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Abstract  

Syftet med denna studie har varit att, med utgångspunkt från marinens haveristatistik för grundstötningar, 
söka dominerande riskfaktorer för fartygens framförande, se i vilken omfattning uppföljning genomförs 
och hur dragna erfarenheten används och kan utvecklas inom militär sjöfart. Vi har även undersökt om det 
går att finna några gemensamma orsakssamband mellan olika attribut för fartyg som grundstöter. 
 
De viktigaste iakttagelserna i studierna är att: 
 

• risker i samband med praktisk navigationsutbildning i skärgård bör analyseras vidare, varvid 
kommunicerade färdighetsnivåer, dess bibehållande och examination utgör centrala delar 

• risker i samband med omorganiseringar och nya organisationer bör klarläggas 
• risker vid nya fartygssystem eller metoder bör analyseras 
• avvikelsesystemet i Försvarsmaktens sjösäkerhetssystem kan i sig angränsa till större avvikelse 
• systemet fungerar inte fullt ut, då förmågan brister i att långsiktigt och systematiskt identifiera, 

analysera och förankra betydelsefull kunskap 
• avvikelserapporteringssystemet, DIUS-M, har stora brister. Återrapportering, revisionsresultat och 

rapportering av ”närahändelser/near misses” inom nautik saknas i stort sett helt. Hanteringen av 
förbättringsförslag inryms inte i DIUS-M. Detta har sammantaget sannolikt givit en låg 
rapporteringsbenägenhet. Rapporterna är inte alltid primärdata 

• sjösäkerhetssystemet saknar balans mellan korrigerande åtgärder och ”Lessons Learned” 
• trender kan ej statistiskt visas i förhållande mot fartygens nyttjande och således är resultat av 

åtgärder svåra att överblicka 
• upprepade anmärkningar i revisionsresultat för avvikelsehanteringen kvarstår 
• erfarenheter ur sjösäkerhetssystemet och nautik behandlas inte i marinens erfarenhetsprocess 
• klassificering av ”performance shaping factors” saknas i analyserna, vilket försvårar statistisk 

tolkning 
• verksamheten rörande förbättringsförlag är idag otydlig och disharmoniserar helt i styrande 

dokument 
• införandet av gemensamma regler för militär sjöfart har förbättrat fartygens nautisk-tekniska status 

och sannolikt minimerat olyckor. 
 

Vi har inte funnit några beskrivna metoder för att hindra ett sluttande plan, s.k. negativ nedärvning, 
rörande färdigheter inom den praktiska navigationskonsten, efter att den programbundna 
sjöofficersutbildningen genomförts. Detta trots att högre krav på både färdighet och erfarenheter finns. 
Rollerna som skapar lärande behöver identifieras, beskrivas och kravsättas på ett tydligare sätt 
Tillräckliga resurser finns för att med små medel kunna starta en levande avvikelsehantering och 
erfarenhetsprocess.  
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Delresultatet visade att marinens fartyg grundstöter oftare då någon form av navigationsutbildning 
genomförs och att analyserna ofta avslutats där de ur ett evalueringsperspektiv börjar bli intressanta. 
Utifrån det påträffade sambanden genomfördes några försök att reda ut gångtider och exponeringstider 
för riskattributet utbildning. Vidare undersöktes förekomsten av utvärderingsmodeller för sjöfarten samt 
marinens möjlighet till att erfarenhetshantera sitt avvikelsesystem. 
 
En ansats till förslag om erfarenhetshantering för att avvikelsesystemet skall uppfylla Försvarsmaktens 
manual sjösäkerhet (FMMS) redovisas. 
 

Nyckelord: 

sjösäkerhetssystem, avvikelser, risker, erfarenheter, suboptimering, utbildning och lärande. 
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Abstract  

The aim of this study has been that, starting from a marine accident statistics for the groundings, searching 
dominant risk factors for ships' performance, see the extent to which follow-up is carried out and how it 
uses and can be drawn from experience developing within military shipping. We have also examined 
whether it is possible to find some common causal link between the various attributes of the ship 
groundings/stranding.  
 
The main findings of this study : 

• risks associated with practical navigation practice in the archipelago should be analyzed further.   
Skill levels and examination forms are the central parts 

• risks in connection with reorganization and new organizations have to be clarified 
• risks from new ship systems or new navigational methods should be analyzed 
• SMS system in the armed forces may have probably major “non-conformities” 
• the system does not work fully: capacity gaps in the long term to systematically identify, analyze 

and take care of important knowledge 
• the reporting system, DIUS-M, has major shortcomings. Feedback, audit results and reporting of 

"near misses" within nautical missing almost completely. The handling of the suggestions for 
improvements is not included in DIUS-M. This has probably given a low overall reporting tendency. 
The reports are not always the primary data 

• lacks balance between rules of corrections and "Lessons Learned" 
• trends cannot statistically shown in relation to the use of the ships and are difficult to visualize 
• repeated identical audit results for the safety management system (SMS) itself as non-

confirmative 
• lessons learned from the SMS system and are not take care of  in the Navy’s nautical lessons-

learned process 
• classification of "performance shaping factors" are missing from the analyses 
• activity concerning improvement publishers is today unclear and gaping completely in the 

documents 
• the introduction of common rules for military shipping has improved the ships ' nautical-technical 

status and likely minimized casualties. 
 
We have not found any procedures to prevent a sloped plane, so-called “negative inheritance”, concerning 
practical navigation skills in the arts, after the sea officers training. This is despite the fact that the navy has 
higher demands on both skill and experience. The learning syllabus needs to be identified, described and 
better demanded. 
 
The Armed Forces have resources to launch a working SMS and lessons-learned process.  
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A part result showed that the Navy ship grounds more frequently when any form of navigation training is 
conducted and that analyses often terminated where they from an evaluation perspective begins to 
become interesting. Based on the found relations we do attempts to sort out sea going hours and exposure 
times for risks when training navigation onboard. It was further examined the presence of evaluation 
models for maritime traffic, as well as the Navy's ability to evaluate its deviation system. 
 
A proposal for adding a Lessons Learned model to the reporting system for meet the skills of the armed 
forces SMS (FMMS) is shown. 
 

Keywords:   

Safety systems; anomalies; risks; experiences; sub optimizing; education and learning  
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Fo rord 

Denna studie är resultatet av vårt examensarbete inom sjökaptensutbildningen vid Sjöfartshögskolan i 
Kalmar, Linnéuniversitetet. Samtliga som arbetat med studien arbetar vid Sjöstridsskolan och engagerade i 
utbildning av personal som arbetar eller i framtiden är planerade att arbeta i nautiska befattningar. Vi har 
även själva blivit utbildade och verkat inom marinen under hela den epok som studien avser. Att vi inom 
marinen haft olika bakgrund, har vi under arbetenas gång konstaterat varit till stor fördel. 
 
Grunden till ämnesval och frågeställningar är den brist på relevant statistisk uppföljning som en av oss 
upplevde i samband med de förbättringsarbeten1 som härrörde från en serie allvarliga olyckor i början och 
mitten på 2000-talet. I samband med dessa allvarliga olyckor har även djupanalyser av bland annat 
attityder och säkerhetskultur2 skett. Likaså har både rekryteringsprocesser3 och vissa praktiska 
navigationsutbildningar genomlysts vid olika tillfällen, bland annat av Statens haverikommission (SHK)4.  
 
Frågan rörande om orsakssammanhang och risker skulle kunna identifierats med stöd av avvikelser och 
tillhörande erfarenhetshantering, borde enligt oss få större fokus för att kunna verka proaktivt, alltså 
förebyggande. Likaså bör den intressanta frågeställningen om varför inte olyckor inträffat kunna sökas, ett 
minst lika viktigt fokus. 
 
Motivet accepterades av alla deltagare trots att examensarbetet sannolikt skulle bli mer omfattande och 
tidskrävande än en normal uppsats för nivån. Efter att ha presenterat idén bakom studien för marinens 
produktionsledning har vi erhållit ett omfattande underlag av haverirapporter och analyser. Studien är 
därför i akt och mening avsedd att vara en utgångspunkt för att se nyttan av en systematisk 
evalueringsprocess, söka förslag till dito samt att presentera angelägna frågeställningar inför framtiden. Vi 
anser att Försvarsmakten har möjligheten att i stor omfattning följa och evaluera utbildning och träning för 
den personal de själva utbildar tills de slutar sin anställning. Förslaget till process torde därför vara till stor 
nytta för att finna en balanserad och således effektiv utbildning till exempel inom sjösäkerhet och nautik. 
 
Vi vill framför allt tacka för det öppenhjärtiga bemötande vi fått från Försvarsmaktens DP, Henrik Undén 
och chefen för den militära sjösäkerhetsinspektionen, Mikael Wendel vid insamlandet av fakta. 
 
Vi vill också framföra ett tack till Jörgen Zachau vid Transportstyrelsen för uppgifter om driften av INSJÖ, 
den civila svenska sjöfartens erfarenhetsbank.  
 
Vi hoppas att med detta arbete kunna ge utvecklingsförslag till förbättringar inom försvarsmaktens 
sjösäkerhetssystem, dess avvikelse- och erfarenhetshantering samt evalueringsprocesser mot anknytande 
utbildning. Vår förhoppning är att arbetet skall kunna utmynna i en fortsättning för levande och hållbara 
processer kring återhämtning och överföring av erfarenheter inom sjösäkerhetsområdet. Förhoppningsvis 
kan detta även ge stöd till framtida forsknings- och utvecklingsprojekt. 
 
Författarna vill gemensamt och med tydlighet poängtera att identifierade risker eller problemområden inte 
nödvändigtvis behöver innebära att kärnan i själva professionalismens direkta utövande skall tolkas som 
undermålig.  
 
Karlskrona den 18 april 2011 
 
Författarna 

                                                           
1 AG Stridsbåt (arbetsgrupp sammansatt efter en allvarlig kollision mellan två stridsbåtar i Stockholms skärgård 2004, se vidare SHK rapport 
RM 2006:01) 
2 Actea Consulting (2007) Slutrapport Verksamhetssäkerhetsanalys Amfibiesystemet (Actea-07-99-01-088-AA) 
3 Försvarsmaktens rekryteringscentrum, RekryC, Utredning 2006-09-13, RekryC 14 991:801 68, Bilaga 1 
4 SHK Statens haverikommission, SHK Rapport RM 2006:01, ISSN 1400-5727 och SHK Rapport RM 2004:01, ISSN 1400-5735 
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“Safety is the sum of the accidents that do not occur.” (Erik Hollnagel, 2006) 
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Definitioner och fo rkortningar 

BRM/MCRM Bridge Resource Management/Maritime Crew Resource Management. Kurs mot 
gemensam insikt i mänskliga beteenden kopplat mot ledarskap och arbeten ombord för 
besättningar 

Båtchef Militär benämning för befälhavare på fartyg under 40 deplacementston 
DIUS-M Drift, Information & Underhållsstöd System för Marinen 
DP Designated Person. Rederiets ISM-ansvariga. 
ECDIS Electronic Chart Display and Information System 
Fartyg I arbetet används begreppet fartyg enligt den civila definitionen, d.v.s. en farkost som 

används till eller kan användas till transport på vatten 
Fartygschef Militär benämning för befälhavare på fartyg över 40 deplacementston 
FM Försvarsmakten 
FMMS Försvarsmaktens manual sjösäkerhet 
HF Human Factors 
HKV Försvarsmaktens högkvarter 
IBS Integrated Bridge System 
IMO  International Maritime Organization 
ISM International Safety Management Code  
MAIB Marine Accident Investigation Branch, UK departemet for transport 
Prod M Marinens produktionsledning  
PSF Performance Shaping Factor  
RMS Regler för militär sjöfart 
SHK Statens haverikommission 
SjöI Militära sjösäkerhetsinspektionen 
SjösäkO Sjösäkerhetsofficer. En form av DP på lokal förbandsnivå 
SMS Safety Management System 
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea. IMO regulations concerning the safe 

constuction and equipment of ships  
SWEDI Försvarsmaktens intranät 
TSFS Transportstyrelsens författningssamling 
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1 INLEDNING 

 
Detta kapitel introducerar läsaren till studien och dess sammanhang inom undersökningsområdet. I 
kapitlets senare delar förklaras problemformulering, syfte och forskningsfrågor, vilka avgränsningar som 
gjorts samt vilka metoder som använts. Kapitlet avslutas med diskussioner runt källmaterialet och 
angränsande forskning. 

1.1 Bakgrund 

Termen sjösäkerhet känns sannolikt för de flesta människor som ett bekant uttryck; men redan genom att 
be någon definiera vad det egentligen är så stöter man på problem. Då det de facto inte har funnits någon 
exakt definition av termen sjösäkerhet5, har organisationer kunnat identifiera och utforma övergripande 
sjösäkerhetsmål med olika status. Vad sjösäkerhet är har alltså kunnat tolkas olika egentligen ned till 
individnivå. Oemotsagt torde det finnas en rimlig koppling mellan sjösäkerhet och stridseffekt för våra 
sjögående förband; går man på grund med ett beredskapsfartyg kan dess stridseffekt nedgå eller under viss 
tid helt försvinna. Detta skulle likväl kunna utgöra en totalförlust av stridseffekt i ett område som skall 
kontrolleras av ett modernt örlogsfartyg. 
 
Genom historien har termen sjösäkerhet utvecklats till att omfatta allt vidare områden. Från förlisningen 
av Royal Mail Steamer Titanic år 1912, har regelverken inom sjösäkerheten internationaliserats med en 
minsta gemensam nämnare i konventionen SOLAS. Den första utgåvan från 1914 omfattade, av naturliga 
skäl, krav på antal livbåtar, nödutrustning tillsammans med säkerhetsrutiner och krav om radiopassning. 
Idag, snart 100 år senare, efter många miljökatastrofer och många förspillda liv, omfattar SOLAS avsevärt 
mycket mer. Bland de senast implementerade kravställningarna tillhör kapitel IX rörande 
säkerhetsorganisationskoden, ISM-Code6, för säker drift av fartyg och förhindrande av vattenförorening. 
Översättningen av förkortningen och begreppet ISM-Code till svenska språket, borde enligt vedertaget 
språkbruk vara ”internationella regler för (sjö)säkerhetsledning”; önskvärt med den relevanta tilläggstexten 
”för rederier och fartyg”.  
 
Tillämpningen och arbetssättet i ISM-Code handlar till stor del om att söka säkerställa och utveckla 
sjösäkerheten inom rederierna och deras fartyg, genom att i manualer beskriva hur man skall göra för att 
uppfylla reglerna, följa vad man har beskrivit och kunna bevisa att man gjort som man beskrivit7. Funna 
avvikelser både rörande säkerheten och systemet (manualerna) måste naturligtvis rapporteras och 
återkopplas. Genom reglernas krav på avvikelsesystem bildas drivmotorn i sjösäkerhetssystemet; alltså ett 
lärande och korrigerande system. Grundtanken med avvikelserapportering är att en avvikelse praktiskt 
taget aldrig är en slump eller en ren olyckshändelse. I stället är ett tillbud eller en olycka orsaksbundet till 
människa, materiel och yttre miljöfaktorer eller kombinationer av dessa. Därför är flertalet av inträffade 
avvikelser möjliga att förebygga. Avvikelsehanteringen är således en av de mest centrala delarna i ISM-
Code.  
 
Även om örlogsfartyg är undantagna reglerna, har den svenska Försvarsmakten (FM) reglerat att det 
militära sjösäkerhetssystemet8 ska uppfylla minst samma krav som återfinns i den civilt och internationellt 
tillämpade ISM-Code.  
 
Genom de i reglerna kravsatta sjösäkerhetssystemen formaliseras ansvaret för sjösäkerheten i en större 
omfattning mellan rederi och fartyg. För både den civila och den militära sjöfarten borde därför ISM-Code 

                                                           
5
 Praetorius, Gesa (2009) The subjekt, not just an object: Maritime Safety in the Vessel Traffic Service Domain,    Linköping University 

Elektronic Press, Linköping, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-53165 
6 International Safety Management (ISM) Code 2002,  motsvaras EU-gemensamt av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
336/2006. I annan litteratur ofta benämnt som ISM-koden [sic] 
7 Föreläsning vid kurs i marin auditering vecka 48, 2010, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan  
8 Regler för militär sjöfart – sjösäkerhetssystem (RMS-S) 2010, http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-S.pdf 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-53165
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-S.pdf
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inneburit ett paradigmskifte mot en likartad syn på och hanteringen av sjösäkerhet mellan ledningar 
(rederier och förbandsledningar) och utövare (fartyg och fartygsbesättningar).  Det kan inte heller uteslutas 
att befintliga säkerhetskulturer påverkats i någon riktning. 
 
Vi har velat skapa en bild av hur den militära sjösäkerhetens avvikelsehantering reellt utvecklats till idag. Vi 
har även sökt att identifiera signifikanta risker, mekanismer och faktorer som kan verka negativt eller 
positivt mot den militära sjösäkerheten, såsom neddragningar, omorganisationer, nya fartygssystem eller 
utbildningsförhållanden. Vi har naturligtvis lämnat öppet för observationer under arbetenas gång. 

1.2 Problemformuleringar 

Rapporter efter avvikelser, katastrofer, olyckor, haverier, tillbud och observationer eller förbättringsförslag 
är inga nyheter, det är inte heller det faktum att de flesta allvarligare avvikelserna på något sätt undersöks. 
Försvarsmakten utgör här inget undantag.  
 
Grundbulten i de sjösäkerhetsrelaterade reglerna i SOLAS är tillkomna som reaktiva och korrigerande 
åtgärder efter det som uppfattats som allvarliga händelser, alltså reaktioner på katastrofer eller olyckor, 
där även opinionsbildning kan ha spelat en roll. Utvecklingen inom det militära regelverket kan ha liknande 
grund. Vi utvecklar detta i en syntes mellan undersökning 1, 2 och 3 för att finna förslag till att förbättra 
sjösäkerhetsledningssystemets möjlighet att arbeta förebyggande i en större omfattning.  
 
ISM-Code har i sig inget krav på gemensam erfarenhetshantering utöver den ram den är avsedd att fungera 
i; rederi och fartyg. Redarrollen har genom undersökningsepoken 1987 till nutid bytt plats från olika nivåer 
till central Försvarsmaktsnivå (marinledningen). Funktioner, roller, ansvar och upparbetade 
kommunikationsvägar kan sannolikt ha ändrats vilket skulle kunna äventyra organisationens utspridda 
erfarenheter; kort och gott, den oskrivna breda beprövade erfarenhet som ”suttit i huvudet” på olika 
befattningshavare. Den samlade bilden av sjösäkerhetsrelaterade erfarenheter, om den finns, vill vi försöka 
få något grepp över. 
 
Synen på orsakssammanhang för avvikelser har under de tre senaste decennierna utvecklats generellt 
inom området verksamhetssäkerhet. I de flesta litteraturstudier, utan att nämna någon speciell, anges 
genomgående allvarliga olyckor inom kärnkraftsindustrin och inom luftfarten ligga bakom utvecklingen. 
Allmänt vedertagna modeller för att beskriva olycksutveckling har bland annat varit James Reasons 
Schweizerostmodell, Accident Causation Model och Reasonmodellen9. Har avvikelserapporternas 
utformning och användbarhet ur rapportörs-, utrednings- och analyssynpunkt utvecklats att passa denna 
syn? Används Försvarsmaktens experter inom Human Factors för att stödja utformningen av 
avvikelsehanteringssystemet så att det harmoniserar med den moderna synen på verksamhetssäkerhet?   
 
Försvarsmakten genomgick en större organisationsförändring genom försvarsbeslutet 2004, innebärande 
såväl bantningar av sjögående förband, ingrepp i organisationer som kan ha hanterat sjösäkerhet. Vissa 
verksamheter har omlokaliserats vilket i sin tur kan ha inneburit en omsättning av den personal som 
tidigare varit kompetensbärare. Under 2004 implementerades även ett nytt avvikelserapporteringssystem, 
DIUS-M10. Försvarsmakten har en sedan 2009, per definition, en ny redarorganisation med en central 
redare11. Vidare har Försvarsmaktens förslagsverksamhet formaliserats till ett centralt styrdokument12. 
Utöver detta uppfattar vi att internationella uppdrag och utlandsmissioner för flera förband med marin 
anknytning varit prioriterade under 2000-talet. Vi försöker, i den första undersökningen övergripande se 
om förändringar i organisationen, kan ha påverkat avvikelser, rapporteringsbenägenhet eller förmågan till 
att evaluera verksamhet och utbildning samt att genomföra tillsyn.  
 

                                                           
9 Reason, James (1997), Managing  the Risks of Organizational Accident, Ashgate Publishing Company, Farnham, United Kingdom och 
Reason, James (2000), Human error: models and management,  http://www.bmj.com/content/320/7237/768.full  
10 DIUS-M, Digitalt system med bl.a. avvikelserapportering avsett för marinen. Driftsansvar genom Marinbasen. 
11 Regler för militär sjöfart  - sjösäkerhetssystem (RMS-S) 2010, kap 1.1.2, sid 7 och Försvarsmaktens manual sjöäkerhet (FMMS) 2010.1, 1.2 
Definitioner, sid 11, http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-S.pdf 
12 Försvarsmakten, högkvarteret (2009), HKV 2009-  19100: 

http://www.bmj.com/content/320/7237/768.full
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-S.pdf
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Marinen har under efterkrigstiden aldrig haft så lite bryggtjänstgörande personal som efter de två senaste 
försvarsbesluten. Vi har också konstaterat att marinens personal inte längre bemannar vare sig 
sjömätningsfartyg eller isbrytare. Vidare uppfattar vi att de reservofficerare som är civila sjöbefäl i allt 
mindre omfattning tjänstgör på örlogsfartygen. Vi vet också att helikoptersjöräddningen i Sverige inte 
längre är Försvarsmaktens ansvar. Statens haverikommission (SHK) har i en rapport13 skrivit att de 
uppfattat att en av (de nautiska) utbildningarna till stora delar byggde på muntlig tradition och skriver 
vidare att ”en stark muntlig tradition kan fungera så länge djup fackmässig kunskap finns om vad som krävs 
och varför”. Försvarsmaktens referensram av erfarenheter kan ha blivit mindre både vertikalt och 
horisontellt, det vill säga både i djup och bredd. Problemet med nedärvning i samband med utbildning har 
SHK sannolikt identifierat till viss del. Vi försöker, i den första undersökningen övergripande se om 
förändringar i organisationen, kan ha påverkat avvikelser, rapporteringsbenägenhet eller förmågan till att 
evaluera verksamhet och utbildning. 
 
Jämförbara problem och paralleller finns inom den militära luftfarten. Citat: ”Statens haverikommission 
(SHK) har utrett dessa olyckor och de flesta av utredningarna har pekat på resurs-, omorganisations- och 
ledningsproblem. Andra områden som tagits upp är brister i kompetens, kvalitetsstyrning och resurser 
avseende genomförande, ledning och tillsyn av militär luftfart. Flera samtidiga förändringar har inneburit 
att jämvikten i hela verksamheten rubbats och skapat svårighet att överblicka risker och konsekvenser.” 
Vidare anger man att ”Åtgärder för att förbättra lärande och erfarenhetsåterföring bör utvecklas såväl 
inom Helikopterflottiljen som vid övriga berörda delar av Försvarsmakten.”14 
 
Då neddragningar och organisationsförändringar skett vid samma tidpunkter kan det finnas likheter mellan 
militär luftfart och militär sjöfart.  
 
Försvarsmaktens incitamentsstruktur för att personalen skall bli fackmässigt duglig såväl brett som djupt är 
väl utredd i en rapport15, där man studerat det svenska försvarets utbildnings- och karriärsystem samt 
föreslagit alternativ till långsiktig kompetensförsörjning. Vi måste därför fråga oss vilka skäl som finns för 
att en sjöofficer skall fördjupa sig, inhämta och tillgodogöra sig en djup fackmässig kunskap och dessutom 
kunna förmedla kunskap och erfarenheter. Detta berör inte bara lärare och instruktörer som huvudsakligen 
har till uppgift att förmedla dessa kunskaper och erfarenheter. Även behörighetssystemens utformning 
skapar ett lärlingssystem där nedärvningen direkt står i proportion till vad som förmedlas. För den mindre 
sjöfarten, eller militära fartyg under 40 deplacementston, minskas lärlingstiden för att få vara befälhavare 
med passageraransvar till att enbart omfatta de antal navigationstimmar som ingår i kurstiden. Vid ett 
tillsatt befälhavaransvar för exempel ”snabba båtar”16 eller båtar som kräver en militär nautisk behörighet 
N817, kan den nye befälhavaren sakna föredömen från verkliga situationer under de förhållanden han 
förväntas utföra sina uppgifter. 
 
Försvarsmaktens nautiker har jämfört med de civila nautiska sjöbefälen jämförbara beskrivna teoretiska 
utbildningsmål. Skillnader finns till exempel i utbildningarna mellan civil sjökaptensexamen och 
Försvarsmaktens motsvarande nivå, dock inte inom de teoretiska ämnen som avhandlar fartygs 
framförande. Inom ämnesområdet nautik finns för den militäre nautikern praktiska mål och krav beskrivna 
i Försvarshögskolans utbildningsplaner18 och Sjöfartshögskolan i Kalmar19, Linnéuniversitetets motsvarighet 
intill en minsta gemensam nivå. För den militära sjöfarten kan de olika förbanden och fartygstyperna ha 
högre kravställningar på nautiska förmågor, till exempel inom skärgårdsnavigation och/eller uppträdande 
under olika konfliktnivåer. Dessa krav är ofta beskrivna som förbandskrav och har inte alltid en beskriven 

                                                           
13 SHK Rapport RM 2006:01, sid 45 
14 Anderzén, Kecklund, Petterson, Weikert (2008) Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet , SHK Rapport 
RM 2008:04, MTO Säkerhet AB, Stockholm, http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutredning.pdf 
15 Hasselblad, Ydén (2010), En kår på rätt kurs?: En ESO-rapport om försvarets framtida kompetensförsörjning, Regeringskansliet, 
Finansdepartementet, http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/Webb%202010_1.pdf  
16 Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2010:20 (2010), bilaga 21 sidorna 109 och 110, 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/ 
17 Fartygsbefäl klass VIII med praktikdel 
18 Försvarshögskolan, utbildningsplaner officersprogrammet 09-12 och framåt, nautisk profil, 180 högskolepoäng (2009) 
http://fhs.se/sv/officersprogrammet/kursplaner/utbildningsplaner/#content  
19 LNU, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Utbildningsplan för sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng  (2010), 
http://lnu.se/utbildning/program/YGSKA  

http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutredning.pdf
http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/Webb%202010_1.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/
http://fhs.se/sv/officersprogrammet/kursplaner/utbildningsplaner/#content
http://lnu.se/utbildning/program/YGSKA
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koppling till den utbildningsnivå som nautikern skall eller förväntas ha. Målsättningsdokumenten (TOEM)20 
är oftast hemliga och tillvägagångssätten för att uppnå målen för navigationsduglighet kan vara baserad på 
nedärvd erfarenhet eller subjektiva uppfattningar21. Några former för individuell examination av 
färdigheter för dessa högre förbandsspecifika färdighetskrav är i alla fall svåra att spåra. Likväl ges 
subjektiva bedömningar för sjöofficeren, dessa bedömningar kan man möjligtvis finna spårbarhet i de 
utvärderingar som högre chefer årligen ger sjöofficeren genom så kallat tjänstgöringsomdöme eller vitsord. 
Dessa ”betyg” skall på en enkelt graderad skala till exempel värdera officeren i sjötjänst där jämförelsen 
har skett mot högre grad! Att från något håll kritisera och påstå att navigationsfärdighet och sannolikheten 
för sjöolyckor eller utebliven stridseffekt blivit sämre eller bättre kan, utan vederhäftigt underlag, bara stå i 
förhållande till betraktarens ögon, som i sin tur bara kan referera till sin egen eller sina informatörers 
erfarenhetsram. Kan man då hävda att antingen målsättning, utbildning eller färdighetsträning är rätt eller 
fel förutom då man kan visa på en väl analyserad och säkerställd trend av direktrelaterade avvikelser? 
 
Det militära behörighetssystemet, vilket beskrivs i RMS-P22, fastställer med stöd i Fartygssäkerhetslagen 
(SFS 2003:364) 3 kapitel 12§ säkerhetsbesättningen för örlogsfartyg och ställer i likhet med det svenska 
civila behörighetssystemet23, krav på såväl utbildning som tjänstgöringstid i specificerade befattningar på 
storleksindelade fartyg. Det svenska civila behörighetssystemet har motsvarande stegringsföljd på 
behörighetskrav. Vi hoppas att kunna se om Försvarsmaktens behörighetsregler harmoniserar sina 
kravställningar mot de risker som undersökning I kan identifiera. 
 
Erfarenhetshanteringen inom Försvarsmakten går under det samlade namnet Lessons Learned (förkortas 
LL)24. På militärstrategisk nivå25 sägs att ”Det övergripande och generella målet med en Lessons Learned-
process (LL-process) är att på ett strukturerat och spårbart sätt tillvarata och förmedla enskilda individers 
betydelsefulla kunskaper och erfarenheter från alla typer av insatser, uppdrag, övningar och utbildning för 
att utveckla operativ förmåga och verksamhetsutövning.” Kombinerat med det SHKs tidigare uppfattat ”en 
stark muntlig tradition kan fungera så länge djup fackmässig kunskap finns om vad som krävs och varför”, 
så verkar problemet med erfarenheter rent teoretiskt lättlöst, då alla pusselbitar kan finnas inom 
Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten försörjer sig till stor del själv med kompetens från sin egen organisation.  
 
I hela sammanhanget kanske inte det viktigaste är själva produkten av perfekt säkerhetskultur utan att alla 
delar av organisationen med en påverkansmöjlighet på sjösäkerheten har en process där strävan att 
utveckla och förbättra hela tiden finns. Finns förutsättningarna och var kan vi identifiera idéer, viljor eller 
styrdokument runt denna typ av processer? Kan en levande avvikelsehanteringsprocess med evaluering 
och erfarenhetshantering vara lösningen för att bygga upp, förankra och framtidssäkra sjösäkerheten? 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie har varit att, med utgångspunkt från Marinens haveristatistik för grundstötningar, 
söka dominerande riskfaktorer för fartygens framförande, se i vilken omfattning uppföljning genomförs 
och hur dragna erfarenheten används och kan utvecklas inom militär sjöfart. 
 

 Hur ser haveristatistiken ut (avvikelsehistoriken) och kan vi finna signifikanta risker? 
 I vilka signifikanta sammanhang och tillfällen har avvikelserna inträffat? 
 Kan statistiken visa på trender och ur vilka perspektiv är de relevanta? 
 Kan statistiken visa om rekommendationer, regler eller åtgärder givit avsedd effekt? 
 Har avvikelsesystemet över tiden varit tillräckligt levande för att fylla sina syften? 
 Har avvikelsesystemet utvecklats i positiv riktning; mot hinder eller tillgång? 

                                                           
20 TOEM, taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning. Unika dokument för förbandsmålsättningar och förmågor. Handlingar  i 
förbandens hemliga diarium. 
21 Återknyter mot fotnot/referens 14. 
22 Regler för militär sjöfart – sjösäkerhetssystem (RMS-S) 2010, http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-P.pdf 
23 Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal med ändringar t.o.m. SFS 2010:1610 
24 Kindvall, Mossberg (2007) Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med internationella insatser som fokus 
25 SSO ins milstrat 2005-06-07, sidan 23 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-P.pdf
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 Harmoniserar avvikelserapporternas utformning och användbarhet ur rapportörs-, utrednings- och 
analyssynpunkt? 

 Används Försvarsmaktens experter inom Human Factors för att stödja utformningen av 
avvikelsehanteringssystemet så att det harmoniserar med den dagens syn på sjösäkerhetsledning?   

 Identifierar avvikelsesystemet och dess analysförmåga organisatoriska brister? 
 Stödjer avvikelserapporter och utredningar ett långsiktigt proaktivt sjösäkerhetsarbete? 
 Drar vi nytta av eller jämför vi utvecklingen hos andra aktörer inom området?  
 Hur ser förutsättningarna ut för själva lärandet och förmedlandet ut av fackmässiga kunskaper och 

erfarenheter ut i förhållande till identifierade risker? 
 Vilka anknytande observationer identifieras under arbetenas gång? 
 Kan vi peka på negativt påverkande suboptimeringar? Det vill säga att någon lösning är optimal ur 

en aspekt, men att denna lösning är icke-optimal ur en annan aspekt. 
 
Vi försöker, i den första undersökningen övergripande se om förändringar i organisationen, kan ha 
påverkat avvikelser, rapporteringsbenägenhet eller förmågan till att evaluera verksamhet och utbildning. 

1.4 Avgränsningar 

Tidsmässigt avgränsas undersökningen från 1987 till och med 2009. Två enkla orsaker finns till detta; vi har 
till undersökning I lyckats erhålla haveristatistik från denna period och dessutom fann vi årtalet för 
epokstarten lämpligt. Vi har från detta år själva referensramar för hur Försvarsmaktens och i synnerhet 
marinens organisationer sett ut under perioden. Det sista har också underlättat våra undersökningar. 
 
Epoken sammanfaller också för paradigmskiftet för synen på säkerhet; mitten på 1980-talet är den tid då 
begreppen säkerhetskultur och verksamhetssäkerhet började ta form, liknande hur de betraktas i dagens 
säkerhetsledningssystem; forskare likväl som utredare började titta djupare i bakomliggande faktorer26. 
Det statistiska avslutet sammanfaller av en händelse också med förändringen att värnpliktiga, i alla fall tills 
vidare, inte finns kvar i systemet.  
 
Underlaget och undersökning I omfattar örlogsfartyg per dess definition, vi har undantagit ubåtar och inte 
heller haft tillgång till vissa avvikelser som belagts med sekretess. 
 
Vi har valt att avgränsa den första undersökningens avvikelser till grundstötningar eftersom huvuddelen av 
dessa är resultatet av att man har navigerat och/eller manövrerat fel. De fåtal övriga grundstötningarna 
förutsattes vara lätta att sortera bort.  
 
De specifika avgränsningarna framgår i respektive undersökning. 
  

                                                           
26 Beskrivs i kapitel 1.2, fjärde stycket. 
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1.5 Metod, teori och arbetsgång 

Som framgår i förordet upplevdes marinens avvikelsehanteringssystem som otillräckligt för att kunna visa 
på just det som är ett av avvikelsesystemets viktigaste syften, nämligen att systematiskt analysera 
förekommande fel, trender och tendenser. För att utröna hur och i vilken omfattning en systematisk 
uppföljning sker inom marinen förde vi samtal med försvarsmaktens DP27 och den militära 
sjösäkerhetsinspektionen.  
 
För att kunna ge relevanta och direkt användbara förbättringsförslag till processen har vi genomfört en 
statistisk undersökning rörande antalet avvikelser, en undersökning rörande avvikelsefrekvens och en 
rörande erfarenhetshantering.  
   
Studien baseras på tre undersökningar. Undersökning I rör absolut antal rapporterade och analyserade 
avvikelser och kan huvudsakligen betraktas som kvantitativ. Vi har genomfört en kvantitativ insamling28 av 
data och attribut från haverier genom tre olika tidsepoker och sökt att finna trender och markanta 
riskfaktorer. En kvantitativ innehållsanalys är, enligt boken Metodpraktikan, ”…ett mycket användbart 
verktyg när man vill ha svar på förekomsten av olika innehållsliga kategorier i ett material.” Från 
Försvarsmaktens DP erhöll vi ett antal pärmar innehållande närmare 1000-talet avvikelserapporter med 
tillhörande undersökningar. Detta material berör tiden från och med år 1994 till och med 2004 och var i 
grunden inte helt komplett avseende analyser. Det saknade analysmaterialet har efterforskats och 
huvudsakligen återfunnits i gamla organisationsstrukturer. Genom efterforskningen har detta material, 
tillräckligt komplett, kommit att ligga till grund för den djupare analysen i vår undersökning. Ur dessa 
rapporter definierades undersökningens analysenheter och därefter vilka variabler som vi registrerade för 
analysenheterna. Informationen i dessa kodningar har därefter överförts till programmet Microsoft Excel. 
Vid efterforskning har vi erhållit statistik från perioden 1987 till 1994 rörande grundstötningar och 
kollisioner där örlogsfartyg varit inblandade. Denna statistik har används direkt i undersökning I i syfte att 
komplettera den statistiska visualiseringen och stärka belägg i diskussioner. Två oberoende försök att 
innehållsmässigt studera det nuvarande avvikelsesystemet, DIUS-M, har genomförts. Den kompletterande 
statistiken för DIUS-M-epoken 2004 till 2009 har av flera skäl fått färre urvalskriterier, vilket beskrivs i 
källkritiken och senare i undersökning I. Tillämpbara variabler har vi sökt genom att studera de som ingått i 
undersökningens rapporter och analyser, diskussioner om vilka variabler som är önskvärda samt i 
litteraturstudier med anknytande ämnen. Undersökningen representerar den totala förekomsten av de 
valda variablerna och dess attribut. 
 
Undersökning II är ett försök att finna metoder och uppslag till att mäta eller uppskatta frekvensen av 
avvikelser i förhållande till riskexponering. För att exemplifiera detta tydligare ges detta exempel: i stället 
för att i stel statistik presentera trenden att det skett färre allvarliga avvikelser, är självklart bättre att 
presentera ett faktum att det blivit ett trendbrott; fler allvarliga avvikelser skett i förhållande till fartygens 
utnyttjande. Med den förändringstäthet som vi funnit i undersökning I avseende utnyttjande, 
omorganisationer och regelförändringar, har vi funnit att jämförande slumpmässiga urval inte kan anses 
trovärdig för åskådliggöra trender. Vald metod är även här kvantitativ men vi förhåller oss till ett icke 
slumpmässigt delurval29 för de två största identifierade riskattributen. Svårigheten vid insamlingen av data 
har varit att vi inte funnit någon färdig undersökningsdesign som passat mot Försvarsmaktens 
förändringstäthet, unika riskattribut och riskmekanismer. Underlag om fartygens gångtider har begärts in 
från olika delar i organisationen. Lämnade underlag har, i de fall det varit möjligt, verifierats av annan part 
och/eller kompletterats med verifierande enkätundersökningar. I undersökning II ser vi även närmare på 
andra analysmetoder och söker svar på vilken metod som är att föredra. 
 
Undersökning III utgör grunden till ett förslag att möta de brister och problem som vi funnit i undersökning 
I och II. Den innefattar ett försök att identifiera en passande LL-process30 för avvikelserapporteringen. För 

                                                           
27 DP, designated person/ISM-ansvarig. Term på sjösäkerhetsbefattning enligt ISM-Code/Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
336/2006 
28 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängelund, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (3:e upplagan), 
(Stockholm:  Norstedts juridik AB, 2007), kapitel 11. 
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängelund, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad  (Stockholm: Norstedts 
juridik AB, 2007), kapitel 10, sid 195-198 
30 Lessons Learned-processen (LL-processen) beskrivs övergripande i kapitel 2, näst sista stycket 
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att söka fakta runt erfarenhetsprocesser har vi studerat angränsande avhandlingar och fackpress, 
genomfört sökningar på internet, genomfört rundringningar och intervjuer av personer, befattningshavare 
vid organisationer, tillsynsmyndigheter, försäkringsbolag, skolor och sjöfartsnäring som vi bedömt kunna 
inneha dessa kunskaper. Vi har på detta sätt klarlagt för oss själva vad det är vi sökt efter genom ganska 
enkla källstudier och ostrukturerade intervjuer31. Liknande intervjuer och samtal med erkänd32 Human 
Factors-expertis33 har skett för att få vidare insikter och förslag till källhänvisningar. Den sista 
undrsökningens informationsinhämtning avses inte att vara av vetenskaplig karaktär utan mer en lärande 
upptäcktsresa för författarna.  
 
För att erhålla en bredare referensram avseende ISM-Code har även en av författarna genomfört ”Kurs i 
marin auditering” *sic+. 
 
Vi är väl medvetna om den tvåvägs explorativa metoden som delvis används i undersökning II och III ger 
många oavslutade trådar. Men även de kan ge framtida ansatser som just nu faller utanför våra 
avgränsningar. 
 
Vi har också arbetat med olika metoder i våra diskussioner för att kunna dra slutsatser. Vi har förhållit oss 
till såväl induktion, deduktion som den hypotetisk-deduktiva metoden34 då orsakssammanhang synts 
mycket komplexa och i många fall behövt angripas från olika riktningar. I de fall hypoteser, observationer 
och slutsatser inte har varit helt samstämmiga, inte kunnat bevisas eller inte kunnat undersökas vidare, har 
dessa redovisats som iakttagelser. Förutsättningen för att redovisa dem har dock varit att de har haft en 
tydlig bäring mot arbetets syfte. 
 
Arbetet avslutas med att presentera slutsatserna, knyta samman dessa till en helhet och presentera ett 
förslag till lämpliga fortsatta arbeten. 
 

1.6 Källor och källkritik 

De fakta som vi använder i undersökningarna är av både primär och sekundär karaktär35.  
 
De teorier som vi vetenskapligt hänvisar till ur litteraturen har vi ansett representera sekundärdata.  
 
De kursplaner som vi hänvisar till från Försvarshögskolan och Linnéuniversitetet utgör inget direkt bevis för 
att utbildningen blev som målen och kraven beskrevs. Till vissa delar, framför allt avseende reell praktik, 
kan de tolkas missvisande, vilket visas i verifieringarna i undersökning II.  
 
Hänvisningar som ligger till grund för slutsatser med förordnings-, lag- eller konventionsstöd, oberoende 
om de är tryckta eller tillgängliga genom regeringens rättsdatabas (genom Internet), betraktar vi som 
tryckta officiella dokument och således som primärdata.  
 
Det finns sannolikt både styrkor och svagheter i att vi hänvisar till förhållandevis många skrivelser från 
Försvarsmakten (otryckta källor). Kombinationen av att det skulle kunna förekomma tendenser eller 
skönmålning i materialet och att vi författare som är anställda i Försvarsmakten skulle kunna utnyttja 
detta, hoppas vi motsägs av syftet med arbetet.  
 
Det statistiska underlag36 från perioden 1987 till 1994 uppges vara primärdata som sammanställts i en 
arbetshandling. Denna sammanställning har vi ansett som sekundärdata. För att öka trovärdigheten har vi 
jämfört de erhållna arbetshandlingarna med den historik som den nuvarande militära 

                                                           
31 Jacobsen, Dag Ingvar, Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete 
(Lund: Studentlitteratur AB, 2010), kapitel 4   
32 Av Försvarsmakten och svensk forskning vid Chalmers/Väg och transportforskningsinstitutet 
33 M. Lützhöft och T. Fredriksson. Se källhänvisning, intervjuer 
34Thurén, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare (Malmö: Liber AB, 2007), kapitel 5 
35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängelund, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad  (Stockholm: Norstedts 
juridik AB, 2007), kapitel 15 
36 ”Grundstötningar och kollisioner för örlogsfartyg 1987 till och med 1993”. Arbetshandling genom Bengt Ståhl 
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sjösäkerhetsinspektionen förfogar över. Dokumenten har samstämmigt bekräftat varandra. Formerna för 
rapportering överensstämmer med de i epoken 1994-2004, vilket vi kontrollerat med det upphävda då 
gällande styrdokumentet CM BryggA37. Vi har därför gjort bedömningen att denna statistik håller samma 
reliabilitet som en sammanställning skapad av underlaget 1994-2004. 
 
Det faktaunderlag38 som rör avvikelser under epoken 1994-2004 anser vi huvudsakligen som primärdata 
även om de flesta rapporter och analyser är kopior och ett fåtal rapporter är skrivna i andra hand, kopiorna 
har en god spårbarhet till originalen. Endast någon enstaka avvikelserapport har varit skriven av någon 
annan än rapportören. Primärdata kan i sig givetvis vara behäftad med fel, men detta återkommer i 
undersökningarnas valideringsdiskussioner.  
 
Data från avvikelserapporteringssystemet DIUS-M, ca 2004 och framåt, har visat sig inte gå att generalisera 
som vare sig primärdata eller sekundärdata. Faktumet att systemet helt är landbaserat (eller kräver 
nätverksinkoppling inom någon militär myndighet) och ligger inom Försvarsmaktens interna nätverk gör att 
rapporterna ofta skrivs in i systemet via någon med behörighet eller i efterhand. Någon annan än 
rapportören har i flera fall skrivit in rapporterna i systemet vilket medger möjlighet till tillrättaläggning. 
Uppbyggnaden av rapporteringsrutinen kan försena rapportens nedtecknande så att minnesfel, 
efterrationaliseringar eller rena efterhandskonstruktioner möjliggörs. Vi har därför begränsat oss i 
omfattning till ett fåtal otvetydiga uppgifter, då vi inte räknat med att behöva källgranska och bedöma 
trovärdigheten i alla enskilda rapporter. 

1.7 Forskningsetik 

De avvikelser och analyser som används som underlag i undersökning I har hållits inlåsta och har efter 
undersökningarna återlämnats till Försvarsmaktens DP. Inga kopior har tagits av underlaget. All 
information som rör personal eller fartygsindivider har avidentifierats till arbetets presentation. I de fall 
offentliga utredningar har använts, eller hänvisats till, har ingen avidentifiering skett. Inga delar i de olika 
undersökningarna har omfattat någon behandling av personuppgifter såsom de beskrivs i 13§ 
personuppgiftslagen (1998:204), det tillämpningsområde som beskrivs enligt Lag (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor eller Helsingforsdeklarationen. Etikprövning omfattar inte 
uppsatser vid universitets eller högskolors grundläggande och avancerade kurser.  
 
Försvarsmaktens lagstöd för undersökning av olyckor återfinns i lagen (1990:712) om undersökning av 
olyckor, förordning (1990:717) med ändringar i SFS 2007:491 om undersökning av olyckor och 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar 2008:15. 

1.8 Tidigare forskning 

Vi har inte funnit att någon övergripande forskning bedrivits inom marinens eller Försvarsmaktens system 
för ledning av militär sjösäkerhet. Det finns däremot angränsande forskning och en stor del utredningar 
som berör delar av ämnesområdet som gått att sätta in i sammanhanget.  
 
I kapitel 6 gör vi en jämförelse mot angränsande forskning och de mot utredningar och rapporter som 
angränsar till eller tidigare berört avvikelser inom ämnesområdet. 
 

                                                           
37 Chefens för marinen anvisningar för bryggtjänsten: CM BryggA. 80- och 90-talets upphävda utgåvor. 
38 Försvarsmakten (1994-2004). Pärmverk  
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2 Enkel teoribyggnad om skillnader i riskmekanismer 
mellan Civil och milita r sjo fart 

Detta kapitel beskriver övergripande några av våra identifierade skillnader mellan den civila 
sjöfartsnäringens och den militära sjöfartens riskmekanismer.  
 
Militär sjöfart skiljer sig i några avseenden mot civil sjöfart då det gäller vissa riskmekanismer. De höga 
risknivåer som hanteras i handelssjöfarten kan vara uppkomna ur ekonomiska perspektiv. För att belysa 
detta ges nedan exempel: 
 
Ett ro-pax39-fartyg skall in till Trelleborg i kuling. Redaren och befälhavaren vet, att om det blir det alldeles 
för många förseningar kommer lastbilarna (kunderna) att ta Öresundsbron i stället. Går man på grund i 
inseglingen kan det vara svårt att förutbestämma konsekvenserna, men även i det fallet kan kunderna 
komma välja något annat alternativ. Båda alternativen är dåliga för alla parter. Hur dessa risker skall 
avvägas är säkerligen väl kommunicerat mellan befälhavaren och rederiet. Det slutliga avgörandet är trots 
allt hos befälhavaren. Hon eller han skall för just det tillfället värdera alla risker och konsekvenser mot 
varandra. 
 
Den militära sjöfartens huvudsakliga verksamhet har varit att träna. För Försvarsmaktens del så innebär 
detta att riskerna många gånger är skapade av Försvarsmakten självt. För målbilden i navigationsduglighet 
är det är långt ifrån självklart att reda ut var ribban för navigationspraktiken ligger och vilken nivå i 
organisationen som egentligen lagt den; krigsförbandskrav, befälhavaren själv eller någon 
utbildningssamordnare. Konformitetsbildning kan spä på hur vi formar våra värderingar. Inom FM är det 
vidare sannolikt så att en stor del av de som omfattas av sjösäkerhetsledningssystemet har en begränsad 
insyn i de ekonomiska konsekvenserna; det drabbar ju inte en själv direkt. 
 
De styrmekanismer som ekonomiskt dominerar inom Försvarsmakten är att spara in på personalkostnader 
och göra organisationen effektivare med hänsyn till en given budget. De relativt snabba och täta 
förändringarna medger inte att man hinner konsekvensbeskriva risker för sjösäkerhetsnivån kring t.ex. 
erfarenhetshantering och kompetensförsörjning.  
 
Ett gott rykte i säkerhetssammanhang påverkar kundkretsen och kan således påverka säkerhetskulturen 
positivt inom ett rederi. För den militära sjöfarten måste man fråga sig vilka som är kunderna och vad 
dessa kan välja mellan. Kundkretsen blir i stort både diffus och avlägsen. I och med att kundkretsen 
knappast har några andra leverantörer att välja på, är denna mekanism till stor del satt ur spel. Den 
monopolställning som Försvarsmakten har kan också skapa en effekt av isolering eller en känsla immunitet 
hos personalen. Rubriker i den allmänna debatten såsom "Militär machokultur orsaken när våra söner 
omkom" och ”nakenskjutningar”40 utgör indikatorer på brister i insyn och negativ konformitetsbildning. 
Den övergripande kunden och beställaren är svensk säkerhetspolitik, alltså tills syvende och sist vi svenska 
medborgare.  
 
Målbild, organisatoriska risker, ekonomiska konsekvenser och säkerhetskulturellt rykte verkar vara 
mekanismer som är svårare att hantera inom Försvarsmakten och som inom den civila näringen ter sig mer 
självklar. Skillnaden blir att man i sjösäkerhetsarbetet således måste ta höjd för det som inte löses per 
automatik inom Försvarsmakten.  

                                                           
39 Ro-pax: vedertagen förkortning för roll-on/roll-off passenger vessel – roropassagerarfartyg 
40 DN-dabatt, Uppdrag granskning, Youtube på internet m.m. 
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3 Underso kning I: avvikelsestatistik 

Detta kapitel beskriver vilken statistik som behandlats, hur rapporter och undersökningar utvecklats samt 
den sammanställning vi valt att visa ur materialet. Som nämndes i kapitel 1.4 ovan, rör avgränsningarna 
grundstötningar, då huvuddelen av dem är resultatet av att man har navigerat och/eller manövrerat fel. 
 
Kapitlet avslutas med en diskussion om ”fällorna” kring tolkning av en icke differentierad statistik och 
slutsatser. De brister som vi genom denna undersökning har funnit i avvikelsehanteringssystemet DIUS-M 
redovisas i sin helhet i kapitlen 4 och 5. 

3.1 Avvikelsestatistik 

Den tre statistiska underlagen är indelade i tre tidsepoker. Underlagen kompletterar varandra till en 
statistisk serie. Dess bakgrund, form och hur vi förhållit oss till underlagen redogörs nedan, emedan 
källkritiken avhandlats under rubriken 1.6 källor och källkritik.  
 
Den totala omfattningen är 272 grundstötningar. 

3.1.1 Epoken 1987 - 1994  

Underlaget utgörs av sammanställd statistik över kollisioner och grundstötningar. Sammanställningen är 
endast en redogörelse för antalet inträffade avvikelser på årsbasis. Statistiken skiljer inte på några andra 
attribut än ovanstående, där vi valt ut huvudattributet grundstötning. Vi har av den militära 
sjösäkerhetsinspektionen blivit erbjudna att söka ytterligare information i tillhörande rapporter och 
undersökningar men valt att avgränsa oss till enbart sammanställningen. Den extrema statistiktoppen från 
1993 har förklarats41 med införandet av stridsbåtssystemet och utbildningen av stridsbåtsförare till de nya 
amfibiebataljonerna. Denna epoks statistik har direkt infogats till sammanställningen av den totala 
statistiken under 0 Trender.  
 
Epoken omfattar 116 grundstötningar. 

3.1.2 Epoken 1994 – 2004 

Pärmverket42 har från början inte varit helt komplett avseende analyser. Det saknade analysmaterialet har 
efterforskats och huvudsakligen återfunnits i gamla organisationsstrukturer. De attribut som vi funnit i 
både rapporter och undersökningar framgår i 3.4. Vi har inte funnit något statistiskt underlag i 
avvikelserapporteringen. 
 
Epoken omfattar 139 grundstötningar. 

3.1.3 Epoken 2005 – 2009 

Vi har upplevt att avvikelserapporteringssystemet DIUS-M är svårt att söka statistik i. Trots att vi genomfört 
två oberoende försök att hitta avvikelser med grundstötning, är vi fortfarande osäkra om vi funnit alla 
rapporter. I DIUS-M framgår att alla avvikelser inte rapporterats in i systemet och sannolikt riskerar att 
utebli eller rapporteras med fördröjning på mer än ett år. Till detta tillkommer den källkritik som vi 
presenterar i 1.6. Sammantaget har vi därför valt att i statistiken avgränsa attributen till 
navigationsmetodik, det vill säga metodik enligt BryggI M kapitel 3 respektive kapitel 6. DIUS-M statistiken 
har till viss del sammanfallit med den tidigare statistiken. Detta berör åren 2003 till och med 2005 där. 
Dubbletter i de olika avvikelsesystemen har funnits, vilka sorterats ut ur statistiken. Det går inte att ta fram 
ett statistiskt underlag ur DIUS-M-systemet. 
 
Epoken omfattar 17 grundstötningar. 

                                                           
41 Intervju med kommendörkapten Bengt Ståhl 
42 Försvarsmakten (1994-2004), pärmar 
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3.1.4 Preliminära fakta från 2010 

De källor som vi använt är DIUS-M och de avvikelser som presenteras på Sjösäkerhetsportalen (SWEDI) 
t.o.m. 2010-12-16. 
 
De frågeställningar som berör själva avvikelsestatistiken behandlas i slutsatserna till detta kapitel. 
 
Den preliminära omfattningen rör tre (3) grundstötningar. 

3.1.5 Osäkerhet 

Att en grundstötning skett då den är rapporterad får vi anse säkerställd. Alla avvikelser är sannolikt inte 
inrapporterade. Vi känner själva till att några enstaka haverier undanhållits inrapportering, likväl som detta 
angivits vid våra efterforskningar. Utan att ange dessa källor är det sannolikt att finns ett mörkertal i 
rapporteringen, även från olika nivåer i organisationen.  

3.1.6 Observationer 

Sammanställd avvikelsestatistik har bara varit tillgänglig fram till 1994. Underlaget därefter är i stort sett 
komplett undantaget det som aldrig rapporterats. 
 
Om inte enstaka personer tagit ett ansvar utöver det organisationen och deras beskrivna uppgifter kräver, 
hade vi sannolikt gått miste om viktiga fakta. 

3.2 Rapporters, undersökningars och analysers utveckling 

3.2.1 Rapporter 

Det format som har använts för avvikelserapportering i nautiska sammanhang följer samma princip genom 
hela undersökningsperioden. Formulären för dessa rapporter har funnits som bilaga i marinens anvisningar 
eller instruktionen för bryggtjänsten (CM BryggA, BryggI M), de återfinns även som underbilaga i 
Försvarsmaktens Manual Sjösäkerhet (FMMS) och som digitalt formulär i avvikelserapporteringssystemet 
DIUS-M. Namnet på själva rapporterna är den egentliga förändringen; från ”Haverirapport” till ”Rapport 
(Olycka/Tillbud/Iakttagelse) / Förbättringsförslag”. Till vem en förstahandsrapport skall skickas har däremot 
varierat med hur marinen har varit organiserad. 
 
I epoken 1994 – 2009 konstaterar vi att det finns uppgifter om grundstötningar som saknar 
avvikelserapporter (direktanmälan eller muntliga rapporter som noterats i statistiken). 
 
Rapporter inskrivna i DIUS-M kan vara skrivna av någon annan än rapportören. Det kan bevisligen ta mer 
än ett år för en avvikelserapport att komma in i systemet (i jämförelse med direktrapporten). I 
sammanhanget bör nämnas att fartygen inte direkt haft tillgång till systemet och att den som skriver in 
rapporten skall ha behörighet till detta. 
 
Antalet avvikelserapporter som berör att det nästa höll på ske en olycka, s.k. ”Near Misses” är näst intill 
obefintliga inom nautiken. Ett exempel har återfunnits men det berör inte att man navigerat fel, utan berör 
en närsituation mellan två militära fartyg. 

3.2.2 Undersökningar 

Undersökningar har genomförts på olika nivåer43 beroende på hur marinens organisation sett ut. I vilken 
omfattning och hur noga analyserna har skett har i många fall ofta berott på skadeverkningarna och inte på 
hur allvarligt själva felet eller misstaget har varit i sig. Detta är generellt genomgående för alla epoker. Det 
har parallellt med den förändrade synen på orsakssammanhang skett en förändring av 
undersökningskaraktären, se kapitel 1.2 ovan.  
 
De saknade avvikelserapporterna enligt 3.2.1. är av förklarliga skäl inte undersökta. 
 

                                                           
43 Vad som är lokal eller central nivå har varierat, men definieras i dag enlig FMMS (2010) kap 9.9 Undersökning 
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För den lokala undersökningsnivån kan noteras att ett par års undersökningsrapporter inte verkar ha 
rapporterats vidare från lokal nivå till den eller de som skall ha en samlad bild vid den centrala nivån.  Det 
kan även vara så att de inte mottagits korrekt vid den centrala nivån; ingen hade kanske ansvar eller 
resurser för detta. En större omorganisation skedde under den aktuella tidsperioden44.  
 
De undersökningar som genomförts eller initierats från den centrala nivån borde, med hänsyn till den 
kompetens som man själva har att tillgå, även kunna finna organisatoriska riskfaktorer i ännu högre 
utsträckning än i den kritik som framkommit i SHK-rapporterna. 
 
Statens haverikommission (SHK) utreder bland annat sjöolyckor som inneburit att flera människor avlidit 
eller blivit allvarligt skadade45 
 
Eftersom ”Near Misses” saknats har analyserna huvudsakligen legat till grund för korrigerande åtgärder. 
Trender innan olyckorna sker kan inte identifieras. 
 
Vi uppfattar att undersökningarnas kvalitet har ökat med tiden och numera håller en hög klass inom såväl 
faktainhämtning, undersökning, slutsatser som rekommendationer. Alla undersökande nivåer saknar 
någon form av kodning för bakomliggande principiella faktorer för ”Human Factors” (HF).  

3.2.3 Analys 

I de undersökningar som gjorts under det senaste decenniet återfinner vi en ökande detaljeringsgrad runt 
och bakom händelseförloppen. Avsaknaden av kategorisering eller kodning av HF eller ”Performance 
Shaping Factors” (PSF) gör dock att vi bara kan konstatera att undersökningarna slutar där de börjar bli 
intressanta ur ett förebyggande perspektiv; ingen av oss författare är expert på att klassificera HF. Vi har 
därför fått förhålla oss till redovisade omständigheter och faktorer som är gemensamma och klart framgår 
ur rapporter och undersökningar. 

3.3 Bestämning av faktorer 

De faktorer som anges i rapporter och utredningar och som vi kan analysera utan speciella analysverktyg 
har använts. Vi har inte indelat verbala utlåtanden eller analyser till faktorer. I några enstaka fall har vi valt 
att kommentera verbala slutsatser, om vi uppfattat dem som direkt felaktiga eller om de kan ha större vikt 
för erfarenhetsspridning. 

3.4 Kvot grundstötningar kopplat till faktorer 

Var och under vilka omständigheter går vi på grund? 

3.4.1 Områdesindelning 

Definition: vi har för enkelhetens skull definierat skärgård som navigation innanför baslinjen46. Vi har 
medvetet utelämnat diskussioner om fartområden, då det har funnits skillnader i tiden samt mellan militär 
och civil definition. För framtida användning av statistiken bedömer vi att baslinjen som en hållbar 
definition av attributet skärgård. För att vidare bättre kunna koppla haverierna till navigationsmetodik och 
erhålla en bättre särskiljning från problemen med marginaler vid manövrering, har en indelning gjorts för 
hamn, kanal och manöverliknande förhållanden. 
 
Områden: Skärgård allmänt, utanför led, farled, militärled, ”ringat område”, hamn, kanal, utanför baslinjen, 
manöverliknande förhållanden. 
 
94 -96 % av grundstötningarna har skett i skärgård. 
Definition: all navigering innanför baslinjen, bortsett från kanaler och hamnområden 

                                                           
44 Avveckling av marinkommandoorganisationen 
45 Lag (1990:712) om undersökning av olyckor. http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNHTML}=sfst_err&%24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET
=1990%3A712%24 
46 Baslinjen: den linje som förbinder de yttersta icke översköljda skären med varandra enligt definition i FNs havsrättskonvention 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1990%3A712%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1990%3A712%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1990%3A712%24
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Osäkerheten rör de rapporterade grundstötningar från slutövning 1996 som inte är kompletta anses både 
med övningens art, attributet fartygstyp och med stöd av övrig statistik tillhöra attributet ”skärgård”.  
 
65 – 74 % av grundstötningarna har skett i skärgård där rutten planerats utanför farled eller militärled. 
Osäkerheten rör att de rapporterade grundstötningarna från slutövning 1996 inte är kompletta.  
Andrahandsuppgifterna runt dessa kan med ledning av ungefärliga platsuppgifter och okulär kontroll mot 
sjökort, bedömas sannolikt ha inträffat utanför led. Vi bedömer, men kan inte visa, att den högre kvoten är 
den mest korrekta. 
 
14 % av grundstötningarna har skett i skärgård där man förhållit sig till civil farled  
Osäkerheten är enligt ovan.  
 
2 - 3 % av grundstötningarna har skett där man förhållit sig till militärled 
Det finns två analyser som tyder på att man eventuellt använt sig av militärledsmärken utan att använda 
militärledskort. I dessa fall har vi inte funnit haverirapporterna. Totalt 5 st grundstötningar kan vi se har 
skett i direkt anslutning där man med ledning av militärledsmärken har möjlighet att orientera sig.  
 
1 % av grundstötningarna har skett i ringat/ej fullständigt redovisat område (utanför militärled) 
Militärledskort har i ett fall utnyttjats till navigation i hög fart utanför militärleden. 
 
3 - 4 % av grundstötningarna har skett i hamn eller direkt anslutning till denna  
Avgränsningen mellan navigation och manöver är svårbedömd. I ett fall är segelfritt djup och 
manöverutrymme inte fastställt innan fartyget är inne i hamnen.  
 
Grundstötningar utanför baslinjen 
Ett fall kan konstateras i samband med utsegling till angöring där lots skall debarkera.  
 
Grundstötningar i kanaler 
Endast ett fall finns med i statistiken för den undersökta epoken.. 
Not: Ökar i statistiken 2004 -2009 samt eventuellt i den preliminära statistiken för 2010. 
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3.4.2 Sammanställning för geografiska områden (korrekta figurer finns längst bak) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.1 Fördelning av grundstötningar mot områdesdefinition (1994 – 2004)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.2 Fördelning av grundstötningar inom attributet skärgård. Refererar till attributet skärgård i figur 
3.1 (1994 – 2004) (korrekta figurer finns längst bak) 
 

3.4.3 Förändringstendens för områdesindelningen 

I vilka områden fartygen går på grund har inte förändrats i någon större omfattning sett ur den senaste 
femårsperiodens perspektiv; grundstötningar utanför baslinjen har förvisso minskat men det är knappast 
någonting att ta till inteckning. Reservationen gäller för 2010 års avvikelser inom området kanaler, vilka 
inte är helt klarlagda ännu.  
 
En förändring mot att det förhållandevis sker fler grundstötningar i anslutning till led än utanför led kan 
noteras. Räknar vi med den preliminära statistiken för 2010 så ökar antalet grundstötningar där man 
förhållit sig till farled gentemot de grundstötningar som sker utanför led. Se även figur 3.6 och 3.7.  
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3.4.4 Verksamhet 

Förflyttning/transit/personaltransport, målbogsering, manöverliknande förhållanden, Search and Rescue 
(SAR), skarp verksamhet och ubåtsjaktövningar, navigationsutbildning, förbandsövningar. Även manöver 
ingår som verksamhet. Provtur och målbogsering redovisas separat. 
 
40 % eller fler av grundstötningarna har skett under navigationspraktik  
Vi konstaterar att de utbildningsrelaterade grundstötningarna utgör en stor del av haverierna. Det är svårt 
att avgöra hur och i vilken form praktiken bedrivits; ur haverirapporter och analyser är det inte självklart att 
utläsa under vilka former utbildningen eller träningen skett.  I den statistiken förekommer 
utbildningsrelaterade grundstötningar mer frekvent, dessa har i marinen varit utsatta för granskning och 
säkerhetshöjande åtgärder enligt SHKs rekommendationer. Det är givetvis intressant att analysera om och i 
vilken omfattning åtgärderna givit resultat.  
 
26 – 39 % av grundstötningarna har skett under förflyttning (transit och personaltransporter både under 
militära övningar och vid fredsmässig verksamhet) 
Den stora osäkerheten beror på gränsdragningsproblem mellan en renodlad förflyttning, med eller utan 
inslag av övningsnavigering, samt det faktum att verksamheten kanske inte redovisats tillräckligt väl i 
haverirapporter och analyser. Sannolikt är att den lägsta siffran torde gälla för motsvarande civil 
transitverksamhet i skärgård (d.v.s. i ca. 95 % av konfidensintervallet).  
 
6 – 13 % av grundstötningarna har skett under förbandsövningar  
Vi bedömer vidare av olika skäl att rapporter från förbandsövningar uteblivit. Bland annat tror vi att dessa 
rapporter både kan ha prioriterats bort eller rent av ”mörkats”. Dessutom kan ambitionsnivån och 
detaljeringsgraden i nedtecknandet i rapporterna, likväl som rapporteringsbenägenheten, sannolikt sättas 
som låg då det militära utbildningsåret närmat sig sitt slut. Hypotesen grundas på både vår åsikt om 
mänskligt beteende och våra erfarenheter inom Försvarsmakten. Riktigheten i våra bedömningar rörande 
haverirapporterna under slutövning 1996 bekräftas av dåvarande sjösäkerhetsinspektör, 
kommendörkapten Bengt Ståhl, numera pensionär. Således kan i alla fall nio stycken grundstötningar 
härröras till slutövningen 1996. Grundstötningarna under slutövningen rapporterades till huvuddelen, men 
blev sannolikt inte analyserade. Dessa endast direktrapporterade grundstötningar ger en mindre osäkerhet 
i statistiken. Det finns även en osäkerhet rörande vilket förband de aktuella fartygen har tillhört. 
 
3 – 5 % av grundstötningarna har skett under manöverliknande förhållanden  
Attributet beskriver ”rundsvängning” och manövrar där alla faktorer inte uppfyllts i planeringen av 
fartygets uppträdande samt bedömningen av marginaler. Vi har i avgränsningen redan uteslutit de 
renodlade fall som inte alls härrör till navigation.  
 
1 % av grundstötningarna har skett vid skarp verksamhet och ubåtsjaktövningar  
Likhetstecknen i rubriken kan tyckas underlig. Tre bakgrundsfakta motiverar sammanslagningen. 

1. Ofta bedrevs övningsverksamhet med ubåtsjaktsstyrkans spaningsgrupper till orter där man kunde 
framräkna en incidentkedja. Således var alla väl medvetna om att det fanns en tanke bakom var 
övningen bedrevs i tid och rum 

2. Alla dessa övningar bedrevs som om de vore skarpa med mycket små skillnader avseende 
markeringsvapen och gällande samövningsreglemente med ubåtar. Övningarna kunde omedelbart 
övergå i skarp incidentverksamhet 

3. Omständigheterna påverkade säkerligen besättningarna mentalt i likhet med krigsliknande 
förhållanden.  

 
I boken På spaning efter det okända47 framgår ur vittnesuppgifter och rapporter tydligt hur allvarliga olika 
situationer uppfattades. 
 
Statistiken under dessa förhållanden bedöms intressant ur perspektivet att den kan indikera om 
navigationsorganisationen är godtagbar vid höga stressnivåer, d.v.s. den miljö som fartygen tränas mot.  

                                                           
47 Fältström, Santesson (redaktörer), På spaning efter det okända, Försvarshögskolan, Kungl Örlogsmannasällskapet, Kungl 
Krigsvetenskapsakademien, forskningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FOKK), publikation nr 27. (Karlskrona: Axel Abrahamsons 
Tryckeri, 2010). ISBN 978-91-977973-4-4  
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1 % av grundstötningarna har skett under SAR-övningar:  
Vi har tagit med detta fall separat (och inte under attributet förflyttning) därför att det finns en möjlighet 
att man ansett FM deltagande i SAR-övningen viktig och därför inte tagit hänsyn till att 
båtchefen/besättningen var ny på fartygstypen och dess utrustning. Att deltagande uppfattades som viktigt 
anges i haverirapporten. 
 
1 % av grundstötningarna har skett i direkt samband med prov, försök och utvecklingsarbeten:  
En analys anger tydligt att utvecklingsarbeten av navigationsmetodik för elektroniska navigationssystem 
skett i samband med grundstötningen.  
 
Målbogsering: 1 % 
 
Sammanfattning  
Den verksamhet som utgör den dominerande riskfaktorn är navigationspraktik (> 40 %). Denna riskfaktor 
är sannolikt ännu större då attributet förflyttning och transfer kan innehålla navigationspraktik utan att det 
framgått i dokumentationen. Det kan alltså finnas en samvariation som senare utredningar (2004 och 
framåt) tyder på. Vi får därför anse att navigationspraktik ingått som en komponent i en större omfattning 
än vi redovisat. 4 % av de rapporterade grundstötningarna ledde till någon form av allvarligare48 
kroppsskada. Grundstötningar vid skarp verksamhet är ovanligt. Samstämmigheten med den norska 
studien ”Faster Better Safer?”49 är för dessa punkter relativt stor. 

3.4.5 Navigationsmetodik 

Faktorer: radar, mörker, nedsatt sikt, ECDIS/ECS 
Då vald metodik beror på siktförhållanden redovisas även ljusförhållanden och sikt. 
 
De två olika beskrivna navigationsmetoder som förekommer i Marinens bryggtjänstinstruktion50 (BryggI M) 
är navigation enligt kap 3 och kap 6. Det senare kapitlet behandlar högfartsnavigering i skärgård för fartyg 
med ett deplacement under 40 ton. Vi har undergrupperat förekomsten av grundstötningar enligt 
navigationsmetod, BryggI M kap 3 respektive BryggI M kap 6 där så varit tillämpligt. 
 
För att erhålla en tydligare kopplad bild för metodikens eventuella betydelse har vi uteslutit de 
grundstötningar som förekommit i hamn, de som härrör mer till tappade koncepter, ”lack of situational 
awareness”51 (SA) i samband med manöver. 
 
14 % av grundstötningarna sker då radar är huvudmetod.  
Av dessa grundstötningar utgör 12 % navigationsutbildning. Vid övrig navigation utgör grundstötningar 
med denna huvudmetod 5 %.  
 
24 % av grundstötningarna sker i mörker:  
Av dessa grundstötningar utgör 9 st navigationsutbildning. Övrig navigation har enligt nedan en 
förhållandevis högre frekvens under epoken; 14 st: 15 % 
 
Elektroniska navigationssystem 
Det första svenska örlogsfartyg som har godkänts för papperslös navigation med ECDIS, är HMS Carlskrona. 
Systemet godkändes 2010. ECS har däremot varit installerat på majoriteten stridsbåtar (Strb 90) sedan 
mitten på 1990-talet och då kunnat användas som kontrollmetod. I en undersökning mot 
avvikelsefrekvensen för stridsbåtarna måste man också ta hänsyn till att dess taktiska utnyttjande i 
skärgård har ändrats i och med införandet. Med hänsyn till det ändrade uppträdandet har alltså 
navigationssystemen stärkt navigationssäkerheten. 
 

                                                           
48 Författarnas subjektiva bedömning adderat till SHKs utredningar 
49 Gould, Kristian S (2009) Faster, better, safer?: Studies of safety, workload and performance in high-speed ship navigation, University of 
Bergen, Bergen. Kap 3.1 sid 59 
50 BryggI M, Försvarsmakten, flera utgåvor 
51 BRM/MCRM-term för ”tappat koncepterna” 
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Vi kan av tre analyser förstå att klara orsakssamband till grundstötningar har funnits. Teleteknisk 
navigation har vi dock endast funnit angivet som kontrollmetod i en av rapporterna. En otydlig prov- och 
försöksverksamhet kan ha förekommit. En annan undersökningsrapport anger att det kan ha uppfattats 
som ”fult” att använda navigationssystem, och därför har man medvetet slagit av navigationssystemet. 
Epitet som ”knappstyrmän” och ”Flat Screen Navigators” ger också en hint om hur ”det elektroniska hotet 
mot professionen”52 kan ha uppfattats på sina håll inom sjöfartens nautiska skrå. En välutvecklad metodik 
för papperslös navigation (ECDIS) eller med hjälpmedlet ECS saknas  
förövrigt inom Försvarsmakten. 
 

3.4.6 Personalkategorier och bemanning (Korrekta figurer finns längst bak) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har valt att redovisa fördelningen av personalkategorier grafiskt och därefter beskriva dem generellt. 
 

 
Figur 3.3 Personalkategorier i bryggbemanningen kopplat till grundstötningar.  
*de okända är sannolikt värnpliktiga eller FA-anställda som framfört G-båt eller stridsbåt 90 E/H 
 
Förekomsten av grundstötningar per personalkategori kan generellt ge en slutledning för hur utbildning, 
erfarenhet och lokalkännedom påverkat statistiken. Kopplingar mot attityder och ledningens syn borde 
även kunna göras. 
 
Värnpliktiga, FA-anställda och ej definierade är ansvariga i 64 % av grundstötningarna 
Sammantaget står ovanstående personalkategorier för majoriteten av de rapporterade grundstötningarna. 
Vi finner det sannolikt att den personal som framfört stridsbåtar och G-båtar under slutövningar antingen 
är FA-anställda eller värnpliktiga och summerar de tre kategorierna enligt nedan. 
 

- Anställda enligt FA-avtal, s.k. frivilliganställda (FA anst) utgör i rapporterna 35 % i 
grundstötningsstatistiken  

I denna studie har vi funnit att denna personalgrupp uteslutande arbetat som båtinstruktörer och utbildat 
värnpliktiga stridsbåtnavigatörer, huvudsakligen i praktisk navigation enligt BryggI M kap 6. Samtliga är 
tidigare godkända stridsbåtsförare vars lämplighet godkänts av förbandschef. Den nautiska kompetens som 
de generellt har är N8 med högfartsutbildning enligt regler för militär sjöfart (RMS-P).  
 

- Värnpliktig personal (VPL): de är endast redovisade som värnpliktiga i 3 % av grundstötningarna 
All värnpliktig personal har haft den teoretiska nautiska kompetens som krävs för respektive fartyg. I 
haverirapporterna framgår inte alltid om det rör sig om värnpliktiga eller frivilliganställda. De värnpliktiga 
kan döljas i gruppen ej definierad  
 

                                                           
52 Författarna 
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- Ej definierad personal (okänd i figur 3.3) är representerade i 29 % av grundstötningarna 
Personalen kan anges som båtchef eller ställföreträdande båtchef i rapporterna. Denna grupp återfinns 
även i de direktrapporter som saknar haverirapport (i statistikunderlaget från övning Hummern 1996) 
 
Yrkesofficerare i flottan (YO/FL) finns representerade i 20 % av grundstötningarna  
Den nautiska kompetensen varierar mellan N1053 till N154. 
 
Yrkesofficerare ur amfibie- eller kustartillerikåren (YO/AMF, KA): i 6 % av grundstötningarna 
Varierande nautisk kompetens, N10 till N355. Såväl amfibiekåren som dess föregångare kustartillerikåren, 
uppträder huvudsakligen i skärgårdarna. Personalkategorin kan därför förväntas ha en omfattande 
lokalkännedom inomskärs.  
 
Reservofficerare ur flottan (RO/FL) finns representerade i 3 % av grundstötningarna 
Det framgår inte vilken reservofficerslinje som avses för personalkategorin. Reservofficer i flottan linje A 
har generellt sjökaptensutbildning, linje B individberoende. 
 
Hemvärn och frivilligpersonal (HV/Friv): i 3 % av grundstötningarna 
Hemvärn med marina uppgifter använder båtar under 40 ton (depl.). Både långsamtgående och 
snabbgående båtar finns i organisationer. Tidigare godkända stridsbåtsförare framför organisationens 
stridsbåtar. Den nautiska kompetens som krävs för dessa är N8 med högfartsutbildning.56 Denna kategori 
har eller får generellt god lokalkännedom. I gruppen finns även sjövärnskåren representerad, i de fallen har 
kompetenserna inte helt varit klargjorda. 
 
Kadetter <1 % av grundstötningarna 
Förekomsten är i sammanhanget marginell. 
 
Civilanställda 
Det finns civilanställda båtchefer, bland annat i sjötransportgrupper. Dessa har inte återfunnits i statistiken. 
 
Reservofficerare ur amfibie- eller kustartillerikåren (RO/AMF, KA): 
Ingen förekomst av grundstötningar i statistiken. 
 
Fel bemanning i samband med grundstötningar har förekommit i 2 % av grundstötningarna 
Fallen berör att utkik inte kunde sättas samt behörig bemanning; befattning tillsatt med för låg nautisk 
kompetens. (Personal med för låg reell nautisk kompetens i navigationsorganisationen ökar i perioden 
efter denna undersökningsepok.) 
 
Sammanfattning och diskussion 
Frivilliganställda och värnpliktiga är överrepresenterade i grundstötningsstatistiken. Dessa förekommer 
frekvent i kombinationen av attributen utbildning, skärgårdsnavigation och högfartsmetodik (BryggI M kap 
6). Dessa kategorier innehar också en relativt låg militär och civil nautisk behörighet. Genom att under 
jämförbara förhållanden studera personalkategoriernas generella lokalkännedom verkar denna kunna ha 
en viss betydelse för att hålla nere grundstötningsstatistiken. Genom att till exempel studera antalet 
grundstötningar som skett vid en övning på västkusten med båtchefer som huvudsakligen utbildats på 
ostkusten, framträder ett mönster som kan bero på graden av lokalkännedom. Diskussionen om varför 
yrkesofficerare ur KA eller AMF har en relativt låg procentuell kvot kan också ha sin bakgrund i en 
omfattande lokalkännedom. 
 
Vår bedömning är att de låga kvoterna för reservofficerare kan härledas till en begränsad omfattning av 
befälhavarskap.  
 
Individernas behörigheter har inte alltid nedtecknats i rapporter och analyser vilket gjort det svårt att 
ytterligare urskilja trender och söka utbildnings- eller erfarenhetsbrister. 
                                                           
53 Motsvarar båtförarintyg enligt nämndens för båtlivsutbildning (NFB) anvisningar 
54 Motsvarar en civil sjökaptensexamen i tillämpliga delar 
55 Motsvarar som högst tillämpliga delar en civil styrmansexamen/-behörighet 
56 Motsvarar en civil behörighet fartygsbefäl klass VIII (Fb kl VIII), specialbehörigheten ”snabba fartyg” samt praktik. 
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3.4.7 Övriga faktorer eller omständigheter 

Yttre omständigheter 
23 % av grundstötningarna har skett under dygnets mörka del. 5 % av grundstötningarna har skett då 
sikten varit nedsatt (dimma, dis eller snöblandat regn)  
 
Bakomliggande mänskliga faktorer 
I ett fåtal fall har utredningarna pekat på denna typ av faktorer. Att man har hållit högre fart eller inte varit 
tränad för rådande förhållanden finns omnämnt i rapporterna. ”Overload” och stress finns även omnämnt i 
några av rapporterna. Det som är signifikant under utbildningsförhållanden återfinns i två olika fall. Det ena 
är att navigationsinstruktören har väntat för länge med att dra ned eller upphäva farten, detta har 
uppgivits i både rapporter och undersökningar. Det andra är att vi konstaterar att elever i fartygens 
navigationsorganisation resulterat i grundstötningar (se även 3.4.4 ovan, navigationsutbildning). 
 
Bristande navigations- eller sjökortsförberedelser finns omnämnt i 13 % av grundstötningarna 
Fartyg under 40 ton (depl) är överrepresenterade. I de fall som inga eller bristfälliga förberedelser gjorts, 
framgår inte orsaken tydligt; att ”känt vatten” skulle vara negativt, måste vara en oegentlig och rigid 
uppfattning från utredarna (se även 3.2.3 ovan, analys). 
 
Alkohol och droger 
Det finns inga redovisade uppgifter där vi funnit att alkohol eller droger skulle ha varit inblandade. 
 
Fatigue 
I de fall sömn-, vakenhets- eller andra utmattningsproblem varit omnämnda har vi inte kunnat utläsa om 
det utgjort en dominerande riskfaktor eller hur omfattande problemet har varit. 
 
Sammanfattning 
Vi har valt att inte redovisa de mänskliga faktorer som framgått i utredningar och analyser från den 
aktuella epoken 1994 – 2004. De sista åren i epoken innehåller förvisso bättre utvecklade analyser för 
dessa faktorer, men det saknas en stringent redovisning avseende klassificering och nivåindelning. 

3.4.8 Fartygstyper 

De fartygstyper som frekvent förekommer i statistiken är de som regelmässigt använts till utbildning. Hit 
hör 200-båtar, stridsbåtar och andra fartygsvarianter som mer specifikt använts för träning i navigering 
inomskärs. De fartyg som används till navigations- och manöverutbildning är huvudsakligen mellan 5 och 
85 deplacementston. En icke säkerställd tendens synes vara att de större örlogsfartygen (typ minjakt och 
korvetter) har en ökad frekvens av grundstötningar efter 2004. 
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Grafisk sammanställning med trender 
Vi har valt att åskådliggöra antalet grundstötningar grafiskt i figur 3.4. Man måste observera att figuren 
endast visar det årliga antalet grundstötningar och inte är satt i proportion mot något annat. Kapitel 4 
nedan återkommer till frekvensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.4 Det totala antalet grundstötningar i rapporter eller undersökningar med trend för 5 års glidande 
medelvärde (1987 – 2009 inklusive preliminärt rapportresultat för 2010) (korrekt figur finns längst bak) 
 
Figur 3.5 nedan visar den totala fördelningen i grundstötningar mellan de olika metoderna att navigera. 
Figur 3.6 och 3.7 visar fördelningen i närtid där antalet kölar varit ganska konstant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5  Figur 3.6 Figur 3.7 
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3.4.9 Organisatoriska förändringar under epoken - en kort essä av författarna 

För att läsaren skall kunna förstå omfattningen av organisatoriska händelser under tidsepoken ges nedan 
förenklade översikt. Rollerna inom sjösäkerhetsledning(-ar) och utbildningsstrukturer har varierat med 
förändringarna. 
 
1983 Ny befälsordning (NBO) innebärande att det fortsättningsvis bara kommer att finnas en typ 

officerskår mot tidigare tre 
1986/1990 Marinkommandoorganisationerna inrättas med en ändrad ledningsstruktur som följd. Ansvar 

och befogenheter tydliggjordes för förbandscheferna och fredsförbanden kom att likna 
krigsförband, en s.k. kaderorganisation, allt enligt verksamhetsidé 90 (VI 90) 

1993 Amfibiesystemet byggs upp och kustartilleriet (KA) börjar övergå till en sjörörlig organisation. 
Stridsbåtsutbildning börjar genomföras vid flera KA-regementen  

1994  Kustflottan upphör formellt som egen myndighet, vilket innebar att sjösäkerhetsledning och 
tillsyn succesivt överförts till andra delar i organisationen 

1997 – 2000  Kustartilleriets utbildningsförband lokaliseras till två orter från tidigare fem 
1998  FM HKV ledning och stöd omorganiseras (utredningen benämndes UTFÖR), detta är också 

året då funktionen chefen för kustflottan (CKF) försvinner. 
 
Försvarsbesluten 1996/2000 ”Invasionsförsvar till insatsförsvar”: försvarsbeslut 2000 kom att omkullkasta 
VI 90 till ett totalt motsatsförhållande avseende ansvar och befogenheter: 
2000 Förändring av FM ledning. Systemet kommer enligt regeringen att leda till klarare 

ordergivning, förenklade rutiner och därmed minskad administration (enligt propositionen). 
2000 Marinkommandoorganisationen läggs ned med en förändrad ledningsstruktur som följd 
2000 Kustflottan upphör som förband 
2000 Amfibiekåren bildas och utbildningen fortsätter vid de två tidigare KA-regementena 
 
Utöver detta togs beslut som kan påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen: 
2000 Statsisbrytarna övergår från militär till civil bemanning 
2000 Sjömätningsfartygen övergår från militär till civil bemanning 
2002 Helikoptersjöräddningen avvecklas inom FM. 
 
Försvarsbeslut 2004 innebar omfattande förändringar 2004 – 2005: 

- Ett amfibieregemente läggs ned och ett omlokaliseras 
- Sjöstridsförbanden omorganiseras, nedläggningar och omlokaliseringar  
- Högkvarteret inklusive säkerhetsinspektionen minskas  
- Utbildningsexpeditionerna med HMS Carlskrona, de s.k. långresorna, upphör 
- Berga och Karlskrona örlogsskolor läggs ned 
- Sjöstridsskolan bildas  

 
2007 Akademiseringen av officersyrket genomförs 
2009 Segling avskaffas som tjänsteidrott den 1/1 
2009 Reformering av befälsordningen. Ett s.k. tvåbefälssystem införs 
2010 Värnplikten avskaffas i fredstid 
2010 Internationell arbetsskyldighet för anställda i FM 
2010 Marinens båtklubb (MBKC) i örlogshamnen Karlskrona avhyses, då civila båtar i denna miljö 

anses vara en säkerhetsrisk mot Försvarsmakten. 
  
Under 2000-talet har även deltagandet i internationella övningar och uppdrag ökat och tagit resurser ur 
både förbands- och utbildningsverksamheten. 
 
Direkta kopplingar mot de organisatoriska förändringarna 
Man kan direkt se att införandet av amfibiesystemets högfartsbåtar bidragit till en större mängd 
grundstötningar. Det ter sig näst intill omöjligt att reda ut hur och i vilken omfattning 
sjösäkerhetsledningen har bedrivits, så här i efterhand, i alla fall på den nivå som styrts av personliga 
kompetenser och erfarenheter på viktiga befattningar i sjösäkerhetsorganisationen (-erna). 
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Vi kan dock konstatera att statistik har förts, sammanställts och presenterats för marinens sjögående 
personal fram till 1994, d.v.s. fram till kustflottans stabs nedläggning. Fram till samma år har även de 
statistiska underlagen delgivits den personal det berört. Samfälld statistik presenterad för personalen inom 
Försvarsmakten har sannolikt inte existerat efter detta år. 
 
Helt klart är att marinen blivit kompetensmässigt svagare efter att isbrytning, sjömätning och 
helikoptersjöräddning upphört. Att den tidigare intresseskapande seglingen upphört som militäridrott och 
att förutsättningarna och närheten till båtliv för de anställda försämrats, är naturligtvis svårt att mäta. De 
naturliga kopplingarna till övrig sjöfart har i alla fall knappast förstärkts. Vi menar att det finns en 
säkerhetsaspekt i förmågan att naturligt kunna ”umgås” i sjötrafiken. 
 
I början av 2000-talet bildas och samordnas också ett nytt styrande dokument; regler för militär sjöfart 
(RMS)57. Försvarsmaktens manual sjösäkerhet (FMMS)58 arbetas även fram enligt ISM-Code59. I 
rapporterna finns under 2000-talet en ökad samstämmighet där man ur ett tekniskt perspektiv mer 
stringent kan finna brister i underhållsplaner och materiel. Ett trendbrott efter införande av gemensamma 
regler är att förekomsten av bristfälligt underhållen eller saknad nautisk utrustning inte omnämns som 
faktorer i rapporterna. Framför allt berör detta de mindre fartygen. 
 
Organisationsförändringarnas övriga direkta eller indirekta påverkan för sjösäkerheten diskuteras i de sista 
kapitlen där aktuella källhänvisningar också redovisas. 
 
Genom att bara studera förändringstakten ur ett organisatoriskt perspektiv är det sannolikt att 
marginaliseringsprocesser skett mot sjösäkerhetsledningen.  

3.4.10 Övriga observationer med tillhörande diskussioner 

Vi har inte kunnat finna något haveri som har angivit ”metodcirkel”, ett metodtekniskt begrepp enligt 
BryggI M. Farhågan i dessa sammanhang är att begreppet används i framtida rapporter, vilket skulle kunna 
försvåra analys.  
 
En haverianalys med olycklig formulering rör navigation med stöd av militärledskort på ringat område. 
Analysens slutsatser kan i värsta fall legitimera riskbeteenden. En enhet som bedrev navigationsutbildning 
grundstötte i hög fart på ett nyupptäckt grund som befann sig mellan tre- och sexmeterskurvan. Detta 
kunde tolkas som acceptabelt eftersom militärledskort hade använts. Rutten var planerad utanför 
militärleden vilket självklart är förenat med risker och borde manat till försiktigt framförande, då 
sjömätningarna sannolikt grundade sig på handlodningar. 
 
Militärledskort visar mer djupdata än motsvarande civila sjökort och kan invagga användaren i en falsk 
trygghet om förståelsen för underlaget saknas. Utbildningsbrister avseende militärledskortens 
tillförlitlighet kan alltså finnas inom organisationen.  
 
Vi har också funnit att samstämmigheten i analyserna skiljer sig åt och således utredarnas syn på 
riskhantering. Ett exempel är att det i undersökningsepokens tidiga skede förekommer analyser som anger 
att det vid utbildning är acceptabelt med högre risker. Vi anser att det inte alls är acceptabelt, vilket också 
bekräftats av redaren. Vi uppfattar att utredningarna med tiden har utvecklats mot bättre samstämmighet 
i sina slutsatser. 
 
Genom hela undersökningsepoken finns omnämnt att syftet med undersökningarna inte är att fastställa 
eventuell skuld, utan att förbättra säkerheten och förebygga olyckor.  
 
En frågeställning som kan vara värd att titta vidare på är om vi lär ut riskbeteenden. Att instruktörer drar av 
sent ”för att få optimal utbildningseffekt” kan tyda på detta. Viljan att vara effektiv, tillsammans med att 
tillfällena och tiden till utbildning minskar, kan göra att man forcerar utbildningen och ger avkall på 

                                                           
57 Regler för militär sjöfart – sjösäkerhetssystem (RMS-S) 2010, http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-S.pdf 
58 Försvarsmaktens manual sjösäkerhet (FMMS) 2010.1, 2009-12-16 HKV bet 14 900: 50875 
59 International Safety Management (ISM) Code 2002,  motsvaras EU-gemensamt av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
336/2006. 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/RMS/RMS-S.pdf
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pedagogisk eftertanke. Denna risk borde rimligtvis öka om elevkategorierna har liten erfarenhet. FM har 
haft en påverkan utanför egen organisation t.ex. för kursen och specialbehörigheten ”snabba fartyg60”. Om 
hypotesen om att vi för tidigt lär eleverna att ”köra fort” och legitimera en viss risknivå så kan detta ha 
smittat av sig även till den civila näringen.  
 
Det finns en diskrepans i begreppet navigationsövning och navigationspraktik.  En ”övning” är, enligt 
Goffman (1974)61, ett skeende där aktörers handlingar kan särkopplas från sina yttersta konsekvenser. Att 
öva navigation gör man således där man navigatoriskt inte kan orsaka en sjöolycka; t.ex. i ett konstruerat 
övningsområde med ”green areas”62 eller i en simulator.  

3.5 Slutsatser 

Syftet med undersökning I har varit att med utgångspunkt i statistiken utforska om signifikanta risker 
återfunnits och i vilka sammanhang de återfunnits. Vi har även frågat oss om statistiken direkt kan visa på 
relevanta trender och därmed i sig kan ge svar på frågor om regler och åtgärder givit avsedd effekt. 
Frågorna runt avvikelsesystemet diskuteras slutligen. 

3.5.1 Generellt 

Den kanske viktigaste slutsatsen är att marinens fartyg har en låg frekvens av ”felnavigering som lett till 
grundstötning” då navigationsorganisationen har varit rätt bemannad. När man gör annat än vad 
organisationen är avsedd för, eller utvecklad mot, uppkommer riskerna.  
 
Det finns en risk för allvarliga kroppsskador, företrädesvis då fartyg navigerar i hög fart. Andelen 
höghastighetsfartyg har under epoken ökat och kommer sannolikt att öka ytterligare, liksom dess 
maximala hastighet. 
 
De risker som ur ett sjösäkerhetsperspektiv finns med organisatoriska förändringar är svåra att precisera. 
Ett behov av att vidare analysera dessa finns. 

3.5.2 Signifikanta risker och dess sammanhang 

Föga förvånande är det huvudsakligen i skärgård som man navigerar fel med resultatet att fartyget 
grundstöter. Den verksamhet som utgör den dominerande riskfaktorn har varit någon form av 
navigationspraktik (> 40 %) där en avgörande faktor har utgjorts av relativt oerfarna instruktörer.  Det 
senare har också framgått i SHKs rapporter och rekommendationer63. Med hänsyn till de 
nedärvningseffekter som bland annat beskrivs i denna rapport ställer vi oss frågan i vilken omfattning som 
riskbeteenden kan nedärvas. Det finns sannolikt en koppling mellan att grundstötningar ofta sker och att 
man på något sätt formas att acceptera detta i sina attityder och värderingar.  
 
Statistikundersökningen visar bara att det är sannolikt att åtgärder som vidtagits för att förbättra 
stridsbåtsutbildningen, bl.a. SHKs rekommendationer, har fått effekt.  Kopplat till detta borde det alltså 
finnas ett behov av att kunna detektera, men också kvalitetssäkra att motsvarande nedärvningseffekter 
inte sker vid andra utbildningssamordnare eller annan navigationspraktik. 
 
Att beskriva lokalkännedom som något negativt är fel. Det kan tvärt om vara en förutsättning för att ha en 
mental beredskap att hantera oväntade händelser och utgöra en kontroll av att man navigerar rätt. Vikten 
av lokalkännedom finns inte omnämnt i någon instruktion för navigeringstjänsten; metodik är det som 
allenarådande beskrivs. Ändå baseras stora delar av sjöfartens skärgårdsnavigation i hela världen av 
lotsväsenden. Paradoxalt nog har lokalkännedom angivits som en tänkbar ingrediens vid de kränkningar 
som skett i Sveriges skärgårdar. Lokalkännedom och ”utantillnavigering” har en distinkt skiljelinje som inte 
alls är beskriven inom försvarets nautiska litteratur. Detta kan ha lett till en övertro på metodik där vikten 
av lokalkännedom har fått stå tillbaka.  
 

                                                           
60 Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) 2010:12 bilaga 21 
61 Goffman, E. (1974) Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row 
62 Benämning på ”låtsasgrundområden” enligt Royal Navys Flag Officer Sea Training (FOST) 
63 Statens haverikommission (2006), SHK Rapport RM 2006:01, ISSN 1400-5727, Dnr Ms-05/04 
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En slutsats blir även att man bör beskriva vikten av lokalkännedom, speciellt i sjösäkerhetsanalyser, men 
även i samband med navigationspraktik där navigationsorganisationens färdighet kan variera. 

3.5.3 Organisatoriska förändringar 

Vi har funnit likheter med SHK utredning för helikopterverksamheten64 inom de varierande organisationer 
som lett eller hanterat sjösäkerhetsarbetet efter 1994. Utredningarna har pekat på resurs-, 
omorganisations- och ledningsproblem. Andra områden som tagits upp är brister i kompetens, 
kvalitetsstyrning och resurser avseende genomförande, ledning och tillsyn. ”Flera samtidiga förändringar 
har inneburit att jämvikten i hela verksamheten rubbats och skapat svårighet att överblicka risker och 
konsekvenser.” I både utformning och presentation av det material vi förfogat över finns tecken på att man 
började ”tappa greppet” efter att myndigheten kustflottan lades ned. Ett exempel är att 
sammanställningar av haveristatistik inte kunnat presenteras efter detta datum. Efter intervjuer har vi dock 
konstaterat att den samlade bilden till den stor del finns, men att den är högst personberoende och 
således känslig för organisatoriska förändringar. Även om den centrala nivån kanske besitter dessa 
kunskaper och erfarenheter, uppstår problem med erfarenhetsspridning då denna inte är beskriven och 
informationsvägarna otydliga. Det är också sannolikt så att man helt enkelt inte fått tillräckliga resurser för 
att ta hand om funktioner och rutiner som varit svåra att definiera.  
 
Ett problem som vi kan visa på är att avvikelsehanteringens rapportering havererat i avlämning vid 
omorganisationer (lokal nivå – central nivå). Ett resultat av försvarsbeslut 2004 har varit att stridsfartygen 
troligtvis bedrev en mycket begränsad verksamhet i förbandsproduktionen, i samband med att 
omorganisationen verkställdes. Detta avspeglar sig sannolikt också i statistiken genom att det hände få 
avvikelser; vi måste dock säkerställa att detta förhållande är riktigt med statistik om fartygens nyttjande.  
 
Omorganisationer ger troligtvis flerdimensionella risker i säkerhetsledningssammanhang. Vi avser inte se 
djupare på kompetensförsörjning eller flöden för hur informationsutbyte sker, men i sammanhanget 
konstaterar vi dock att befogenheter och förmågan för att leda och att åtgärda brister har försvårats efter 
försvarsbeslut 2000. I en artikel i Kungliga krigsvetenskapsakademiens tidskrift65 konstateras också att 
inflytande och insyn, sammansvetsade ”team” som förberetts för sin uppgift splittrades vid tidpunkten.  
Något som till viss del torde gälla fortfarande och även i säkerhetsledningssammanhang. Om det 
sistnämnda konstaterandet stämmer (uttryckt i skrift av Försvarsmaktens nuvarande överbefälhavare), har 
en marginaliseringsprocess skett även inom sjösäkerhetsledningen. 
 
De organisatoriska förändringarna kan ha verkat degenererande för den delen av den nautiska 
professionalismen och kompetensförsörjningen som grundar sig i intresse från enskilda individer.  
 
Omorganisationen för en gemensam ledning av sjösäkerheten för hela Försvarsmakten har inneburit en 
klar förbättring inom den teknisk-nautiska kravställningen och uppföljningen. Detta framgår efter 
införandet av gemensamma regler för den militära sjöfarten (RMS-serien). Rapporterna visar, som nämns i 
näst sista stycket i 3.4.9, en förbättring genom detta gemensamma regelverk. 

3.5.4 Avvikelsestatistiken 

Förutom några solklara fall, som när stridsbåtarna infördes, kan man inte direkt uppfatta relevanta trender 
utan organisationskunskap. Det är även med sådan kunskap svårt att exakt uppfatta relevant frekvens runt 
avvikelserna. Att säga att någonting försämrats eller förbättrats blir, även med organisationskunskap en 
mer subjektiv än objektiv bedömning. Detta uppfattar vi vare sig som enkelt eller trovärdigt. Antalet 
avvikelser måste alltså sättas i relation till något för att kunna visa en relevant trend. 
 
Undersökning I, alltså sammanställningen av avvikelsestatistiken, stödjer i sig inte ett långsiktigt proaktivt 
sjösäkerhetsarbete. Undersökningen har visat att sökbarheten i DIUS-M är begränsad och inte stödjer 
analys. I ett undersökningsperspektiv uppfattar vi att utvecklingen gått mer mot hinder än tillgång. Vi kan 
genom statistiken antyda vissa organisatoriska effekter, dock inte dess brister; inga rapporter om 

                                                           
64 Anderzén, Kecklund, Petterson, Weikert (2008) Utredning av säkerhetskulturen i 
Försvarsmaktens helikopterverksamhet , SHK Rapport RM 2008:04, MTO Säkerhet AB, Stockholm, 
http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutredning.pdf  
65 Carell, Göranson (2006) Armén - en väg mot flexibel insats, Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 2-2006, sid 15 

http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutredning.pdf
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organisatoriska avvikelser har heller rapporterats. Systemfel på teknisk nivå förekommer däremot, vilket 
både beskrivs och hanteras i mer omfattande art. 
 
Vi har svårt att se att avvikelserapporter och utredningar skulle kunna stödja ett långsiktigt proaktivt 
sjösäkerhetsarbete inom nautiken, så länge ”Near Misses” inte rapporteras och så länge som 
avvikelsehanteringssystemets innehåll inte analyseras. En försvårande omständighet är att vi i denna 
statistik inte kan ställa avvikelserna i förhållande till fartygens nyttjande. 
 
Ett problem i sig är i vilken omfattning och hur noga analyserna har skett. Att en noggrann utredning skett 
har i många fall ofta berott på skadeverkningarna och inte på hur allvarligt själva felet eller misstaget har 
varit i sig. 
 
Behovet för studier och forskning stödjs inte mer av DIUS-M än av den tidigare pappershanteringen. Vi ser 
en avsaknad av en bra sökmotor och något utvärderingsverktyg i systemet. 

3.5.5 Behörighetsregler och krav 

Både det civila och det militära behörighetssystemet ställer paradoxalt nog högre krav på behörighet ju 
längre man geografiskt befinner sig ifrån risker som trafiktäthet och grund. Den civila sjöfarten tar viss höjd 
för detta genom lotsplikt eller lotsdispens. För att hantera s.k. ”Pilot Errors” planerar sjöfarten numera 
även detaljerat hamn till hamn. Den militära sjöfarten har i många fall byggt på beprövad erfarenhet, 
muntlig tradition och djup fackmässig kunskap, där skärgårdsnavigation har ingått som en naturlig del för 
att lösa territorialförsvaret.  
 
Vår uppfattning är att det under 2000-talet blivit allt färre gångtimmar i skärgårdarna för 
sjöstridsförbanden. Att inte ta upp en risk som vare sig hanterats i behörighetssystemet eller med andra 
medel vore fel. Någonstans bör man hantera dessa risker som sannolikt ökar om tiden för 
skärgårdsnavigation och tillfällena för att ”umgås” med annan sjötrafik i denna miljö minskar.  
 
Det saknas vidare spårbarhet i den tid som räknas behörighetsgrundande i det militära systemet. Den 
mönstrade tiden i befattning som kravställs i regler för militär sjöfart (RMS) säger ingenting om hur mycket 
tid till sjöss en individ har. Man kan helt enkelt ha skavt kaj i ett halvår för att erhålla en högre behörighet; 
bara det är i rätt nautisk befattning. Lika illa är det med kraven för nivåhöjande utbildning (till högre grad) – 
kravet på tid som fartygschef kan tillgodogöras förtöjd. 

3.5.6 Risker och fällor 

Georg Canning (1770 – 1827) brittisk utrikesminister, lär ha myntat uttrycket ”Jag kan bevisa allt med 
statistik, utom sanningen”.  
 
Statistiken ger bara en sann historisk återblick över att vi har navigerat fel ett antal gånger. För att bedöma 
något sammanlagt värde i statistiken krävs djupa insikter eller vidare analys. Se analysdiskussion med 
exempel 4.3.2 nedan. Signaleffekten av att visa statistiken som den är, kan ge de mest differentierade 
tolkningar och därmed felaktiga uppfattningar både inom som utom de kretsar den direkt berör.  
 
Det som hittills är presenterat ger utrymme för många antaganden vilket också kan ses som den största 
nackdelen med statistik i denna form. Vi kan egentligen inte visa på kärnfrågorna om bakomliggande 
orsaker till varför man navigerat fel. Vi finner å andra sidan argument för att avvikelser istället skall 
analyseras och presenteras mot bakomliggande orsaker, i alla fall inom nautik. 

3.6 Sammanfattning av slutsatser 

 De studerade modellerna/systemen för avvikelsehantering stödjer endast i ringa omfattning 
möjligheten att visa trender 

 Efter vår analys kan statistiken i viss mån visa att regler, åtgärder och rekommendationer sannolikt 
givit resultat. Se 3.4.9, näst sista stycket 

 Majoriteten av grundstötningarna (76 %) har skett utanför farlederna i skärgårdarna. Se figur 3.2 
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 Sett över hela epoken har marinen en låg förekomst av grundstötningar om 
navigationsorganisationen är intakt  

 Det finns en förekomst av allvarliga kroppsskador. Dessa har uppstått i på mindre 
höghastighetsfartyg under 40 deplacementston 

 Grundstötningar under navigationspraktik har utgjort en stor del av de rapporterade avvikelserna 
(> 40 %). Se 3.4.4 

 Statistiken och rapporterna stödjer SHKs slutsatser och rekommendationer avseende att negativa 
nedärvningseffekter har funnits. En marginaliseringsprocess av funktioner, direkt eller indirekt 
kopplade till ledning av sjösäkerhet, är sannolik 

 Personalkategorier som har, eller förmodas ha, god lokalkännedom har färre rapporterade 
grundstötningar 

 Det har sannolikt funnits fler negativa än positiva effekter med de organisatoriska förändringar 
som skett genom epokerna. Se 3.4.9 och 3.5.3 

 Den icke säkerställda trenden av ett till synes ökat antal grundstötningar för de större 
örlogsfartygen (minjakt och korvetter) bör undersökas vidare. Se 3.4.8. 
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4 UNDERSO KNING II: Metod fo r analysuppfo ljning 

Kapitlet söker urskilja förekomst av avvikelser eller trender kopplade till utnyttjande i olika verksamheter, 
det vill säga hur vi skall kunna ta reda på om vi blivit bättre eller sämre, eller kunna bekräfta att åtgärder 
givit resultat. Kapitlet avser att ge svar på frågan om vilken form och omfattning av analysuppföljning som 
är lämplig. 

4.1 Statistik i ett sammanhang 

Som vi delvis redan konstaterat i kapitel 3 är en sammanställning av rapporternas faktorer ett grovt verktyg 
med tveksamma resultat då de inte bottnar i bakomliggande orsaker. Vi har redan kapitel 3.5.6 ovan 
konstaterat att det är svårt att komma åt kärnfrågorna om bakomliggande orsaker genom den utformning 
analyserna har haft.  Finns det ändå en relevans i att se vidare på bygga upp en jämförelsestatistik eller 
jämförelsetrend för varje verksamhetstyp eller fartygstyp?  Vi vill i någon mån kunna svara på förekomsten 
av avvikelser i förhållande till olika nyttjandegrad och verksamhet för att se den reella trenden. 
 
Vi har valt att arbeta med de dominerande riskattributen ur undersökning I, det vill säga 
navigationsutbildning och skärgård.  
 
De frågor vi under de fortsatta arbetenas gång tar hänsyn till är: 

- Finns andra metoder att analysera avvikelser?  
- Behövs verkligen en koppling till nyttjandegrad? 

4.2 Metoddiskussion 

Den första frågan man bör kunna svara på är vilka skäl som finns för att sätta statistiken i förhållande till 
något. Skälen varierar också i förhållande till vilken analysmetod som används av haverierna. De lägsta 
kraven är dock att förebygga tillbud och olyckor samt att ständigt förbättra verksamhets- och 
sjösäkerheten (FMMS 9.1) med motsvarande krav enligt ISM-Code. För marinens och sjöstridsskolans 
vidkommande rör detta även utbildnings- och utvecklingsverksamhet; funktioner som rimligtvis borde 
ställa högre krav på både avvikelsehantering och egen delaktighet. Vilka metoder använder andra för 
analys?  

4.2.1 Analysresultat med utgångspunkt i bakomliggande faktorer  

Metoden utgår enbart från analysresultat som berör någon form av kodning för bakomliggande principiella 
faktorer för ”Human Factors” (HF). Med detta tankesätt skulle man i framtiden och i efterhand kunna falla 
tillbaka eller följa upp t.ex. höghastighetsfartyg med integrerade bryggsystem (IBS) och direkt kunna 
påverka utformningen av bryggor, utbildningar (certifikat/specialbehörigheter).  
 
I avhandlingen ”Faster, better, safer?”66 och MAIBs rapporter67 har man arbetat enligt dessa principer. 
Resultaten pekar tydligt på de områden som förbättringar behöver göras eller de områden där utveckling 
behöver ske. Beroende på inom vilket område man tittar på uppfattar vi resultaten dessutom som 
entydiga. Ett exempel: i 92 % av haverierna fanns det för stor skillnad mellan svårighetsgrad och kunnande. 
I fallet skärgårdsnavigering måste man då definiera kraven. Detta uppfattar vi som konstruktivt. 

4.2.2 Analysresultat med utgångspunkt i direkta faktorer 

Metoden utgår från likande underlag som i studie I, sammanställer variabler med direkta faktorer och 
värderar verbalt beskrivna bakomliggande faktorer. Därefter jämför man förekomsten med hur mycket 

                                                           
66 Gould, Kristian S (2009) Faster, better, safer?: Studies of safety, workload and performance in high-speed ship navigation, University of 
Bergen, Bergen 
67 United Kingdom Department for Transport, Marine accident investigation branch (MAIB) (2002), Report on the Analysis of Fishing Vessel 
Accident Data 
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fartygen använts där man funnit riskpotential. Slutligen kan man redovisa att en förbättring eller 
försämring skett. Detta är den möjlighet vi har sett med det underlag som vi haft tillgängligt.  

4.2.3 Gemensamt – utan hänsyn till metod för analysuppföljning 

I båda fallen behövs någon som tar hand om den statistiska hanteringen, d.v.s. uppföljning och analyser, 
det vill säga en fungerande erfarenhetshantering behövs. Omfattningen blir däremot olika. 
  
Båda systemen har en gemensam brist; att det rör sig om historik. Skulle ”Near Misses” redovisas inom 
navigation skulle en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen kunna arbeta mer proaktivt. Dels för att 
regelverket skulle kunna agera tidigare och dels för att ett lärande skulle kunna skapas genom 
erfarenhetsspridning.  
 
Det finns ingen funktion som tar hand om uppföljning och analyser som det skall göras enligt FMMS 9.12. 
Ansvaret är fördelat till Marinbasen, men den har tidigare inte fått resurserna till detta. Detta bekräftas av 
både i en skrivelse68 av FM sjösäkerhetsinspektion och vid telefonintervju Marinbasens delsystemledare för 
DIUS-M. 

4.3 Verifiering av gångtid och utbildningstid, en delstudie 

Den till synes detaljerade inledande verifieringen ligger till grund för senare jämförelser av mer 
generaliserad art. 
 
Syftet med denna kontroll är att söka fastställa om det är lämpligt att använda den angivna årsgångtiden 
som evalueringsgrund i analysarbeten. En tänkbar metod är att vid de utbildningssamordnare som 
genomför praktiska navigationskurser i marinen har vi valt att studera bryggdagböckerna. De 
utbildningssamordnare som genomför omfattande69 fartygsförlagda utbildningar i skärgårdsnavigation är 
stridsbåtskompaniet vid Amf1, Marinbasens båtpluton och skoldivisionen vid Sjöstridsskolan. Den 
utbildning som genomförs vid Sjöstridsskolans skonertdivision värderas inte i detta sammanhang då den 
inte faller under skärgårdsnavigation. 
 
Genom att välja denna metod bör vi också fått en jämförelse med hur väl verkligheten sammanfaller med 
kadetternas och de blivande stridsbåtsnavigatörernas kursplaner i navigationspraktik. Detta i sin tur ger 
svar på hur den optimala utbildningssituationen ser ut m.h.t. elever/fartyg. 
 
Vid intervju med sjösäkerhetsofficeren vid Amf1 redovisades att bryggdagböcker inte används, men att 
man en gång, för något år sedan, kontrollerat hur mycket tid eleverna verkligen navigerade under en 
båtkurs.  
 
Vid intervju med chefen för båtplutonen vid Marinbasen redovisades att bryggdagboken inte används men 
att en noggrann uppföljning av enskild elev regelmässigt följts. Attributen är överensstämmande med 
bryggdagbokens relevanta delar. 
  
Avseende skoldivisionens elever har det med bryggdagböckerna som underlag varit möjligt att genomföra 
en undersökning av den effektiva navigationsövningstiden hos kadettkurserna, delar av OP 07-10 och hela 
OP 08-11. I samband med undersökningen sammanställdes även den bryggdagboksförda tiden i 
navigationssimulator. Det grundläggande skälet till detta är att skoldivisionen använt 
navigationssimulatorn under en period då isläget hindrat skolfartygens nyttjande. Uppgifterna kan också ha 
ett värde för framtida utbildningsevaluering och är direkt intressant ur andra perspektiv. Övriga uppgifter 
har vi fått av skoldivisionens chef samt en fartygschef. 
 
Om bryggdagböckerna 
Kadetternas reella övningstid är förd i personliga bryggdagböcker. Vilken ”typ” av navigation som 
genomförts har bokförts och signerats med godkänd eller underkänd av ansvarig lärare. Meningen är att 
denna dokumentation skall fortsätta att löpande dokumentera individens bryggtid fram till en viss nivå i 
                                                           
68 Försvarsmakten (2008) Marininspektörens sjösäkerhetssystem, omedelbara åtgärder. 2008-05-05 HKV bet 02 700:63453 
69 Av FM fastställd kursplan 
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karriären; en form av kvalitetssäkring med egenintresse. Intresset bygger dock på att det finns någon nytta 
med att föra denna bryggtid. 

4.3.1 Osäkerhetsdiskussion 

Underlaget från kadettkurs OP 07-10 är långt ifrån komplett. Dels hade inte alla kadetter sina böcker 
tillgängliga i Karlskrona och dels är böckerna inte så noggrant förda som vi önskat. Endast ett fåtal kadetter 
kunde redovisa det vi av erfarenhet uppfattade som en väl förd bok. Dessa kadetters sammanlagda tid bör 
återspegla ett ungefärligt värde av en slutförd praktik på skolbåtarna. Fördelningen av övningstid i de 
respektive attributen beräknades inte. All skolbåtspraktik är genomförd för kursen. 
 
Underlaget från kadettkurs OP 08-11 var väl förda och kan utvärderas med stor säkerhet. Resultatet visar 
dock inte en komplett praktikkurs. En period kvarstår. Fördelningen mellan attribut har likväl ett värde 
både för verifiering av gångtid och som jämförelse mot kursplaner. 

4.3.2 Fakta från delstudien 

Tillgängligt underlag visar att kursplanernas angivna timantal för navigation inte återspeglar den reella 
navigationstiden. En förklaring till detta kan vara att förberedelsetiden inklusive färdplanering, genomgång 
av förberedelser innan navigationspass och utvärdering räknats in i kursplanernas navigationstid. 
Inledningsvis redovisas hur uppföljning genomförs. Därefter redovisas tider och slutsatser. 
 
Amf1 har inte redovisat med individuppföljning för den reella bryggtiden. Eleverna skriver inte individuella 
bryggdagböcker. 
 
Marinbasen har redovisat en detaljerad individuppföljning. Eleverna skriver inte individuella 
bryggdagböcker. 
 
Eleverna vid Sjöstridsskolans skoldivision skriver bryggdagböcker och skoldivisionen uppger att man 
tidigare haft en samlad elevuppföljning. Det senaste året har elevuppföljningen prioriterats ned p.g.a. 
arbetsbelastning eller resursbrist, bland annat till förmån för införande av nya system som inte berör 
kärnverksamheten. 
 
Sjöstridsskolans nautiska sektion skriver ”i blandad ordning” upp elevernas simulatortid i 
bryggdagböckerna. Det finns ingen skriftlig anvisning om hur bryggtid i simulator skall hanteras. Det finns 
ingen individuppföljning för eleverna, annat än obligatorisk närvaro inom ramen för enstaka kurs eller 
program. 
 
Kadettkurs OP 07-10: det begränsade underlaget ger vid handen att bokförd navigationstid per elev är ca 
155 timmar för alla genomförda perioder vid skoldivisionen. Spridningen är stor och får antas ha sina 
grunder i bristfälligt förda bryggdagböcker.  
 
Kadettkurs OP 08-11: inför den sista utbildningsperioden vid skoldivisionen är den bokförda 
navigationstiden per elev 49 timmar ombord skolfartyg och 111 timmar i navigationssimulator. Simulatorn 
har ersatt ca en veckas utbildningstid timmar p.g.a. isläge. En prognos för kadettkursens sista period har 
genomförts för att möjliggöra en summering. 
 
En sammanställning av tiderna för navigationspraktik framgår i tabell 4.1 – 4.4. 
 
Osäkerhet 
Osäkerheten i statistiken är stor, förutom för de uppgifter som redovisats av Marinbasens båtpluton. Den 
får därför utgöra underlag för vårt räkneexempel.  
 
Alla undersökningar har genomförts vid de enheter som genomför utbildningen. Om undersökningen hade 
hanterats tjänstevägen så skulle uppgifterna kanske rapporterats annorlunda. 
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Skolfartygsutbildning (rad 2 avser planerat utfall, [p]) 

Opt dager 
farled 

Opt 
mörker 
farled 

Militärled Radar  
skärgård 

Fritt till 
sjöss 

ECDIS och 
teletekn  

Σ 

22 tim 8 tim - 18 tim ≈ 1 tim - 49 tim 
12 tim p  86 tim p   98 tim p 
42 tim  104 tim   147 tim 
28 %  71 % ≈ 1 % -  

Tabell 4.1 Fördelning av praktiktid. SSS: medelförhållandet per elev (2010) 
 
 
Navigationssimulator 

Opt dager 
farled 

Opt 
mörker 
farled 

Militärled Radar  
skärgård 

Fritt till 
sjöss 

ECDIS och 
teletekn  

Σ 

26 tim 11 tim - 48 tim < 1 tim 25 tim 111 tim 
23 % 10 % - 44 % < 1 % 23 %  

Tabell 4.2 Fördelning av praktiktid. SSS: medelförhållandet per elev (2010) 
 
 
Skolfartyg och navigationssimulator  

Opt dager 
farled 

Opt 
mörker 
farled 

Militärled Radar  
skärgård 

Fritt till 
sjöss 

ECDIS och 
teletekn  

Σ 

48 tim 19 tim - 66 tim  ≈ 2 tim 25 tim 160 tim 
30 % 12 % - 41 %  ≈ 1 % 16 %  

Tabell 4.3 Fördelning av praktiktid. SSS: medelförhållandet per elev (2010) 
 
 
Båtkurs stridsbåt  

Opt dager 
farled 

Opt 
mörker 
farled 

Militärled Radar  
skärgård 

Fritt till 
sjöss 

Helhet: 
metodcirkel 
inkl ECS 

Σ 

39 tim 12 tim - 21 tim - 10 tim 70 tim 
39 % 17 %  30 %  14 %  

Tabell 4.4 Fördelning av praktiktid. Marinbasen: medelförhållandet per elev (2006 – 2010) 
 

4.3.3 Analysdiskussion: exempel 

Genom gångtidsrapportering70 visar det sig att en stridsbåt har mellan 500 och 900 timmars gångtid per år. 
Av dessa timmar anger förbanden att ca 400 timmar är utbildning. Vid båtkurs strävar man efter att ha 3 
elever per båt, där en elev i taget navigerar på en stridsbåt. Den teoretiska navigationstiden är 133 timmar 
per elev och verkligheten blev 70 timmar navigation; Detta innebär ett 53 % elevutnyttjande. 
 
Det är viktigt att poängtera att navigationsförberedelser, genomgångar av färdplanering, utvärderingar, 
avlösningar och måltidsuppehåll också skall göras inom ramen för fartygets drift. Det är alltså inga falska 
uppgifter som redovisas. Med hänsyn till att 40-50 % av grundstötningarna sker under utbildning inomskärs 
återspeglas inte risken helt i förhållande till det totala gångtidsuttaget. 
 
Vi fortsätter därför med dessa fiktiva exempel 
2002 utbildades stridsbåtsförare till en hel amfibiebataljon. Man redde ut detta med 24 st stridsbåtar, 
hälften i Göteborg och hälften i Stockholm. Under året gick totalt sett 10 stridsbåtar på grund, vilket med 
en statistisk bakgrund om ca 50 % motsvarar att 8 grundstötningar skett under utbildning. 24 båtar och 8 
grundstötningar innebär 0,21 grundstötning per båt och år, eller var tredje båt/år. Denna kvot motsvarar 
                                                           
70 Redovisade gångtider från Marinbasen och Amf1 verifierat av system LIFT 
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även 0,21 grundstötningar var 400:e timme, eller en grundstötning var 1 905:e timme. Eftersom eleverna 
bara navigerade aktivt under 53 % av tiden betyder detta att man faktiskt gått på grund var  
1 010:e elevtimme. 
 
2005 utbildades en fjärdedel av denna mängd, alltså 6 båtar. Man gick på grund 3 gånger detta år. Med 
samma statistiska medelvärde ger detta 0,25 grundstötning per båt och år eller en grundstötning var 
1 600:e timme. Detta år inträffade således en grundstötning var 848:e elevtimme.  
 
Ponerar vi att fartygen i snitt håller den höga medelfarten av 15 knop under all den tid eleven navigerar, 
innebär detta att man i exemplen ovan gått på grund efter 15 150 M respektive 12 720 M. Alltså en sträcka 
motsvarande ungefär två tredjedels jordklots storcirkelomkrets, fast i skärgård. 
 
Dessa fiktiva exempel visar mest vilket perspektiv man skall förhålla sig till då man studerar statistikens 
staplar. Det går knappast att se om något blivit bättre eller sämre. Exemplet är också medtaget efter flera 
önskemål från utbildningssamordnarna på att visa just detta. 
 
Övriga observationer 
Två kadetter ur kursen avviker anmärkningsvärt utanför standardavvikelsen; en i total bryggtid 
(underskridande) och en i fördelningen mellan attributen (typen av navigation). Avvikelsen förekommer 
både i simulator och på skolfartyg och särredovisas därför för skoldivisionen och nautiska sektionen.  
 
Vi har inte funnit att någon av utbildningssamordnarna systematiskt använder bryggdagboken som 
underlag för enskilt godkännande. Vi föreslår i samband med detta att utbildning i avvikelserapportering 
integreras redan vid den tidiga fartygsförlagda praktiken och vid den simulatorförlagda utbildningen.   

4.3.4 Delresultat 

Detta är ett oerhört komplicerat sätt att komma fram till expositionstider i olika områden och risker. Även 
ett systemstöd kräver att korrekta uppgifter kommer in. Detta har varit den svagaste länken i det försök 
som vi genomfört. Resultaten får anses som ett misslyckande med att verifiera den verkliga gångtiden i en 
specifikt identifierat risk. Delresultatet stödjer dock slutsatserna och bidrar med annan information. 

4.4 Val av alternativ 

Analysresultat med utgångspunkt i bakomliggande faktorer enligt 4.2.1 ovan är det bästa alternativet.  

4.5 Slutsatser 

Den mest relevanta och flexibla metoden att studera avvikelser är sannolikt den som utgår från ”Human 
Factors” (HF). 
 
Ett arbete med att koda undersökningarna för bakomliggande faktorer krävs. Det finns sannolikt vinster 
med att finna gemensamma övergripande kodningar med den övriga sjöfartens uppföljning, t.ex. INSJÖ. 
Detsamma bör gälla mot de övriga nationers örlogsflottor där motsvarande teknikutveckling och kultur 
råder. Djupet på indelningen bör överenskommas inom utvecklingsområden där t.ex. forskning pågår eller 
områden där problem uppstått. ECDIS och IBS utgör ett nu aktuellt område.  
 
En viss sammanställd statistik bör ändå kunna presenteras avseende grundstötningar, kollisioner, 
ombordläggningar och andra allvarligare tillbud och olyckor. Denna bör vara kompletterad med 
övergripande gångtidssammanställning för att underlätta den allmän översiktlighet. 
 
Vi konstaterar att Försvarsmaktens HF-expertis inte är inkopplad mot någon utveckling av 
avvikelsesystemet. 
 
Det finns ingen funktion som hanterar uppföljning och analyser. Vi kan inte heller förstå hur den beskrivna 
metoden i FMMS kapitlet 9.12 i skulle komma att fungera i verkligen.  
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Endast en utbildningssamordnare för fartygsförlagd utbildning har kunnat visa en relevant uppföljning av 
genomförd fartygsförlagd praktik. Uppföljningen har i detta fall förts genom ett eget system som vare sig 
stödjer en personlig dokumentation för eleven eller någon central dokumentation. 
 
Vi har uppfattat att det är otydligt om och hur bryggdagböcker skall föras. Uppföljning bör beskrivas i 
utbildningssamordnarnas kvalitetsdokument.  
 
Med hänsyn tagen till elevernas egentliga gångtid kan det ge mycket negativa konsekvenser om man 
tvingas att ta ombord fler elever än vad organisationen är uppbyggd för. Det finns inget krav på någon 
individuell gångtid då en elev skall godkännas.   
 
Man bör för eleverna implementera avvikelsesystemet redan vid den inledande simulator- och 
fartygsförlagda utbildningen.   
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5 underso kning III: Avvikelse- och erfarenhetshantering 

Detta kapitel ser vi närmare på hur avvikelsehanteringen kopplat till de slutsatser som undersökning I och II 
givit oss. I kapitlets andra del gör vi ett försök till utblick mot hur systematiskt skulle kunna omhänderta och 
förmedla de erfarenheter som avvikelsehanteringen borde kunna samla. 

5.1 Hantering av avvikelser, förbättringsförslag och erfarenheter 

Rutiner som säkerställer att avvikelser, olyckor och farliga situationer rapporteras till företaget, utreds och 
analyseras, i syfte att förbättra säkerheten och förhindra förorening. ISM-Code regel 9.171  
 
I Försvarsmaktens Manual Sjösäkerhet (FMMS) anges i motsvarande kapitel information på manualnivå. 

5.2 Problemet 

Hur väl ett sjösäkerhetssystem än är skrivet och efterföljs så faller det egentliga syftet då förmågan till att 
långsiktigt och systematiskt identifiera, analysera och förankra betydelsefull kunskap saknas. Brister i 
avvikelse och förslagshanteringen ger snabbt ett bristande förtroende och en låg 
rapporteringsbenägenhet. Förslag och tillbud rapporteras inte och värdet av att rapportera ”Near Misses” 
uteblir helt då det ändå framgår att rapporteringen inte annat än kan vara till nackdel. Slutsatsen kan inte 
vara annan än att man måste utgå från människan i ett avvikelsesystem; det går att beordra att allvarliga 
avvikelser skall rapporteras men inte den övriga delen som ger systemet liv till att verka förebyggande.  
 
Författarnas uppfattning är att honnörsorden för ett levande avvikelsesystem är tillgänglighet, snabbhet, 
återkoppling och förtroende.  
 
Det utgör, enligt våra slutsatser i undersökning II, således ett fundamentalt problem att FM redare saknar 
en realistisk beskriven analysidé för nautiska avvikelser. 

5.2.1 Avvikelsehanteringssystemet DIUS-M 

Uppföljning och analyser 
FMMS 9.12 anger att förekommande fel, trender och tendenser skall analyseras. Metodiken som skall 
tillämpas för detta skall vara enligt handbok för systemsäkerhet (HSystSäk). 
 
För detta ändamål skall en System Safety Working Group (SSWG) etableras. Uppgiften är ställd till 
Marinbasen och chefen för teknikkontor fartyg (MB/C TekFtg). Närmare specificerade kravställningar 
återfinns inte. 
 
Vi har genom intervjuer med Marinbasens DIUS-M handläggare, Nils Möllerström, funnit att detta 
uppföljningssystem inte existerar mot de delar som rör nautik i avvikelsesystemet.  Vi konstaterar också att 
den som beordrats ansvar för SSWG inte har de resurser som krävs för att systematiskt analysera 
avvikelser. Vidare måste SSWG bestå av både analytiker och HF-experter för att på ett relevant sätt både 
kunna klassificera och analysera innehållet.  
 
Genom undersökningen i det avgränsade området grundstötningar konstaterar vi själva att det sannolikt 
behövs en studie av vad som skall analyseras och vilka resultat som är intressanta i de olika 
evalueringsprocesserna. Vi konstaterade i studie II att den mest relevanta och flexibla metoden att studera 
dessa avvikelser är med utgångspunkt från ”Human Factors” (HF), se 4.2.1 ovan. 

                                                           
71 ISM-Code/Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 
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5.2.2 Funna brister i sjösäkerhetssystemets avvikelsehantering 

Redan i underlaget till undersökning I fann vi att förmågan till att långsiktigt och systematiskt identifiera, 
analysera och förankra betydelsefull kunskap är bristfällig och saknar spårbarhet. Detta bekräftas av den 
militära sjösäkerhetsinspektionens skrivelse72 från 2008 rörande sjösäkerhetssystemet. 
 
Skrivelsen anger att:  
- den centrala hanteringen av avvikelsehanteringssystemet inte fungerar effektivt 
- återmatningen från central nivå är långsam 
- central sammanställning och analys av anmälda avvikelser saknas 
- förvaltningen av DIUS-M har stora brister och en otydlig ansvarsstruktur 
 
Vidare anges i skrivelsen att förbandens förtroende för avvikelsesystemet är på en mycket låg nivå. Detta 
beskrivs ånyo så sent som i en rapport från första kvartalet 2010. 
 
Vi har konstaterat att avvikelsehanteringssystemet inte fungerar på ett tillfredställande sätt: 

- sökbarheten i DIUS-M är begränsad och stödjer inte analys.  
- i ett undersökningsperspektiv uppfattar vi att utvecklingen gått mer mot hinder än tillgång 
- inga rapporter om organisatoriska avvikelser har heller rapporterats, systemfel på teknisk nivå 

förekommer däremot.  
- behovet för studier och forskning stödjs inte mer av DIUS-M än av den tidigare 

pappershanteringen.  
- vi saknar en bra sökmotor och något utvärderingsverktyg i systemet. 

 
Faktumet att personal i ledande ställning för sjösäkerhetssystemet inte rättat till påträffade felaktigheter 
som påtalats av den militära sjösäkerhetsinspektionen tyder på allvarliga system, resurs- och/eller  i 
organisationen. (ISM-Code regel 12.6: innefattas i litteraturhänvisning 71) 
 
Data från avvikelserapporteringssystemet DIUS-M, ca 2004 och framåt, har visat sig inte gå att generalisera 
som vare sig primärdata eller sekundärdata, vilket kan vara en nackdel. Detta beskrivs noggrannare i 
källkritiken. Se 1.6 ovan. 
 
En tredje person kopplades in i examensarbetet, särskilt för att kunna genomföra en andra oberoende 
kontroll av systemet. Resultatet blev enligt nedan: 

- Vid den första sökningen i DIUS-M hade vi inte funnit alla avvikelser 
- Behörigheten att skriva in data i systemet; ofta har SjösäkO, d.v.s. den lokale DPn, skrivit 

rapporten. Därav kan det bli en efterkonstruktion av händelseförloppet 
- Tidsaspekten blir ofta påverkad negativt. Vi har konstaterat fördröjningar av rapporter på mer än 

ett halvår 
- Rapporterna är i många fall knapphändiga p.g.a. avvikelseblankettens utformning 
- Spårbarheten till vilket förband enheten tillhör, t.o.m. enhetens namn saknas i vissa fall 
- Uppgifter ur avvikelsehanteringen når inte ut tillräckligt väl till övriga förband. 
- DIUS-M kan omöjligen ha kvalitetssäkrats som avvikelsesystem innan det driftsattes för den 

funktionen. 
 
Dessa punkter är de mest formella och spårbara slutsatser som avser nuvarande sjösäkerhetssystem och 
som ger svar på frågan ” vilka delar i den önskvärda sjösäkerhetsrelaterade LL-processen fungerar inte?”  
 
Frågeställningar 
Direkta korrigerande åtgärder skapar regler. Kan vi följa upp om det blev bättre? Kan några obsoleta regler 
strykas?  
 
Harmoniserar avvikelserapporternas utformning och användbarhet ur rapportörs- och analyssynpunkt? 
Används Försvarsmaktens experter inom Human Factors för att stödja utformningen av avvikelsesystemet 
så att det harmoniserar med den moderna synen på verksamhetssäkerhet?   
 
                                                           
72 Försvarsmakten (2008) Marininspektörens sjösäkerhetssystem, omedelbara åtgärder. 2008-05-05 HKV bet 02 700:63453 
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Långsiktigt kontinuerligt erfarenhetsarbete och analyser 
För att utröna om och hur systematiska analyser och erfarenhetsarbeten förekommer inom sjöfarten har vi 
ringt några försäkringsbolag och sjöfartsskolor. Dessa anger att det hos dem bara är bedömningar. Vi väljer 
därför att inte noggrannare redovisa detta försök till informationsinhämtning.  
 
 Vi vet sedan tidigare att sammanställningar av allvarligare olyckor görs vid Transportstyrelsen och 
synliggörs vid årsrapporter. I en intervju med Jörgen Sachau, Transportstyrelsens sjöfartsinspektion, fick vi 
reda på att planer finns om att göra jämförande studier mellan resultat i fartygsinspektioner och haverier.  

5.2.3 Utvecklingen för DIUS-M73 

Samordning av DIUS-M-systemet (Drift, Information och UnderhållsStöd-Marinen) 
Det kan vara en viss poäng i att belysa att armén och flyget inte tagit till sig systemet. Det är av många skäl 
det blivit så. Avvikelser i flygverksamheten hanteras av SAAB, alltså direkt av den fristående industrin. 
Armén har lite svårt att förstå vad vi pratar om när vi nämner begrepp som underhållsbegäran; blir det fel 
på en stridsvagn så lämnar man ju bara in den och hämtar en ny, ett förfarande som skiljer sig lite från hur 
vi gör med våra fartyg. Rent principiellt skulle de fartyg, som man inte bor på, kunna hanteras enligt samma 
principer som för arméns fordon. Viss marinspecifik materiel som armén och flygvapnet använder (främst 
mindre båtar och dykmateriel) hanterar de i DIUS. 
 
Utan att gå in på detaljer kommer DIUS-M, i och med planerade nya datastrukturer, bara att finnas kvar 
som ett avvikelsehanteringssystem och sannolikt bli en isolerad företeelse på en egen serverstruktur, 
inklusive Lotus på arbetsstationerna, med de kostnader och det besvär det innebär. De övriga funktionerna 
(Drift, Information & Underhållsstöd) är planerade att flyttas till ett annat system74. Kvar kommer vi 
sannolikt att ha ett kostsamt suboptimerat avvikelsehanteringssystem, alltså ett system som huvudsakligen 
är optimerat för andra uppgifter.  
 
Det är knappast till fördel att de noggranna utredningar som genomförts i många fall ofta berott på 
skadeverkningarna och inte på hur allvarligt själva felet eller misstaget har varit i sig. Att ”Near Misses” och 
förslag knappt kommer in i systemet och dessutom inte kan omhändertas eller spridas på ett effektivt sätt 
ger dåliga förutsättningar för fortlevnaden. 
 
Det vore i det läget mycket bättre att snarast ta fram en ny och redan från början FM-gemensam lösning 
för hantering av avvikelser/utredningar, lämpligen då baserad på Microsoft Sharepoint då denna stödjer 
framtida systemapplikationer i gemensamma nätverk.  
 
Under förutsättning att en ny lösning inte suboptimeras att möta samma sekretesskrav som det nuvarande 
systemet skulle fartygen kunna upprätthålla en rimlig kommunikation mot avvikelsehanteringssystemet 
(inklusive förbättringsförslag) över tiden.  

5.3 Erfarenhetshanteringssystem 

Allmänt om erfarenhetshantering 
I marinen har formen för avvikelsehantering varierat under den de nämnda undersökningsepokerna. Det 
gemensamma är att det över tiden alltid funnits omnämnt i de styrande dokumenten att syftet med haveri-
, avvikelse-, undersökningsrapporter och dess analyser varit att dra erfarenheter. Någon reell systematisk 
analys av avvikelser och undersökningar har dock inte funnits inom Marinen. Systemen har vid allvarligare 
avvikelser huvudsakligen agerat med korrigerande åtgärder utan att resultaten av dem följts upp med 
systematik.  
 
Spridningen av erfarenheter har fram till mitten av 1990-talet fungerat genom ett tydligt ledarskap inom 
sjösäkerhetsområdet. Den organisation som genomförde tillsyn inom sjösäkerhetsområdet var chefen för 
kustflottan (CKF). Som vi konstaterade i samband med organisatoriska risker, 3.5.3 ovan, splittrades 
därefter rollerna i denna sjösäkerhetsfunktion, som då hade insyn, inflytande och direkta befogenheter.  
 
                                                           
73 Källa: Marinbasen, Nils Möllerström, delsystemledare 
74 KLAS2 (Kommunikations Lösning Arboga Systemet version 2) och system LIFT 
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Försvarsmaktens manual sjösäkerhet (FMMS) 75 definierar att Lessons Learned (LL) avser 
erfarenhetsåtermatning och är en i organisationen identifierad och förankrad betydelsefull kunskap som 
särskilt skall bidra till att höja värdet av de samlade kunskaperna och insikterna. En LL kan omfatta alla 
delar av verksamheten. Man påpekar också med tydlighet att avvikelsehanteringssystemet är drivmotorn 
för sjösäkerhetssystemet. 
 
LL är också den sammanfattande benämningen för erfarenhetshantering inom Försvarsmakten (FM). 
Någon fungerande och implementerad förvarsmaktsgemensam modell eller process för detta har vi dock 
inte funnit.  
 
Frågeställningar 
Vilka delar i den önskvärda sjösäkerhetsrelaterade LL-processen fungerar inte? Vilka är de främsta 
orsakerna till att inte processen fungerar? Vad kan göras för att förbättra eller förändra processen? Har 
resultat av vissa tidigare analyser och slutsatser (korrigerande åtgärder) undersökts? 
 
Vilka delar i den önskvärda sjösäkerhetsrelaterade LL-processen fungerar inte? 
Till att börja med har vi inte funnit att någon del inom ämnesområdet nautik har behandlats inom 
erfarenhetsprocessen. Det finns inom ämnet alltså ingen naturlig eller anvisad anknytning vare sig mellan 
avvikelsesystemet eller mot utbildningen inom nautik. Undantaget skulle möjligtvis vara en bråkdel av de 
kursutvärderingar som hanteras datamässigt och på längre sikt skall utgöra en evalueringsprocess för 
utbildningar som bedrivs av Sjöstridsskolan. För avvikelsesystemets del är hänvisningen för analys 
Marinbasen och inte LL-processen vid Sjöstridsskolans funktionsenhet. 
 
Vilka är de främsta orsakerna till att inte processen fungerar? 
LL-processen har sannolikt inte varit känd och dess form är dessutom relativt ny. FMMS hänvisar vidare 
enbart uppgiften för analys av uppgifter i avvikelsesystemet till Marinbasen. Enligt Marinbasens källa i 5.2.3 
är inte heller Marinbasen personalmässigt spantad att omhänderta analys av de uppgifter som 
inrapporteras i DIUS-M. Vi upplever att Försvarsmaktens redares (FM redare) DP endast hinner med att 
omhänderta och återrapportera vissa avvikelser enligt någon subjektiv form av prioritering. Det finns 
vidare en form av lottning inom DIUS-M där rapporten ställs till olika befattningshavare på olika nivåer. En 
avvikelse kan alltså släckas (markeras åtgärdad) av andra FM redares DPn.  
 
Den specialistkompetens inom ”Human Factors” som Försvarsmakten innehar och som behöver stödja 
sjösäkerhetssystemet vid analys och erfarenhetsarbeten är inte aktivt inkopplad mot vare sig 
avvikelsehanteringssystemet eller erfarenhetsmodellen. Kompetensen används för analys av enstaka 
haverier men inte till att arbeta med helheten där t.ex. organisatoriska brister kan analyseras ur de 
samfällda avvikelsernas slutsatser. 
 
Funna erfarenhets- och avvikelserelaterade processer 
För att gå vidare har vi tittat på vilka erfarenhetsprocesser som finns inom civil sjöfart och i anknytning till 
FM och skapar nedan frågeformulering synkront med ovanstående.  
 
Vad finns för fungerande processer och vilken erfarenhetsmodell eller lösning ligger då närmast tillhands 
att använda för att uppfylla kraven i FM sjösäkerhetssystem (FMMS)? 
 
Nationell nivå 
På nationell nivå för samverkan mellan myndigheter återfinner vi den nationella 
erfarenhetsåterhämtningsprocessen76. Grundprinciperna för LL är desamma men där slutar det vi direkt 
kan ha någon nytta av. 
 
Försvarsmakten 
Flygvapnet och Swedish EOD and Demining Centre (SWEDEC) har tidigare inte använt LL-processen, men 
har en framgångsrik avvikelse-, incidentrapportering och förslagsverksamhet med samma syfte som LL-

                                                           
75 Försvarsmaktens manual sjösäkerhet 2010.1, HKV bet 14 900: 50875 daterad 2009-12-16 
76 Regeringsuppdrag till Folke Bernadotteakademin 
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processen77. Dessa modeller påminner om hur Marinen avvikelsehantering skedde innan införande av 
avvikelserapporteringssystemet i DIUS-M. En återgång till tidigare system bedöms inte främja spridningen 
av erfarenheter horisontellt mellan olika organisationsenheter. 
 
För Flygvapnets del anger B Holmqvist och H Landstöm i sin studie78 att ”Statistik från Försvarsmakten 
(Försvarsmakten, Högkvarteret, 2005:2), rörande driftstörningsanmälan (DA) kopplat till mänskliga 
operativa felorsaker för såväl mark- som flygrelaterade driftstörningar beräknat på antal flygtimmar. DA-
statistiken var tänkt att användas för att göra jämförelser mellan studiens resultat med avseende på 
flygsäkerhet och med den bild av empirin som går att utläsa ur DA-statistiken. Det visade sig dock ganska 
snart att DA-statistiken inte enbart utgjordes av faktiska reella data, utan även var beroende av 
operatörernas rapportvillighet. DA-statistiken kom därför huvudsakligen att användas för en diskussion 
kring rapporterande och rapportvillighet.” 
 
I Försvarsmakten finns sedan 2006 ett högkvartersuppdrag79 avseende införande av ett gemensamt 
systemstöd för hantering av avvikelser, förbättringsförslag och erfarenheter inom FM och sedan 2007 har 
Sjöstridsskolan (SSS) uppgiften att ”Leda erfarenhetsarbetet i Marinen” och ”Leda marint analysarbete för 
maritima arenan”.80 Marinens LL-process har spårbarhet och erfarenhetshanteringen har funktioner för 
såväl horisontell som vertikal spridning.  
 
I dagsläget är erfarenhetsprocessen relativt okänd för de som berörs av sjösäkerhetssystemet. Det finns 
heller ingen uppgift för eller beredning avseende hur avvikelser rörande sjösäkerhet skall hanteras. 
 
Civil sjöfart: Rederiernas SMS (ISM Code) kompletterat med INSJÖ 
INSJÖ, den civila sjöfartens erfarenhetsbank, är en gemensam satsning mellan Transportstyrelsens 
sjöfartsinspektion och Sveriges redareförening. Processen har varit i provdrift under flera år, blev nyligen 
operativt och har kunnat leverera återrapportering81 under 2010. Det finns likheter och olikheter mellan 
civil och militär sjöfart. Ett gemensam nämnare är att rapporter rörande ”Near Misses”/”det som nästan 
gick fel” i stort sett uteblir trots att mekanismerna som styr risktagning inom de olika sjöfarterna har olika 
grunder. Detta faktum gör horisontell spridning på analysnivå intressant. Vår uppfattning är dock att på 
samma grund som det finns en militär sjösäkerhetsinspektion så bör FM ha en egen erfarenhetsprocess för 
sitt avvikelsesystem. 
 
DIUS-M i media 
I SAN NYTT 2 2005 kunde vi läsa ”Ingen anonymitet i Marinens avvikelserapportering” och att likheterna 
med INSJÖ är flera. Tyvärr blev det inte så många likheter konstaterar vi. DIUS-M behöver kompletteras 
med en strukturerad erfarenhetshantering och en d:o fungerande förslagsverksamhet. DIUS-M uppfattar 
vi, efter intervjuer med Marinbasens DIUS-handläggare, som ett statiskt och icke utvecklingsbart 
rapporteringssystem. Systemet anges inte vara specificerat för att stödja analys. Enligt uppgift är inte heller 
de två analysbefattningar som var avsedda för systemet tillsatta.  

5.4 Rapportering, återkoppling och spridning av sjösäkerhetsrelaterad 
information 

De system, funktioner och applikationer som används regelmässigt för spridande av specifik 
sjösäkerhetsrelaterad information som har identifieras. 
  
DIUS-M 
Med hänvisning till tidigare redovisade resultat är DIUS-M endast funktionellt med begränsning för 
rapportering. Återrapportering och spridning av information är inte möjlig på ett rationellt sätt. 

                                                           
77 FOI Försvarsanalys, FOI-R—2181—SE, sid 15 
78 B Holmqvist, H Landström (2005) Flygsäkerhet: Människan i Organisationen, En jämförande studie av två flygförband inom 
Försvarsmakten, Psykologexamensuppsats, Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet, Vol. VII (2005):22,  sid 48 
79 HKV UPPDRAG 106/06 
80 HKV Verksamhetsuppdrag 2007 (VU067), uppslag 3, pos 26, Uppgift 737004 MARINUTV 
81 Se vidare Sjöfartens bok 24 september 2010, sid 122-125, Sjörapporten nr 9 2010, sid 23 och UFS nr 331, 17 nov 2010 sid 20-21 samt i 
SAN-nytt nr 2010 (sjöfartens arbetsmiljönämnd) 
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Intranet SWEDI med applikationen EMIL 
Försvarsmaktens intranetapplikation EMIL har vidare en sjösäkerhetsportal där bland annat underrättelser 
för marinen (UFM) och undersökningsrapporter av senare datum kan hittas. Systemet verkar inte 
automatiskt kunna ”flagga” viktiga meddelanden till e-postmottagare. EMIL är vidare ett skyddat nätverk. 
Användaren är hänvisad att befinna sig fysiskt uppkopplad vid någon myndighet i land. Sekretesskäl 
motverkar indirekt spridningen av information runt avvikelser och erfarenheter till och från fartygen. 
 
Författarna skickade, i augusti 2010, in ett förslagsärende enligt intranätets förslagshänvisning 
(servicedesk@mil.se) rörande ”flaggning” av nya dokument på sjösäkerhetsportalen. Detta i syfte att 
undersöka om någon vertikal eller horisontell kommunikation och lottning sker inom förslagsverksamheten 
och givetvis såsom klokt förslag. Vare sig kvittens eller svar har inkommit. 
 
Vi uppfattar att sjösäkerhetsportalen, förutom spridning av underrättelser för Marinen och ändringar av 
FMMS, en är en nödlösning för att få ut viss återknytning som borde ske inom ramen för avvikelsesystemet 
och erfarenhetshanteringen.  
 
Marinens radio (MARA) 
Viktigare meddelanden, även av hemlig art, t.ex. navigationsvarningar rörande militärledsnätet utsänds 
krypterat i textformat till fartygen. Även annan säkerhetsrelaterad information kan sändas. De mindre 
fartygen (< 40 ton) har ingen eller begränsad förmåga att enskilt ta emot och sända denna typ av 
information. Marinens radio skall alltså inte ses som något annat än en militär motsvarighet till 
utsändningar av navigationsvarningar vid MSI Sweden (svensk kustradio för maritim säkerhetsinformation). 
 
Fartygen 
Fartygens sambandssystem är inte dimensionerade för att hantera avvikelser i någon större omfattning än 
direktrapporter. Det är sällsynt att enstaka fartyg internt hanterar förbättringsförslag eller 
erfarenhetsrapporter för att senare rapportera samfällt vid åtkomst av beskrivna rapporteringsvägar82. En 
fartygschef anger i en avvikelse från 2007 att de vid introduktionen av DIUS-M, från fartygen kunde 
rapportera via en bärbar dator som introducerades till systemet, ärenden kunde löpande skrivas in för att 
senare kopplas upp mot systemet vilket fungerade mycket bra tills de bärbara datorerna drogs in i 
samband med att DIUS-M länkades in i ett annat system (FMG). Han skriver vidare att ingen ny lösning har 
presenterats och att tillgänglighet, kvalitet, delaktighet blivit sämre. Denna avvikelse från 2007-11-20 är 
fortfarande inte åtgärdad 2011-01-18, då vi undersökt dess status. 
 
Kommunikation och ledning genom befäl 
Delgivning och ordergång genom linjeorganisationen har inte kunnat undersökas.  
 
Övrigt 
För spridning av relaterade kunskaper och erfarenheter inom Försvarsmakten finns även ett antal olika 
återkommande forum, bland annat ett årligen återkommande nautiskt seminarium. Varje sjöstridssystem 
skall även innefatta en ”system safety working group” (SSWG) som skall hantera risklistor och analys enligt 
ett föreskrivet system83. Enligt FMMS skall SSWG finnas för samtliga fartygsindivider. Eftersom det visat sig 
inte finnas någon SSWG inom nautiska avikelser finns heller ingen återkoppling från systemet. 
 
Inom den civila sjöfarten återkopplas vissa erfarenheter och avvikelser genom tidskriften SAN-nytt. 
Tidskriften utges av sjöfartens arbetsmiljönämnd. Inom den militära sjöfarten finns fartygsmiljönämnden, 
vilken tyvärr inte kommunicerar på motsvarande sätt. 
 
Sammanfattning 
Vad finns för fungerande processer och vilken erfarenhetsmodell eller lösning ligger då närmast tillhands 
att använda för att uppfylla kraven i FM sjösäkerhetssystem (FMMS)? 
 

                                                           
82 Författarnas egna erfarenheter från befattningar i fartygsledningar 
83 HSystSäk, Försvarsmaktens handbok  systemsäkerhet, M7740-784851 
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Generellt är fartygen endast dimensionerade att hantera avvikelser, förslag och erfarenheter då de är 
landanslutna, företrädesvis med tillgång till det militära intranätet. Det verkar som man vi 
systemkonfiguration av avvikelsesystemet inte tagit hänsyn till att systemen måste kunna arbeta mot 
fartyg till sjöss. Undantaget är direktrapporter. 
 
Sannolikt tas de allvarligare avvikelserna om hand då fartygen är förtöjda. Däremot riskerar 
förbättringsförslagsverksamhet och direkta erfarenheter att falla i glömska eller inte alls bli rapporterade. 
När ett fartyg förtöjer prioriteras den allra nödvändigaste administrationen först tillsammans med det 
underhåll som krävs. Spontana upptäckter t.ex. ”så här borde man göra” eller den på fartyget 
gemensamma uppfattningen ”det här borde andra få reda på” är tidskritisk. Till och med rapporter av 
allvarligare art, t.ex. grundstötningar har uteblivit. Det senare styrks av att haveristatistiken visar exempel 
på att ett 15-tal grundstötningar vid en slutövning 1996 endast blev direktrapporterade. Under den 
undersökta ”DIUS-M-epoken” har allvarligare direktrapporter uteblivit vilket konstaterats med egna 
referenser i egen organisationsenhet.  
 
Avvikelsesystemet har inte sin utgångspunkt från den enskilde rapportörens eller det enskilda fartygets 
behov eller förutsättningar!  
 
Gången för direktrapporter enligt FMMS är sannolikt känd. Hur den övriga hanteringen av 
sjösäkerhetssystemets metoder för rapportering och återmatning skall fungera uppfattas av oss både som 
otydlig och spretande. De olika förbanden brukar dock med tiden finna sina egna vägar för att finna 
lösningar och kanaler för hur rapporteringen skall ske på ett strukturerat sätt. 
  
Vi konstaterar dock att förändringar i organisationen eller i ledningsstrukturen sannolikt har saboterat 
upparbetade kommunikationsvägar och även arbetsgrupper som inte organisatoriskt är välbeskrivna i 
uppdrag. Ett typexempel på detta är SSWG som fallit bort ur vissa fartygssystem och en nedskärning av 
befattningar vid den militära sjösäkerhetsinspektionen som skulle ske i samband med försvarsbeslut 2004 
(FB 04). 
  
Då Försvarsmaktens organisationsenheter styrs av definierade uppdrag så faller disciplinen gemensamt 
ansvar lätt mellan stolarna vid en organisationsförändring. Det tar sannolikt flera år innan viktiga 
befattningshavare får helhetsperspektiv och både kan och törs ta ansvar mot gemensamma 
funktionsmålsättningar. Det är också svårt att vid omorganiseringar eller nedskärningar beskriva vikten av 
personliga kontakter för att kommunikationen skall fungera.  
 
Det kan vara så att FM redare/DP inte har tillräckliga resurser eller systemstöd att hinna med den stora 
floran av avvikelser i DIUS-M. Det finns alltså flera avgörande orsaker till att avvikelsehanteringen inte 
fungerar. Här är flera parametrar är beroende av varandra:  

- viljan och den upplevda nyttan att rapportera beror på enkelheten i systemet och graden av 
återrapportering 

- förmågan att återrapportera beror på benägenheten att rapportera och avvikelsesystemets 
förmågor rörande analysstöd och bärare av erfarenheter 

- utan systemstöd och statistisk erfarenhetsbas krävs människor med bred erfarenhetsbas; 
trovärdigheten riskerar dock att äventyras vid personberoende bedömningar 

- utan analyserbara attribut i utredningsrapporter avseende klassificering av ”performance shaping 
factors” eller ”HF” försvåras att korrekta slutsatser dras 

- utan koppling till expositionstider i olika risknivåer, t.ex. gångtid i skärgård, kan trender inte 
bestämmas 

- kan trender inte bestämmas är det sannolikt svårt att utvärdera om utbildningssatsningar eller 
åtgärder givit  resultat i rätt riktning. 

 
Centralt i problemen är förutsättningarna för den enskilde rapportören och avsaknad av förutsättningar för 
analys och erfarenhetshantering.  
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Vad kan göras för att förbättra eller förändra processen? 
Vi drar slutsatsen att FM och Marinen internt har alla resurser för att kunna få igång och samordna 
informationen i en LL-process kopplat mot avvikelsehanteringssystemet. Marinens erfarenhetshantering 
bör således inarbetas i avvikelsehanteringssystemet.  
 
Även om vi det i 5.2.3 framgår fördelar med ett nytt avvikelsehanteringssystem istället för DIUS-M får vi 
sannolikt leva med detta system en tid framöver. För funktionens skull är det viktigaste att få ut relevant 
information ur systemet och det är ändå rimligt att anta att rapporteringen fungerar på flera från 
förbanden, oaktat benägenheten att rapportera. För att selektera, bedöma och värdera avvikelserna 
behöver någon form av löpande analys av systemets indata göras; i systemledningen av DIUS eller inom 
erfarenhetsprocessen. Någon form av klassning för de nautiska avvikelserna måste, oberoende system, 
göras för att underlätta den i undersökning II föreslagna analysmetoden. 
 
Dessa systems roller, DIUS-M, klassificering och erfarenhetsmodell med återrapportering, bör tydliggöras 
mot varandra. 
 
Har resultat av vissa tidigare analyser och slutsatser (korrigerande åtgärder) undersökts? 
Vi har inte i någon av undersökningarna funnit att någon analys genomförts rörande effekten av åtgärder. I 
underlagen till AG Stridsbåt framtagande av slutdokument från 2007-01-16 finner vi att SHKs 
rekommendationer noterats som uppfyllda. 

5.5 Slutsatser avseende hantering av förslag, avvikelser och 
erfarenheter 

Det är knappast tillräckligt att enstaka avvikelser analyseras som isolerad företeelse. Återkopplingen är 
också relativt innehållslös förutom i de analyser som varit kopplade till allvarligare konsekvenser.  
 
Försvarsmaktens redare måste specificera omfattningen av vad man vill få ut ur evalueringsprocessen och 
därefter begära resurser till detta.  
 
Undantaget avsaknaden analysidé, där man bör beskriva vilka resultat och erfarenheter man vill få ut från 
avvikelsesystemet, finner vi att alla delar som krävs för att uppfylla syftena med ett avvikelsesystem 
faktiskt finns. Det är ingen självklarhet att söka reda ut vilka kommunikationsvägar som idag används för 
återrapportering. Att som innan 1994, vid samlingar med Marinens (numera Försvarsmaktens) nautiska 
personal, redovisa slutsatser för de nautiska avvikelserna är någonting som redaren bör åta sig. 
 
Den knapphändiga och otydliga strukturen i återrapporteringen behöver en röd tråd där man måste ta 
hänsyn till förutsättningarna hos mottagarna.  
 
Det kan finnas gemensamma vinster med att samordna en viss del av rapporteringen med INSJÖ. Ett 
exempel skulle kunna vara erfarenheterna i samband med införandet av ECDIS. 
 
Hela syftet med avvikelsehanteringen skulle bli effektivare om man oaktat konsekvenserna skulle analysera 
de fel som har begåtts. Det är bakgrunden till felets som systemet skall analysera och korrigera i syfte att 
felet skall undvikas för framtiden.  
 
De avvikelser som rör själva avvikelsehanteringssystemet, som vi har kommit i kontakt med, verkar FM 
redare stå maktlös att korrigera. Det samma synes råda för redarens möjligheter att påverka både 
erfarenhetshantering och förslagsärendehantering.  
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6 Diskussion och ja mfo relser 

I detta kapitel jämför vi teorier, slutsatser och rekommendationer med våra undersökningsresultat. Har vi 
funnit samstämmighet? 

6.1 Avsaknad av mekanismer 

Vi har på vissa punkter övergripande konstaterat att RMS-P inte är riskbaserad. Behörighetssystemet 
verkar harmonisera mer med det civila regelverket än med de reella riskerna då man tittar närmare bakom 
de högre behörigheterna. RMS-P kommer med i diskussionerna av den enkla anledningen att det är det 
enda styrdokument som vi hittat som kan vara kopplat till ett lärlingssystem. 
 
Kraven för både fartygens och personalens navigationsduglighet har visat sig otydligt beskriven efter det 
att den programbundna utbildningen har avslutats. 
 
Kontrollen av navigationsdugligheten är otydlig. Detta beror sannolikt på att det är svårt att kontrollera 
otydliga kravställningar.  
 
Den enda kvarvarande spårbarheten för de enskilda sjöofficerarnas reella tid till sjöss är spolierad då 
bryggdagböckerna inte regelmässigt skrivs och sannolikt inte heller följs upp. Det finns inte något som 
förhindrar en negativ nedärvningsprocess, det sluttande planet. Om bryggdagboksobligatoriet har upphört 
så bör det återinföras. 
 
Det är således omöjligt att sätta en avvikelse i relation till t.ex. om en navigatorisk utmaning har varit för 
stor eller om utbildningen eller praktiken varit undermålig. 
 
Då vår studie visat att avvikelsesystemet fungerar bristfälligt konstaterar vi en avsaknad att omhänderta 
erfarenheter och brister i förmågan att arbeta proaktivt. 

6.2 HKV (ProdM och SjöI) 

I det studerade materialet pekar alla våra observationer på att beslut om korrigerande regler och åtgärder 
fattats på objektiv och saklig grund. Regler i ett proaktivt perspektiv är beroende av ett fungerande 
avvikelsehanteringssystem där analys genomförs. Genom de begränsningar och brister vi funnit, ter det sig 
naturligt att man till exempel efterliknar de civila behörighetsreglerna i stället för att möta de egna 
analyserade riskerna. Reglerna för vad som krävs för att erhålla behörighet att framföra ett 
höghastighetsfartyg i skärgård står t.ex. knappast i proportion med den reella färdighet som borde krävas. 
Förhållningssättet mot de civila behörighetsreglerna är enbart objektivt just mot den civila sjöfartens 
behörighetskrav, kanske av legitimitetsskäl. Dessa civila behörighetsregler regler, som vi väljer att inte 
kommentera i sin objektiva eller sakliga grund, hanterar eller möter inte några olycksrisker inom de 
områden vi funnit signifikanta i undersökning I. 

6.3 Organisationsförändringar och dess konsekvensbeskrivningar 

Organisationsförändringar har genom hela epoken skett så snabbt att man knappast kan ha hunnit med att 
analysera de risker som härrör till minskad eller utebliven sjösäkerhetsledning. För de observationer som 
SHK gjort avseende organisation inom helikopterverksamheten finns ingen motsättning. Snarare har det, 
för Marinens del, funnits samstämmighet i vår studie. 
 
Konstaterandet att ett aktivt förhållningssätt till organisatoriska förhållanden och en kontinuerlig risk- och 
kvalitetsanalys före, under och efter genomförda organisationsförändringar är av yttersta vikt för 
främjandet av sjösäkerheten, kan ses som en fundamental slutsats av studien. 
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Slutsatsen är framför allt riktad till de organisatoriska nivåer som ansvarar för beslut och genomförande av 
organisationsförändringar, men även till de som leder sjösäkerhetsarbetet. Dessa båda aspekter får inte 
behandlas separat. Det interagerande förhållningssättet måste omfatta såväl organisatoriska förhållanden 
som sjösäkerhetsaspekter oavsett ledningsnivå. Mot bakgrund i denna slutsats medför aktuell studie en 
grund för diskussion kring organisatoriska förhållanden och sjösäkerhet för all fartygsverksamhet i 
Försvarsmakten. Vilka roller som finns mellan de olika funktionerna för sjösäkerhetsledningen måste vidare 
diskuteras avseende tillsyn.  
 
Ett aktuellt diskussionsämne är hur duglig personalen skall vara i navigering inomskärs; vem ställer kraven 
och vem eller vilka genomför tillsynen? Perspektivet är av största vikt för att hålla nere tillbud och olyckor.  
 
Till organisationsförändringar bör även införande av andra system adderas i riskanalysen. Vårt exempel i 
undersökning II, där elevuppföljningen vid skoldivisionen fått stryka på foten för att införande av nya 
system blivit prioriterade, är bara ett exempel där kärnverksamheten blivit lidande av centrala beslut.  
 
Det är tydligt att organisationsförändringar och implementering av nya system skapar en obalans mellan 
uppgifter och resurser. Tyvärr framgår det också tydligt att det är de som skall utbildas som råkar mest illa 
ut. 
 
Att personal genomför verksamhet, i de fallen vi upptäckt, trots att man sannolikt vet att 
kvalitetsuppföljningen fallerar och eventuellt kvaliteten försämras, tyder på att organisationen på en högre 
nivå skapar press; uttalat eller genom så kallad ”Hidden Pressure”. ”Ankaret i mössan”84 vet vi genom egen 
erfarenhet fortfarande existerar som kvarlevande kultur inom Marinen.  
 
Organisationsförändringar kan ha skapat resursbrister som i sin tur skapar säkerhetsproblem genom 
attityder och värderingar som gör sig gällande i resursbristens tecken. 

6.4 Förändringar i metodik och organisation ombord 

Förändringar såsom nya fartygstyper, ny navigationsmetodik och ändringar i navigationsorganisationen har 
i haverihistoriken visat sig öka antalet fel i navigeringen genom en ökad frekvens grundstötningar. Den 
enda skillnaden som skulle tala för att framtida förändringar inte skulle få samma konsekvenser är den 
satsning inom BRM/MCRM som sedan 1999 genomförs för besättningar och på senare tid även ledningar. 
Huruvida detta påverkat eller kommer att påverka haveristatistiken har vi inte funnit några uppgifter på. 
Det har också fallit utanför våra kompetensramar att undersöka eventuella effekter av införandet av 
BRM/MCRM inom detta arbete.  
 
Det kvarstår likväl ett antal uppkomna haverier där förändringar i navigationsorganisationen och 
navigationsmetodiken utgör ingredienser i kedjan av fel.  
 
Då Försvarsmakten står inför ett införande av integrerade bryggsystem (IBS) och ECDIS till 2013/2014 bör 
man därför diskutera hur införandet skall genomföras. De jämförelsegrunder som historiken ger är dels 
den högfartsmetodik som arbetades fram till stridsbåtssystemet och i stort sett sjösattes mer eller mindre 
som prov och försök med värnpliktiga som båtchefselever. Dels den utvecklingsverksamhet för papperslös 
navigation som genomfördes på större örlogsfartyg 2005/2006. Gemensamt för båda var att riskerna inte 
kunde hanteras så att grundstötningar kunde undvikas.  
 
Allt talar tydligt för att det är förenat med stora risker och kostnader att inte förankra nya 
navigationsmetoder och nya navigationsorganisationer innan de används på linjen. Detta bör göras både 
med vetenskaplig metod och med beprövad erfarenhet som grund, kompletterat med en 
implementeringsperiod där kontinuerlig evaluering sker.  
 

                                                           
84 Begrepp för att genomföra verksamhet med svagt underbyggda fakta; det reder sig mentalitet. 
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Även om vi, rörande ”Fatigue”, i 3.4.7 inte kunnat avgöra omfattningen så finns en noterbar nedgång i 
avvikelser där sömn- och vakenhet utgjort en del i de bakomliggande orsakerna till avvikelserna. Resultatet 
kan kopplas till att den sömn- och vakenhetsforskning som genomförts, bland annat inom 
Försvarsmakten85, börjat att tillämpas vid planering av verksamheter till sjöss och i sjövaktssystemen. 
 
 

                                                           
85 Gillberg, Åkerstedt (2007) Studier sömn/vakenhet. Årsrapport 2006. Totalförsvarets forskningsinstitut, Umeå 
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7 Slutsatser och utblick 

Någonstans längs vägen verkar sjösäkerhetsledningen ha tappat greppet om den samlade bilden för både 
haveristatistik och gångtider. Den identifierade toppen rörande ledningen av sjösäkerhet och dess kontroll 
utgörs idag av FM redare (C ProdM med sjösäkerhetsfunktion) och den militära sjösäkerhetsinspektionen 
(SjöI). Att en samlad bild har funnit framgår av den tidiga statistiken, dock inte hur den har fungerat. I dag 
finns sjösäkerhetssystemet beskrivet, men den samlade bilden som krävs för att säkerställa trender saknas. 
 
Vi har funnit att vår teoribyggnad i kapitel 2 inte har omkullkastats av någon del i studien. Försvarsmakten 
kan alltså ha svårt att hantera de mekanismer som härrör till målbild, organisatoriska risker, ekonomiska 
konsekvenser och säkerhetskulturellt rykte inom det nautiska sjösäkerhetsarbetet. 
 
Vi har på vissa punkter övergripande konstaterat att RMS-P inte är riskbaserad. Behörighetssystemet 
verkar harmonisera mer med det civila regelverket än med de reella riskerna då man tittar närmare bakom 
de högre behörigheterna. RMS-P kommer med i slutsatserna av den enkla anledningen att det är det enda 
styrdokument som vi hittat som kan vara kopplat till ett lärlingssystem.  
 
Kraven och kontrollen för både fartygens och personalens navigationsduglighet har visat sig otydligt 
beskriven efter det att den programbundna utbildningen har avslutats. Att kontrollen verkar fallera beror 
sannolikt på att det inte går att kontrollera otydliga eller obefintliga kravställningar. 
 
Effekter av organisationsfel, systemfel, suboptimeringsproblem m.m. tenderar att flyttas ned i 
organisationen för att slutligen lösas på lägsta nivå. Det är då högst sannolikt att dessa problem bara kan 
lösas genom avkall i säkerhet och kvalitet på fartygs- och utbildarnivå. 

7.1 Uppfyllande av syfte och svar på forskningsfrågor 

Då undersökningarna utvecklats explorativt har inte forskningsfrågorna kunnat besvaras i den ordning som 
antagits i inledningen. Därav sammanställs de med korsreferenser nedan. 
 

 Hur ser haveristatistiken ut (avvikelsehistoriken) och kan vi finna signifikanta risker? 
3; 7 

 I vilka signifikanta sammanhang och tillfällen har avvikelserna inträffat? 
 3.5.2; 3.5.3 och 3.5.4  

 Kan statistiken visa på trender och ur vilka perspektiv är de relevanta? 
3.6 

 Kan statistiken visa om rekommendationer, regler eller åtgärder givit avsedd effekt? 
5.4 

 Har avvikelsesystemet över tiden varit tillräckligt levande för att fylla sina syften? 
5.5 

 Har avvikelsesystemet utvecklats i positiv riktning; mot hinder eller tillgång? 
5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3 och 5.5 

 Harmoniserar avvikelserapporternas utformning och användbarhet ur rapportörs-, utrednings- och 
analyssynpunkt? 
3.5.4; 3.6 och 5.2 

 Används Försvarsmaktens experter inom Human Factors för att stödja utformningen av 
avvikelsehanteringssystemet så att det harmoniserar med den dagens syn på sjösäkerhetsledning?   
4.5 och 5.3 rubriken ”Vad är de främsta orsakerna till att processen inte fungerar”, sista stycket 

 Identifierar avvikelsesystemet och dess analysförmåga organisatoriska brister? 
6.3; och till viss del 7.3 

 Stödjer avvikelserapporter och utredningar ett långsiktigt proaktivt sjösäkerhetsarbete? 
3.6 och 5.2.2 

 Drar vi nytta av eller jämför vi utvecklingen hos andra aktörer inom området?  



60 
 

5.5 
 Hur ser förutsättningarna ut för själva lärandet och förmedlandet ut av fackmässiga kunskaper och 

erfarenheter ut i förhållande till identifierade risker? 
7.3.1 

 Vilka anknytande observationer identifieras under arbetenas gång? 
4.5 och 6.1 

 Kan vi peka på negativt påverkande suboptimeringar? Det vill säga att någon lösning är optimal ur 
en aspekt, men att denna lösning är icke-optimal ur en annan aspekt. 
5.2.3. 

7.2 Ett vidare perspektiv  

Pågår det, som delar av studien kan detektera, en negativ nedärvning av kunskaper och förmågor är 
kvaliteten på den nautiska utbildningen i farozonen. Då Försvarsmakten kompetensförsörjer sin egen 
utbildning, huvudsakligen genom egna led, finns goda skäl att undersöka om det finns några fastställda 
kravprofiler för de lärarbefattningar som skall bemannas i utbildningsorganisationen.  
 
Organisatoriskt och kompetensmässigt visar vi i studie I att Marinen blivit betydligt smalare inom 
sjöfartsområdet. Med utgångspunkt i problemformuleringen i 1.2 sid 14, gällande incitamenten och 
utrymmet för sjöofficeren att både erhålla en bred erfarenhetsgrund och dessutom inhämta den 
spetskompetens som erfordras för att utgöra kompetensbärare och utvecklare i en eventuell framtida 
lärarroll. Ingenting i studien tyder heller på att kvalitetsuppföljningen stödjer en rimlig 
kompetensförsörjning, snarare tvärt om.  
 
Utvecklingen av detta blir att Försvarsmakten och Sjöstridsskolan därför bör överväga att i större 
omfattning integrera fartygsutbildningen och kvalitetssäkringen av densamma tillsammans med 
sjöbefälsskolorna; kanske till och med köpa all utbildning, där man inte själva definierar en högre 
kravställning inom rederi Försvarsmakten. Att göra Marinens befattningar eller officersyrket attraktivare 
för personal ur den civila sjöfartsnäringen skulle sannolikt gagna såväl Försvarsmakten som 
samhällsekonomin. Överspridning av kunskaper och erfarenheter liksom en större flexibilitet i 
arbetsmarknaden för sjöfolk talar för detta. I sammanhanget bör man därför överse och överväga en 
bättre harmoniserad utbildning för de gemensamma nämnare som de facto finns. 

7.3 Förslag till direkta åtgärder 

7.3.1 Personal 

Den enda kvarvarande spårbarheten för de enskilda sjöofficerarnas reella sjötid är spolierad då 
bryggdagböckerna ofta inte skrivs och sannolikt inte heller följs upp. Det finns inte något som förhindrar en 
negativ nedärvningsprocess, det sluttande planet. Om bryggdagboksobligatoriet har upphört så bör det 
återinföras. En kompletterande sjömansbok med tillhörande register bör införas för att säkerställa såväl 
betryggande bemanning av Marinens fartyg som den spårbarhet som rimligtvis skall finnas för 
behörigheter och sjötid. Registret måste kunna användas av alla nivåer som tillsätter personal ombord på 
fartygen. Då tjänstgöring till sjöss ingår som en parameter till vissa nivåhöjande utbildningar bör även 
registret kunna visa relevanta fakta till dessa antagningar. 
 
Navigationsdugligheten bör fastställas på olika nivåer för nautiska utbildningar och för olika 
bryggbefattningar. Kraven vid den programbundna utbildningen bör överarbetas och kommuniceras med 
förbanden. Förbanden själva behöver utarbeta duglighetskrav för respektive befattning ombord så att en 
harmonisering sker mot respektive krigsförbandskrav inom den nautiska förmågan.  

7.3.2 Organisation 

De problem som flyttas ned i organisationen för att slutligen lösas på lägsta nivå behöver identifieras och 
åtgärdas. Den ”overload-situation” som vi funnit flera exempel på under arbetenas gång behöver tas på 
allvar för att inte skapa ytterligare säkerhets- och kvalitetsproblem. Vi får en känsla av att problemet är 
likartat i hela ledningskedjan där ingen är undantagen. 
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7.3.3 Sjösäkerhetssystemet 

Varför personal i ledande ställning för det berörda området utan dröjsmål inte lyckas rätta till påträffade 
felaktigheter behöver utredas och åtgärdas om för att man skall kunna utöva ledning av sjösäkerheten på 
beskrivet sätt. Jämför ISM-Code regel 12.6.  
 
Det är tydligt att processen kring de nautiska avvikelserna inte fungerar tillfredsställande. Det är rimligt att 
anta att FM redare behöver en bättre samlad bild inom nautiken för att processer runt människa, teknik 
och organisation (MTO), inkluderande utbildning, design och navigationsmetodik skall kunna utvecklas i 
styrande dokument. 
 
Att till avvikelsesystemet involvera marinens erfarenhetsmodell med ytterligare stöd för analys och 
kunskap inom ”Human Factors” och MTO-forskning torde således vara angeläget. 

7.3.4 Behörigheter och bemanning 

Att FM inte har haft kontroll på vilka behörigheter och färdigheter som krävts i samband med tillsättande 
av nya personalkategorier till befattningar i navigationsorganisationen, torde visa mer på ett systemfel vid 
skapandet av de nya specialistofficersbefattningarna (OR86) än på ett fel i systemet för sjösäkerhetsledning. 
Det får ändå anses som ett kombinerat problem då man inte kunnat åtgärda problemet som visats vid 
tidigare haverier och som resulterat i att stridsfartygen genomfört rudimentär navigationsutbildning som 
borde ha varit ett passerat stadium i skolgången eller i en riktad utbildning mot befattningen. Med facit i 
hand kan man gott och väl hävda att stridsfartygen praktiserat navigation på fel nivå, kanske till och med 
övat på fel saker. I sammanhanget har befälhavarna antingen ”gillat läget” eller inte fått gehör då felet 
påtalats.  

7.3.5 Attityder 

Det är vare sig kortsiktigt eller långsiktigt till gagn för sjösäkerheten om uttalade attityder som ”ankaret i 
mössan”, ”gilla läget” eller ”Hidden Pressure” finns inom organisationen. Resursbrister i kombination med 
viljan att genomföra uppdrag eller åtlyda svagt underbyggda order kan finnas i produktionsverksamheten 
inom både skolor och förband. Detta är en icke negligerbar säkerhetsrisk om det innebär att personal som 
”säger stopp” uppfattas som obekväma.  
 
Försvarsmakten bör, t.ex. med hjälp av fartygsmiljönämnden87 eller oberoende avtalspart, genomföra en 
attitydundersökning huruvida omorganisationer, införanden av nya system, hierarki och befordringsgång 
skapar förutsättningar för att ett förlegat ledarskap praktiseras med försämringar i säkerhetsbarriärer och 
kvalitet som följd när resurserna inte räcker till. 

7.4 Förslag till vidare forskning och arbeten inom ämnet 

Detta arbete är, från resultaten av undersökning I, utvecklad likt tvåvägs explorativ art. Således omgärdas 
den givetvis av validitetsproblem då vi inte kunnat undersöka hela lägesbilden. Den breda ansatsen med 
syftet att generera en bild av sjösäkerhetssystemets situation som underlag för en vidare diskussion kring 
sjösäkerheten, medför i sig själv att djupet i vissa enskilda aspekter i studien av nödvändighet blivit något 
begränsat och för andra aspekter något fördjupad. 
 
En del av resultatmaterialet har fått utelämnas från diskussionen eller endast behandlas perifert, då inte 
utrymme kunnat ges för alla signifikant säkerställda resultat inom ramen för denna studie. Det går 
sannolikt att med ”Human Factor-expertis” finna resultat som borde belysas genom diskussion i större 
omfattning.  
 
Inom denna ram går det ända att skönja att organisationens, ledningens och det sjösäkerhetsrelaterade 
ledarskapets betydelse har framkommit som en grundläggande faktor. Av utrymmes- och tidsskäl 
undersöktes denna aspekt inte i någon större omfattning, men omfattas istället av våra förslag till direkta 
åtgärder samt detta förslag. 

                                                           
86 OR: Other Ranks 
87 Försvarsmaktens motsvarighet till sjöfartens arbetsmiljönämnd 
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En tanke vore att mer direkt undersöka denna viktiga faktor genom att utgå från fartygens behov och 
sjösäkerhetsmässiga kravställningar ur ett nautiskt perspektiv. Kraven måste dock inledningsvis klarläggas 
och en gemensam minsta duglighetsnivå fastställas. Något instrument som därefter undersöker 
organisationens ledarskap och attityd mot behoven av säkerhetsbarriärer ger sannolikt en mer hållbar 
lösning än teoretiska antaganden bakom organisatoriska konstruktioner som skall föreslås ”uppifrån” i 
personalramsperspektiv.  
 
Att avvikelsesystemet och erfarenhetshanteringen måste förbättras liksom de säkerhetsanalyser som 
borde genomföras före, under och efter organisations- och systemförändringar torde ändå vara klarlagt 
utan att frågan ”hur” exakt besvarats. Analysidé liksom genomförandefas får lämnas till fortsatta arbeten 
och eventuell forskning. 
 
Ett angeläget forskningsämne är de förändringar som Marinen står inför i och med övergången till ECDIS 
och integrerade bryggsystem (IBS). Även här är den grundläggande frågan: vilken förmåga skall finnas? 
Tillämpbara metoder för att fastställa och mäta navigationsduglighet kan vara i likhet med den Norska 
avhandlingen ”Faster, better, safer?” som beskrivits tidigare. Performance Shaping Factors (PSF), är till 
sammans med klassificering av ”Accident Factors” tillämpningar som vi ser en möjlighet att implementera i 
fortsatt analys och forskning. Exempel visas i bilaga 1 och 2. 

7.5 Slutord 

Den 18 oktober 2010 grundstötte HMS Sundsvall i Stockholms skärgård. Fartyget bedrev 
navigationsövning. Undersökningsrapporten88 som blev officiell 2011-03-24 visar på en mängd faktorer av 
organisatorisk och systematisk karaktär som har påverkat aktörernas agerande, före och under 
grundstötningen.  
 
De bakomliggande faktorer som enskilt och i samverkan bidragit till händelsen anges vara: 

- Obefintligt stöd till befälhavaren i instruktioner och reglementen i vad avser formulerandet av 
navigationskoncept vid olika typer av verksamhet. Detta gäller speciellt för navigationsutbildning 
ombord 

- Brister i styrningar till förbanden avseende dokumentation av reell sjöpraktik 
- Brister i personalförsörjningssystemet som gör att befattningar i navigationsorganisationen 

ombord måste besättas av OR (specialistofficerare) som inte har tillräcklig nautisk utbildning och 
erfarenhet 

- Brister i bryggans utformning som inte gav möjlighet att utnyttja alla hjälpmedel optimalt. 
 
Såväl denna studie, haveriundersökningar under senare delen av 2000-talet, som många av de personer vi 
talat med under arbetenas gång har just pekat på punkterna navigationspraktik, dokumentation av 
tjänstgöringstid till sjöss samt personalförsörjning till både nautiska befattningar och lärar-/instruktörsnivå. 
 
Det är alltså föga förvånande att trenden fortsätter. Mer förvånande är varför FM organisation och system 
hindrar eller försvårar ledningen av arbetet med militär sjösäkerhet.  
 
 

                                                           
88 Försvarsmakten (2011) FM redare beslut om åtgärder med anledning av HMS Sundsvall grundstötning 10-10-18. 2011-03-24 HKV bet 
14 930:55212 
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