaktgående samt 
utrustning ur funktion. 

Torrlastfartyget  
TRANS FREJ - 
V2AF7 

grundstötning 
14 januari 2007 

BFH ensam på bryggan, ingen utkik, 
ingen hjälp tillkallad, fartyget var 
försenat på grund av väder 

Torrlastfartyget 
NAVEN - 
LALD5 

grundstötning 
15 februari 2005 

BFH ensam på bryggan, ingen utkik 
samt att BFH hade en gammal 
utbildning 

Torrlastfartyget 
ALLORA - 
HQRN2 

grundstötning 
24 november 2005 

Befälhavaren ensam på bryggan, 
trötthet då BFH somnat, befälhavaren 
hade haft en lång törn ombord, ingen 
utkik på bryggan samt fartyget hade 
fått nyttjande förbud 4 ggr 

Torrlastfartyget 
NOREN - 
SHZT 

kollision med 
fritidsfartyget 
FREGATT - SLXK 
23 juni 2005 

Överstyrman på bryggan utan utkik, 
dålig sikt vid kollisionstillfället samt 
överstyrman hade inte varskott 
befälhavaren om detta, fartygets 
konstruktion medförde att radarn 
hade blinda sektorer i farlig sektor 

Torrlastfartyget 
HANNES -  

Grundstötning 
28 februari 2004 

Befälhavaren ensam på bryggan utsatt 
för trötthet samt ingen utkik tillsatt 

Torrlastfartyget  
VINGA – SJAN 

maskinhaveri med 
åtföljande 
grundstötning 
23 juli 2008 

Bristande rutiner vid maskinlarm, 
underlät att underrätta inspektionen 
vid grundstötningen samt ljög om 
grundstötning, brister vid överhalning 
av maskinutrustning, följde inte SMS 
enligt utredningen 

Torrlastfartyget 
NOREN – 
SHZT 

grundstötning 
8 september 2008 

Seglade med trasig utrustning, service 
försenat av managementbolaget, 
onykter vakthavande, handstyrning 
utan avlösning en längre period, 
fartyget bytte rutt utan förplanering, 
ingen dedikerad utkik samt bristande 
arbetsrutiner på bryggan 

Torrlastfartyget  
CRANZ – 
V2AQ9 

grundstötning 
11 januari 2009 

Befälhavaren på bryggan utan 
dedikerad utkik, samt BFH utförde 
pappersarbete på bryggan, 
alkoholpåverkad och utsatt för trötthet 

Torrlastfartyget  
MOLLY - 
J8B2503 

kollision med 
slussport 
8 juli 2002 

Ny besättning vilket visade att det i 
enlighet med ISM inte utförde 
underhåll 

Torrlastfartyget  
MEG - UBFH 

grundstötning 
15 oktober 2002 

Vakthavande sov på bryggan utan 
dedikerad utkik, vakthavande hade 
också tjänstgjort en lång törn ombord 
vid olyckstillfället 

Torrlastfartyget 
DALARNA - 
P3JD7 

grundstötning 
22 december 2002 

Bristande rutiner på bryggan, 
Befälhavaren passiv vid lotsning 
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Vidare utanför Sverige återfinns ett än större problem med 
kriminalisering av sjöfarare. Följande förteckning är enbart en liten del 
av de fall vilka finns rapporterade.  
 
Tabell 5.2 Händelser där sjöfarare kriminaliserats på vaga grunder 
Fartyg 
Typ av händelse 
Tidpunkt 

Utveckling efter olyckan 

M/T Prestige 
Förliste i dåligt 
väder 2002 

M/T Prestige förliste efter ett olycksförlopp som pågått i ett 
par dagar. Förlisningen skedde utanför Spaniens nordvästra 
kust och resulterade i ett spill om 63 000 ton olja vilket 
drabbade Portugal, Spanien och Frankrike. Den grekiske 
befälhavaren fängslades omedelbart efter evakueringen från 
fartyget, anklagad för brottslig avsikt. Befälhavaren släpptes 
senare mot en borgen om €3miljoner men tvingades att 
dagligen visa upp sig hos den spanska polisen. Senare delen 
av 2006 tilläts han resa hem till Grekland i avvaktan på 
rättegång. Fortfarande med reseförbud och tvång om att 
dagligen anmäla sig hos polisen. (ITF) 

M/T Hebei Spirit 
Påseglad som 
ankarliggande 
2007 

VLCC:n Hebei Spirit låg väl till ankars utanför Port of 
Daesan, Sydkorea med en last om 260 000 ton olja. Fartyget 
seglades på av en kranpråm som bogserades. Totalt läckte 
10 800 ton olja ut. Orsak var att vind och sjö gjort att 
bogserwiren till pråmen gått av och pråmen drev fritt. Såväl 
befälhavaren på bogserfartyget som befälhavaren och 
överstyrman på Hebei Spirit ansågs som vållande. De 
kvarhölls i Sydkorea och vid första rättegången frikändes de 
båda. Domen överklagades och de kvarhölls ytterligare i 
väntan på en andra rättegång. Ett år efter olyckan dömdes 
befälhavare samt överstyrman till fängelse. (ITF) 

M/S Coral Sea 
Knarksmuggling 
2007 

M/S Coral Sea anlöpte Ageion, Grekland med last av 
bananer från Ecuador. Vid lossning av lasten upptäcktes 50 
kg kokain i lasten med bananer. Fartygets kroatiske 
befälhavare, litauiska överstyrman och filippinska båtsman 
anhölls misstänkta för smuggling. Vid rättegången ett år 
senare frikändes överstyrmannen och båtsmannen men 
befälhavaren dömdes till 18 års fängelse. Detta utan några 
bevis för att han på något sätt skulle ha varit involverade i 
smugglingen. Efter stora påtryckningar skedde en 
omprövning av domen och befälhavaren frikändes, efter 17 
månader i fängelse. (ITF) 

M/T Tosa 
Påståtts ha seglat 
på en 
Taiwanesisk 
fiskebåt 
2009 

VLCC:n Tosa var på resa från Syd Korea till Singapore när 
det vid passage utanför Taiwan blev omhändertaget av 
Taiwanesiska kutsbevakningen. De anklagades för att ha 
seglat på en Taiwanesisk fiskebåt som förlist. Trots bevis om 
att Tosa befann sig minst en timmes färd från positionen för 
fiskebåtens förlisning arresterades befälhavaren, 2:e 
styrmannen samt en matros misstänkta för vållande till 
annans död och flykt från förlisningen. Efter 18 månaders 
väntan på rättegång tillåts de resa hem, fallet avvaktar 
rättegång i Taiwan. (Times of India) 
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Mot denna kriminalisering har ITF och IMO reagerat och bland annat 
har IMO antagit ett par rekommendationer, A.987 (24) Guidelines on 
fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident (IMO, 
2005) samt LEG.3 (91) Adoption of guidelines on fair treatment of 
seafarers in the event of a maritime accident (IMO, 2006), vilket om 
något visar på problemet sjöfararna drabbas av i händelse av en olycka. 
 
Systemnivån inom sjöfarten, där regelskapande myndigheter som till 
exempel IMO och nationella myndigheter och klassningssällskap inte 
aktivt följer upp hur ISM efterlevs, haltar betänkligt. Detta tillsammans 
med det stora antalet regler vilka utfärdats för sjöfarten visar på ett 
betydande problem, speciellt med hänseende på att reglerna inte alltid 
efterföljs ombord. Det uppstår en kultur inom sjöfarten där besättning 
och den enskilde besättningsmedlemmen själv får avgöra vilka regler 
han eller hon kan eller vill följa och detta troligen med rederiets goda 
minne. Olycksrapporterna visar på ett frekvent brytande mot 
grundläggande regler för vakthållning, grundläggande regler för vilotid 
samt ett åsidosättande av procedurer och rutiner. Varför det sker? De 
svar som uppkommit i föreliggande studie är besättningens ambition 
och lojalitet. Eller som en styrman uttryckte det: 
 

”Vår [sjömannens] yrkesstolthet förstör, samtidigt som den 
räddar oss. Vi vill kunna klara av fartyget med den 
bemanning vi har, även om vi vet att den är för liten. 
Trixandet och fixandet går ibland till överdrift. Men vad ska 
vi göra?” (styrman)  
 

Dagens sjöfart brottas med helt andra problem än den sjöfart som 
utfördes på segelfartygens tid. Då var segelfartyg utsatta för väder och 
vind betydligt mer än idag. De hade stora problem med navigering och 
att angöra en kustlinje var oftast besläktat med stora faror. Det hårda 
livet ombord har givetvis förändrats. Numera är det ett liv präglat av 
stor stress, hård tidspress och stora värden inblandade. Förr i tiden 
sades det alltid att en sjöman kommer när han kan, med betydelse att 
det aldrig gick att förutse när ett fartyg kunde vara inne till kaj. Dagens 
fartygsoperation är strikt tidtabellsformat där konceptet ”just in time” 
är viktigt. Det gäller speciellt för linjesjöfarten, vilka bland annat förser 
tillverkningsindustri med produkter, vilka planerats in i tillverkningen 
exakt vid den tidpunkt då fartyget enligt tidtabell utsatts att vara inne. 
Det skapar både en stressituation samt en situation där den enskilde 
befälhavaren har ett stort ansvar att tillse att fartyget håller den 
tidtabell den planerats för (Kahveci, 2001) (Lindqvist, 2005) (Sanders, 
2001).  
 



 75 

5.1.8 Analys 

5.1.8.1 Stadiet i sjöfarten som system 

Sett till ovanstående exempel skulle sjöfarten som system placera sig i 
gränslandet mellan det patologiska och det byråkratiska stadiet, det vill 
säga det reaktiva stadiet. Flertalet skulle säkert protestera mot det, 
speciellt med anledning till andemeningen i ISM. Och det är också 
korrekt, sett till ISM och dess regelverk passar det bättre in i det 
utvecklande stadiet. Problemet med ISM är att det bara skrapat på 
ytan. När det faktiskt kommer ned till en kritisk granskning, har ISM 
troligen inte påverkat sjöfarten så mycket som var avsett, än. ISMs 
SMS manualer tenderar hellre att bli hyllvärmare i bokhyllan än en 
naturlig del i det dagliga arbetet, vilket mer gör det till en 
pappersprodukt än den vitala delen i ett säkert arbetsmönster som den 
är tänkt att vara. Då ska vi givetvis hålla i minnet att ISM enbart 
funnits fullt ut sedan 2002. Det tar lång tid att ändra gamla invanda 
mönster. ISM har, så långt, mer skapat ett pappersmonster, där 
sjöfararna och sjöfarten inte hunnit med att utbilda sig vidare för att 
faktiskt förstå hur ett regelverk som ISM verkligen ska användas och 
implementeras.  
 
Problemen som systemet brottas med är (1) bristande implementering 
av regelverk, (2) oklarhet i hur olyckor hanteras av myndigheter i land, 
(3) globalisering som försvårar samarbete och uppföljning och (4) 
avskildhet från omvärlden.  
 
Varför är då sjöfarten i det reaktiva stadiet? Jo återkopplat till tabell 
4.3 på sidan 59 i kap 4 finner vi mina analysfaktorer och Westrums och 
Reasons utökade modell. Den reaktiva kategorin betecknas av att 
information missförstås, budbärare ignoreras, ansvar utkrävs 
personligt, överbryggning enbart vid krav, misstag straffas och nya 
idéer ignoreras. Det vi ska fokusera på i enlighet med 
analyskategorierna är hur information hanteras, hur feedback hanteras 
i systemet, hur ansvar utkrävs vid ett misstag eller en olycka, hur olika 
delar samarbetar inom sjöfarten med varandra, hur avvikelser och 
misstag följs upp samt hur utveckling sker inom systemet.  
 

5.1.8.2 Information – Feedback – Samarbete 

En allt mer globaliserad sjöfart där aktörer från flera olika världsdelar 
ska samsas om samma fartyg och samma last innebär en ökad 
svårighet i att hantera information. Detta utifrån att det i de olika 
aktörerna finns en skillnad i kultur och informationsutbyte. Detta 
oaktat vem som är bättre eller sämre på att hantera information. Bara 
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det att flera aktörer är inblandade, från olika nationer, organisationer 
och organisationskulturer, innebär att informationsspridningen blir 
svårare. Information stannar upp och kan i bästa fall enbart ignoreras 
eller kanske helt enkelt missförstås. Detta eftersom flera olika aktörer 
inte har den ingående kopplingen mellan varandra, vilket behövs för 
att underlätta informationsutbytet.  
 
Vidare är sjöfarten inom det reaktiva stadiet, då utbytbarheten av 
flaggstater och sjömän riskerar att stoppa upp vital kommunikation 
och informationsflöde. Med utbytbarheten skapas en brist på 
kontinuitet, en osäkerhet på vad som gäller och en 
konkurrenssituation. Speciellt risken att förlora sitt arbete eller att 
förlora fartyg från flaggen, kan skapa en rädsla att ställa krav samt 
uppfylla regelverk. Fallet med domen efter olyckan mellan Tinto och 
Marina – S är ett exempel på risken för den enskilde. Den speciella 
arbetsförutsättningen som återfinns inom sjöfarten, där fartyget fysiskt 
isoleras från omvärlden under långa perioder, innebär att möjligheten 
att kontrollera och verifiera arbetssätt ombord försvåras. Även den 
särskilda situation kring arbete och fritid ombord skapar speciella 
förutsättningar, då svårigheten att särskilja arbete och fritid ombord 
riskerar att skapa en utmattning, vilket kan försvåra viljan och 
möjligheten att upprätthålla en hög nivå på informationsflödet, 
feedbacken och samarbetet. Vilket i sin tur försvårar regeluppfyllandet 
hos den enskilde sjömannen.  
 

5.1.8.3 Ansvar och uppföljning 

Exemplet Tinto och Marina – S visar på att ansvar är personligt och att 
misstag straffas. Detta är den allmänna trend där sjöfarare allt mer 
kriminaliseras när något hänt. Den korta listan tidigare är enbart fyra 
exempel ur en lång rad med händelser där sjöfarare kriminaliseras i 
sitt arbete. Det uppstår en intressekonflikt i länder där olyckorna skett. 
Den allmänna opinionen vill finna en syndabock att straffa och 
internationella myndigheter vill finna fel högre upp i systemet än i det 
aktuella fartyget och dess besättning. Fördelningen av ansvar är en 
central del i uppbyggandet av ett säkerhetsstyrningssystem, där varje 
deltagare i systemet klart och tydligt måste veta när och hur misstag 
och olyckor hanteras. Enligt Dekker (2007) uppstår ett dilemma för 
den enskilde, när hot om åtal hänger över dem för misstag och olyckor 
som skett. Ett dilemma om händelsen ska rapporteras eller inte. Här 
uppstår ett problem; ingen kan förutse hur ansvar delas eller om 
misstag straffas, bara att det sker ibland och ibland inte. I de fall som 
redovisats, med fartyg runt Sveriges kust, finns ytterligare ett dilemma. 
Vid tre av olyckorna med svenskflaggade fartyg skedde inget juridiskt 
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efterspel och vid den fjärde skedde det ett. Hur ska jag veta när jag 
riskerar åtal eller inte? Misstag utreds men ansvar undviks, negligeras 
eller värre, utkrävs personligt.  
 

5.1.8.4 Utveckling 

Vidare är den omfattande regelfloran inom sjöfarten ytterligare ett 
exempel på att sjöfarten som system har problem. Enbart IMO har 
producerat en stor mängd konventioner, regler, procedurer och 
riktlinjer. De flesta tekniskt inriktade men där även människan och 
organisationen inom sjöfarten kommit till på senaste tiden. Exempel är 
STCW som kom första gången 1978 och ISM som kom på 1990-talet. 
Den stora mängden regler, procedurer, råd och riktlinjer borde 
generera en säker sjöfart. Dock visar flertalet indikatorer på att så inte 
är fallet. Till exempel ligger antalet olyckor över tiden kvar på en 
likvärdig nivå, men det finns år som är bättre respektive sämre 
(Anderson, 2005). Men sett över en längre period sker ingen större 
förändring. Den stora förändringen beror nog mer på skiftningar i 
konjunkturen och inte beroende på regelverkets inverkan. Vid 
högkonjunktur sker en större andel olyckor än vid lågkonjunktur, vilket 
beror på utnyttjandet av fartygen, farten går upp, fler resor ska hinnas 
med samt pressen att hålla tidsschemat ökar. Vid lågkonjunktur som 
2009 – 2010 gick antalet skeppningar ned och flertalet fartyg var t.o.m. 
upplagda i väntan på last.  
 
Det är också inom IMO:s struktur och arbetssätt som ett av de 
betydande problemen ligger. IMO arbetar efter att bygga upp en lägsta 
acceptabla standard för alla, vilket innebär att de lägger ribban för var 
den lägsta tillåtna nivån ligger. Det gör att ett rederi eller en flaggstat 
som uppfyller denna lägsta nivå uppfyller en acceptabel nivå. IMO 
arbetar också vanligen efter ett konsensusförfarande där strävan är att 
alla ska vara överens innan beslut tas. Givet behöver detta inte enbart 
vara till nackdel utan kan även ses som en fördel. Eftersom de 
överenskommelser som görs stödjs av hela sjöfartsvärlden. 
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5.2 Säkerhetskultur inom segment, Östersjöfart 

I föreliggande delkapitel rör vi oss närmare fartyget, ned till det 
specifika segmentet vilket undersökts, kustgående fartyg. Kustgående 
trafik och oceangående trafik arbetar med olika förutsättningar och 
har olika problem att lösa. Enbart antalet hamnanlöp skiljer sig 
markant åt. Kustgående fartyg kan besöka hamn flera gånger per 
vecka medan ett oceangående fartyg kan ha flera veckor mellan 
hamnanlöp. Antalet besättningsmedlemmar skiljer sig också åt i 
normalfallet, samt även utbildningsnivå på besättning.  
 

5.2.1 Bemanning och arbetstider 

Generellt har IMO inga tvingande regler om bemanning på fartyg mer 
än att den enligt SOLAS kapitel V ska vara betryggande (IMO, 1974). 
IMO har vidare resolution A. Res 890 Principles of Safe Manning as 
amended. Denna ger allmänna råd till de nationella 
sjöfartsmyndigheterna när bemanning för ett fartyg ska fastställas. 
Märk att IMO resolution A.890 enbart ska beaktas och är därmed inget 
krav att följa. I Sverige är det fartygssäkerhetslagen, SFS 2003:364, 
fartygssäkerhetsförordningen SFS 2003:438 samt TSFS 2010:20, om 
utbildning och behörigheter för sjöpersonal som ligger till grund för 
beslut om fartygets säkerhetsbemanningsbeslut. ISM stadgar enbart att  
 

”företaget bör säkerställa att varje fartyg är bemannat med 
kvalificerad, behörig och frisk besättning i enlighet med 
nationella och internationella krav”. (ISM kap 6.2) 

 
De fartyg som besöktes hade alla en besättning överensstämmande 
med säkerhetsbemanningen. Ombord på de svenskflaggade fartygen 
var en normal törn fyra veckor för besättningsmedlemmarna. Ibland 
kunde längden på törnen skifta beroende på årstid och väder. 
Exempelvis använde ett av fartygen treveckorstörnar på vinterhalvåret 
och ett fartyg använde sexveckorstörnar på sommaren. Detta gjordes 
för att underlätta för besättningarna med längre ledighet på 
sommarhalvåret och kortare pass ombord på vintern, när vädret är 
som besvärligast.  
 
Det åligger enbart myndigheten att ange ett minimum i 
säkerhetsbemanningen. Exempelvis för ett av fartygen i 
undersökningen framgår det att säkerhetsbemanningen enligt beslut av 
Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) ska vara fem 
personer, bestående av en befälhavare, en styrman och tre matroser, 
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med specifikation vilken behörighet dessa ska inneha. Just här uppstår 
problemet, vad ingår i en säkerhetsbesättnings uppgifter? Enligt 
dåvarande Sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson ingår följande:  
 

”Vi tar endast hänsyn till att fartyget ska kunna köras från 
punkt A till punkt B på ett säkert sätt. Annan verksamhet, 
som lastning och lossning, ingår inte i vår bedömning.” 
(Sundgren, 2008) 

 
Det innebär alltså att en kommersiell drift av fartyget inte ingår i 
bedömningen av säkerhetsbesättningens storlek. Vidare säger Johan 
Fransson: 
 

”Det yttersta ansvaret för att vilotidsreglerna följs vilar på 
redare och befälhavare” (Sundgren, 2008) 

 
Vilket givetvis är korrekt och speciellt med ISM i ryggen där det klart 
och tydligt återfinns ett riktat ansvar på operatör, rederi och 
befälhavare att fartyget ska vara korrekt bemannat. En vidare aspekt 
att fundera över är hur detta är möjligt? Min undersökning visar att det 
finns ett korrigerande av vilotidsjournaler för att uppfylla regelverket 
eller att man helt enkelt inte fyller i all arbetstid som utförs. Vi kan 
också fundera över det regelverk vi har över arbetstiderna, eller rättare 
sagt, vilotiderna som vi har till sjöss. De godkänner arbetstid på 91 
timmar per vecka. Är det acceptabelt att arbeta så mycket på en vecka? 
Jämfört med arbetstagare iland ligger veckoarbetstidsuttaget skyhögt 
över andra yrkens. Det finns visat att ett högt arbetstidsuttag riskerar 
arbetstagarnas långsiktiga hälsa. En majoritet av dessa studier visar att 
skiftarbete (där nattarbete ingår) medför en ökning av hjärt- och 
kärlsjukdom och cancer. Det finns också ett antal studier som visar att 
skiftarbete innebär en ökad risk för magsår. (Kecklund, et. al., 2010)  
 
Ett betydande problem är att det inom branschen finns en brist på 
aktivt sjöbefäl. BIMCO uppskattar att det saknas över 30000 sjöbefäl 
inom handelsflottan (BIMCO, 2008) vilket används som ett argument 
för att det inte är möjligt att korrigera vilotidsreglerna. Vidare är 
globaliseringen i sig ett problem, då arbetstagare från olika nationer 
med olika krav på lön och avlösningssystem står emot varandra. Det 
finns så att säga alltid någon annan att plocka in, som är villig att 
arbeta för den förmånen man erbjuder (ILO, 2004). Det finns också en 
mängd intressenter som konkurrerar om samma last, vilket innebär att 
inte enbart arbetstagarna utan även arbetsgivarna, fartygsägarna är 
utsatta för den globala konkurrensen.  
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Det är få sjömän som anser att det är tillräckligt med besättning 
ombord. En tydlig distinktion finns mellan ombordvarande som har 
ägarintressen i fartygen och anställda. Diskussioner om bemanning 
hamnar ofta på en nivå om vad de ombordvarande vill uppnå. En 
vanlig drivkraft hos ombordpersonal är att de vill klara av allt själva. 
Besättningen vill själva sköta underhåll och rutinarbeten, och inte med 
hjälp av inhyrda tjänster. En annan synpunkt som kom fram var 
osäkerheten kring vad som styr bemanningens storlek. Speciellt gäller 
detta på vilka grunder Sjöfartsverket beslutar om säkerhetsbemanning.  
 

”Det finns inte en chans att verket har varit ombord och 
testat bemanningen under verkliga förhållanden. Möjligen 
att vi kan köra från en hamn till en annan, men inte sedan 
fortsätta till nästa och nästa i ett kontinuerligt schema som 
vi håller på med. Visserligen har vi inga andra att ta hänsyn 
till om något händer med fartyget, så säkerheten klarar vi 
nog ut. Men underhåll och normalt sjömansarbete, hur ska 
det gå till? När vi fick gå ned på vår lilla besättning, trodde 
jag att meningen var att vi skulle lägga över underhåll och 
skötsel av fartyget till utomstående och att vi i besättningen 
bara skulle köra fartyget. Men så har det inte blivit, speciellt 
inte med ett fartyg som är närmare 30 år. Då händer alltid 
något hela tiden och varje varvsbesök har blivit kortare och 
kortare.” (Befälhavare) 

 
Besättningen ombord är väl medvetna om de ekonomiska realiteter 
som rederierna arbetar under. Kunskapen om hur andra länder kör 
sina fartyg är stor och ger ofta upphov till argsinta kommentarer. 
Speciellt gäller detta när diskussioner förs om inflaggning av nya 
fartyg. Det kan vara svårt att förstå varför vi i Sverige inte längre tillåter 
nya fartyg att köra med endast två navigatörer ombord, när det går 
utmärkt att göra det under annan flagg.  
 

”Varför ska jag straffas för att jag är svensk och vill segla 
under svenskflagg? Ringer jag ned till Gibraltar tar de in 
fartyget på direkten med den bemanningen som vi föreslår 
och som vi kan klara av ekonomiskt. Där är det inga 
bekymmer. Sedan får jag segla som vanligt här uppe på 
samma trad som om jag skulle varit svenskflaggad.” 
(Befälhavare/redare i föreliggande undersökning) 

 
Ytterligare problem, som ofta uppstår för dessa rederier och fartyg, är 
nyrekrytering av personal. Ett fartyg som redan kör på absolut 
minimibemanning för att kunna anses drivas säkert, blir mycket 
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känsligt för störningar i form av avsteg från rutinen. Exempelvis kan 
nämnas det närmast omöjliga i att anställa ny personal som inte redan 
har stor erfarenhet. Tidsmässigt finns ingen möjlighet att lära upp en 
nyanställd. De krav som finns i ISM och SMS om introduktion till ny 
personal används mestadels för att visa säkerhetsutrustning ombord 
och endast liten del om vilka arbetsuppgifter personen ska ha. Ny 
ombordpersonal förväntas direkt kunna klara sig själv i arbetet och det 
som behövs utöver egna erfarenheten sköts löpande ombord. Men utan 
erfarenhet tar det lång tid att bli självgående. En lösning skulle givetvis 
kunna vara att låta nykomlingarna ombord gå vid sidan om ett tag. Det 
är inte bara ett problem för arbetets genomförande utan också ett 
betydande säkerhetsproblem. Ett sätt att råda bot på problemet med 
stabilitet och erfarenhet ombord har blivit att söka sig utanför Sverige. 
Istället för svenska matroser anställs matroser från Polen. Med Polens 
inträde i EU öppnade detta en ny möjlighet för rederierna. Så långt vid 
denna undersöknings genomförande var de svenska matroslönerna 
konkurrenskraftiga även i Polen.  
 

”För oss är det så viktigt att vi får erfaret folk till våra båtar. 
Med bara två matroser på däck måste jag veta att det är 
yrkeskunnigt folk vi anställer och att de stannar kvar. 
Därför valde vi att hämta dem från Polen, de är 
yrkeskunniga och stannar hos oss. Den erfarenheten har vi 
inte med de vi tagit från Sverige, de vill bara ut och segla 
långväga istället. Vår sjöfart är inte riktig för dem.” 
(Befälhavare och redare)  

 
Ett förslag på lösning har diskuterats ombord i ett av fartygen. Det gick 
ut på att ersätta en av matroserna med en styrman. Detta eftersom det 
är styrmännen som är mest utsatta för det höga arbetsuttaget och har 
det mesta av skiftarbetet. Dock innebär denna lösning att 
underhållsorganisationen minskas ytterligare ombord och att 
matroserna, vilka utgör utkikar ombord, inte kan gå i trevaktssystem 
utan får gå i tvåvaktssystem. Med ankomster och avgångar riskerar 
problemen med vilotider flytta från styrmännen till matroserna. 
Dessutom uppstår ett nytt problem med mathållningen ombord. Vem 
hinner med att laga mat?  
 

”Vi förde detta på tal och har fört lite diskussioner med 
inspektionen om det utan att komma fram till något. Men det 
låter lite spännande och de var inte alls ointresserade, tvärt 
om. Vi kan också göra det smidigare med nyanställningar 
av nya styrmän då. De får en lite lättare väg in till våra 
fartyg och behöver inte vara självgående direkt.” (Redare)  
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Det är frekvent förekommande att besättningsmedlemmar utsätts för 
ensamarbete. Ankomst och avgång på natten när det är mörkt, innebär 
att matroser, vanligen ensamma, får klargöra förtöjningsstationerna. 
Ibland sker det vid dåligt väder med hala däck och tunga trossar. På 
vissa fartyg sker detta på platser där däcksmanskapet inte kan 
övervakas från bryggan, eller annan plats där övrig besättning befinner 
sig. Detta kan innebära att en person kan skada sig eller falla överbord, 
och att det tar lång tid för övriga i besättningen att upptäcka olyckan 
eller att besättningsmedlemmen saknas.  
 
Emellertid är det inte Transportstyrelsens ansvar att se till att fartygen 
har tillräckligt med besättning ombord eller att tillgodo se att nya 
besättningsmedlemmar får tid på sig att sätta sig in i arbetet. 
Nyrekrytering är ett mycket allvarligt problem för fartygen och inte 
bara för rederiernas landorganisation. Oftast är det befälhavaren 
ombord som får ta ansvaret för att hitta den personal som behövs. Det 
är inte alltid det enklaste, speciellt när konjunkturen är på topp. 
Situationen gör också att besättningarna känner sig utsatta. Effekterna, 
om det inte kommer någon ny alls eller om det inte kommer rätt 
person, blir att det är besättningen ombord som får ta tag i problemen 
som uppstår och lösa det ombord.  
 

5.2.2 Stress ombord och i sjölivet 

Ytterligare förändringar som skett löpande över tid är arbetstiderna 
ombord, men också fartygets cykler mellan hamntid och sjötid, det vill 
säga tiden i land i relation till sjöresa och antalet sjöresor- respektive 
hamndygn på en viss tidscykel. Flera studier har visat på de monotona 
inslagen i arbetet och livet ombord, vilket i och med moderniseringen 
av världshandelsflottan har tilltagit. Det har skett i takt med att 
besättningarna minskat och att tiden liggandes i hamn minimerats. Ett 
fartyg tjänar så att säga inga pengar på att ligga still. Sjölivet har alltid 
haft ett mått av social isolering vilket inte blivit mindre med minskade 
besättningar. Visserligen kan ett modernt fartyg ha tillgång till 
satellitkommunikation, vilket ökat möjligheten för sjöfarare att 
upprätthålla en viss kontakt med de där hemma. Införandet av 
internetuppkopplingar ombord medger att e-post och nyhetsläsning 
går att utföra dagligen.  
 
Moderniseringen av fartygen och dess allt rationellare lasthantering 
innebär att tiden i hamn allt mer minskat. Seafarers International 
Research Center i Cardiff genomförde en studie av liggetid i hamn i en 
medelstor hamn i United Kingdom. De studerade liggetid vid kaj 1970 
och 1998 (Kahveci, 2001). Deras studie visade att liggetid minskat 
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niofaldigt på de 28 år som gått mellan undersökningarna. 1970 
redovisade över 40 % av fartygen mer än 121 timmar vid kaj. 1998 
redovisade 27 % av fartygen under 12 timmar till kaj och sju av tio 
seglar inom 24 timmar. På samma tid har mängden omsatt gods ökat 
fyra gånger. Detta skapar genast problem för sjöfarare att kunna få 
tillgång till ledighet till kaj eftersom det vid lastning- och 
lossningsoperationer innebär en ökad intensitet i arbete ombord. 
Minskad besättning innebär för färre att göra jobbet ombord, att 
hamnar flyttat allt längre ut från omgivande samhällen samt att 
säkerhetssystem införda de senaste åren försvårar samfärdsel med 
land. Enligt samma studie har det blivit normalt att hamnanläggningar 
arbetar 24 timmar om dygnet, vilket innebär att fartyg kan komma och 
gå oavsett tid på dygnet.  
 

”Det är ett konstant rännande in och ut ur hamn vilket gör 
att sömnen blir ryckig. När vi bara är fem, sex man ombord 
måste alla hjälpa till vid ankomst och avgång. Annars är det 
stor risk för skador. Men samtidigt gör det att sömnen blir 
lidande, man går i ett vakuum ibland, speciellt nattvakterna 
är jobbiga om man inte fått tillräckligt med sömn.” 
(Styrman) 

 
Detta visar sig på flera av fartygen i undersökningen. Precis som citatet 
ovan rapporteras det om frekventa hamnbesök, korta liggetider och 
korta sjöresor mellan hamnarna. Det som föreliggande undersökning 
inte träffat på är, att hamnanläggningar ligger långt ut från städerna. 
Den kusttrafik som sker löpande utmed kusten anlöper frekvent 
mindre hamnar där hamnarna ligger kvar i centrala delar av städerna. 
Detta möjliggör att besättningen relativt enkelt ska kunna ta del av 
omgivande samhälles alla erbjudanden, i form av att kunna köpa 
tidningar, besöka en pub eller enbart strosa runt för att få avkoppling 
från ombordlivet. Allt detta sammantaget blir naturligtvis ett 
betydande problem för besättningsmedlemmarna. Fartyg i 
undersökningen och fartyg i kusttonnaget är relativt små, med små och 
trånga inredningar, vilket begränsar sjömannens möjlighet att röra sig. 
Det skapar även en svårighet att hitta naturliga platser för avkoppling, 
mer än i den personliga hytten. Dock är hytten i sig inte en fredad zon 
då utpurrning sker när som helst då det finns behov av det. Däremot 
finns det en oskriven regel om samvaro i hytten. Om hyttdörren är 
stängd, då vill man vara i fred och om den är öppen, då är det fritt fram 
att knacka på och möjligen komma in.  
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”I mitt fall blir det alltid väldigt stressigt och ensamt, jag 
hinner aldrig iland och kan inte ens få till att köpa en 
kvällstidning, för jag måste alltid finnas tillgänglig för 
stuvarna. Speciellt om vi lastar något lite mer komplicerat, 
som steelslabbs eller steelcoils. Då blir det ingen tid över för 
mig att komma av fartyget.” (Styrman) 

 

5.2.3 Inspektion inom Europa 

I takt med att antalet bekvämlighetsregistrerade fartyg stadigt ökade 
och de nationella fartygsregistren minskade, minskade också enskilda 
flaggstaters påverkan på sjösäkerheten. Nu är inte det enbart av 
negativ art utan kan även ses som en utökning av sjöfartsnäringen till 
flera aktörer, vilket ökar mångfalden och konkurrensen. Dock uppstår 
ett problem när bekvämlighetsregister inte anses ta samma höga 
standard som självklart, utan tillåter en hel del skillnader i standard på 
de registrerade fartygen. I Europa bildades Paris MOU som en del i 
lösning på problemet med att undermåliga fartyg från öppna register 
frekvent seglade på Europeiska hamnar. (ParisMOU) 
 
Paris MOU och dess medlemsländer förbinder sig att inspektera 25 % 
av alla fartyg som anlöper en inhemsk hamn. Urval av fartyg görs efter 
en ”Target factor” vilket räknas fram utifrån en mängd parametrar, allt 
för att fokusera på riskgrupper i form av ålder, flagg, klassningssällskap 
och fartygstyp. Hamnstatskontroll (Ports State Control, PSC) vilket 
denna inspektion kallas syftar till att tränga ut undermåliga fartyg från 
EU området, till förmån för fartyg vilka följer en acceptabel standard. 
Däremot uppstår problem när hamnstatskontroller inte fungerar som 
det är tänkt. Även om de nationella sjöfartsmyndigheterna förbundit 
sig att kontrollera 25 % av anlöpande fartyg, så har enskilda länder 
relativt frekvent inte kommit upp i sin kvot. Det uppstår också 
skillnader i kontrollfokus där vissa nationers inspektörer är mer nitiska 
än andra, vilket resulterat i att fartyg vilka gått igenom en kontroll i en 
nation kan åka dit på relativt allvarliga påpekanden i en annan nations 
kontroll. Detta med anmärkningar på brister vilka inte uppstått under 
den korta tid som förflutit mellan kontrollerna. Det innebär att det 
uppstår ett osäkerhetsmoment för besättning, då inspektion och 
kontroll sker på olika sätt i olika nationer.  
 
Bloor (2003) studerade PSC och dess problem och fann fyra problem 
med dess genomförande; a) vilka blir inspekterade och tillgängliga 
resurser för inspektion, b) inkonsekvens i inspektionspraktik, c) fokus 
på teknik till nackdel för besättningens förhållande ombord och d) 
sjöfararnas fatigue, ett reglerande och verkställandeproblem.  
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De påpekandena i Bloors artikel återkommer i föreliggande 
undersökning. Exempelvis återfinns fartyg som inte blir inspekterade 
för att de trafikerar mindre hamnar där inga inspektörer finns eller har 
resurser och möjlighet att ta sig dit. Man rapporterade också att det 
fokuseras mer på teknik än andra frågor samt att det sker en skillnad i 
hur inspektioner går till. Även när de dyker upp skapar de problem för 
fartyg med mindre besättningar, som redan har en ansträngd situation 
kring vilotid. Vidare kom det fram att inspektörer till viss del blundar 
för de faktiska förhållandena ombord, speciellt då med hänsyn till 
punkt d) sjöfararnas fatigue i Bloors genomgång. Något det faktiskt 
åligger inspektörerna att kontrollera.  
 

”Oj det är längesedan vi hade PSC, om jag funderar så är det 
nog för att vi nästan alltid trafikerar små hamnar och 
terminaler. De ligger i mindre städer och med det ett 
betydande avstånd till närmaste inspektörskontor.” 
(Befälhavare) 

 
”Näe, vi kunde ha en glad gubbe i vilotidsjournalen om vi 
ville, inspektörerna skulle ändå inte märka något, för de 
tittar aldrig i den. Bara ser att vi har en, vilket tydligen 
räcker. ” (Styrman) 

 
En inspektör menade, som svar på ovanstående, att det i sig inte 
spelade någon roll, för det är den aktuella situationen som avgör om 
fartyget ska få en anmärkning och inte hur det kan ha sett ut för en 
vecka eller en månad sedan. Det är ett överspelat kapitel när jag 
kommer ombord som inspektör, menade han på. Att inspektörer i sig 
har olika fokus beroende på vilket land de tillhör kanske inte har någon 
större påverkan. Alla de regler som finns ska som bekant uppfyllas i 
enlighet med andemeningen i ISM. Detta oaktat om inspektören tittar 
på det eller inte.  
 
I undersökningen framkom att fartygsbesättningar inte alls var 
förvånade över att det var ett större fokus på teknik än andra faktorer 
vid inspektionerna. En gemensam upplevelse är att de flesta 
inspektörer är tekniker, sjöingenjörer till utbildning och inte har 
samma intresse eller vana vid att intressera sig för de ”mjukare” 
faktorerna av fartygsdriften. Det må vara en något generaliserande bild 
av inspektörskollektivet men framfördes frekvent när inspektioner kom 
på tal. Detta inte enbart PSC inspektioner utan även när 
klassningssällskapens eller Transportstyrelsens inspektörer kom på tal.  
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”Det förstår vem som helst, alla inspektörer jag träffat på 
under mina drygt 40 år till sjöss har varit ingenjörer och 
bara intresserade av teknik. Visst det är inte det att det är 
oviktigt men att sköta ett fartyg är mer än teknik. Vi är en 
besättning ombord också som ska ha en schyst levnadsmiljö 
med schysta förhållanden, det glömmer de gärna bort när de 
inspekterat brandpumpar och annat jox.” (Befälhavare) 

 

5.2.4 Olycks-, incident- och avvikelserapportering 

Inom sjöfarten i Sverige har vi två olika system för rapportering av 
händelser till sjöss. Det första systemet är det lagstadgade där olyckor 
och allvarligare tillbud enligt Sjölagen kap. 6 § 14 ska rapporteras till 
Transportstyrelsen. Här finns ett betydande problem; olyckor 
rapporteras men inte tillbud. På en tioårsperiod (1999 – 2008) 
rapporterades det in 1206 st. olyckor med svenska fartyg men enbart 
102 st. tillbud. (Transportstyrelsen, 2009) En siffra som borde varit 
omvänd, då det inträffar betydligt fler tillbud än olyckor. I Jenses 
(2007) undersökning av ropaxfartyg var den årliga rapporteringen till 
landoperatörernas kontor på mellan fyra och sju incidenter per fartyg. I 
Sverige fanns då 31 ropaxfartyg vilket borde inneburit att det årligen 
rapporterades 155 incidenter enbart från ropaxfartygen. Till det 
tillkommer ytterligare rapporter från drygt 260 andra fartyg.  
 
Det andra systemet är det rederiinterna systemet vilket återfinns inom 
ISM och SMS systemet ombord. En av de viktigaste parametrarna för 
kontinuerlig utveckling är att ett system för rapportering av incidenter, 
olyckor, risker och procedurfel inrättas (ISM, sektion 9). Att ett 
rapporteringssystem inrättas är också något som i litteraturen 
återfinns som en av de viktigaste punkterna för att ett 
säkerhetsstyrningssystem ska fungera fullt ut, se exempelvis Reason 
(1997), Dekker (2008). Detta för att systemet ska vara självrensande, 
det vill säga att fel och brister ger rapporteringar vilket leder till 
korrigeringar av arbetssätt. Praktiskt innebär detta att det inom ett 
rederis ISM system ska finnas klara och enkla rapporteringsvägar, så 
information kan strömma in i systemet från fartygen för att sedan 
strömma ut ur systemet och ge återkoppling till fartygen. Man vill 
alltså formalisera och dokumentera hur förbättringsarbetet sker. I 
rederiet är det DP:n vilket administrerar hanteringen av rapporterna. 
Ett av de besökta rederierna, vilket var av betydande storlek, hade ett 
väl fungerande rapporteringssystem där rapporter gick in till den 
centralt placerade DP:n för att sedan åter sändas ut som information 
till andra fartyg.  
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”På ett sätt är det tungrott, till en början kan det se väldigt 
rörigt ut med rapporter som ska skrivas, skickas in och 
sedan återkomma. Men efter ett tag förstår man 
anledningen till det och uppskattar de återrapporteringar 
som kommer ut när andra rapporterat.” (Befälhavare)  

 
På ett mindre rederi med enbart ett par fartyg innebar rapporteringar 
ett ytterligare administrativt arbete vilket inte alls uppskattades, av den 
enkla anledningen att det ansågs som ett dubbelarbete.  
 

”Men, vi pratar med varandra, händer det något så löser vi 
det direkt, ringer till de andra fartygen och berättar vad som 
skett så alla vet vad som händer och vad vi gör åt det. Inte 
för att vår manual säger det utan för att vi förlitar oss på att 
vi måste dela med oss av våra erfarenheter. Detta 
dokumenterar vi aldrig, hur dokumenterar vi ett 
telefonsamtal? Nähe vi gör som vi alltid gjort, det blir 
enklast så.” (Befälhavare)  

 
Det finns alltså två olika vägar för incidentrapportering, den formella 
via ISM och SMS och den informella, muntligt via telefon till direkt 
berörda. Vid andra studier (Jense, 2009) har det framkommit att 
fartyg taktikrapporterar. Med det menas att befälet ombord försöker 
finna en ”lagom nivå” för rapporteringen, så varken rederikontoret 
eller tillsynsmyndigheter får uppfattningen att det sticker ut åt något 
håll. Vidare enligt Jense (2009) tenderar incident- och 
avvikelserapporter direkt remitteras tillbaka till fartyget för att lösas 
internt. Det blir ytterligare en pålaga att utföra, det vill säga avvikelsen 
ska givetvis åtgärdas, men fartyget får lösa detta bäst de vill utan stöd 
från kontoret i land. Det uppstår då en förundran vad rapporten i sig 
syftade till. Dessa fall uppträdde inte vid de informella 
tillvägagångssätten utan enbart vid den formella rapporteringsvägen.  
 
För att råda bot på problemet med underrapportering av tillbud 
skapades INSJÖ, en erfarenhetsbank för olyckor och tillbud till sjöss, 
(INSJÖ). Insjö består av en databas där rederiernas DP frivilligt 
rapporterar in de rapporter som genereras ombord på fartygen. Dessa 
rapporteras in helt anonymt för att öka möjligheten att rapporter sänds 
in till databasen. En viktig aspekt på Insjö är att det inte enbart är en 
databas för tillbud, utan även ska ge feedback tillbaka till de rederier 
vilka rapportera in. Det sker genom att det ur databasen söks ut 
likartade händelser, vilka återrapporteras till rederiet för att skapa en 
lärsituation. Ett problem med segmentet som undersökts är att det 
enbart fanns ett rederi i segmentet vilket var anslutet till Insjö.  
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För segmentet blir problemet med rapportering än större då det dels 
inte finns samma landorganisation som större oceangående rederier 
har, dels finns inte heller samma besättningsstorlek och dels ett 
betydande stressigt schema för fartyget, vilket gör rapporteringen till 
ett större problem för segmentet än för systemet, även om det återfinns 
inom andra delar av sjöfarten också.  
 

5.2.5 Utbildningsnivå i segmentet 

Fartygsoperativ verksamhet kräver utbildad personal. Internationellt 
inom IMO har det sedan STCW kom till på 70-talet, funnits en 
överenskommelse om utbildningsnivå för vissa besättningskategorier 
ombord. STCW har reviderats två gånger sedan dess, 1995 samt 2010 
(IMO, 2011). De internationella överenskommelserna översätts till 
svenska särregler och statueras i TSFS 2010:20 om utbildning och 
behörigheter för sjöpersonal. Kopplat till denna förordning utgår 
säkerhetsbemanningsbeslutet och styr vilken behörighetsnivå en viss 
tjänst ombord ska ha. Det är viktigt att poängtera att det är en reell 
teoretisk utbildningsnivå som ligger till grund för behörigheterna.  
 
Tabell 5.3: Behörigheter för nautiskt befäl  
Behörighet Kommentar 
Sjökapten Sjökaptensexamen om 180 hp (3år) plus 36 

månader som styrman 
Fartygsbefäl klass II Sjökaptensexamen plus 12 månader som 

styrman 
Fartygsbefäl klass III Finns ingen utbildning till denna nivå, kan 

uppnås genom att gå Sjökaptensprogram och 
sedan istället för att ansöka om Sjökapten 
ansöka om denna istället. 

Fartygsbefäl klass III B och  
Fartygsbefäl klass III C 

Behörighet baserad på äldre utbildning och 
går inte att uppnå längre 

Fartygsbefäl klass IV Finns ingen utbildning till denna nivå 
Fartygsbefäl klass IV A,  
Fartygsbefäl klass IV B och  
Fartygsbefäl klass IV C 

Behörighet baserad på äldre utbildning och 
går inte att uppnå längre 

Fartygsbefäl klass V Fartygsbefäl klass V intyg om 105 hp (1,5år) 
vilket ingår i Sjökaptensexamen 

Fartygsbefäl klass VI Fartygsbefäl klass VII plus 12 månader som 
styrman 

Fartygsbefäl klass VI A och 
Fartygsbefäl klass VI B 

Behörighet baserad på äldre utbildning och 
går inte att uppnå längre 

Fartygsbefäl klass VII Utbildning till Fartygsbefäl klass VII, 40 hp, 
(25 veckors kurs) 
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I detta finns det tre faktorer vilka styr behörighetsnivå för den aktuella 
befattningen, det är typ av fartyg, storlek på fartyget samt fartområde. 
En viss behörighet uppnår sjömannen efter att dels ha genomgått en 
teoretisk utbildning samt till det arbetat ombord en viss tid. En student 
vilket går Sjökaptensprogrammet måste utöver sina teoretiska studier 
även samla på sig 36 månaders sjötjänst för att kunna ta en befattning 
som styrman ombord i ett fartyg. Hur dessa 36 månader kan samlas 
ihop finns det olika lösningar på, men i sig spelar det ingen roll i 
föreliggande undersökning. Utbildningsmässigt finns två olika 
utbildningar vilka ger en möjlighet att tjänstgöra som styrman eller 
befälhavare ombord.  
 
Tabell 5.4: Utbildningar för nautiskt befäl 
Utbildningsprogram Grundbehörighet Behörighet 

efter 12 
månader som 
styrman 

Behörighet 
efter 36 
månader som 
styrman 

Sjökaptensprogrammet Klass V Klass II Sjökapten 
Fartygsbefäl klass VII Klass VII Klass VI Klass VI 

 
Problemet som uppstår för de fartyg som utgörs av det undersökta 
segmentet är att de är företrädesvis små samt går i närfart. Det innebär 
att det formella utbildnings- och behörighetskravet är relativt lågt 
alternativt bygger på att du innehar en äldre utbildning och därmed 
fått en behörighet som inte går att uppnå längre (de med bokstäver 
efter de romerska siffrorna i tabell 5.3). Vidare finns en likriktning 
inom utbildningsprogrammen; alla ska uppnå en Sjökaptensexamen. 
För segmentet som undersöks innebär det ett problem. Man 
konkurrerar med fartyg vilka seglar ute på de stora oceanerna och vilka 
ses som attraktivare arbetsplatser. Attraktivare genom att de betalar en 
högre lön via det tarifflönesystem som tillämpas inom sjöfarten samt 
att det som tradition inom sjömanskulturen finns en glorifiering av 
oceangående trafik. Deltagande respondenter i studien hade i samtliga 
fall utom ett inte en fullgod sjökaptensexamen eller en 
sjökaptensbehörighet. De seglade på äldre utbildningar vilka gett de 
speciella särbehörigheter som tillkom vid en behörighetsomläggning 
2002. Återväxten inom segmentet är starkt begränsat på grund av 
dessa hinder och den konkurrens som råder.  
 
Vi kan använda ett av fartygen vilket redan cirkulerat i avhandlingen, 
M/S Tinto som exempel på problematiken. Tinto är en torrlastare med 
fartområde närfart och har en bruttodräktighet om 1191 ton vilka styr 
behörighetskraven.  
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Tabell 5.5 Behörighetskrav för M/S Tinto (Transportstyrelsen, 2011)  
Befattning Behörighetskrav, något av: 
Befälhavare Sjökapten 

Fartygsbefäl klass III, klass III B, klass III C 
Fartygsbefäl klass VI A 

Styrman Sjökapten 
Fartygsbefäl klass II 
Fartygsbefäl klass III, klass III B, klass III C 
Fartygsbefäl klass IV, klass IV A, klass IV B, klass 
IV C 
Fartygsbefäl klass V 
Fartygsbefäl klass VI A, klass VI B 

 
”Vi har ingen möjlighet att locka till oss en sjökapten. Vår 
trafik intresserar inte dem när de kan segla på staterna eller 
Australien, vem vill då segla på Köping och Västerås samt 
Polen med spannmål?” (Befälhavare tillika redare)  

 
Ett betydande problem är även åldersstrukturen på befäl vilka seglar i 
de aktuella fartygen. Det är en hög medelålder vilket skapar problem i 
framtiden vid generationsskiften.  
 

”Du ser ju själv hur det ser ut här, jag är strax 60, styrman 
något år yngre, likadant med våra avlösare, vi är inga 
ungdomar och vi har inte ekonomi att lära upp någon. Vad 
händer när vi slutar, antingen vi tvingas på grund av hälsan 
eller pension spelar ju då ingen roll.” (Befälhavare)  

 
En grundläggande utbildning och behörighet kan en 
besättningsmedlem ha införskaffat en lång tid tillbaka. Om den 
personen fortsatt att segla sedan han fick sin första behörighet är det 
en stor risk att han inte behövt genomgå någon 
uppfräschningsutbildning alls. Åtminstone inte som krav från 
Sjöfartsinspektion eller numera Transportstyrelsen. Befälhavaren i 
ovanstående citat hade till exempel en äldre utbildning vilket han 
skaffade sig i början av 70-talet. Han har sedan dess seglat 
kontinuerligt och därmed kunnat förnya sin behörighet utan krav på 
vidareutbildningar. Det innebär att förändringar som skett sedan 
grundutbildningen ska han själv tillsammans med sin arbetsgivare 
tillgodosett på egen hand. Det vill säga, inget krav från 
tillsynsmyndigheter behöver ha kommit att gå en viss utbildning. Mest 
tydligt blir detta vid stora omdanande förändringar som exempelvis 
ISM bör ha varit. Det finns alltså en lång sjömanstradition och en lång 
erfarenhet av yrket ombord vilket ger en extremt hög praktisk färdighet 
för arbetet, vilket kan kompensera en lägre teoretisk utbildningsnivå.  



 91 

”Alltså, de här manualerna för ISM, vi skrev ihop dem och 
fick de godkända, men vad som skulle ingå eller hur vi ska 
använda dem, det hade vi eller har vi ingen aning om, vi får 
köra lite trial and error så att säga. Mestadels blir det som vi 
alltid gjort, vi löser det och säger de (inspektörer) något så 
fixar vi det då. Har vi jobbat på samma sätt i 30 år är det 
inte lätt att göra annorlunda.” (Befälhavare)  

 
ISM innebär egentligen en ganska stor omvälvning av arbetssättet, 
eller borde göra det då allt ska dokumenteras och verifieras och 
dokumentationen ska stämma med verkligheten. Om då inte de som 
ska använda systemet fått någon särskild utbildning för det, hur ska de 
då kunna använda systemet på bästa sätt?  
 

5.2.6 Analys 

5.2.6.1 Stadiet i segmentet 

Sett till ovanstående exempel skulle segmentet som system placera sig i 
gränslandet mellan det patologiska och det byråkratiska stadiet, det vill 
säga det reaktiva stadiet. Andemeningen i ISM med dess kontinuerliga 
förbättringsarbete och proaktiva arbetssätt, borde placera segmentet i 
den utvecklande kolumnen. Problemen som segmentet brottas med är 
(1) den låga bemanningen, (2) den bristfälliga vidareutbildningen av 
besättningen, (3) otillräckligt stöd från landorganisationen och (4) 
brister i inspektion. Precis som med sjöfarten i stort var andemeningen 
med ISM att främja det proaktiva arbetssättet men med segmentet blir 
bristerna tydligare än vad de är inom hela systemet sjöfarten. 
Införandet har ytterst begränsats till att bli ytterligare ett regelverk 
vilket inte anses nödvändigt och omständligt att använda.  
 
Återkopplat till tabell 4.3 på sida 59 i kap 4 finner vi Westrums och 
Reasons utökade modell med klassificeringar och mina analysfaktorer. 
Den reaktiva kategorin betecknas av att information missförstås, 
budbärare ignoreras, ansvar utkrävs personligt, överbryggning enbart 
vid krav, misstag straffas och nya idéer ignoreras. Det vi ska fokusera 
på i enlighet med kategorierna är hur information hanteras, hur 
feedback hanteras i systemet, hur ansvar utkrävs vid ett misstag eller 
en olycka, hur olika delar samarbetar inom sjöfarten med varandra, 
hur avvikelser och misstag följs upp samt hur utvecklingen inom 
systemet sker. 
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5.2.6.2 Information – Feedback – Uppföljning 

Inspektionen av fartyg är ett hett område att undersöka och diskutera. 
Det finns både positiva och negativa åsikter om inspektioner. Detta 
gäller både för inspektioner som utförs av transportstyrelsen och de 
som utförs av PSC. Vi fick exempel på att inspektörerna fokuserar på 
olika saker, att de fokuserar mer på teknik än på andra frågor samt att 
inspektörer i vissa fall inte väljer att ta upp påpekanden från 
besättningsmedlemmar. Om det sker därför att de inte ser det som 
relevant för den aktuella inspektionen, eller för att de inte vill ta i den 
frågan, låter vi vara osagt. Båda ståndpunkterna har förts fram i 
undersökningen. Blotta företeelsen visar på att informationen som 
finns tillgänglig ignoreras alternativt göms, vilket i sin tur tyder på ett 
byråkratiskt eller patologiskt handlande, sett till Westrums och 
Reasons utökade kategorisering. Det kan också vara ett reaktivt sätt, då 
budbärarna ignoreras och inte tas med i rapporteringen. 
 
Utifrån bemanning och dess konsekvenser ser vi ett likartat beteende; 
information göms eller ignoreras, inget ansvar utkrävs och de 
budbärare som för fram avvikande åsikter ignoreras. Varför så sker 
beror troligen på att frågan är för känslig, det är en så kallad ”het 
potatis”, vilket vi inte minst fick ta del av i diskussionerna inför 
revideringen av STCW senast. Bland redare och vissa flaggstater fanns 
ett massivt motstånd mot att skapa tvingande regler om andra 
bedömningsgrunder, för att bestämma vilken bemanning ett fartyg ska 
ha (IMO, 2010). Detta påvisar ett byråkratiskt agerande, då 
informationen ignoreras, alternativt reaktivt, då informationen till viss 
del missförstås.  
 
Påverkan från systemet som helhet blir givetvis stor; dels isoleringen 
generellt men också hur regelverk påverkar utformningen av system 
vilka ska garantera branschens fortlevnad på ett säkert sätt. Isoleringen 
i sig är svår att bryta även med modern kommunikationsteknik och det 
är också isoleringen eller rättare sagt det avskärmade arbetslivet som 
sätter sin prägel på stressen ombord. Detta tillsammans med ärvda 
traditioner i form av, ”vi klarar oss själva” eller ”vi behöver ingen 
hjälp” mentalitet. I ett allt mer uppskruvat tempo kan detta innebära 
en stor risk för olyckor, då allt mer ska utföras av färre personer på 
kortare tid. Detta eftersom bemanning stadigt minskat samt att 
liggetider i hamn också stadigt minskats. I sig har inte detta någon 
vidare påverkan på stadiet inom segmentet, men är tydliga resultat av 
att information, ansvar och att budbärare inte tas på allvar. Detta i en 
bransch och ett segment där insynen utifrån är minimal, eftersom 
åtkomsten av produktionsplattformen, fartyget, inte är möjlig under 
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större delen av driftstiden. Det finns alltså ingen kontrollfunktion som 
kan kontrollera arbetssätt och arbetsfunktioner ombord när fartyget 
befinner sig ute till havs. Detta är också något där storleken på rederiet 
påverkar möjligheterna till insatser. Större rederier har till exempel 
supercargo vilka möter upp fartyget i hamn och bistår med kontakter 
med stuveri, löser frågor kring lastskador med mera, något som 
avlastar besättningen från detta och låter dem antingen få nödvändig 
vila alternativt tid och möjlighet att koncentrerar sig på underhåll av 
fartyget och dess system.  
 
Vidare ser vi också hur feedback och uppföljning försvåras då 
rapportering av avvikelser och incidenter inte alltid sker i enlighet med 
ISM eller SMS. En av de viktigaste poängerna med ISM är att ett 
kontinuerligt förbättringsarbete sker ombord och i landorganisationen. 
Detta förbättringsarbete ska dokumenteras för att kunna verifieras av 
inspekterande myndigheter och organisationer. Andra undersökningar 
(Jense, 2009) visar på ett taktiskt agerande med rapporteringen, något 
som också kommer fram i föreliggande undersökning. Ett taktiskt 
agerande är antingen att rapportera en lagom mängd eller använda 
icke rapportering som ett påtryckningsmedel på landorganisationen. 
Feedbacken och uppföljningen går därmed förlorad, information göms 
och samarbete sker enbart vid krav. Ett första skede här är att det 
ombord finns en känsla att budbäraren ignoreras, om budbäraren inte 
samtidigt inkommer med påtryckningar från utomstående part.  
 

5.2.6.3 Samarbete 

Samarbete handlar om att tillsammans skapa en atmosfär vilket 
förbättrar verksamheten. Där en överbryggning mellan organisationer, 
fartyg, avdelningar och slutligen individer ger en naturlig arbetsgång. 
Där det ses som naturligt att utbyta erfarenheter och att utveckla en 
gemensam strategi för att arbeta proaktivt. Om vi ser på rapportering 
som en del i samarbetet visar det att den enbart fungerar vid krav 
utifrån. När sjölagen tvingar fram en rapportering sker den, men när 
det kravet inte återfinns sker ingen naturlig rapportering av tillbud. 
Samarbete innebär att dels lära sig av varandras misstag, men också att 
man arbetar åt samma mål. Inspektioner borde ses som en del i detta 
samarbete då de kan upptäcka brister vilka besättningen eller rederiet 
själva inte ser då det är lätt att bli hemmablind. Men inspektioner 
tenderar istället bli en motpart där inspektörerna ses som 
myndigheternas kontrollörer, en sorts överrock över besättningens 
yrkesskicklighet.  
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5.2.6.4 Utveckling 

En stor del i utvecklingen inom segmentet är antingen styrt av 
myndigheter och kontrollerande organisationer eller via ny teknik och 
nya lösningar på gamla problem. Mycket av detta, till exempel 
utvecklingen av ISM kommer ovanifrån, vilket inte alltid gynnar den 
faktiska utvecklingen ombord i fartygen eller inom segmentet. På ett 
sätt, sett till undersökningen av segmentet, är det de ombordanställda 
vilka ignorerar de nya idéerna och därmed hindrar utvecklingen. Ett 
exempel är ISM vilket ombord mer eller mindre ses som en 
papperstiger och därmed inte något att fästa sig vid när de faktiska 
problemen ombord ska lösas, oavsett om det är fysiska problem med 
arbetsmiljö eller mer interna procedurfrågor. Med detta kan vi då säga 
att utvecklingen i segmentet är reaktiv.  
 
Utvecklingen hämmas av att den generella utbildningsnivån inom 
segmentet är bristfällig. Detta ska inte misstolkas som att de ombord är 
dåliga sjömän eller brister i sin praktiska yrkesutövning. Ombord 
återfinns ytterst kompetenta yrkesindivider, men det gäller det 
praktiska handhavandet inom yrket. Det saknas generellt en riktad 
vidareutbildning inom nya områden, till exempel organisation och 
systemtänkande för att kunna hantera ett komplext system som ISM 
och SMS på rätt sätt eller utbildning i resurshantering och ledarskap.  
 
Att ha tjänstgjort ombord i 20 till 30 år skapar en enormt stor 
erfarenhetsbank att använda i sitt dagliga yrkesutövande. Men det 
innebär samtidigt att det finns en risk att nya idéer inte kommer fram 
på rätt sätt. Uttryck som ”Vi gör som vi alltid gjort” eller ”Så har vi 
alltid gjort” är frekvent förekommande ombord. Utveckling handlar 
om att välkomna nya idéer, inte krossa dem eller i bästa fall enbart 
ignorera dem.  
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5.3 Säkerhetskultur inom fartyget  

Att relatera till fartygsspecifika uppgifter är svårt inom sjöfarten då 
varje fartyg och varje fartygs rutt eller trad är unik. Exempelvis 
skillnaden i typ av last fartyget transporterar, ålder på fartyget eller 
hur frekventa hamnanlöp fartyget har, påverkar arbetssituationen 
för de enskilda besättningsmedlemmarna. I föreliggande delkapitel är 
vi nere på fartygsnivån. Beskrivningen har i stor utsträckning hållits 
generell, vilket innebär att det är generella likheter vilka har uppsökts 
och undersökts, men att det i de generella likheterna kan finns unika 
och specifika uppgifter från ett fartyg.  
 

5.3.1 Vakthållning och dess organisation 

STCW sektion A–VIII anger riktlinjer för vakthållning ombord på 
fartyg. Generellt sett ska vakthållning till sjöss ske med två personer på 
bryggan, en vakthavande och en utkik. Vid vissa givna förutsättningar 
finns en möjlighet att vakthavande får vara ensam på bryggan, men 
dessa gäller enbart vid dagsljus (IMO, 1978). I de deltagande fartygen 
agerade vakthavandenavigatör ensam på bryggan oavsett tid på dygnet. 
Utkik användes endast i undantagsfall och oftast inte överhuvudtaget. 
Det framkom tydligt i studien att det inte finns någon tveksamhet om 
vad reglerna säger. Orsakerna var mer en praktiskt framtvingad syn av 
att behöva driva fartyget med en liten besättning och samtidigt klara av 
att utföra nödvändigt underhåll.  
 

”Vad ska jag med utkik till, han sitter bara och glor och gör 
ingen nytta. Det är bättre att han får vara ute på däck och 
jobba hela dagen och sova på natten. Sedan har vi ganska 
mycket ankomster och avgångar som går åt till arbetstid och 
övertid är inte att tänka på. Så har vi kört under hela min tid 
ombord och även i andra båtar. Visst diskuterade vi inför 
ditt besök att vi skulle sätta utkik men vi kom fram till att det 
inte skulle gå. Sett till antalet matroser och vad de ska hinna 
med så skulle vi inte ens få mat, om de skulle gå vakt på 
natten. ” (Befälhavare) 

 
Påpekas bör att i flera av fartygen var det en av matroserna som lagade 
mat och samtidigt arbetade som matros ute på däck. På ett av fartygen 
var det två matroser totalt, varav den ene också ansvarade för 
mathållningen. Praktiskt innebar det att kockmatrosen deltog i 
ankomst och avgångar, annars inte alls i arbetet ute på däck.  
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I STCW finns också givna regler för ansvarsfördelningen mellan 
vakthavande och befälhavaren (IMO, 1978). Som exempel finns det tio 
punkter då vakthavande ska informera befälhavaren.  Men det sker 
sällan och inte heller i den utsträckningen det skulle behövas. Flera 
vittnesmål finns om att vakthavande tvekat att informera befälhavaren. 
Speciellt är det tydligt i fartyg där befälhavaren tar en stor del av 
vakthavandet. Då behöver befälhavaren sin sömn lika mycket som 
styrmannen. 
 

”Har aldrig skett att jag ringt honom när jag haft vakten. 
Även om jag skulle ha behövt det vid några tillfällen, då 
omständigheterna gjort att jag varit nära att smälla eller gå 
på grund, så skulle det vara praktiskt omöjligt. Om jag skulle 
informera befälhavaren vid varje tillfälle som reglerna 
beskriver, så innebär det att jag stör honom i hans vilotid. 
Vem ska då ta över, här uppe på bryggan, när jag behöver 
vila?” (Styrman) 

 
Tidigare redovisat finns berättelser om arbete på vakt. Främst är det 
administrativa arbetsuppgifter som genomförs men det finns även 
intervjusvar som berättas om perioder där bryggan varit helt 
obemannad, både dagtid och nattetid, eller att kockmatrosen gått vakt 
ensam samtidigt som styrman varit i mässen och ätit. Arbetsuppgifter 
på vakt som inte har med fartygets framförande att göra får enligt 
STCW inte genomföras om de stör det säkra framförandet av fartyget. 
Men att lämna bryggan obemannad är aldrig tillåtet (IMO, 1978).  
 

5.3.2 Arbetstider – Befälhavare och styrman 

De arbetsuppgifter som finns ombord var likartade på alla de besökta 
fartygen. Det som skiljer är omfattningen av arbetsuppgifter och 
uppdelningen av dessa mellan befälhavaren och styrman. En viktig 
skillnad mellan befälhavarens och styrmans arbetsuppgifter är att 
befälhavaren i större utsträckning har administrativa uppgifter och 
styrman mer praktiska uppgifter. Viktigt att komma ihåg är att 
befälhavarens uppgifter till största delen är kontorsbundna och 
styrmans mer platsberoende. Det vill säga de går inte att utföra från 
bryggan eller från fartygets kontor.  
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Ett problem med att försöka få grepp om arbetstider ombord är att det 
inte alltid finns någon korrekt förd arbetstids- eller vilotidsjournal. 
Antingen förs de inte sanningsenligt eller enbart schablonmässigt. De 
scheman som finns redovisade i tabell 5.6 och 5.7 är baserade på tre 
faktorer: 1 arbetstidsjournal, 2 skeppsdagbok och 3 intervjusvar. 
Exempel ombord på ett av fartygen var att arbetstiden endast fördes 
som antal timmar totalt per dag, inte när de utfördes. Om arbetstiden 
översteg tillåten tid flyttades tid från ordinarie arbetstid till 
säkerhetstid10, för att få siffrorna godtagbara. Ett annat exempel är att 
det vid en jämförelse mellan arbetstidsjournal och skeppsdagbok 
visade sig att vid en ankomst till hamn arbetade endast två personer, 
övrig besättning sov eller var lediga enligt journalen. En dubbelkontroll 
av uppgiften visade att samtliga i besättningen ombord deltog i 
samtliga ankomster och avgångar.  
 

”Jag testade en gång att fylla i min faktiska arbetstid och 
när jag gjort den. Men befälhavaren som jag hade då slog 
bakut: ”Herregud! Så kan du inte skriva, då uppfyller vi inte 
reglerna, det där skriver jag aldrig under på.”, var 
kommentaren jag fick. Sedan dess fyller jag aldrig i något 
annat än schablonmässig arbetstid.” (Styrman) 

 
Arbetstiden ombord på fartygen varierar till största delen beroende på 
traderna och typ av last. En mycket viktig faktor är härvid antalet 
hamnanlöp. Ett av de besökta fartygen hade hamnanlöp varje eller 
varannan dag. Tabell 5.6 är ett utdrag från ett av fartygen för den 
styrman som arbetade ombord. Men det är viktigt att påpeka att 
likartade arbetstider återfinns på samtliga fartyg som ingår i studien, 
både fartyg under svensk- och icke svenskflagg. Fartyget i fråga hade 
kommit till hamn på söndag förmiddag och legat still sedan dess när 
den redovisade veckan startar. Veckan ifråga är vecka tre av fyra 
tjänstgöringsveckor ombord. Avbrott för måltider kortare än en timme 
är inte redovisade som ledig tid.  
 

                                                           
10 Med säkerhetstid menas den tid som STCW och ILO godkänner som tid utöver arbetstid. 
Det kan vara övningar, ankomster, säkring av last m.m. I korta drag är det arbetstid som 
måste utföras för fartygets säkra framförande till nästa hamn. 
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Tabell 5.6: Arbetstid för styrman 
Veckodag Arbetstid Arbetstid Vilotid Anmärkning 
måndag 07:00 – 18:00 11 13 Lossning 07:00 till 14:30.  

Avgång 15:30 
Tisdag 00:00 – 04:00 

07:30 – 10:00 
12.00 – 18:00 
22:00 – 23:30 

14 10 Ankomst 03:30,  
Lastning 07:30 till 21:00,  
Avgång 22:00 

onsdag 00:00 – 06:00 
10:00 – 19:00 

15 9 Ankomst 10:00 
Lossning 10:30 till 18:00, 
Avgång 18:30 

torsdag 00:00 – 07:00 
12:00 – 18:00 
21:30 – 22:00 

14,5 9,5 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 21:00,  
Avgång 21:30 

Fredag 00:00 – 06:00 
09:00 – 10:00 
12:00 – 19:00 

14 10 Ankomst 09:00,  
Lossning 09:30 till 18:00,  
Avgång 18:30 

Lördag 00:00 – 06:30 
11:00 – 18:00 
21:00 – 22:00 

14,5 9,5 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 20:30, 
Avgång 21:30 

Söndag 00:00 – 06:00 
08:00 – 09:30 
12:00 – 18:00 

13,5 10,5 Ankomst 08:30,  
Lossning 09:00 till 16:30 
Avgång 17:00 

Totalt  96,5 71,5  
 
Den totala vilotiden för styrmannen i exemplet är för aktuell vecka 71,5 
timmar. Detta understiger både ILOs Maritime Labour Convention 
(MLC) och STCWs krav på 77 timmars vilotid på en sjudagarsperiod 
samt också svensk lagstiftning (ILO, 2006, IMO, 1978). Det är också 
under tre dygn i aktuell vecka som vilotiden understiger 10 timmar. 
Men det som är mest anmärkningsvärt är, att det endast är ett av de sju 
dygnen som styrmannen hade fått en sammanhållen vilotid av sex 
timmar. Resterande dygn styckas upp av ankomst, avgång och 
slutlossning/lastning. Detta märks också tydligt i kommentarer från 
intervjuerna.  
 

”Det är ett konstant rännande in och ut ur hamn vilket gör 
att sömnen blir ryckig. När vi bara är fem, sex man ombord 
måste alla hjälpa till vid ankomst och avgång. Annars är det 
stor risk för skador. Men samtidigt gör det att sömnen blir 
lidande, man går i ett vakuum ibland, speciellt nattvakterna 
är jobbiga om man inte fått tillräckligt med sömn. Som här 
blir det ofta nattvakter med båtkörning och lastning eller 
lossning på dagtid när terminalerna är öppna. Tur är att vi 
redan varit i alla hamnar flera gånger, så mycket går på 
rutin och resorna finns redan planerade och klara i burken.” 
(Styrman)  
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Redovisat tidschemat visar på normalt förekommande arbetstider 
ombord på de aktuella fartygen. Oavsett vilket av fartygen där 
arbetstiden redovisas, skulle resultatet bli likvärdigt. Detta är en viktig 
poäng i resultatet; det skulle gå att i tabell efter tabell redovisa 
likartade arbetstider från de fartyg vilka besökts.  
 
Samma vecka som redovisades för styrmannen anges nedan för 
befälhavaren. Tjänstgöringsveckan var här vecka två av fyra veckor 
ombord för befälhavaren.  
 
Tabell 5.7: Arbetstid för befälhavare 
Veckodag Arbetstid Arbetstid Vilotid Anmärkning 
måndag 08:00 – 12:00 

15:00 – 16:00 
18:00 – 24:00 

11 13 Lossning 07:00 till 14:30.  
Avgång 15:30 

tisdag 02:30 – 04:00 
08:00 – 12:00 
18:00 – 24:00 

11,5 12,5 Ankomst 03:30,  
Lastning 07:30 till 21:00,  
Avgång 22:00 

onsdag 06:00 – 12:00 
18:00 – 24:00 

12 12 Ankomst 10:00 
Lossning 10:30 till 18:00, 
Avgång 18:30 

torsdag 05:00 – 12:00 
18:00 – 24:00 

13 11 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 21:00,  
Avgång 21:30 

fredag 06:00 – 12:00 
17:30 – 24:00 

12,5 11,5 Ankomst 09:00,  
Lossning 09:30 till 18:00,  
Avgång 18:30 

lördag 05:00 – 12:00 
18:00 – 24:00 

13 11 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 20:30, 
Avgång 21:30 

Söndag 06:00 – 12:00 
16:00 – 24:00 

14 10 Ankomst 08:30,  
Lossning 09:00 till 16:30 
Avgång 17:00 

Totalt  87 81  

 
Befälhavarens arbetstid uppfyller reglerna både vad gäller vilotid per 
dygn och vilotid på en sjudagarsperiod. Hur kan det skilja så mycket på 
arbetstid mellan styrman och befälhavare? En förklaring ligger i 
arbetsuppgifternas art och eftersom befälhavaren vanligtvis fullgör sina 
administrativa åtaganden samtidigt som han går vakt, innebär det att 
hans arbetstid blir lägre än vad den skulle vara om han gjorde dessa 
uppgifter utanför normal vakttjänst. Om det skulle läggas utanför 
vaktgången skulle arbetstiden troligen förlängas med, i genomsnitt, 1 – 
2 timmar per dag.  
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”Pappersarbetet gör jag på vakten när det passar in i 
”båtkörandet”. Visst det är inte helt korrekt, men vad ska jag 
göra? Annars blir jag sittandes både före och efter vakten. 
Något jag inte kan göra, för då orkar jag inte gå vakt när 
det är min tur. Det är betydligt mer pappersarbete nu än 
förr i tiden. Det känns inte som det tillför så mycket, mest för 
att vi ska göra det för att hålla ryggen fri. Men ibland får jag 
dåligt samvete för hur mycket styrmannen tvingas jobba. 
Det är den tuffaste tjänsten ombord. Klagar inte han ska fan 
inte någon annan klaga heller.” (Befälhavare)  

 
Det kan finnas en stor skillnad för befälhavaren beroende på vart 
fartyget går eftersom befälhavaren får ta emot de besök som sker 
ombord.  
 

”Det märks mycket beroende på var vi går, här i Sverige 
kommer inte speciellt många ombord. Någon enstaka agent 
men de kommer oftast precis när vi lagt till och då är jag 
ändå uppe. Det tar också bara ett par minuter att klara av. 
Det värsta är när vi kommer till vissa andra länder, då kan 
det trilla ombord både tre och fyra olika myndigheter som 
alla vill tala med mig. De nöjer sig inte med att prata med 
styrman om jag ligger och sover. De kommer också på alla 
möjliga och omöjliga tider och inte tillsammans vid samma 
tidpunkt.” (Befälhavare) 

 
Även rederikontoren i land vittnar om att besöken ombord är en stor 
orsak till störningar i vilotiden. Detta genom att återkommande samtal 
med besättningar där besök ombord stör den dagliga rutinen. Här 
saknas en gemensam policy för när och hur besök ombord får ske.  
 

”Har en kapten till exempel gått av kl. 24 på natten, sedan 
haft inkörare vid tre på morgonen för att sedan gå och lägga 
sig så blir han väckt först av immigration, sedan av customs 
och där tätt följt av Wasserschutzpolizei. Sedan tätt på 
kommer skeppshandlare, mäklare och agenter. Allt på hans 
ordinarie vilotid. Ingen kommer samtidigt med den andre 
och alla vill och kräver att få tala med befälhavaren. Det 
måste synkas bättre.” (Personalansvarig – kontor) 

 
Arbetstidsschemat för befälhavaren och styrman kommer från ett av 
fartygen. Det är viktigt att påpeka att schemat till stor del beror på hur 
flexibelt befälhavaren och styrmannen delar på arbetstiden. På ett av 
de andra fartygen löste de problemet på ett annat sätt.  
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”Vi försöker köra så flexibelt det bara är möjligt. Vi har 
visserligen ett vaktschema men det går inte att följa det 
jämt. Min viktigaste uppgift som befälhavare är att se till att 
jag är tillräckligt utvilad vid avgång så jag kan ta de första 
sex timmarna, så styrman får sova efter lastvakten. Sedan 
kan han få ta över och köra. Men då stämmer det väldigt 
sällan med det vaktschemat som vi gjort upp.” (Befälhavare) 

 
Det är något som påpekas i EUs BEST rapport, att flexibilitet är viktigt 
för att skiftarbetet ska fungera så bra som möjligt (BEST, 1998). Men 
flexibilitet är närmast omöjligt att besluta om. I slutändan är det upp 
till de som ska dela på arbetstiden att komma överens om det, så båda 
parter får den vila de behöver. Det kan skapa ett problem för styrman 
som också märks tydligt i intervjusvaren.  
 

”Med befälhavaren vi har nu är det lugnt och bra, då 
samarbetar vi jävligt bra, gör det som behöver göras utan 
att hålla på revir. Men när vi byter befälhavare går det in i 
ett mer gammaldags system. Där han gör det han ska och 
jag det jag ska utan speciellt mycket samarbete mer än 
nödvändigt. Då får jag också mindre ledig tid för sömn vilket 
gör den sista tiden tung innan avmönstring.” (Styrman) 

 
Det finns ett par skiljaktigheter i data vilken samlades in. Det är ifråga 
om arbetstider vid port state control ombord och när det finns 
ägarintressen i fartyget. Vad gäller port state control har det funnits 
befälhavare som försökt uppmana inspektören att föra in i protokollet 
att de inte kan följa reglerna om vilotid enligt MLC och STCW. Något 
som inspektörerna enligt befälhavaren inte varit villiga att göra 
eftersom de inte ansåg det vara meningsfullt eller riskerade att skapa 
problem för inspektören.  
 

”Det är ingen nyhet hur mycket vi jobbar, jag försökte en 
gång övertala en port state control – inspektör att föra in 
vår faktiska arbetstid i protokollet, men han vägrade, 
vågade inte ”ta det på sig” som han uttryckte sig” (Styrman) 

 
Detta belyser det problem med arbetstid som vi visat på i föreliggande 
studie. Vidare fanns också en stor skillnad mellan intervjupersoner 
som hade ägarintressen i fartyget och intervjupersoner som endast var 
anställda. Samtliga befälhavare påpekade den snedfördelning som 
fanns i arbetstid mellan befälhavare och styrman. Speciellt under dygn 
med hamnbesök då styrman som ansvarig för lastning och lossning 
tvingades arbeta så länge lastning och lossning pågick.  
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5.3.3 Arbetstider för matroser 

Arbetstider för matroser ombord skiljer sig åt beroende på arbetets 
organisation. Normalt ska matroser ombord vara vaktindelade, det vill 
säga de deltar som utkikar i en vakt på bryggan. Detta eftersom kravet 
för vakthållning ombord är, att bryggan vid resa alltid ska bemannas 
med två personer, en vakthavande styrman och en utkik. Ett problem 
som uppstår i föreliggande fartyg är den minimala bemanningen. 
Fartygen har i normalfallen ingen maskinpersonal och inte alltid en 
dedikerad kock. Det innebär att matroserna delar på ansvar för 
däcksarbetet, maskinunderhåll och matlagning. Den vanligaste 
uppdelningen är att en matros ansvarar för en uppgift, vilket innebär 
att det faktiskt blir en viss kontinuitet i det arbetet. Det som dock blir 
ett problem är vakthållningen på bryggan. Vaktindelningen för 
matroserna innebär att halva arbetstiden förläggs på kvälls- och nattid. 
Detta påverkar möjligheterna till annat arbete. Exempelvis får inte 
utkiken lämna bryggan mer än under dagsljus om flera vitala faktorer 
bedömts. Något som kan få som följd att det i normalfallet inte går att 
räkna med att utkiken är tillgänglig för annat arbete än att just vara 
utkik på bryggan. Samma vecka som redovisades för styrmannen och 
befälhavaren redovisas här för en av matroserna.  
 
Tabell 5.8: Arbetstid för matros – ansvar däck 
Veckodag Arbetstid Arbetstid Vilotid Anmärkning 
måndag 08:00 – 12:00 

13:00 – 18:00 
9 15 Lossning 07:00 till 14:30.  

Avgång 15:30 
tisdag 03:00 – 04:30 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 
20:00 – 23:00 

12,5 11,5 Ankomst 03:30,  
Lastning 07:30 till 21:00,  
Avgång 22:00 

onsdag 08:00 – 12:00 
13:00 – 20:00 

11 13 Ankomst 10:00 
Lossning 10:30 till 18:00, 
Avgång 18:30 

torsdag 05:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 
20:00 – 22:30 

13,5 10,5 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 21:00,  
Avgång 21:30 

fredag 08:00 – 12:00 
13:00 – 20:30 

11,5 12,5 Ankomst 09:00,  
Lossning 09:30 till 18:00,  
Avgång 18:30 

lördag 05:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 
19:30 – 22:30 

14 10 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 20:30, 
Avgång 21:30 

Söndag 08:00 – 12:00 
15:00 – 19:00 

8 16 Ankomst 08:30,  
Lossning 09:00 till 16:30 
Avgång 17:00 

Totalt  79,5 88,5  
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Ingen dag enligt ovanstående schema leder fram till något problem 
med vilotid, varken att nå upp till kravet om tio timmar och ej heller att 
nå upp till kravet att ett vilotidspass ska vara minst sex timmar långt. 
Det uppstår ett betydande problem med den minimala besättning som 
återfinns i de undersökta fartygen, om matrosen är vaktindelad och 
samtidigt ska ansvara för matlagning. När finns det tid om den 
individen måste fullgöra sin skyldighet att agera utkik på bryggan? 
Normalarbetstiden för vaktindelad matros är 56 timmar per vecka 
uppdelat i fyra timmars pass två gånger per dygn. Utöver det 
tillkommer övertid efter överenskommelse ombord. Notera att följande 
tabell är en uppskattning av arbetstiden utifrån intervjusvar om när 
matrosen skulle arbeta och inte arbeta beroende på om han var 
vaktindelad eller inte.  
 
Tabell 5.9: Arbetstid för matros – ansvar däck, vaktgående 12 – 4 vakt 
(Uppskattat)  
Veckodag Arbetstid Arbetstid Vilotid Anmärkning 
måndag 08:00 – 12:00 

13:00 – 18:00 
9 15 Lossning 07:00 till 14:30.  

Avgång 15:30 
tisdag 00:00 – 04:30 

12:00 – 16:00 
20:30 – 23:00 

11 13 Ankomst 03:30,  
Lastning 07:30 till 21:00,  
Avgång 22:00 

onsdag 00:00 – 04:00 
09:30 – 10:30 
12:00 – 16:00 
17:30 – 19:00 

11,5 12,5 Ankomst 10:00 
Lossning 10:30 till 18:00, 
Avgång 18:30 

torsdag 00:00 – 04:00 
05:30 – 07:00 
12:00 – 16:00 
20:00 – 22:30 

12 12 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 21:00,  
Avgång 21:30 

fredag 00:00 – 04:00 
08:30 – 09:30 
12:00 – 16:00 
17:00 – 19:30 

11,5 12,5 Ankomst 09:00,  
Lossning 09:30 till 18:00,  
Avgång 18:30 

lördag 00:00 – 04:00 
05:30 – 06:30 
12:00 – 16:00 
20:00 – 22:30 

11,5 12,5 Ankomst 06:00,  
Lastning 06:30 till 20:30, 
Avgång 21:30 

Söndag 00:00 – 04:00 
08:00 – 09:00 
12:00 – 19:00 

12 12 Ankomst 08:30,  
Lossning 09:00 till 16:30 
Avgång 17:00 

Totalt  78,5 89,5  

 
Värt att notera från ovanstående tabell är att enligt detta 
arbetstidsschema klarar man ut kravet i vilotid, med minst tio timmar 
per dag, men inte kravet att minst ha ett vilotidspass om 6 timmar. Det 
krävs väldigt mycket detektivarbete att se igenom detta vid en 
inspektion.  
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Ytterligare problem uppstår för de andra arbetsuppgifterna. Den 
matros som har ansvar för maskin måste kunna ta det ansvaret när det 
behövs och inte vara uppbunden med utkikstjänst. Ombord på de 
fartyg som besökts, löstes detta genom ett avsteg från föreskrifterna om 
vakthållning till sjöss (SJÖFS 2005:7), som föreskriver att utkik alltid 
ska finnas på bryggan under den tid fartyget är på resa. Matroserna 
arbetade istället dagman, för att kunna genomföra de arbetsuppgifter 
de var ålagda. Den matros som ansvarade för matlagning lagade mat 
under dagtid och deltog enbart i däcksarbete vid ankomst, avgång samt 
vid behov vid slutlastning och slutlossning. Detsamma gällde för 
matrosen med ansvar för maskin. Detta innebär att den backup som 
enligt föreskrifterna för vakthållning ska finnas på bryggan inte finns 
och att fartygen seglade trots att de bröt mot gälande regelverk.  
 
Arbetstidens förläggning för matroserna varierade beroende på hur 
fartyget seglade. Matroserna deltog vid samtliga ankomster, avgångar 
samt vid slutlastning som slutlossning. Det innebär att arbete på 
obekväm arbetstid förekom frekvent, och att utpurrning mitt i natten 
var normalt förväntat vilket ledde till störd nattsömn. Beroende på hur 
befälhavaren ombord valde att utnyttja däcksbesättningen kunde detta 
medföra en viss störning för matroserna. 
 

”Det blir knepigt ombord eftersom mycket beror på vem som 
är befälhavare på det passet jag arbetar på. En befälhavare 
brukar ge oss ledigt om vi varit upp mitt i natten så vi kan 
sova ifatt, den andre vill alltid att vi ska göra våra åtta 
timmar per dag på dagtid utöver den tid vi gör mitt i natten 
ibland.”(Matros – ansvar maskin) 

 
Om rederiet följer gällande kollektivavtal ska tid utöver de föreskrivna 
56 timmarna generera övertid. Men undersökningen visade att så inte 
var fallet. Någon egentlig timrapportering skedde inte utan allt gick på 
lösa boliner så att säga.  
 

”Övertid, öh, har jag aldrig fått här ombord, de räknar med 
en fast 1:1 beräkning och bryr sig inte om hur många 
timmar vi gör. Jag tror att de har koll på att vi ligger där vi 
ligger, men har aldrig sett en timavräkning och inte heller 
något på mitt lönebesked. Vi får samma lön oavsett om vi är 
ombord eller inte, ja förutom matpengar då så klart.” 
(Matros – ansvar matlagning) 

 



 105 

Det visar på att vi inte kan vidimera om avtalet följs eller inte. Det 
normala är att timmar rapporteras in per vecka, för att sedan beräkna 
övertid vilket omvandlas till vederlag som sedan räknas av när 
besättningsmedlemmen är hemma på ledighet. I ett av rederierna som 
besöktes genomfördes detta precis enligt det kollektivavtal som fanns 
på arbetsplatsen. Märkbart är att det rederiet var det största av de 
besökta vilket innebar att kringfunktioner på rederikontoret i form av 
personalansvarig och lönehandläggare fanns att tillgå. De andra 
rederierna som besöktes utgjorde mer eller mindre smårederier i form 
av en minimal bemanning på rederiets kontor, vanligtvis enbart en 
eller två personer vilka delade på alla arbetsuppgifter.  
 
Vilken effekt får detta på manskapets arbetsvillkor? Jo det hänger ihop 
med yrkets förutsättningar. Inom yrket är det en naturlig del att 
arbetstider är varierande på dygnet, att inget dygn ar det andra likt. 
Men ändå går det att skönja en viss fundering i intervjusvaren kring 
arbetsledning. Det yttrar sig som ett av citaten visar ovan, att det skiljer 
sig åt beroende på vilken befälhavare som är ombord. Det kan alltså 
svänga fram och tillbaka på samma fartyg och under samma törn 
beroende på vilken befälhavare som tjänstgör för tillfället. Förutom 
osäkerheten skapad av befälhavarnas olika arbetssätt fanns det inget 
tecken i undersökningen om att arbetstider eller vilotider skulle vara 
problematiska för manskapet. Men detta beror till största delen på det 
avsteg som görs från föreskrifterna om vakthållningen. Det avsteget 
gör att arbetstider blir drägliga och hanterbara.  
 

5.3.4 Tekniskt underhåll och skötsel 

En betydande del av arbetsuppgifter för matroserna är underhåll och 
skötsel av teknisk utrustning på däck och i maskin. Sett till problem 
relaterat till fartyg vilka deltog i studien var problem relaterade till 
maskinhaverier med framdrivningsmaskineriet vanliga. Den statistik 
vilket dels refererades i kap. 1.1 och utvecklat finns i bilaga 2 visar på 
att maskinhaverier är mer frekvent förekommande på fartyg i studien 
än hela svenska handelsflottan. I riktlinjer för bemanning finns ingen 
gräns för när ett fartyg behöver ha dedikerad maskinpersonal ombord. 
Det sätts från fall till fall utifrån en mängd parametrar, utrustning, 
maskinstyrka, serviceavtal och fartområde. För fartyg i 
undersökningen fanns inget krav på dedikerad maskinpersonal, utan 
den tekniska utrustningen sköts av en maskinkunnig matros med en 
viss utbildning. Det behöver inte vara någon nackdel, men risken med 
det är att intresset eller kunnandet kanske inte riktigt finns. Eftersom 
det är en uppgift utöver att vara matros.  
 



106 

”Han som är ombord nu är så intresserad av maskin, då 
uppstår inget problem alls. Han gör mer än vad han 
behöver. Värre är det när han är ledig, då har vi inte hittat 
någon som är lika kunnig och villig att ta han om det.” 
(Befälhavare)  
 
”Jag bara älskar att ligga och fundera på olika tekniska 
lösningar på de problem vi får ombord. Spelar ingen roll om 
det är i maskin eller på däck. Ligga och fundera för att sedan 
lösa det, då trivs jag som bäst. Kanske skulle blivit 
motorman istället. Fast, då hade jag bara fått göra tråkigt 
rutinjobb och inget roligt som nu.” (Matros med ansvar 
maskin 

 
Den större mängd maskinhaverier i olycksstatistiken kan alltså bero på 
att underhållet inte sköts tillfredställande. Utifrån att kunnandet och 
intresset inte finns hos avdelad personal. Ett alternativt kan vara att 
åldern på fartygen i den svenska handelsflottan är högt vilket innebär 
att utrustning är slitet och i större behov av underhåll.  
 

”Fartyget är över 30 år, inte så konstigt att maskineri och 
annan teknisk utrustning börjar krångla rejält. Bara det att 
vi behöver gå ned i maskin för att smörja var tredje timme 
tyder på det. Men ingen bryr sig, varken inspektion eller 
ägaren. Bara allt snurrar enligt regelboken. Inte så konstigt 
att det blir egna lösningar hela tiden.” (Styrman)  

 

5.3.5 Storlek på rederi 

I undersökningen återfinns en betydande skillnad i rederistorlek. 
Storleken på rederi påverkar ombordsituationen på så sätt att 
möjligheten att få stöd och avlastning skiljer sig åt. Ett av de besökta 
rederierna hade en relativt stor landorganisation med särskilda 
avdelningar för teknik, lasthantering, personalhantering, säkerhet och 
ekonomi. Det skapar en trygghet ombord, att det alltid finns kunnigt 
folk att prata med, när problem uppstår. Ett av de andra rederierna 
som besöktes hade enbart redaren själv som landanställd, med 
kontoret mer eller mindre på fickan. Det gör att det finns en personlig 
relation mellan dem ombord och redaren, då det enbart finns en 
person att prata med om alla frågor. Men också ett mindre formellt 
stöd i form av expertis på olika områden. Stödet som besättningen 
känner skiljer sig alltså åt. Men detta innebär inte alltid en negativ sak 
för det mindre rederiet. Där kan stödet vara betydligt större eftersom 
den personliga relationen är större. På det större rederiet kan tron om 
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att få stöd skapa ett problem. Då stödet uteblir blir problemet än 
större.  
 

”Det är konstigt, vi har en personalavdelning, som ska 
hjälpa till att hitta personal. Men ändå får jag sitta här, på 
min vakt, och ringa runt till intresserade personer. För oss 
är det viktigt att hitta rätt person. Får vi fel person raseras 
hela vår organisation och vi kan inte klara oss på en så liten 
besättning som vi har. Det är frustrerande och tar tid i 
anspråk. Tur att vi har satellittelefon så vi inte behöver 
fundera på mobiltäckning” (Befälhavare) 

 
Detta är naturligtvis en dubbelhet. Det finns tydliga exempel i 
undersökningen, att besättningen ute på fartygen vill ha kontroll och 
inte släppa allt för mycket till landkontoret. Exempelvis är just 
ansvaret att rätt individ anställs något som uteslutande påverkar 
fartygets övriga besättning. Med de slimmade besättningar som 
fartygen idag seglar med, finns ingen direkt tid för upplärning av 
nyanställda. De förväntas redan tidigt i sin anställning vara mer eller 
mindre självgående, speciellt styrman, vilken får ta ett stort ansvar för 
lasthanteringen. Det skapar en press och stress på befälhavaren att 
hitta rätt person, vilket bitvis försvåras eftersom de måste konkurrera 
med andra rederier om samma personal. Med ett mindre fartyg, med 
inte lika kraftiga maskinerier och ett litet lastintag blir möjligheten att 
konkurrera med löner svårt. Något som inte heller görs eftersom lön 
betalas ut enligt tariff.  
 
Med incident och avvikelserapportering finns en möjlig väg att påverka 
sitt rederikontor åt det håll de ombord vill, vilket också används allt 
mer frekvent på fartygen. Ett exempel på detta beskrevs i ett av de 
besökta fartygen. Där hade besättningen gång på gång påpekat att 
kätting och kabellarium som manövrerar lastluckorna var alltför slitna, 
nedgångna och därmed farliga för besättningen att använda. I land på 
kontoret hade besättningens synpunkter ignorerats. Varför visste 
ingen, men det spekulerades i att kostnaden ansågs för stor. Vid en PSC 
påtalade besättningen bristen för inspektören som förde upp detta som 
en anmärkning. Genast biföll managementbolaget besättningens 
reparationsförslag.  
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”Det blir lite tröstlöst att behöva gå vägen runt om hela 
tiden, att först få nej från kontoret, sedan få en anmärkning 
för att sedan få tillstånd att reparera. Blir lite jobbigt, dels 
att det blir dubbelarbete för oss men också att min känsla är 
att de inte litar på vår yrkeskunskap. Precis som om vi vill 
lura de i land! Alltså tack och lov för inspektion trots all den 
tid det tar ibland. ” (Befälhavare)  
 

Opersonlighet återkommer i kritiken på de större 
rederiorganisationerna i undersökningen. Utan den personliga 
kopplingen mellan de ombord och de iland skapas inte vanan att lita på 
varandras bedömningar. Det är också ett synligt exempel på hur positiv 
en inspektion faktiskt kan vara, där inspektörerna är till besättningens 
hjälp istället för att hindra dem i sin yrkesutövning.  
 

5.3.6 Fartygs- och personolyckor 

En intressant aspekt på olyckor är hur besättningsmedlemmarna 
relaterar till de olyckor som faktiskt sker samt risken för olyckor. I 
intervjuerna genomförda ombord samtalades det kring olyckor och 
vilka olyckor de varit med om samt känner till har hänt. Det gällde 
olyckorna skedda ombord på det aktuella fartyget, men också under sin 
totala tjänstgöring ombord i handelsflottan.  
 

”Nej nej nej, här ombord har vi inte haft några olyckor, det 
är en lugn och trygg arbetsplats där alla vet med vad och 
hur de ska arbeta för att tänka på sin egna säkerhet, du vet, 
en hand för dig, en hand för redaren, det är ett bra 
ordspråk.” (Styrman) 

 
Ovanstående citat visar på en av de vanligaste yttringarna när olyckor 
kommer på tal ombord. Det är inget som finns med i den dagliga 
diskussionen. Risken eller faran är inte heller något som diskuteras 
mellan besättningsmän över lag. Däremot finns det med i tankarna hos 
de flesta när diskussionen går in lite mer på djupet. Exempelvis 
beskrevs vid ett av ombordbesöken ett par olyckor som skett ombord. 
Dels hade fartyget törnat emot en kajsida lite hårt, dels hade en matros 
skadat sig vid en förtöjning.  
 

”Jasså, du menar den klanten, ja, ja, han hade inte mycket 
rätt, så det var nog inte så konstigt att han skadade sig på 
det sättet.” (Befälhavare) 
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Andemeningen var att det var en personlig klantighet som låg bakom 
olyckan. Det berodde mer på individuella orsaker än arbetsplatsorsaker 
såsom organisation, sättet att utföra arbetet och så vidare. Det gör 
också att det blir svårt att komma tillrätta med de personskador och 
olyckor som sker. Om det ombord förklaras med individuella orsaker 
blir det svårt att motarbeta dem. I undersökningen fanns tydliga tecken 
på att diskussionen om olyckor och risker var gemensam. Gemensam 
på så sätt att individer diskuterade fenomenen på likartade sätt. Det 
kunde skilja i nyanser men andemeningen var densamma. En 
ytterligare vanlig kommentar när olyckor kom på tal var att det 
raljerades om olyckor.  
 

”Haha, olyckor, nej det har vi inga, ja kanske, jag brände 
mig på kaffevattnet när melittafiltret spräckts. Räknas det 
som en personskada?” (Matros) 

 

5.3.7 Analys 

5.3.7.1 Stadiet i fartyget 

Det är vanskligt att definitivt fastslå ett stadie i alla fartyg i segmentet 
utifrån den population som undersökts. Enbart kan detta ses som 
exempel vilka är ytterst individuella i sin utformning och i sitt sätt att 
lösa problem på. Likväl, undersökningen visar på att även fartygen som 
enskilda arbetsplatser placerar sig i den reaktiva nivån. Detta utifrån 
att (1) informationen som finns tillgänglig ignoreras, (2) feedback 
tolereras men ignoreras, (3) ansvar utkrävs personligt, (4) samarbete 
enbart vid krav, (5) misstag straffas och (6) nya idéer ignoreras.  
 
Återkopplat till tabell 4.3 på sidan 59 i kap 4 finner vi Westrums och 
Reasons utökade klassificeringar med mina analysfaktorer. Det vi ska 
fokusera på i enlighet med analysfaktorerna, är hur information 
hanteras, hur feedback hanteras i systemet, hur ansvar utkrävs vid ett 
misstag eller en olycka, hur olika delar med varandra samarbetar inom 
sjöfarten, hur avvikelser och misstag följs upp samt hur sker 
utvecklingen inom systemet. 
 

5.3.7.2 Information – Feedback 

Generellt för det sista och ytterst den viktigaste nivån. Ombord på 
fartygen finns en betydande informationsbrist. Speciellt noterbart är 
att information antingen göms, missförstås eller ignoreras. Det är 
sällan informationen delas eller söks aktivt, förutom när krav på det 
kommer utifrån, till exempelvis vid inspektioner. Detta är något som 
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återkopplas från de andra två stadierna. Informationen finns där men 
kommer inte vidare till rätt instans. Informationen som förmedlas 
vidare stannar också upp. I fallet med inspektionen och besättningens 
försök att få en reparation till stånd var det tydligt hur informationen 
ignoreras, i det fallet informationen som besättningen hade om 
tillståndet på fartygets utrustning. 
 
Vidare finns ytterligare exempel utifrån arbetstider och dess 
förläggning över dygnet. Information om hur besättningen arbetar 
ombord finns tillgänglig för alla parter, både rederikontor som 
inspektion, vare sig det är inspektion från myndigheter eller 
klassningssällskap. Att besättningsmedlemmar konstant och 
kontinuerligt bryter mot vilotidslagen är ingen nyhet. Det är möjligen 
omfattningen av det som är nyheten. I detta fall brister feedbacken från 
fartygen till rederiet I sig inte nödvändigt att det är i levereringen av 
feedbacken det brister, utan mer i mottagandet; budbäraren ignoreras 
och informationen göms därmed.  
 

5.3.7.3 Samarbete – ansvar 

En ytterst viktig aspekt i fartygsoperationer är samarbetet inom 
rederiet eller managementbolaget, där de ombord behöver stöd från 
landorganisationen i flera frågor, såväl personalfrågor som bemanning 
men också de tekniska frågorna kring underhåll och reparationer. Att 
då inte veta om information kommer att tas emot på rätt sätt eller om 
den överhuvudtaget tas emot, visar sig besvärligt. Det blir ett visst 
misstroende mellan besättningarna och dem som de kommunicerar 
med i land, vilket inte främjar samarbetet. Vid intervjuerna 
vidmakthålls den viktiga samarbetsformen inom rederierna eller 
mellan fartyg och kontor iland. Bristen uppstår när informationen inte 
tas på allvar utan missförstås eller ignoreras. Detta i sin tur hämmar 
samarbetet, då det först vid krav uppstår ett samarbete.  
 
Vidare finns det exempel på där samarbete ombord inte heller fungerar 
smidigt. Speciellt sker detta kring dygnet runt operationer med 
lastning eller lossning av fartyget, där styrman och befälhavare behöver 
samarbeta för att klara ut vilotidsreglerna, samt övervakningen av 
lastnings- eller lossningsoperationerna på ett smidigt sätt. Samarbetet 
motarbetas eller sker enbart vid krav utifrån alternativt är 
personbundet, det vill säga beroende på vilka som tjänstgör för tillfället 
ombord, vilket innebär en patologisk eller en reaktiv nivå på 
samarbetet.  
 



 111 

I vakthållningen ombord finns redan ett krav om samarbete och ansvar 
i regelverket men dessa sätts åt sidan ombord i fartygen. Det finns en 
tyst överenskommelse att inte ta kontakt med befälhavaren nattetid, 
även om det enligt regelverket ska ske. Detta tyder på att ansvar 
undviks eller negligeras och att samarbetet, överbryggningen 
motarbetas, inte öppet officiellt men inofficiellt och i det tysta.  
 

5.3.7.4 Uppföljning 

Risk ses som en sannolikhet för fysisk skada orsakad av en teknisk eller 
annan form av process medan olyckan är det som är resultatet när 
risken övergår från att vara sannolik till faktisk (Beck, 1992). Ständigt 
ombord är risker och incidenter närvarande, både som upplevelser av 
faktiska olyckor och upplevelser av incidenter, det vill säga situationer 
nära olyckor. Däremot sker ingen direkt diskussion om faror eller 
risker, lite som Beck är inne på,  
 

”where everything turns into a hazard, somehow nothing is 
dangerous anymore” (Beck, 1992:36).  

 
Faror är ständigt närvarande men så pass närvarande att de inte 
diskuteras. Det sker en obemärkt externalisering av olyckor och tillbud; 
”det händer inte mig, det händer bara de som är klantiga” eller så är 
olyckan så infantilt dum att den blir löjlig, som exemplet med 
kaffefiltret som sprack. Detta förfarande gör att utvecklingen ombord 
för att förhindra olyckor stannar av eller rättare sagt aldrig kommer 
igång. Den personliga klantigheten går inte att hindra enligt de 
ombordvarande. Här har inte heller ISM systemet och dess SMS 
manualer någon verkan, eftersom olyckan aldrig beror på andra 
faktorer än det rent personliga klanteriet.  
 
Denna externalisering gäller både personolyckor och fartygsolyckor. 
Det visar sig på det sättet att fartygsolyckor alltid beror på något annat; 
isen, lotsen, haveri i maskin eller enbart otur. Intervjuerna visade att 
olyckorna aldrig beror på den enskilda kapaciteten, organisationen 
eller faktorer som är påverkbara ombord eller inom rederiet. Ett 
exempel på det är felbedömningar i välkända farvatten. För flertalet av 
dessa fartyg utgör exempelvis Kalmarsund ett sådant område. Området 
är känt för att strömmen vid Ölandsbron passerar farleden som en S-
kurva. Något som flertalet fartyg fått känna på med grundstötning som 
följd när strömmen plötsligt sätter fartyget åt ett annat håll. Detta tyder 
på att misstag göms, eftersom de aldrig kommer upp till ytan.  
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6 RESULTAT 

Vilka resultat har undersökningen kommit fram till? I kapitlet börjar 
jag först med en kort sammanfattning och återkoppling till syfte och 
forskningsfråga, för att sedan gå vidare till de konkreta resultaten.  
 

6.1 Sammanfattning av syfte och forskningsfråga 

Avhandlingens syfte var att studera säkerhetskulturen i sjöfarten, med 
fokus på Östersjöfart och ombord i fartyg i Östersjöfart. Detta utifrån 
att ISM specifikt pekar på att en god säkerhetskultur är en viktig aspekt 
för att arbeta utvecklande. Går den att definiera och hur är 
säkerhetskulturen i de tre undersökta nivåerna?  
 
Utifrån fartyget som en specifik enhet och i den verksamhet som 
bedrivs där i den pressade miljö verkar sjömannen. Analyserna av våra 
tre nivåer ger en nedslagen bild. I alla tre nivåer dominerar det reaktiva 
stadiet. Det reaktiva stadiet betecknas av att information missförstås, 
budbärare ignoreras, ansvar utkrävs personligt, överbryggning enbart 
vid krav, misstag straffas och nya idéer ignoreras. 
 

6.2 Avhandlingens resultat 

Jag kom fram till att de olika nivåerna hade följande stadium: 
 System 

Som system placerar sig sjöfarten i gränslandet mellan det 
patologiska och byråkratiska stadiet, det vilket enligt Westrums 
utökade modell är det reaktiva stadiet. Andemeningen i ISM 
anger något helt annat, vilket också är korrekt sett till dess 
regelverk. Problemet med ISM är att det enbart skrapat på 
ytan, inte implementerats fullt ut och inte påverkat sjöfarten så 
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mycket som avsett. Till stor del är detta beroende på okunskap 
hos användarna.  Problemen som systemet brottas med är (1) 
bristande implementering av regelverk, (2) oklarhet i hur 
olyckor hanteras av myndigheter i land, (3) globalisering som 
försvårar samarbete och uppföljning och (4) avskildhet från 
omvärlden.  

 
 Segment 

Precis som systemet placerar sig segmentet i det reaktiva 
stadiet istället för i det utvecklande vilket borde vara målet och 
viljan, enligt andemeningen i ISM. Problemen som segmentet 
brottas med är (1) den låga bemanningen, (2) den bristfälliga 
vidareutbildningen av besättningen, (3) otillräckligt stöd från 
landorganisationen och (4) brister i inspektion. Andemeningen 
med ISM är att främja det proaktiva arbetssättet, men i 
segmentet blir bristerna tydligare än vad de är inom hela 
systemet sjöfarten. Införandet har ytterst begränsats till att bli 
ytterligare en del vilket inte anses nödvändig samt omständlig 
att använda.  

 
 Fartyget 

Sett till fartyget blir det svårt och farligt att fastslå ett stadium 
för alla fartyg i segmentet utifrån den population som 
undersökts. De fartyg som undersökts kan det ses som 
stickprov vilka är individuella i sin utformning och i sitt sätt at 
lösa problem. Undersökningen visar dock på att fartygen som 
enskilda arbetsplatser placerar sig i den byråkratiska nivån. 
Detta utifrån att (1) informationen som finns tillgänglig 
ignoreras, (2) feedback tolereras men ignoreras, (3) ansvar 
utkrävs personligt, (4) samarbete enbart vid krav, (5) misstag 
straffas och (6) nya idéer ignoreras.  

 
Sett utifrån ovanstående resultat var modellen jag tagit fram 
användbar. Vilket innebär att det går att definiera säkerhetskultur.  
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7 RESULTATSDISKUSSION 

Charles Perrow beskriver sjöfarten som ett felfamkallande system och 
menar att 40 % av olyckorna till sjöss beror på icke tvingande fel hos 
operatörerna. Han menar att orsaken till dessa icke tvingande fel är 
hur sjöfarten bedrivs.  
 

”I will argue that the error-inducing character of the system 
lies in the social organization of the personnel aboard ship, 
the economic pressures operating, the structure of the 
industry and insurance, and the difficulties of national and 
international regulation” (Perrow, 1984, s. 176) 

 
Det är något som även föreliggande undersökning kan understryka. 
Problemet för sjöfarten ligger i hur verksamheten är organiserad och 
hur den bedrivs. Perrow menar också att det inom sjöfarten finns ett 
inbyggt motstånd mot förändring, något som hindrar en utveckling till 
att bli ett felundvikande system istället. Föreliggande undersökning 
visar att det finns en stor press på besättningar och framför allt 
befälhavare att leverera det som åligger dem. Eller kanske det som 
besättningarna upplever åligger på dem.  
 
Märk att Perrow skrev ovanstående för 30 år sedan. Sett till 
föreliggande undersökning har inte mycket skett. Förvisso, en hel del 
har hänt men inget revolutionerande som omdanar hela systemet, så 
det blir proaktivt, det vill säga felavvärjande istället för 
felframkallande. På de 30 år som förflutit har STCW -78 med 
revideringar, MARPOL 73/78, PSC, EUs sjösäkerhetspaket samt ISM 
införts. De regelverk som tillkommit har alltså egentligen inte gjort 
varken från eller till, i det stora hela.  
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7.1 Möjliga effekter av resultatet 

Utifrån vad som tidigare visats i avhandlingen, både i analysen per nivå 
men också via resultat är det tydligt att det återfinns problem inom 
sjöfarten. Intressant är då att diskutera konsekvenserna och de möjliga 
effekterna.  
 

7.1.1 Regelverk 

En av andemeningarna med införandet av ISM var att skapa en 
gemensam acceptabel nivå för säkerhet inom sjöfarten, det vill säga att 
det skapades ett ökat ansvar på rederiledningen och fartygsoperatören 
för att förhållandena ombord i deras fartyg var enligt acceptabel 
standard. Undersökningar har visat på problem med implementation 
och flaggstater har i vissa fall inte haft kompetens att på rätt sätt se till 
att implementera ISM fullt ut i rederierna och fartygen. Att sätta en 
acceptabel nivå på säkerhet innebär också att vi gemensamt måste 
definiera vilka risker sjöfarten brottas med. Något som blir 
problematiskt då det utifrån existerande värderingar och rationaliteter 
på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå i en specifik miljö 
och tid ska skapas en gemensam riskbedömning inom sjöfarten. För att 
ha en gemensam nivå behövs en intersubjektiv konsensus om de 
berörda fenomenen: risk och säkerhet till sjöss. Med globaliseringen 
inom sjöfarten där ett och samma fartyg kan vara utsatt för påverkan 
från flertalet intressenter med olika företagskulturer och olika 
möjligheter till påtryckning och påverkan skapar detta problem för den 
gemensamma nivån av säkerhet.  
 

7.1.2 Olycksprevention 

Utifrån sjöfarten, den påvisade informationsbristen och olyckorna som 
sker så befinner sig den ständigt i inkubationsperioden, definierat av 
Barry Turner (1997). Enligt Turner utvecklas en incident eller avvikelse 
till en olycka lättare i en organisation som är starkt hierarkiskt 
uppbyggd, vilket sjöfarten är, både ombord och i sin helhet. ISM 
stipulerar till exempel att det inom rederiet finns ett strikt 
ansvarsfördelande och ett strikt informationsflöde till de olika 
nivåerna. Vi har i undersökningen sett ett stort problem med 
informationshantering inom alla tre nivåerna vi studerat. Att 
information göms, ignoreras eller misstolkas försvårar en 
olycksprevention. Inkubationsperioden startar, enligt Turner, när den 
första händelsen sker.  
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För sjöfarten och fartygsdriften sker den kontinuerligt, till exempel 
genom hur arbetstider används, ensamarbete på utsatta platser och 
tidpunkter på dygnet, brister i vakthållningsrutiner och hur 
organisationen gömmer misstag för att slippa lära sig av dem. Utifrån 
Interaktions – kopplingsschemat (kap. 3 s. 38) är sjöfarten mer tätt än 
löst i sin koppling mellan subsystem och komponenter. Enligt Perrow 
(1984) innebär det att ett tätt kopplat system har färre möjligheter att 
återhämta sig från fel än ett löst kopplat. För sjöfarten finns inte den 
friare roll för deltagare som är utmärkande för ett löst kopplat system 
och därmed inte den flexibiliteten, vilket behövs för att kunna skapa 
möjligheter att återhämta sig. Ett tätt kopplat system, vilket sjöfarten 
är, är beroende av operatörernas, sjöfararnas, uppfinningsrikedom att 
hitta krypvägar vid sidan av systemet för att skapa denna möjlighet till 
återhämtning. Detta har undersökningen visat, där till exempel den 
informella informationskanalen utnyttjas, där det är den informella 
och spontana kommunikationen som fungerar istället för den formella 
och verifierbara. Det är besättningens egna åtgärder utanför systemet 
som skapar möjligheterna till att klara av verksamheten och att utföra 
arbetet på den tid och plats det ålagts.  
 

7.1.3 Samarbete 

Inom en organisation är samarbete vitalt för organisationens 
fortlevande och utveckling. Organisationen bygger på att den är ett 
socialt system där individer interagerar med varandra och i en formell 
struktur. Just samarbetet inom organisationen är viktigt och något som 
föreliggande undersökning visar på haltar betänkligt. Inom sjöfarten 
ska samarbetet fungera på flera plan: inom fartyget, inom rederiet, 
inom flaggstaten samt inom sjöfarten i stort, hela systemet. 
Undersökningen visar på att det verkar finnas ett bristande stöd för 
besättningen ombord. Åtminstone en sak som framkommer är att 
besättningarna inte vet vilket stöd de har eller får från 
landorganisationen, vare sig det är formellt stöd i form av rena 
aktiviteter eller ett informellt stöd i form av stöttning i beslut. Detta är 
något som tyder på att samarbetet inte fungerar mellan fartyg och land. 
Den fysiska barriären av oåtkomlighet skapar en distans. En distans 
som gör det gemensamma utvecklandet av en gemensam 
säkerhetskultur väldigt svårt.  
 

7.1.4 Säkerhetskultur 

För att återkoppla till teorikapitlet så anges att uppbyggnaden av en 
kollektiv säkerhetskultur innebär ett mönster av grundläggande och 
delade uppfattningar, vilket gruppen lärt sig medan de löst sina 
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säkerhetsproblem. Detta angreppssätt har fungerat tillfredställande för 
att anses som hållbart och kan därmed kan läras ut till nya 
gruppmedlemmar som ett korrekt sätt att varsebli, tänka och känna i 
relation till säkerhetsproblem. I denna säkerhetskultur pekar Reason 
(1997) ut fyra element vilka måste finnas med, (1) rapporteringskultur, 
(2) schysst kultur, (3) flexibel kultur och (4) lärandekultur. Vidare 
menar Reason att det är engagemang, kompetens och kännedom som 
är de viktigaste parametrarna i strävan mot en god säkerhetskultur.  
 
Utifrån Westrums och Reasons sex bedömningskategorier jag använt i 
undersökningen får vi för hand att säkerhetskulturen inom sjöfarten 
brister betänkligt. Detta utifrån att rapporteringskulturen haltar. Den 
är antingen informell eller framtvingad och inte en naturlig del av 
säkerhetsarbetet. Det finns ingen förutsägbarhet i hur du kommer att 
bli behandlad om du rapporterar ett misstag. Systemet främjar inte 
flexibilitet, då hierarki och ansvar strikt regleras utifrån vem som gör 
vad. Att rapporteringssystemet fallerar innebär att lärandeprocessen 
uteblir. Att dra lärdom av varandras misstag eller att dra lärdom av 
rapporterade incidenter minimeras, då det för varje rederi är frivilligt 
att delta i rapporteringssystemet Insjö och att den formella 
rapporteringen inte sker i enlighet med ISM.  
 
Att utveckla ett system för rapportering av misstag och incidenter 
kräver en vetskap om att de som hanterar rapporteringarna gör det på 
ett oklanderligt sätt, så det inte uppstår en diskussion om misstaget 
eller incidenten ska rapporteras. Blotta misstanken om att data i en 
rapport kan användas emot någon, antingen mig själv eller en kollega 
skapar en ovilja att rapportera. Vårt system med feedback från 
användare fallerar och ett system utan feedback blir tillslut inget som 
används och samlar enbart damm i bokhyllan.  
 

7.1.5 Teknik och personal 

Avsaknandet av dedikerad maskinpersonal kan, men behöver inte ha, 
en effekt på fartygen i segmentet. Vi ser till exempel hur 
maskinhaverier är mer frekvent förekommande på fartygen i 
segmentet än för fartyg i hela handelsflottan. Ändå vet vi inte vad det 
beror på: om det är ålder på fartygen, bristande underhåll eller brister i 
kunskap hos personalen, som ligger till grund för maskinhaverierna. 
Däremot så ställer besättningssammansättning stora krav på 
rekrytering. Rederiet och fartyget ska hitta en kvalificerad matros, som 
samtidigt innehar utbildning och kunskap samt inte att förglömma ett 
intresse även inom ett annat område, exempelvis maskin eller 
matlagning. En nog så svår uppgift.  
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7.2 Validitet och reliabilitet 

Undersökningen som utförts har utförts med ett etnografiskt 
perspektiv. Det är de intervjuades och observerandes verklighet jag 
som forskare vill undersöka och berätta om. Detta för att förvissa mig 
om att validiteten blir så god som möjligt. Alltså kan jag vara säker på 
att jag mätt det jag avsett att mäta? De intervjuer som genomförts har 
efter varje tillfälle återkopplats till respondenterna. För att säkerställa 
att det jag noterat utifrån intervjuerna verkligen är det som 
respondenterna velat förmedla. Detta utifrån att respondenterna har 
suverän möjlighet till kunskap om den kontext som de verkar inom 
(Hammersley & Atkinson, 2005). De menar dock att vi måste erkänna 
de begränsningar vilka återfinns i respondentvalidering. Vi kan inte 
garantera att varje individ enbart är privilegierad kommentator över 
sina egna handlingar eller att de framställer sina handlingar i neutral 
dager. Ett problem med att återkoppla intervjusvar och observationer 
med respondenten är, enligt Schutz (2002), att meningen i våra 
handlingar enbart kan förstås retrospektivt. Vilket innebär att minnet 
spelar en stor roll i att rekonstruera vad vi sagt och hur vi handlat.  
 
I korthet innebär det att individer är välinformerade om deras egna 
handlingar men de är inte mer än det. Det är inte säkert att de har 
fullständig kunskap utifrån vilka regler och mönster deras handlingar 
utgår ifrån. Detta innebär att deras handlingar måste analyseras och 
bearbetas precis som vilka andra data som helst, med ett vakande öga 
och noggranna bedömningar för att upptäcka möjliga hot mot en god 
validitet. Den viktigaste frågan för att bedöma validiteten är om 
resultatet jag har kommit fram till verkligen representerar den 
verkligheten den har sitt ursprung i. Alltså, känner sjöfarare igen sig i 
materialet och i min analys? Mitt svar där är att det gör de. Vid de 
seminarier materialet har presenterats vid, samt vid presentation av 
den forskningsrapport (Hjorth, 2008) som delpresenterade resultatet 
har en samstämmighet funnits i att materialet är korrekt och känns 
igen. Det finns en samstämmighet mellan vad jag kommit fram till och 
vad som framkommit i andra studier vilket tyder på en god reliabilitet, 
exempelvis Jense (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2000 och 1999), 
Mårtensson (2006), Stenmark (2005) och Hansson (1996). Ytterligare 
är triangulering av insamlad data en väg att gå för att förvissa sig om 
god reliabilitet och validitet. Hammersley & Atkinson (2005) pekar på 
att triangulering kan ske dels genom att jämföra intervjuer med 
observationer, samt intervjuer och observationer med sekundärdata, 
samt andra studier. Så har skett genomgående i studien, vilket 
ytterligare borgar för god reliabilitet och validitet.  
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8 SLUTSATSER 

Avslutningsvis finns ett par slutsatser inlagda. Dessa diskuteras 
bland annat utifrån metodens användbarhet samt vilka slutsatser 
som kan dras av den undersökning som genomförts.  
 

8.1 Analysmodell 

Studiens centrala syfte att undersöka säkerhetskulturen började med 
en fråga; Går det att definiera en säkerhetskultur? Från min studie och 
dess resultat blir svaret; ja det går att definiera en säkerhetskultur. 
Detta då Westrums (1992) av Reasons (1997) utökade modell 
fungerade som ett avstamp för framtagandet av analysfaktorerna och 
min egen modell, det vill säga de analysfaktorer som senare användes 
för att analysera säkerhetskulturen. Med studiens resultat och de 
kopplingar som ges till tidigare studier med ett likartat tema 
framträder modellens användbarhet väl.  
 
Analysmodellen som återfinns i sin helhet i kapitel 4 har alltså visat sig 
fungera tillfredsställande. Nu ska vi komma ihåg att studien syfte inte 
var att testa modellen eller olika modeller. Utan att försöka definiera 
säkerhetskulturen inom ett givet område, med hjälp av en modell. För 
att verkligen testa en modell fullt ut krävs omfattande testande i olika 
specifika miljöer för att verkligen definiera dess funktion. På ett sätt ett 
mer abstract modellerande för att testa modellens funktion (Abbott, 
2003). Syftet var alltså inte detta utan att med hjälp av en modell 
definiera och förklara säkerhetskulturen. Vilket analysmodellen 
klarade av.  
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8.2 Avslutande diskussion 

Barry Turner för fram en av sina viktigaste poänger i sin bok ”Man-
Made disasters” att olyckor sker genom inskränkning av varseblivning 
och övertygelse i organisationen, vilket hör samman med vilken 
information som tolkas, hur den tolkas, av vem och var i 
organisationen. Turner kallar detta för ”failure of foresight”, alltså att 
vi inte har någon framförhållning eller felaktig framförhållning. Detta 
är kopplat till säkerhetskulturen, vilken i dess proaktiva och 
utvecklande nivå ska vara förutseende och framåtblickande. För att 
kunna förebygga de problem som kan tänkas uppstå.  
 
Jämför vi detta med navigation så sker den proaktivt, det vill säga för 
att kunna framföra fartyget säkert, måste vi i förväg bygga upp en 
mental modell av omgivningen, hur den kan utvecklas utifrån de data 
vi har att bearbeta. Men vi måste även i förväg förvissa sig om att 
kommande åtgärder fungerar, att de både är planerade korrekt och att 
de i rådande situation går att använda. Detta är en naturlig del i 
framförandet av fartyget. Det som måste ske är, att denna naturlighet 
som finns i navigationen av fartyget överförs till andra delar, då mer 
specifikt säkerhetskulturen och hur vi arbetar med 
säkerhetsstyrningssystem.  
 
Failure of foresight är tillsammans med Weicks koncept ”collective 
mindefullness” ett sätt att se på hur vi borde arbeta och ger vidare 
approach till lösning. Med ”collective mindefullness” principer om 
föreställning och inneslutning kan vi arbeta fokuserat, både proaktivt 
för att bearbeta det material vi har att arbeta med, men också att 
bearbeta initiala händelser, så de inte utvecklas till större händelser 
utom vår kontroll. Men för att arbeta förebyggande och inneslutande 
krävs ett ändrat fokus och en ökad medvetenhetsgrad i vårt arbete. 
Reasons parametrar för att säkerhetskulturen ska fungera är attityd, 
kompetens, kännedom och beteendemönster hos dem som arbetar 
med och i säkerhetskulturen. Utan en hög nivå på dessa parametrar 
fungerar inte säkerhetskulturen på ett proaktivt eller utvecklande sätt. 
Men detta kräver utbildning och att alla i organisationen ändrar fokus. 
Istället för att fokusera på att reagera på händelser i efterhand måste vi 
lära oss att förebygga händelser, vilket kräver ett förutseende 
individuellt, i grupp och i organisationen. De resultat jag har redovisat i 
studien visar entydigt på att säkerhetskulturen är reaktiv. För att lyfta 
den, i första hand till en byråkratisk nivå för att sedan kunna ta den 
vidare till proaktiv och helst hela vägen till utvecklande, krävs att dessa 
parametrar, attityd, kompetens, kännedom och beteendemönster hela 
tiden utvecklas.  
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Det blir tydligt vid en undersökning av ISM och dess implementering 
att det finns betydligt fler faktorer vilka påverkar säkerhetskulturen än 
att införa ISM. Det uppstår problem med att införa ISM ute på fartygen 
samt på det enskilda rederikontoret. Om inte hela sektorn, branschen, 
också går samma väg. Det vill säga man måste arbeta proaktivt för att 
utveckla hela branschens säkerhetskultur. Det finns ett slitet men 
användbart uttryck, ”commitment from the top”, som en yttersta 
vägledning för att lyckas med att implementera ett avancerat 
säkerhetsstyrningssystem som ISM faktiskt är. Med talesättet 
”commitment from the top” menas att det är i de överliggande 
subsystemen som man sätter standarden. Underliggande subsystem 
kommer enbart att följa vad de överliggande ger för intryck. Är 
säkerheten viktig, känns det som att rederiledning, inspektörer, 
myndigheter lagstiftare och internationella organisationer går hand i 
hand med de tänkta målen. Att det känns som om det är en ärlig och 
uppriktig ansats och försök till att skapa en god säkerhetskultur. Då 
kommer den också att få genomslag i de underliggande subsystemen i 
hela systemet.  
 

8.3 Metoddiskussion 

En viktig aspekt i den etnografiska studiens syfte är att intervenera så 
lite som möjligt. Etnografer försöker minska sin påverkan på den 
undersökta kulturen. Schein menar att det bästa sättet att lära sig ett 
system är att försöka ändra det. Vissa av hans viktigaste företeelser har 
kommit som reaktioner på hans föreslagna förändringar (Schein, 
1992). Det var inte syftet med föreliggande undersökning. Syftet var att 
beskriva och förklara det som finns där och det som upplevs. Däremot 
finns ett problem. Bara genom att vara där på plats och undersöka 
påverkar etnografen omedvetet som medvetet omgivningen, därmed 
den kultur som ska undersökas,  
 

”One‟s very presence is an intervention” (Schein, 1992, s. 
186).  

 
Något som tydligt visats i föreliggande undersökning, då ett av mina 
fartygsbesök föranleddes av att befälhavaren och styrmannen 
diskuterade om de skulle ändra sitt sätt att arbeta, för att visa upp ett 
regeluppfyllande, något som de normalt inte gjorde.  
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”Visst diskuterade vi inför ditt besök att vi skulle sätta utkik 
men vi kom fram till att det inte skulle gå. Sett till antalet 
matroser och vad de ska hinna med så skulle vi inte ens få 
mat, om de skulle gå vakt på natten.” (Befälhavare) 
 

Som deltagare påverkar visserligen forskaren studieobjekten, men 
organisationens säkerhetskultur är för djupt rotad för att låta sig 
påverkas eller förändras. Det som kan påverkas är vissa ytliga 
beteenden men vid en längre tids studie eller vid de återkommande 
arbetsmoment vilka studerats så faller det inrutade beteendet igenom. 
Det är också genom att intervjua samt observera individer från olika 
delar av systemen som man kan skapa en helhetsbild. Den bild som 
levereras av en individ är enbart utifrån den individens horisont. 
Enbart genom att starta upp en studie med ett visst syfte innebär att 
frågan kommer upp på dagordningen. Ombord i fartygen som besökts 
innebar min förannonsering om mitt besök att en fundering och 
diskussion startade, utifrån den presentation som bifogades i 
informationsbrevet. Utifrån detta anser jag att metoden som helhet 
svarar upp bra på den ansats som återfanns i studien, att undersöka 
hur säkerhetskulturen ser ut inom systemet sjöfart och dess 
underliggande subsystem.  
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9 FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE 

Utifrån resultatet som framkommit i studien framkommer ett antal 
rekommendationer hur vidare arbete både forskningsmässigt som 
yrkesmässigt skulle kunna se ut.  
 

9.1 Förslag på vidare forskning 

Undersökning inom denna avhandling fokuserar på ett visst segment, 
en viss typ av fartyg och inom ett givet geografiskt område. Studien 
visar på att det finns ett utökat behov att utvärdera ISM och dess 
effekter på sjöfartens säkerhetskultur. Detta genom att via ett tydligt 
analysarbete visa på sjöfartens säkerhetskultur inom fler segment än 
det som föreliggande studie har studerat. Fokus på denna forskning 
bör inte enbart vara ISM och SMS relaterad utan se på alla aspekter av 
säkerhetskultur.  
 
Forskningsmässigt borde också en vidare studie av de långtgående 
effekterna av arbetsmiljön ombord ske, både hur de stora 
arbetstidsuttagen över dygnet påverkar men också hur den fysiska 
arbetsmiljön med lösningsmedel, olyckor och ensamarbete påverkar 
sjömännen. Till exempel kunde en studie fokusera på hur ett yrkesliv 
till sjöss påverkar den långsiktiga hälsan, i form av cancer, 
blodsjukdomar och övervikt. En annan studie kunde fokusera på 
olyckstrender ombord, vanligaste personskadorna, orsaker samt 
lösningar.  
 
Ytterligare forskningsmöjligheter ligger i att utveckla ny teknik för 
sjöfarten. Detta till exempel i hur arbetstider och vilotider bokförs och 
övervakas. Nu är detta ett väldigt känsligt ämne till sjöss på så sätt att 
övervakning går mot grunden i sjömanslivet, friheten till sjöss. Men 
sett till vad som visats i forskningen är det tydligt att en kontroll av att 
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vilotider följs är nödvändigt. Kopplat till Lützhöft et al (2007) så 
återfinns där också en diskussion om teknik för att övervaka vilotid och 
vakenhet, något som enligt den undersökningen verkade vara 
acceptabelt hos deras respondenter. Att utarbeta ett elektroniskt 
system, vilket övervakar vilotider och vakenhet vore då alltså fullt 
möjligt.  
 
Vidare forskningsmöjlighet är att studera besättningens kunskap och 
behörigheter kopplat till de olyckor som sker. Till exempel, beror det 
höga antalet maskinhaverier på fartyg i segmentet på bristande 
kunskap, bristande underhåll eller ålder på fartygen? Detta behöver 
undersökas för att kunna verifiera i så fall hur och om besättningens 
sammansättning påverkar fartygets tekniska status.  
 

9.2 Rekommendationer till sjösektorn 

En yrkesmässig utveckling är att skapa ett tryck på rederier och 
ombordanställda, att utnyttja de hjälpmedel vilka finns i form av ISM 
och SMS. Detta kan ske genom en informationskampanj och men 
främst en riktad utbildningsinsats till anställda både ombord och i 
rederiorganisationer. Detta för att öka kunskap och förståelse för de 
säkerhetsstyrningssystem som tillkommit och hur de ska hanteras. 
Speciellt behövs en ökad fokusering på humanelementaspekter, 
bemanning och organisation ombord, men också hur ett 
avvikelserapporteringssystem ska hanteras och ge tillbaka.  
 
Inspektörskåren, både inom myndigheter och hos klassningssällskap, 
behöver fokusera mer på system- och organisationstänkande samt 
administrativt och mänskligt beteende ombord och i land på 
rederikontor. Det eftersom detta är viktiga hörnstenar i ett 
säkerhetsstyrningssystem och ligger till grunden för en lyckad 
implementering av ISM och SMS.  
 
Det behövs en ökad incident- och avvikelserapportering till 
Transportstyrelsen och INSJÖ. Fokus här bör ligga på att rapporter ska 
generera tydlig återkoppling till dem ombord och att rapportering blir 
en naturlig del i ombordarbetet. En viktig aspekt här är 
Sjöfartshögskolorna och sjömansskolorna, där det i utbildningarna ska 
vara naturliga inslag att rapportera incidenter. Att göra INSJÖ 
obligatoriskt är ingen väl fungerande väg att gå. Sett till de rederier 
vilka deltagit i föreliggande undersökning var ingen med i INSJÖ-
systemet. Det borde tydligare poängteras och visas hur ett deltagande i 
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INSJÖ kan generera en bättre säkerhet och en säkrare miljö för 
sjöfararna.  
 
Kopplat till incident- och avvikelserapportering behövs det arbetas upp 
ett enkelt och lättöverskådligt system. En avvikelserapport får inte 
generera ett betydande merarbete för sjöfararen. Smidiga och enkla 
system att arbeta med måste finnas och är ett första steg för att få 
individen att verkligen använda dem.  
 
Internationellt behövs en tydligare koppling mellan bemanningen 
ombord och de krav som myndigheter ställer på vad bemanningen ska 
klara av. De frivilliga riktlinjerna i IMO resolution a.890 om vad som 
ska beaktas, bör stärkas för att skapa en tydlighet och en enhetlig 
bedömning av säkerhetsbemanningens storlek.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

1. Fartygsdata - organisation 
 Bemanning, storlek, sammansättning 
 Minimibemanning 
 Flexibel bemanning 
 Törnars längd 
 Arbetstider, villkor, avtal 
 Arbetsorganisation 

o Ankomst/avgång 
o Lastning/lossning 
o Vakttjänst 
o Arbetstider 
o Underhåll 
o Maskintjänst 

 
2. Trad 

 Last, hantering  
 Last, planering 
 Hamnbesök, antal och frekvens per tidsenhet 
 Lastning & lossning, övervakning 
 Lastning & lossning, rengöring 

 
3. Säkerhet 

 Övningar, vad, hur ofta? 
 Familiarization – nypåmönstrade 
 Auditeringar, interna, externa, certifiering 

 
3. ISM – shipboard management 

 Rapporteringssystem 
 Kommunikationer/relationer med/till land 
 Administration – uppdelning fartyg/land 
 Är SMS:en funktionell? 
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 Avvikelse/incidentrapportering 
o INSJÖ 

 Arbetsmiljö, personsäkerhet 
 Personskador 
 Skyddsarbete 
 Arbetstider, system för att kontrollera övertidsuttag. 

 
5. Har ISM förbättrat säkerheten? 

 Hur var det före ISM jämfört med idag? 
 Säkerhetssystem före ISM? 
 Kan något förbättras, i så fall vad, varför och hur? 

 
Temafrågor till enskilda besättningsmedlemmar 
 
1. Personlig bakgrund 

 Varför till sjöss och hur länge? 
 Tidigare fartyg, tidigare befattningar till sjöss, alternativt 

arbete iland? 
 Hur länge på det nuvarande fartyget? 
 Törnars längd ombord 
 Nuvarande arbetsuppgifter 

 
2. Säkerhet och personliga erfarenheter 

 Hur tycker du säkerheten är ombord? 
 Själv varit med om incidenter/olyckor till sjöss? (inklusive 

personskador) 
 Vilken uppföljning sker av avvikelser/incidenter/olyckor? 
 Hur väl fungerar familiarization/introduktion ombord? 
 Övningar, hur fungerar de? 
 Är säkerhetsrutinerna tillräckliga? 
 Hur har tekniska förändringar påverkat säkerheten? 
 Har ISM förbättrat säkerheten eller inte? 
 Kan något förbättras, i så fall vad och hur? 

 
3. Arbetsmiljö/arbetsvillkor 

 Hur säker/funktionell är den fysiska arbetsmiljön ombord? 
(speciellt din egen) 

 Kan något göras säkrare eller på annat sätt bättre? 
 Hur fungerar den psykosociala arbetsmiljön ombord? 
 Hur långa törnar respektive landledighet har du? 
 Är du nöjd med din egna arbetssituation ombord? 
 Kan något ändras till det bättre, i så fall vad, hur och varför? 
 Från din horisont, hur skall man göra för att göra fartyget till 

ett så ”lyckligt” och säkert skepp som möjligt? 
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4. Säkerhetskultur 
 Hur ser du/man ombord på ISM, SMS och förekommande 

säkerhetsrutiner? 
 Hur tänker du/man om hur man hanterar säkerheten i det 

dagliga arbetet och på längre sikt? 
 Hur fungerar i ditt tycke säkerhetsarbetet i relationer mellan 

sjö och land? 
 Hur fungerar samarbetet mellan fartyg och rederikontor? 
 Hur fungerar samarbete mellan fartyg/rederi och 

sjöfartsinspektionen? 
 Snart införs utökad egen/självkontroll inom svensk sjöfart i 

enlighet med den så kallade tillsynshandboken – hur ser du på 
det? 

 Vad blir effekterna, bättre eller sämre sjösäkerhet? 
 Vad blir effekterna ombord, bemanning, arbetsuppgifter?  
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BILAGA 2 - SJÖFARTSRELATERAD 

BESKRIVNING 

I undersökningen har jag koncentrerat mig på en viss typ av sjöfart. 
Här följer en kortare beskrivning av sjöfartens olika delar samt en 
mer utförlig beskrivning av den specifika sjöfart i vilken föreliggande 
undersökning gjorts. I detta kapitel återfinns också en viss 
bakgrundstext vilket bland annat beskriver arbetstider i en historisk 
aspekt och olyckor, både fartygs och personolyckor. Avslutande finns 
en genomgång av ISM och dess innebörd.  
 

Beskrivning av segmentet som undersökts 

Sjöfart består av en mängd olika typer av verksamhet. Alla med 
utgångspunkt fartygsdrift, men inte alltid samma typ av fartyg eller 
samma geografiska utbredning. En naturlig uppdelning mellan 
fartygstyper är vilken typ av last de fraktar. En enkel uppdelning 
mellan torra respektive våta laster. Ett fartyg vilket lastar våta laster är 
till exempel en oljetanker vilket både kan vara en råoljetanker vilket 
transporterar råolja från oljeproducerande länder till raffinaderier. 
Eller kan det vara fartyg designade för raffinerade produkter, bensin, 
diesel, flygfotogen eller eldningsolja. Då är det vanligare med kortare 
resor inom en och samma världsdel, exempelvis från raffinaderiet i 
Brofjorden till Danmark, Tyskland eller Sveriges östkust. De fartyg 
vilka transporterar torra varor delas allmänt upp i bulkfartyg eller 
fartyg för förpackade varor. Bulkfartyg transporterar varor i lösform, 
exempelvis kol, malm eller spannmål. Fartyg avsedda för förpackade 
varor utgörs vanligen av containerfartyg eller ro-ro-fartyg. Med 
förpackade varor menas att varan är förpackad i en lastbärare, till 
exempel container eller trailer. Utöver fartyg vilka är sysselsatta med 
fraktande av gods finns också sjöfart avsedd för passagerare.  
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Det är inte enbart typen av last vilket är skillnaden mellan olika typer 
av sjöfart utan även den geografiska spridningen. I det fallet är det 
vanligast att skilja mellan transoceana skeppningar eller regionala 
skeppningar. Transoceana skeppningar utgörs till exempel av de stora 
råvarutransporterna, kol och malm, spannmål samt råolja. De skeppas 
mellan världsdelarna för att tillgodose tillverkningsindustrierna samt 
konsumenterna i den industriella världen. Till detta kommer också 
containerskeppningar vilka sker på transoceana linjer där varor 
skeppas mellan tillverkande länder i Kina, Taiwan, Korea, Japan och 
Malaysia till konsumerande länder i Europa eller USA. De regionala 
transporterna utgör en betydande del av sjöfartens transporter, men på 
kortare distanser oftast inom till exempel Europa eller inom Fjärran 
Östern. Det är korta råvaruskeppningar mellan Baltikum till Sverige 
eller Finland för att förse pappersbruk med massaved. Eller 
skeppningar av stål från Sverige/Finland till Tyskland eller Danmark 
samt även papper från pappersbruk i Sverige/Finland till kontinenten. 
Det kan också vara linjer med trailerskeppningar mellan Sverige – 
Tyskland eller Tyskland – Finland. Ett transportbehov som utgör basen 
för tillverkningsindustrierna i Europa och för oss konsumenter.  
 
I effektivitetens namn är hamnanlöpen för de transoceana 
containerlinjerna begränsade och för att containrarna ska nå ut till 
slutmottagaren vidtar feedertrafik ut till de regionala hamnarna. I 
dessa fall är det mindre fartyg vilka lastar upp till 1000 TEU11 vilket ska 
jämföras med de stora transoceana containerfartygen vilka lastar upp 
till 14500 TEU. Dessa feederfartyg utgör en del av det segmentet vilket 
har studerats. Feederfartyg har mycket täta hamnanlöp och ett extremt 
pressat schema. Just in time leveranser är viktigt för hela det moderna 
näringslivet och sjöfarten är en del av den tjänsten. Ett feederfartyg är 
mellan 80 – 150 meter långt, lastar upp till 1000 TEU och trafikerar ett 
stort antal hamnar på en i förväg planerad slinga. Där containrar lastas 
på och av i alla de hamnar fartyget besöker. En rundresa för ett 
feederfartyg med utgångspunkt i Hamburg, lastar på fyra olika 
terminaler i Hamburg under en till en och ett halvt dygn. Går igenom 
Kielkanalen, upp till fyra hamnar i Baltikum och tillbaka till Hamburg 
via Kielkanalen. Detta tar enbart en vecka. Det gör att fartyget på drygt 
en vecka har åtta anlöp och avgångar från hamn samt till det två 
genomfarter genom Kielkanalen. Arbetet ombord består härvidlag av 
lastplannering för kommande resor samt surrning och lossning av 
containrar.  

                                                           
11 TEU: Twenty-foot Equivalent Unit, ett mått på hur många containrar med längd 20 fot ett 
fartyg kan lasta. 
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Utöver feederfartyg utgör även mindre torrlastfartyg, så kallade 
Coasters det undersökta segmentet. Coasters lastar torra varor i form 
av spannmål, virke, stålrullar, stålslabbs, malm, sand eller annan vara i 
lös form. De utgör en betydande del av kusttrafiken vilken trafikerar 
Europas kuster. Fartygen varierar i storlek men är mellan 70 – 120 
meter långa, lastar från ett par hundra ton upp till ett par tusen ton. 
Även Coastern går korta resor i Nord- och Östersjöfart, med täta anlöp 
mellan hamnar, det kan bli fyra till fem hamnar på en vecka beroende 
på typ av last och hur lång sjöresa som ingår. Det som skiljer de flesta 
coasters med feederfartyg är att feederfartygen går på fasta linjer, så 
kallad linjetrafik. Återkommande samma hamnar vilket innebär att 
hamnarnas rutiner är kända, att hamnarna känner fartyget samt att 
resorna redan finns planerade ombord, vilket minimerar 
förberedelserna mellan resorna. Coastern går vanligtvis i trampfart 
vilket innebär att fartyget kontrakteras för varje enskild lastresa. Det 
gör att varje sjöresa blir unik vilket ställer större krav på fartygens 
besättningar både i hänseende till hamnen och resans art. Även 
coasters kan vara kontrakterade för samma lastägare och därmed 
trafikera en förutbestämd linje med fasta hamnar under en längre 
period. Det finns givetvis undantag från detta. Sjöfarten är en högst 
varierande bransch och det är mer regel än undantag att varje situation 
är unik.  
 
Det gemensamma mellan fartygstyperna vilka ingår i studien är dess 
begränsade bemanning. Bemanningen utgörs av fem till sju personer, i 
undantagsfall kan det vara fler än sju personer. Detta är den 
bemanning vilket är det normala, sedan kan bemanningen vara utökad 
för speciella situationer, till exempel om fartyget har elever ombord 
eller om det utförs något speciellt underhållsarbete vilket ordinarie 
besättning inte kan hantera ensamt.  
 
Tabell B2.1: Bemannigsnumerär på coasters eller feederfartyg 
Typ besättning 
I 

Typ besättning 
II 

Typ besättning 
III 

Typ besättning 
IV 

Befälhavare Befälhavare Befälhavare Befälhavare 
Endestyrman Endestyrman Endestyrman Endestyrman 
Matros – ansvar 
däck 

Tre matroser Två matroser Tre matroser 

Matros – ansvar 
maskin 

Kock Matros – ansvar 
matlagning 

Kock 

Matros – ansvar 
matlagning 

 Maskinansvarig Maskinansvarig 

Totalt: Fem Totalt: Sex Totalt: Sex Totalt: Sju 
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Ombordtjänst 

Historiskt har det varit befälhavaren som anställer sjömän för arbete 
ombord. Det innebar att rederiet, eller ägaren till fartyget inte behövde 
ha någon egen kontakt med den anställde sjömannen. Sjömannen 
anställdes fartygsvis via kontrakt med befälhavaren och oavsett om 
rederiet hade flera andra fartyg var det ombord på det aktuella fartyget 
som sjömannen hade sin anställning. Enligt 1891 års sjölag skedde det 
genom att ”Befälhafvaren äger att antaga och afskeda besättningen.” 
(Sundbärg, 1901, s. 891) Vidare var ombordtjänstgöringen upp till två 
år innan sjömannen kunde avträda sin tjänst ombord, då i vissa fall 
med fri hemresa.  
 
Förhållandena har givetvis radikalt förbättrats sedan dess. Men ända in 
på 70-talet var det befälhavaren som anställde sjömannen, detta 
genom fartygsanställning precis som enligt 1891 års sjölag föreskrev. 
Fram till 1973 års sjömanslag var rederianställning ovanligt hos sjömän 
och det var enbart högre befäl, befälhavare, maskinchefer och i viss 
mån överstyrmän som var rederianställda. Rätten till fri hemresa för 
sjömän minskades återkommande, från två år till 18 månader, ned till 
tolv månader innan den fastställdes i sjömanslagen 1973 till nio 
månader. Det var också i samband med 1973års sjömanslag som 
rederianställning även för manskap möjliggjordes i större omfattning 
genom dess fokus på arbetsgivarens ansvar.  
 
Den svenska sjöfarten fram till oljekrisen i slutet av 70-talet var till 
största del sysselsatt med transoceantrafik med långa resor som en 
naturlig del för fartygen. Det innebar långa perioder med frånvaro från 
Sverige vilket resulterade i att ombordtjänstgöringen för en sjöman 
kunde vara lång, från 8 – 9 månader upp till 18 månader. Något ordnat 
avlösningssystem fanns inte utan sjömannen anställdes vanligen för en 
resa, från det att fartyget lämnade Sverige fram tills det återkom, om 
det tog sex eller tolv månader spelade här ingen roll.  
 
Det innebar att tiden hemma fick sjömannen ingen ersättning för, utan 
den lön sjömannen fick för ombordtiden utbetalades när han 
mönstrade av och den skulle räcka för den tid sjömannen ville stanna i 
land. För många sjömän innebar detta att tiden ombord vida översteg 
tiden i land hemma, något som alvarligt påverkade sjömannens sociala 
situation i land. Högre befäl hade ordnade avlösningssystem där tid 
hemma även betalades vilket möjliggjorde ett socialt liv på 
hemmaplan.  
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I samband med avtalsrörelsen 1974 förändrades detta i ett slag. Genom 
det nya kollektivavtalet vilket tecknades det året infördes i ett slag ett 
1:1 system för alla sjömän vilka arbetade i enlighet med svenska 
kollektivavtal. Detta innebar en avsevärd förbättring för sjömannen 
och möjliggjorde ett liv även utanför fartyget. Det som detta avtal fick 
som följd däremot var en avsevärd fördyrning för svenska rederier då 
det plötsligt åtgick två anställda per tjänst ombord.  
 

Vaktsystem 

Till sjöss används i huvudsak två olika vaktsystem ombord. Det är 
trevaktssystem och tvåvaktssystem, se tabell B2.2. Trevaktssystemet 
delar upp dygnet i sex vakter om fyra timmar per vakt. Dessa sex vakter 
delas av tre personer som då går fyra timmar vakt följt av åtta timmar 
ledighet. Normal uppdelning är i följande vakter, kl. 12 – 04, 04 – 08 
och 08 – 12. Detta innebär att en person som arbetar 12 – 4 gör det 
både på natten (00 – 04) och på eftermiddagen (12 – 16). 
Tvåvaktssystemet innebär att två personer delar på dygnets 24 timmar. 
Vakterna är normalt indelade i sextimmarspass, exempelvis 06 – 12 
och 12 – 18. Detta innebär att en av dem som går vakt alltid arbetar 
mellan 12 – 18 både på natten (00 – 06) och på eftermiddagen (12 – 
18). Utöver dem som går vakt kan det finnas en vaktfri befälhavare, 
men i de fartyg som studien genomförts på fanns det endast en 
befälhavare och en styrman som delade på dygnet i ett tvåvaktssystem.  
 
Tabell B2.2: Vaktsystem till sjöss 
Trevaktssystem  Tvåvaktssystem 
Person Klockslag  Person Klockslag 
Person 1 00 – 04  Person 1 00 – 06  
Person 2 04 – 08   Person 2 06 – 12  
Person 3 08 – 12   Person 1 12 – 18  
Person 1 12 – 16   Person 2 18 – 24  
Person 2 16 – 20     
Person 3 20 – 24     

 

Bemanning, en krympande skara ombord 

De senaste 30 åren har svensk sjöfart och internationell sjöfart stadigt 
minskat besättningarna ombord. Mycket har skett tack vare 
teknikförändringar och moderniseringar av fartyg, men det har inte 
alltid gått hand i hand med dygnetruntverksamhet vilket sjöfarten är. 
Sjöfarten bedrivs 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan året runt. 
Det innebär att det måste finnas personal ombord så att verksamheten 
kan upprätthållas, på ett adekvat, sätt så att inte säkerheten äventyras 
enbart för att det är fel tid på dygnet.  
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Den tekniska utvecklingen inom sjöfarten har precis som för andra 
näringar inneburit en betydande arbetsbesparing. Detta genom 
tekniska utvecklingar och hjälpmedel för drift och manövrering av 
fartyg, lasthantering och även annat nödvändigt arbete ombord. Inte 
enbart teknisk utveckling har lett fram till allt mer slimmade 
besättningar. Även en internationell konkurrenssituation har påverkat 
besättningarnas storlek. Ett fartyg som för trettio år sedan hade en 
besättning på 30 man eller mer seglar idag med besättningar om 12 till 
15 man.  
 
Tabell B2.3 Utveckling av bemanning och dess sammansättning samt storlek 
på äldre respektive modernare svenskflaggade coaster. 
Coaster om 2000 dwt år 
1980 

 Modern Coaster om 2000 
dwt år 2000 

Befälhavare 1  Befälhavare 1 
Styrmän 2  Styrman 1 
Tekniskchef 1  Matroser 3 
Motorman 1    
Matroser 4    
Kockstuert 1    
Total bemanning: 10   5 

 
Som synes i tabellen ovan har besättningen närmare halverats på 30 år, 
en utveckling vilket resulterat i att allt färre ska hantera samma 
arbetsmoment fast i andra former. Speciellt vid nödsituationer är detta 
en påtaglighet då alla besättningsmedlemmar är utnyttjade maximalt i 
säkerhetsorganisationen och därmed finns inte en backup vilket fanns 
tidigare. 
 
Den klart största påverkan på besättningens antal är automatisering, 
då främst av teknik i maskinrummet. Där maskinrum automatiserats 
har det inneburit, att det på flera fartyg inte finns något krav på en 
dedikerad maskinrumspersonal. Speciellt för de fartyg som ingår i 
föreliggande undersökning syns det tydligt. Då de mindre tonnaget inte 
behöver någon dedikerad maskinrumspersonal alls. Det har även 
pågått en ständig automatisering av en mängd andra funktioner, vi har 
teknisk utveckling på bryggan, datorisering av stödfunktioner för 
administration och daglig drift av fartyget för beställningar med mera. 
Vilket lett fram till en överlag minskad besättning även utanför den 
tekniska avdelningen. I takt med att driftsavdelningarna, maskin och 
däck, stadigt minskat, har också intendenturavdelningen minskat i 
likvärdig takt.  
 
Hur långt det går att dra ned bemanning finns det ingen direkt 
kunskap om. Vi har haft svenskflaggade fartyg vilka opererar med en 
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bemanning på fyra personer. Det finns exempel på oceangående 
mindre fartyg vilka haft en likvärdig bemanning, fyra personer. Bryter 
vi ned vad besättningen ska göra ombord uppstår ett antal 
frågeställningar kring hur de rent fysiskt kan klara av drift av fartyg 24 
timmar om dygnet. Koppla där till det underhåll vilket måste utföras 
för att utrustningen ska fungera tillfredställande. Just underhållet har 
visat sig vara en arbetsuppgift vilket inte ansetts som en prioriterad 
verksamhet för besättningen. I den utredning som redareföreningen i 
Sverige beställde kring en möjlig minskning av bemanningen i slutet av 
80-talet, pekade de på möjligheten att överföra löpande 
underhållsarbete från besättning till inhyrda företag, samt även öka på 
liggetid vid varvsbesök (SRF, 1988). Detta för att besättningen ombord 
inte skulle behöva lägga arbetstid på underhållsarbete ombord utan 
enbart fokusera på driften av fartyget.  
 
En intressant not från den fartygskategori vilken föreliggande 
undersökning behandlar är att de svenska fartygen alla haft mindre 
besättningar än de icke svenska fartygen. Detta ofta kopplat till att 
svenska fartyg inrättar dubbelbefattningar, där en person både har 
maskinutbildning och matrosbehörighet, eller att matros samtidigt 
verkar som kock ombord, något som är ovanligt utanför Sverige.  
 

Arbetstid ombord – en historisk cirkel 

Den speciella situation sjöfararna lever med ställer stora krav på 
arbetstidslagstiftning och uppföljning att den verkligen efterlevs. Med 
speciell situation menar jag att sjömannen lever ombord på sin 
arbetsplats hela tiden som denne arbetar ombord. Det innebär att 
sjömannen både spenderar arbetstid som fritid ombord på fartyget. 
Det finns alltså ingen möjlighet att lämna arbetsplatsen för en 
välbehövlig vila utan allt det sjömannen behöver måste finnas ombord. 
I detta fall spelar det givetvis en stor roll var fartyget färdas. Är det en 
större oljetanker på resa mellan Persiska Viken och USA eller är det ett 
fartyg som utgör kusttonnaget i Östersjön. Sjömannen ombord på 
oljetankern ser möjligen land vid rundningen av Godahoppsudden och 
sedan inte förrän ankomst till USA en månad senare. Här är 
isoleringen närmast total från omgivande samhälle, givetvis finns 
satellitkommunikation tillgänglig med möjlighet till samtal och kontakt 
via e-post. Sjömannen på kusttonnaget i Östersjön ser land varje dag, 
har flera hamndagar per vecka och kan därmed naturligt hålla 
kontakten med samhället. Gå och köpa tidning eller enbart befinna sig i 
samhället för att få tid ifrån fartyget.  
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Arbetstiden spelar en stor roll för hur sjömannen kommer att ha 
möjlighet att uppleva omgivande samhälle när möjligheten finns. 
Sjömannens arbetstid regleras ytterst via internationella 
överenskommelser i ILO och IMO samt inom EU. Dessa 
överenskommelser ställer samma krav på arbetstid, eller rättare sagt 
vilotid. Sjömannens tid ombord är uppdelad i två delar, vilotid och 
arbetstid. Det unika med sjömannens arbetstidsreglering är att som 
enda bransch regleras vilotiden och inte arbetstiden. Det innebär att 
det finns en minimigräns för vilotid per dygn, men ingen minimitid för 
arbetstid, så länge vilotiden inte blir mindre än kravet.  
 
Långt tillbaka i tiden reglerades inte sjömannens arbetstid alls. 
Ersättning betalades efter fullgjorda resor, då som procent på den 
intjäningen fartyget gjorde på den aktuella resan. Fast då är vi tillbaka 
på segelfartygens tid tidigt 1800-tal. Arbetstid eller främst betalning 
för arbetstiden har sedan mitten av 1800-talet varit en 
konkurrensfördel för vissa och en nackdel för andra. Till exempel en 
matroshyra för en skandinavisk matros låg 1840 på £1,5 medan en 
brittisk fick £2,5 per månad. Arbetstid utgjordes av tvåvaktssystem 
med arbetstid om minimum 12 timmar per dag. Tvåvaktssystemen var 
antingen uppdelade i fyratimmars pass alternativt sextimmarspass. I 
traditionell bemärkelse lika lång arbetstid som ledighet. (1919 
sjöarbetstidslag) 
 
Arbetstid för sjömannen har under åren internationellt diskuterats via 
ILO, då som ett samarbetsorgan för att gemensamt arbeta fram 
regelverk för arbetstid till sjöss. Till exempel vid Sjöfartskonferensen i 
Genève 1936, föreslogs att ett trevaktssystem skulle införas för alla 
fartyg över 2000 bruttoton och tvåvaktssystem i maskin på alla fartyg 
över 700 bruttoton. Detta resulterade i den smått revolutionerande 
svenska sjöarbetstidslagstiftning 1939 vilket innebar trevaktssystem för 
oceangående fartyg samt en arbetstid på 8 timmar per dag för de icke 
vaktindelade vilka arbetade som dagmän. Den svenska 
sjöarbetstidslagstiftningen skärptes strax efter andra världskriget 
genom 1948 års lag. Då infördes krav på att fartyg över 500 bruttoton 
skulle ha besättningen indelad i treskift och fartyg under 500 skulle ha 
fartygen indelade i tvåskift. En kritik mot lagstiftningen kom omgående 
från rederierna där de bland annat menade att fartygen inte var byggda 
för denna ökade besättning, då en stor del av tonnaget som påverkades, 
var äldre och ålderstiget. Svenska fartyg fick med denna lagstiftning en 
betydande ökning av besättningarna, 19 man mot 11 man för ett 
likvärdigt icke svenskt fartyg (Rinman & Brodefors, 1982).  
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Genom 1970 års Sjöarbetstidslag reglerades ytterligare arbetstiden, 
dagmän fick ordinarie arbetstid om max 40 timmar medan vaktindelad 
personal skulle fortsätta med sina 56 timmar per vecka. För personal 
på fartyg under 500 bruttoton fick arbetstiden utgöra upp till 24 
timmar på två dygn i följd när fartyget var till sjöss och åtta timmar vid 
dygn med hamnliggande eller ankomst avgång där fartyget ligger i 
hamn mer än halva dygnet. Utöver ordinarie arbetstid kunde 
ytterligare 13 timmar tas ut som övertid och ytterligare fem timmar 
övertid i enlighet med det då gällande kollektivavtalet.  
 

Vilotid istället för arbetstid 

Internationellt finns dels IMOs STCW 1978 as amended (IMO, 1978), 
ILOs Maritime Labour Convention (MLC 2006) och EG Rådets direktiv 
1999/63/EG som reglerar arbetstid- och vilotid ombord på fartyg. 
Sverige har sedan 1998 en Lag (1998:958) om vilotid för sjömän, som 
ersatte Sjöarbetstidslagen (1970:105). Den avgörande skillnaden 
mellan lagen om vilotid och sjöarbetstidslagen är att lagen om vilotid 
reglerar minimum vilotid och inte arbetstid. Lagen om vilotid säger i 
princip samma sak som ILO:s konvention MLC 2006 och det gör även 
Rådets direktiv 1998/63/EG och väsentligen STCW också. En viktig 
skillnad mellan STCW och MLC 2006 är vilka ombord som berörs av 
regleringen. MLC berör alla ombord oavsett befattning och 
arbetsuppgifter medan STCW endast berör vaktgående personal.  
 
ILO:s MLC 2006 regel 2.3 om sjömäns arbetstid och bemanning av 
fartyg ger antingen en möjlighet att räkna vilotid eller arbetstid. Största 
antalet arbetstimmar får inte överstiga 14 timmar under någon 
24timmarsperiod och 72 timmar under någon 7dagarsperiod, eller att 
vilotiden inte får understiga 10 timmar under någon 24timmarsperiod 
och 77 timmar under någon 7dagarsperiod. Vilotiden får delas upp i 
högst 2 delar varav den ena skall vara minst 6 timmar. Den svenska 
lagstiftningen maximerar den totala arbetstiden per år till 2496 
timmar, 48 timmar per vecka i genomsnitt. Vilket är betydligt mer än 
lagstiftning och kollektivavtal i land tillåter.  

Cirkeln slöts 

I samband med den internationella överenskommelsen om vilotid slöts 
cirkeln. Med ett slag tog den svenska och den europeiska sjöfarten flera 
steg tillbaka. Numera är inte sjömän arbetstidsreglerade utan istället 
vilotidsreglerade. Vilket får innebörden att allt som inte är vilotid är 
arbetstid, eftersom lagstiftningen inte reglerar arbetstidsuttaget utan 
begränsar vilotiden istället.  
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Tabell B2.4: Jämförelse mellan lag (1998:958) om vilotid för sjömän och 
sjöarbetslagstiftningen från 1970 
 Lag (1998:958) om 

vilotid för sjömän 
Sjöarbetstidslag 
(1970:105) 

 10 h vilotid per dygn 
innebär upp till 14 h 
arbetstid per dygn 

56 h arbetstid per vecka 
för vaktgående personal 

 Minimum 77 h vilotid per 
sjudagars period 

Möjligt att ta ut upp till 
13 h övertid per vecka 

 168 h på en vecka, 168 – 
77 ger total arbetstid på 
upp till: 

Ytterligare fem 
övertidstimmar enligt 
kollektivavtal 

   
Summa arbetstid 
(maximalt tillåten) 

91 timmar 74 timmar 

 
Övergången från Sjöarbetslagstiftning till lag om vilotid innebar i ett 
slag att den möjliga arbetstiden steg med 23 % till 91 timmar på en 
vecka. Det ska jämföras med en pilot vilket har en årsarbetstid om max 
2000 timmar och en blocktid12 om max 900 timmar (Lag (2005:426) 
om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget).  
 

Fatigue ombord 

Egentligen finns ingen klar allmängiltig definition av vad fatigue är för 
något. En del menar att det är något så enkelt som utmattning eller 
trötthet. Andra att det är mer komplicerat än så. The International 
Maritime Organisation (IMO) definierar fatigue enligt följande: 
 

“a reduction in physical and/or mental capability as the 
result of physical, mental or emotional exertion which may 
impair nearly all physical abilities including: strength; 
speed; reaction time; coordination; decision making; or 
balance.” (IMO, 2001, s. 4) 

 
Enligt SIRC (2006) skiljer man mellan två typer av fatigue, den akuta 
och den kroniska. Akut fatigue beror på ett flertal faktorer, dålig sömn 
eller brist på sömn, långa arbetstider, arbetstider förlagda till natten 
eller tidig morgon, arbetspass utan vila emellan, hög arbetsbelastning, 
arbete i högljudd miljö, vibrationer, sjögång eller akut sjukdom. 
Kronisk fatigue uppstår vid upprepad påverkan av akut fatigue utan 
tillräcklig vila/återhämtning. SIRC påvisar också bristen på en enhetlig 
standard att mäta fatigue på, både till sjöss och i land.  

                                                           
12 Blocktid: från det att ett flygplan börjar röra sig från parkeringsplatsen för att flygas, tills 
det stannar efter flygningen. 
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Fatigue är inget nytt för sjöfarten utan har rapporterats under en 
längre tid, med ökad fokusering de senaste åren. Grundstötningen av 
Exxon Valdes på Bligh Reef i Alaska 1989 är det första tillfälle inom 
sjöfarten som jag har kunnat hitta, där det i en olycksutredning 
refererades till fatigue som en tänkbar orsak till olyckan. Enligt 
olycksutredningen var det troligt att tjänstgörande styrman på bryggan 
var utsatt för fatigue då han endast fått fem – sex timmars sömn 
uppdelat på två sömnperioder under de 24 timmarna som föregick 
olyckan (NTSB 1989). Det ska klargöras att det, enligt rapporten, inte 
är den enda anledningen, utan en av flera. 
 
Ett flertal studier har genomförts på branscher utanför sjöfarten om 
påverkan av fatigue. Det har visat sig att akut fatigue resulterar i 
nedsatt uppmärksamhet, nedsatt reaktion och nedsatt säkerhet. 
Studier av skiftarbete visar att rörelsen mot mindre standardiserade 
arbetstider kräver en ökad förståelse för den adaptiva processen som 
människan måste gå igenom (Kecklund et. al., 2010). Till sjöss har man 
alltid varit utsatta för en icke standardiserad arbetstid där 24 timmars 
flexibilitet är en del av livet ombord. En studie genomförd av Folkard, 
Lombardi och Tucker (2005) visar på tre trender vid studier av 
skiftarbeten. Dels att det föreligger en högre risk för olyckor vid 
nattarbete, dels att risken för en olycka ökar vid upprepat skiftarbete 
på natten och dessutom att risken för en olycka ökar markant om 
arbetstiden överstiger åtta timmar under en 24timmars period.  
Vidare, enligt studien, är det kombinationen av dessa riskfaktorer som 
leder till nedsatt uppmärksamhet och minskat välbefinnande. Det sker 
också en ökning av risken att göra misstag när en person är utsatt för 
fatigue och utför en monoton rutinuppgift eller tvingas arbeta på 
natten. SIRC:s studie visar också att det är en exponentiellt ökad risk 
när arbetstiden överstiger nio timmar, den fördubblas vid 12 timmar 
och tredubblas vid 14 timmars arbetstid.   
 
En intressant aspekt som tas upp av Wadsworth et al (2006) är hur 
fatigue utvecklas under tjänstgöringsperioden ombord.  Deltagarna fick 
uppskatta sin trötthet vid två tillfällen per dygn, vid uppstigning och 
sänggående, och detta skedde både vid tjänstgöring ombord och under 
ledighet i land. Resultatet visar att uppskattad fatigue vid uppstigning 
ökar markant under första tjänstgöringsveckan och därefter planar 
ökningen ut. Däremot förändras inte uppskattad fatigue sänggående 
under tjänstgöringsperioden. För tjänstgöringsperioder kortare än 19 
dagar var mönstret tydligare än för de med längre 
tjänstgöringsperioder. Skillnaderna var mer markanta för de som 
arbetade natt än för de som arbetade dag. Enligt författarna tyder 
resultaten på att återhämtningen inte sker i normal takt under 
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tjänstgöring ombord. Detta kan leda till kronisk fatigue, som i 
slutändan minskar välbefinnandet och även kan leda till sjukdomar i 
framtiden. Återhämtning uppskattades också hos gruppen som 
genomförde studien vid ledighet hemma och den visade på minskad 
fatigue vid både uppstigning och sänggående från andra veckan efter 
att de kommit hem och sedan vidare under undersökningens gång.  
 

Fartyg och olyckor 

Totalt sett fanns det per den 30 oktober 2007 28 fartyg, i det svenska 
registret, som hade tillstånd att undvara både 2:e styrman och 3:e 
styrman. Dessa 28 fartyg utgörs av 13 torrlastfartyg, 3 ro-ro fartyg, 2 
bogserfartyg, 3 bunkerfartyg, 1 asfaltstanker, 2 mudderfartyg, 1 
kabelläggare, 1 undersökningsfartyg, 1 isbrytare och 1 skolfartyg. Det 
sker en stadig minskning av antalet svenskflaggade fartyg med tillstånd 
att undvara 2:e och 3:e styrman. 2003 var antalet fartyg 38 stycken, 
2007 återstod endast 28.  
 
Det hade varit lämpligt med en undersökning av antalet olyckor på 
fartyg enligt ovan. Men en utredning om olyckor över en längre period 
med dessa fartyg blir komplicerad och tidskrävande. Det kräver att 
varje fartyg följs tillbaka i tiden med dess skiftande namn och 
registrering. Samt att avregistrerade fartyg under tidsperioden också 
tas med i statistiken. För att ändå kunna åskådliggöra antalet olyckor 
med aktuell fartygsgrupp gjorde vi en schablonisering av fartygen. Vi 
fokuserade på torrlastfartyg mellan 500 och 2500 bruttotonnage. Detta 
då samtliga 13 torrlastfartyg som har tillstånd att framföra fartyget 
utan 2:e styrman är mellan 500 och 2500 bruttoton. Underlaget till 
antalet fartyg kommer från Sveriges skeppslista 1997 – 2006 
(Sjöfartsregistret 1997 – 2006). 
 
För handelsfartyg i segmentet 500 – 2500 bruttoton är det en stadig 
nedåtgående trend. 1997 fanns det totalt 33 fartyg mellan 500 – 2500 
bruttoton. Tio år senare har det antalet minskat till 16 st. Under samma 
tid var antalet fartyg mellan 2500 – 4500 bruttoton relativt jämt med 
endast små förändringar mellan åren. Kusttonnaget under svensk flagg 
har mer än halverats under perioden.  
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Figur B2.1: Antal Svenskregistrerade torrlastfartyg 500 – 4500 bruttoton 

 
Totalt under samma period har den svenskflaggade handelsflottan över 
500 bruttoton förändrats enligt figur B2.2, fiskefartyg inte 
medräknade. Underlaget kommer ifrån Sjöfartsverkets 
FartygsTillsynsSystem. Antalet fartyg minskade fram till 2000 för att 
sedan återigen öka och 2006 fanns 290 svenskregistrerade 
handelsfartyg över 500 bruttoton. I genomsnitt utgör fartyg mellan 
500 – 2500 9 % av den svenska handelsflottan under de studerande 
åren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur B2.2: Antal svenskregistrerade handelsfartyg över 500 bruttoton 
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Precis som antalet fartyg skiftar år för år skiftar också antalet olyckor 
betydligt. Eftersom det för 2006 fanns totalt 6513 svenskregistrerade 
fartyg har jag rensat olycksstatistiken från alla olyckor med fartyg 
under 500 bruttoton. Olycksstatistiken har också rensats från 
dubbletter, då en olycka som exempelvis initialt kan vara maskinhaveri 
men som i efterföljande läge resulterar i en grundstötning 
inrapporteras som två händelser. För svenskflaggade fartyg är det 6 
kap. 14 § i Sjölagen (SFS, 1994:1009) som reglerar när en händelse ska 
rapporteras.  
 
Som synes skiftar antalet olyckor rejält. 1998 och 2002 utmärker sig 
med 86 respektive 29 inrapporterade olyckor. De två åren hade 
jämförelsevis likvärdigt med antal registrerade fartyg, 277 mot 279 st. 
År med få inrapporterade olyckor som 2002 och 2006 var drygt 10 % 
av de svenskflaggade fartygen inblandade i en olycka. Ett dåligt år, om 
vi får använda den benämningen, som 1998 var 31 %, nästan en 
tredjedel, av de svenskflaggade fartygen inblandade i en olycka. 
Genomsnitt på tio år sker 57 olyckor per år för fartyg över 500 
bruttoton. Det ger en olycksfrekvens på 20 olyckor på 100 fartyg i 
genomsnitt per år. Samma siffra för fartyg mellan 500 – 2500 
bruttoton är 23 olyckor per 100 fartyg. Något fler men antalet olyckor 
är få, vilket innebär att varje olycka får stort utslag på resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur B2.3: Olyckor med Svenska handelsfartyg över 500 bruttoton 

 
Fokuserat på de mindre fartygen som föreliggande rapport handlar om 
ser utvecklingen ut enligt figur B2.4. Som figuren visar har antalet 
olyckor gått ned under perioden med undantag för 2001. Något som är 
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naturligt, eftersom antalet torrlastfartyg i det mindre segmentet, under 
2500 bruttoton, halverats på tio år. I jämförelsegruppen, torrlastfartyg 
mellan 2500 – 4500 bruttoton, har olyckorna gått ned från en 
remarkabelt hög nivå, i slutet av 90-talet, till en likvärdig nivå med hela 
handelsflottan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur B2.4: Olyckor med Svenska handelsfartyg 500 – 4500 bruttoton 

 
En typisk olycka för torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton är 
maskinhaveri följt av grundstötning alternativt kollision med kaj, bro 
och dylikt. För de tio år där vi sammanställt statistik, återkommer flera 
fartyg ett antal gånger. Som mest återkommer ett fartyg med åtta 
olyckor vid olika tidpunkter, fyra av dessa som maskinhaveri. Av de 60 
olyckor som skett mellan 1997 – 2006 är 21 grundstötningar, 14 
maskinhaveri och 10 kollisioner. Speciellt maskinhaveri och 
grundstötningar gör att fartyg mellan 500 – 2500 bruttoton sticker ut 
från mängden. Totalt skedde 95 maskinhaveri med svenska fartyg över 
500 bruttoton mellan åren 1997 – 2006. Av dessa var 14 med 
torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. Totalt för handelsflottan 
skedde 3 maskinhaverier per 100 fartyg, medan det för fartyg mellan 
500 – 2500 bruttoton skedde 5 maskinhaverier per 100 fartyg. En 
möjlig förklaring kan vara, att dessa fartyg inte behöver dedikerat 
maskinbefäl ombord. Vilket kan indikera att drift och underhåll av 
maskineriet kommer i andra hand.  
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Figur B2.5: Maskinhaverier med svenska fartyg över 500 bruttoton 1997 - 2006 

 
Likvärdigt resultat får vi om vi tittar på grundstötningar. Totalt mellan 
1997 – 2006 skedde 115 grundstötningar med svenska handelsfartyg 
över 500 bruttoton. Av dessa skedde 21 med torrlastfartyg mellan 500 
– 2500 bruttoton. För hela handelsflottan sker det 4 grundstötningar 
per 100 fartyg medan det för de mindre fartygen sker 8 
grundstötningar per 100 fartyg. Anmärkningsvärt höga siffror, vilket 
till viss del kan förklaras av att de mindre fartygen oftare trafikerar 
kustnära farvatten, samt till och från hamn, mer frekvent. Men det 
borde å sin sida innebära, att dessa fartyg skulle behöva högre krav på 
bemanning och utbildning på grund av det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur B2.6 Grundstötningar med svenska fartyg över 500 bruttoton 1997 – 2006 
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Totalt sker 8 grundstötningar och 5 maskinhaverier årligen per 100 
svenska torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. En 
överväldigande majoritet av alla rapporterade olyckor i svenska 
farvatten, sker med icke svenska fartyg. Mellan 1997 och 2006 skedde 
91 grundstötningar i svenska farvatten respektive 25 maskinhaverier 
med torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. Till grund för 
siffrorna ligger Sjöfartsverkets uppgifter, ett omfattande problem med 
statistiken är att utländska fartyg inte har rapporteringsskyldighet till 
svenska myndigheter. Vilket innebär att antalet faktiska händelser kan 
vara fler än de rapporterade. Ytterligare ett problem är att antalet 
fartyg som trafikerar svenska farvatten inte är känt. Det gör siffrorna 
svåra att relatera till, beroende på hur stor population de refererar till.  
 

Personolyckor 

Skador på fartyg är en sak och är relativt enkla att hantera. Där består 
de svåraste fallen av miljöskada som sker av utsläpp efter olyckorna. 
Däremot är de skador som sker på ombordvarande desto svårare att 
hantera. Personskadorna för svenska sjömän är betydligt högre än för 
alla andra arbetstagare i Sverige. Nedanstående diagram visar på den 
ojämna fördelning som är mellan arbetsskador för sjömän kontra 
förvärvsarbetande. Vi vet inte varför siffrorna varierar så mycket som 
de gör. Varför det 2006 kan ske över 2 skador/sjömän och att det två år 
senare är nere i strax över en skada/100 sjömän.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur B2.7, Antal arbetsskador/100 för aktiva sjömän och förvärvsarbetande 1999 – 

2008  
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En sak som gör det ytterst svårt att hantera personskador är, att det 
ombord sker en otroligt ojämn fördelning av olyckor. I ett av de 
rederier vilket deltog i föreliggande undersökningen skedde 2006 inte 
en enda personskada ombord, för att direkt i början av 2007 ske tre 
skador de första månaderna på året. Något som gör det svårt att 
hantera det förebyggande arbetet för rederierna. Det som påverkas är 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket kan stanna av om olyckorna 
går ned. En känsla av säkerhet smyger sig in och därmed är risken stor 
att det proaktiva arbetet stannar av.  
 

International Safety Management Code (ISM) 

Mot slutet av 1900-talet skedde en serie fartygsolyckor med främst 
större tankfartyg vilka fick stor inverkan på sjösäkerhetsarbetet, främst 
var det haverierna med Torrey Canyon (119 000 ton råolja utsläppt) 
1967, Jacob Maersk (88 000) 1975, Urqiuola (100 000) 1976, Amoco 
Cadiz (223 000) 1978, Indepenta (95 000) 1979, Irenes Serenade (100 
000) 1980, Exxon Valdes 1989, Haven (144 000) 1991, Aegan Sea (74 
000) 1992, Braer (85 000) 1993, Sea Empress (72 000) 1996, Erika (20 
000) 2002 samt Prestige (63 000) 2002. (International Tanker 
Owners´ Pollution Federation, 2007)  
 
Samtliga dessa olyckor med tankfartyg renderade stora rubriker med 
svartmålning av sjöfarten som en bransch med låg säkerhet, dåliga 
fartyg och risktagande utöver det lämpliga. Därtill kan vi lägga en serie 
med olyckor där passagerarfartyg varit inblandade i. Mest kända för 
oss i västvärlden är de olyckor som skett här i Väst Europa. Främst är 
det olyckorna med; Herald of Free Enterprise 1987 (193 personer 
förolyckades), Scandinavian Star 1990 (158 personer förolyckades) 
samt framför allt förlisningen av Estonia 1994 (852 personer 
förolyckades). Speciellt med tanke på ISMs tillkomst var det 
olycksutredningen med Herald of Free Enterprise som initierade det 
arbete som IMO igångsatte med tillkomsten av ISM.  
 
De olyckor som återfinns ovan resulterade i en legitimitetskris för 
sjöfarten, där speciellt tredje part drabbades hårt av olyckorna. 
Antingen via dödsfall som passagerare eller via skador vilket iland 
drivande olja skapade. Till detta kom också den förändrade 
fartygsregistrering, där globaliseringen fick innebörden att fartyg 
flyttades från traditionella nationella flaggstater till öppna register. Där 
en allt svagare flaggstatskontroll i de öppna registren öppnade upp 
möjligheten för fartygsägare, att undkomma den traditionellt starka 
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kontroll, med vilken nationella flaggstater traditionellt sett använt sig 
av. Sjöfarten behövde en skjuts uppåt i säkerhet och ett återskapande 
av legitimitet för verksamheten vilken skadats allvarligt av de 
återkommande olyckorna.  
 
I samband med utredningen av kapsejsningen av färjan Herald of Free 
Enterprise utanför Zeebrugges hamnmynning 1987, påpekades 
rederiledningens och landaktörernas ansvar för sjösäkerheten ombord. 
(Department of Transport, 1987) Speciellt den säkerhetskultur som 
fortplantar sig genom organisationen, där rederiledningens attityder 
direkt avspeglar sig i sjösäkerheten ombord på fartygen. Drivande i 
frågan mot den kommande ISM var Storbritannien, uppbackade av de 
nordiska flaggstaterna, Sverige, Norge, Danmark och Finland samt 
även av Nederländerna, Australien, Japan och Tyskland.  
 
Bakgrunden till hela tillkomsten av ISM var att en allt ökad 
landbaserad verksamhet direkt påverkade fartyget. Det var främst ny 
teknik och det moderna logistiktänkandet, som gjorde att 
arbetsuppgifter kring främst lastplanering, lasthantering och även 
reseplanering för fartygen allt mer skedde i land. Arbetsfördelningen 
mellan besättning och landorganisation hade därmed förskjutits från 
besättning till landorganisation utan att ansvarsfördelningen juridiskt 
följt med. Denna ”nya” ansvarsfördelning hade inte heller formaliserats 
via regelverk eller lagstiftning. Till denna omfördelning av 
arbetsuppgifter utan ansvarstilldelning kom även den från 1970-talet 
starkt reducerade besättningsnumerären att spela stor roll. Schedules  
för fartyg och arbetstid ombord pressades för att minimera kostnader, 
varpå inskolning av ny personal pressats till ett minimum. Även att 
reducerade besättningar innebar att allt fler ombord skulle klara av allt 
fler arbetsmoment vid normaldrift som vid nödsituationer.  
 
Fortlöpande under slutet av 1980-talet och inledningen av 1990-talet 
bearbetades förslagen intensivt för att slutligt godta förslaget. IMO 
antog slutligen i november 1993 resolution A. 741 (18) under 
beteckningen ”the International Safety Management Code”. (IMO, 
1993b) I IMO enades man också relativt snabbt om hur denna nya 
resolution skulle göras tvingande. Detta skulle ske genom ett nytt 
kapitel i SOLAS. Vilket ansågs som det mest effektiva sätt att använda. 
Vid SOLAS-konferensen i maj 1994 antogs kapitlet som ett tillägg, 
”amendment” till konventionen, varpå grunden för ISM också blev 
tvingande för medlemsstaterna.  
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ISM – syfte  

Huvudsyftet med tillkomsten av ISM var att stärka sjösäkerheten 
globalt, detta genom att skapa en miniminivå med vilken sjöfarten 
skulle operera. Den imageförlust som sjöfarten drabbats av under 70- 
och 80-talet skulle återtas genom att skapa en förbättrad och global 
standard för sjösäkerhet. Dess huvudsyfte framlades i resolution A. 788 
(19) att:  
 

”The application of the ISM Code should support and 
encourage the development of a safety culture in shipping. 
Success factors for the development of a safety culture are, 
inter alia, commitment, values and beliefs”. (IMO, 1995, 
Introduction)  

 
Betoningen ligger på uppbyggandet av en säkerhetskultur som 
fundament vilken stärker sjösäkerheten global. Speciellt är det just 
helhetstänkandet som är det fundamentala i ISM, där den starkt 
betonar mänskligt/organisatoriska element som grundläggande för 
sjösäkerheten.  
 
Huvudsyftet med ISM får anses vara att skapa en gemensam grund för 
sjöfarten i fråga om säkerhet. Senare forskning har visat att denna 
grundnivå redan var uppnådd av ett flertal seriösa rederier, vilka redan 
före ISMs tillkomst arbetade på ett likartat sätt med de intentioner 
vilka ISM drog upp. (Se: Jense, 2006 och 2007) Som nytänkande är 
ISM för sjöfarten ny men inte för landbaserad verksamhet. Främst kan 
vi se fem områden där den huvudsakligen inför ett nytt tänkande inom 
sjöfarten.  

1. Det operativa och det mänskliga elementet inom sjöfarten 
betonas.  

2. Att en fartygsoperatör med sina fartyg ska ses som ett system 
eller en och samma organisation 

3. ISM lägger huvudansvaret för säker fartygsdrift på 
managementnivå i landorganisationen 

4. Att varje rederi och fartygsägare ska ha en DP (Designated 
Person) som länk mellan land och fartyg, där DP:en samordnar 
det löpande säkerhetsarbetet och som agerar 
kommunikationslänk mellan land och fartyg 

5. Obligatorisk implementering, certifiering och att 
säkerhetsarbetet ska dokumenteras skriftligen.  
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Utöver detta ses ISM som ett paraplydokument som stadgar att alla i 
kraft gällande regler och resolutioner ska efterlevas. Vilket innebär att 
säkerhetsarbetet som utförs ska tillgodose att de garanterar:  
 

”…compliance with mandatory rules and regulations”. (IMO, 
1993b, kap. 1.2.3.1)  

 
Vilket kan anses som högst märkligt, att den refererar till att alla andra 
regler ska efterlevas. Dock får det ses som en förstärkning av 
andemeningen i ISM att stärka sjösäkerheten. Vilket får till följd att 
ISM inte efterlevs om inte alla andra regler också efterlevs. Det ska 
alltså inte gå att krypa vid sidan om någon regel för att ändå komma 
runt och bli certifierad i enlighet med ISM.  
 
Sedan tillkomsten av ISM och dess ursprungliga utgåva 1997 har en 
revidering gjorts, den så kallade ”2002 edition”. Vilken ytterligare är i 
revidering igen. Den stora skillnaden som kom 2002, var att ett antal 
guidelines införlivades. Den förändring som nu är på gång innehåller i 
huvudsak två förändringar. Dels att specificera minimikraven för de 
faktiska kompetenskraven för en DP samt också striktare 
tillämpningsanvisningar för fartygsoperatörernas företagsinterna 
implementering av ISM (Anderson, 2005).  
 

ISM och dess innebörd 

ISM som gäller nu, 2002 års version är uppdelad i två avdelningar. 
Första avdelningen innehållande kapitel 1 – 12 vänder sig i huvudsak 
till fartygsoperatörerna och hur de ska implementera ISM. Den andra 
avdelningen som är nytillkommen i utgåvan, är avsedd för 
flaggstatsmyndigheter eller av dessa utsedd annan certifierande part. 
För fartygen, vilket jag fokuserar på i föreliggande undersökning, är det 
i huvudsak säkerhetsarbetet i hela rederiet som ISM syftar till att 
förbättra.  
 
Hela andemeningen är att skapa ett proaktivt arbetssätt för att främja 
säkerhetsutvecklingen inom branschen. Dess grundläggande funktion 
stadgas i inledningen av kapitel 1:  
 

”The objectives of the Code are to ensure safety at sea, 
prevention of human injury or loss of life and avoidance of 
damage to the environment, in particular the marine 
environment and to property”. (IMO, 1993b, Kap. 1.2.1)  

 



162 

Innebörden är att det genom fortlöpande åtgärder för säker fartygsdrift 
och en säker arbetsmiljö skapas ett klimat som främjar säkerheten. 
Vidare är det också sagt att fartygsägaren/fartygsoperatören ska 
identifiera och förebygga de risker som kan vara förknippade med sin 
verksamhet.  
 
En viktig formulering är dess fokus på fartygsägaren, ”Company”, eller 
av en speciellt utpekad part som reellt sett är ansvarig för 
fartygsdriften, det vill säga om driften inte sköts av ägaren utan av en 
fartygsoperatör i form av ett managementföretag. Det är alltså den 
faktiske fartygsoperatören som enligt ISM är huvudansvarig för att 
fartyget ifråga uppfyller säkerhetsarbetet i ISMs andemening. Det är 
fartygsägarens skyldighet att till flaggstatsmyndigheten ange vem som 
är fartygsoperatör och med det ansvarig för säkerhetsarbetet i enlighet 
med ISM. Vidare är det inte enbart det faktiska säkerhetsarbetet 
ombord som ständigt ska utvecklas utan även det kunnande som finns 
såväl ombord som i landorganisationen. Eller som ISM uttrycker det:  
 

”…continuously improve safety management skills of 
personnel ashore and aboard ships…” (IMO. 1993b, Kap. 
1.2.2.3) 

 
Det centrala i konceptet är att fartygsoperatören, “Company”, ska 
upprätta en policy för säker fartygsdrift. Policyn ska skriftligt 
dokumenteras i ett ”Safety Management System” (SMS) vilket både 
ska omfatta landorganisation som fartyg. Till stora delar innebär det 
att SMS:n blir fartygsspecifik, då den stora komplexiteten inom 
sjöfarten gör varje fartyg unikt. Det är genom procedurer för säker 
fartygsoperation som risker ska undvikas. Detta ska ske genom att 
risker identifieras genom instruktioner och procedurer vilka leder fram 
till miljöskydd- som säkerhetspolicys. Viktigt är att kommunikation 
och auktoritetsrelationer ombord och mellan fartyg och 
landorganisation är klart definierade.  
 
Två vitala punkter inom ISM är dels, vilka befogenheter och resurser 
rederiets Designated Person (DP) ges, och att observerade svagheter 
och avvikelser som kan innebära en säkerhetsrisk ombord rapporteras 
genom så kallad avvikelserapportering. Den person som av rederiet 
(Company) utses som DP ska ha tillräckligliga befogenheter och 
resurser tilldelade och denne ska ha direkt access till rederiets högsta 
ledning. Rederiets DP ska tillgodose att fartygen implementerar och 
upprätthåller rederiets säkerhets- och miljöpolicy. Medan det är 
befälhavarens ansvar att det ombord implementeras och upprätthålls.  
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I efterföljandet av i SMS manualens säkerhets- och miljöpolicy gäller 
det för fartygets besättning, att svagheter och säkerhetsbrister 
rapporteras i enlighet med rederiets avvikelserapportering och att 
dessa åtgärdas. I detta fall åligger det fartygsoperatören att tillgodose 
att befälhavare, DP och besättning innehar nödvändig träning och 
kunskap i rederiets miljö- och säkerhetspolicy. Detta innebär dels att 
nypåmönstrad personal ska ges erforderlig introduktionsutbildning.  
 

”…new personnel and personnel transferred to new 
assignments related to safety and protection of the 
environment are given proper familiarisation with their 
duties…” (IMO, 1993b, Kap. 6.3)  

 
Vidare är det även vitalt inom ISM att all personal involverad i 
rederiets SMS-system ges adekvat träning. Träning och information 
om rederiets SMS-system ska ges i antingen fartygets arbetsspråk eller 
i ett språk som personalen förstår. Språket är även viktigt i övriga 
hänseenden än i den inledande familiariseringen eftersom ISM säger 
att personalen ombord ska kunna kommunicera effektivt i sin 
yrkesutövning,  
 

”The company should ensure that the ship´s personnel are 
able to communicate effectively in the execution of their 
duties related to the safety management system”. (IMO, 
1993b, Kap. 6.7)  

 
Det är i detta hänseende också viktigt att poängtera att 
vidareutbildning ska vara en naturlig del i rederiets säkerhetsarbete, 
detta då: 
 

”…the company should continuously improve safety-
management skills of personnel ashore and on board 
ships…” (IMO, 1993b, Kap. 1.2.2.3)  

 
Den som tar del av ISMs struktur och uppdelning, kan inte missa att 
det är personalen ombord, ledningen av rederiet (management) och 
organisationen, vilket innefattar besättning ombord och ledning av 
rederiet som helhet vilket är de vitala nycklarna i fartygsoperationen. 
Det är genom att stärka människans roll som ISM fyller sitt syfte. Det 
ser vi om vi tittar tillbaka på olyckan med färjan Herald of Free 
Enterprise där utredningen pekade på flera fatala missgrepp i rederiets 
högsta ledning. En ledning som, enligt utredningen, inte innehade 
erforderlig kunskap och erfarenhet av sjöfart och drift av avancerade 
sociotekniska system. (Department of Transport, 1987)  
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Till avslutning ger ISM och via de SMS manualer vilka är framarbetade 
ur ISM en viktig not om att det är genom en kontinuerlig förbättring av 
rederiets och fartygets säkerhetssystem, som sjösäkerheten förbättras 
och det är det som ISM eftersträvar, det vill säga ett proaktivt 
arbetssätt. Detta genom att ISM pekar på att rederiet ska etablera 
procedurer för att implementera korrigerande aktiviteter.  
 

”The Company should establish procedures for the 
implementation of corrective action” (IMO, 1993b, kap. 9.2) 
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”mot nya äventyr och minnesförluster” 
(Asplund, 2002b) 
 

 



 

Säkerhetskultur i Östersjöfart
En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och 
arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar  
Östersjön.

Licentiatavhandling Fredrik Hjorth 

Available from
School of engineering
Linnæus University

        Säkerhetskultur i Ö
stersjöfart  - En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor om

bord på fartyg som
 trafikerar Ö

stersjön. 
                                             2012 

School of Engineering
Report No. 12,  2012
ISBN: 978-91-86983-33-8




