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Abstrakt

Vi har i vårt examensarbete valt att göra en undersökning som tar upp problemen med att 

fiskefartyg kolliderar med handelsfartyg. Syftet var att försöka ge en ökad förståelse för dessa 

typer av olyckor samt att få en inblick i fiskarnas arbetssituation. Vi hittade ingen tidigare 

forskning som tog upp detta problem, framförallt inte ur fiskarnas perspektiv.

Vi valde att göra ett antal semistrukturerade intervjuer där vi vände oss till yrkesfiskare med 

flera års erfarenhet till sjöss. Data från dessa analyserades sedan och tolkades. Statistik och 

olycksrapporter är hämtade från olika myndigheter. 

Resultatet av undersökningen visade att fiskarna hade en förhållandevis avslappnad inställning 

till sin arbetssituation och till de risker som yrket medför. Vi har även fått ta del av flera 

givande funderingar och synpunkter gällande navigationsinstrument och utrustning. Som 

exempel läggs ofta en alltför stor tillförlit till AIS, som av många anses som en lösning på 

deras navigatoriska risker.     
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Abstract

We have in our thesis chosen to do a study that addresses the problems of that fishing 

vessels and merchant vessels collides. The aim was to try to provide a better understanding of 

these types of problems and to gain an insight into fishermen's working conditions. We 

found no previous research that addressed this problem, especially in the fishermen 

perspective. We chose to do a number of semi-structured interviews where we turned to 

commercial fishermen with many years of experience at sea. Data from these was then 

analyzed and interpreted. Statistical monitoring and accident reports are drawn from various 

government agencies. The result showed that the fisherman’s had a relatively relaxed approach 

to their work situation and to the risks that the profession entails. We also got many 

rewarding thoughts and comments regarding navigation instruments and equipment. As an 

example is often a to great reliability given to the AIS, which many consider as a solution 

to their navigational hazards.
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Definitioner och förkortningar

Fiskefartyg Fartyg som yrkesmässigt används för att fånga fisk 

eller andra levande tillgångar ur havet.1

Fartyg sysselsatt med fiske Fartyg som fiskar med nät, linor, trål eller annan 

fiskeutrustning som begränsar fartygets 

manöverförmåga. Fartyg som fiskar med släplinor 

eller annan fiskeutrustning som inte begränsar 

manöverförmågan avses inte.2

Närfart Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten 

som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom 

linjen Hanstholm – Lindesnäs, samt fart genom 

Kielkanalen till Cuxhafen.3

CPA Closest Point of Approach. Det minsta avstånd med 

vilket två fartyg kommer att passera varandra.

AIS Automatic Identification System. Ett system som gör 

det möjligt att från ett fartyg identifiera och följa 

andra fartygs rörelser.4

Tillbud (near miss) En ”nästan-olycka” som avvärjs med en extraordinär

åtgärd.

Kort resa En resa som under vanliga förhållanden kräver 

sammanlagt högst 12 timmars gång under en 24 

timmars period.

                                                          
1  TSFS 2010:102
2  TSFS 2009:44
3  TSFS 2010:102
4 http://www.sjofartsverket.se/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Sjotrafikinformation/AIS-transpondersystem/
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1 Inledning

Fiskeindustrin är en omfattande näring världen över, bara inom EU omfattar den 270000 

yrkesfiskare fördelat på 100000 fartyg med ett totalt bruttotonnage på två miljoner ton. Av 

dessa fartyg är 77 % under 10 meter och omfattas därför inte av bestämmelserna i direktiv 

97/70/EG som berör säkerhetsregler för fiskefartyg över 24 meter eller direktiv 93/103/EG 

som handlar om minimikrav för hälsa och säkerhet i arbetet på fiskefartyg. 1998 registrerades 

1347 olyckor med fiskefartyg inom EU, av dessa var 7 % (94st) kollisioner mellan fartyg5. 

Enligt beräkningar från Internationella Arbetsorganisationens(ILO) från 1997 omkommer 

24000 arbetstagare varje år inom fiskesektorn världen över. Jon Ivar Håvold säger i sin 

rapport Safety Culture aboard fishing vessels att säkerhet är ett allvarligt problem i den 

kommersiella fiskeindustrin där olyckssannolikheten är mellan 25 till 40 gånger högre än det 

nationella genomsnittet i många europeiska länder. Som jämförelse kan ges att antalet 

dödsolyckor inom fiskerinäringen i Sverige är 22 gånger högre än genomsnittet och 

motsvarande siffra i Danmark är 25 gånger högre än genomsnittet. Enligt ILO:s rapport6 så 

sägs det att en av huvudorsakerna till de höga siffrorna i döds- och olyckstatisktiken är vissa 

yrkesfiskares attityd till säkerhet och den lagstiftning som införs för att förbättra säkerheten. 

Även i våra farvatten förekommer kollisioner där fiskefartyg är inblandade. Om man tittar 

närmare på olycksrapporter från svenska Transportstyrelsen och den danska motsvarigheten 

Søfartsstyrelsen så finner man ett antal rapporter där handelsfartyg och fiskefartyg kolliderat. 

Mellan åren 2000 till 2011 som är det tidsintervall som vi valt att avgränsa oss till har danska 

Søfartsstyrelsen utrett åtta kollisioner7 och Transportstyrelsen två stycken kollisioner mellan

fiskefartyg och handelsfartyg8. Vi har även tagit del av tillbudsstatistik från 

Transportstyrelsen som visar att det har skett 5 tillbud där svenska fiskefartyg varit 

inblandade. Ytterligare ett problem som yrkesfiskarna ställs inför är att handelsfartygen inte 

alltid uppmärksammar  att en kollision har inträffat, utan seglar vidare utan att assistera den 

nödställde9.

                                                          
5 Betänkande Fiskeri: säkerhet och olycksorsaker
(2000/2028(INI))
6 Report for discussion at the Tripartite Meeting on Safety and Health in the Fishing Industry(1999)
7 Sofartsstyrelsen.dk
8 Transportstyrelsen.se
9 Hansson, M (2011, 12 April) Fiskebåt rammades. Norrtelje Tidning. Hämtad från 
http://norrteljetidning.se/nyheter/1.1168708-fiskebat-rammades
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Det förekommer forskning inom detta område men vi kan inte hitta någon tidigare forskning 

inom detta område från Sverige utan bara från andra länder t.ex. Norge10. Syftet med denna 

undersökningar har varit att få en ökad förståelse för yrkesfiskarnas arbetssituation och deras 

attityd till navigationssäkerhet. Resultatet av denna undersökning visar att yrkesfiskare är väl 

medvetna om de risker dom utsätts för i sitt dagliga arbete, men samtliga säger också att det är 

en risk man får leva med trots de allvarliga konsekvenser en kollision innebär. 

                                                          
10 Professional culture and risk perception: Coping with danger on board small fishing boats and offshore service 
vessels (Bye, Rolf. Gunnar M. Lamvik) 2007.
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2 En yrkesfiskares vardag

I detta kapitel ska vi försöka ge en bild av en vanlig arbetsdag ombord på en fiskebåt. Detta 

för att ni som läsare ska få en liten inblick i hur arbetet går till samt försöka förstå hur 

yrkesfiskarnas situation ser ut. Vi tog hjälp av en av intervjupersonerna som fick berätta om 

en typisk arbetsdag för honom. 

Fiskaren i detta fall utgår från en hamn på Gotland, som han gjort dem senaste 15 åren. 

Periodvis fiskar dock han och hans kollega i södra Östersjön och då med Trelleborg eller 

Skillinge som hemmahamn. Där fiskar de torsk som utgör basfångsten av deras inkomst. De 

är i regel alltid två personer ombord och fiskar mestadels med nät eller krok. Fisket i södra 

Östersjön lämpar sig bäst från Mars fram till sommarmånaderna. Men det är fullt möjligt att 

bedriva året runt fiske om väder och vind tillåter. 

Dagen vi får följa med, om än teoretiskt, är en tidig vårdag i mars 2011. Arbetsdagen börjar 

kl.04.00 då fiskaren och hans kollega lämnar hamnen, i detta fall Skillinge i Skåne, och kör  ut 

mot separeringen mellan Skåne och Bornholm. De har ett par timmas körning ut till deras 

fiskevatten. Där väntar näten som de satt ut dagen innan. På vägen ut kör en av dem medan 

den andra förbereder utrustningen på däck, det är lastningsbingar och dragmaskiner som skall 

trimmas in och testköras. Självklart intas det även en avsevärd mängd kaffe under den här 

tiden. Väl på plats börjar de dra sina nät. Detta kräver att de båda jobbar ute på däck och 

därmed körs båten på autopilot. Till deras hjälp har de en slavsändare som är kopplad till 

radarn ute på däck. VHF kanal 16 hörs ut via en högtalare. En av dem brukar ha för vana att 

springa in och läsa av position och radar 2 till 3 gånger i timmen. Då gäller det att skaffa sig 

en så bra bild som möjligt över trafiksituationen och att försöka upptäcka eventuella 

närsituationer på ett så tidig stadium som möjligt. Till deras hjälp har de även en AIS som 

underlättar att ta kontakt med andra fartyg. Arbetsdäcket är till stor del överbyggt för att 

skydda mot väder vilket medför en försämrad sikt, så utkik från styrhytten är nödvändigt så 

ofta det går. Är det ett trafiktätt område eller vid nedsatt sikt så kollas trafiksituationen så 

frekvent som möjligt. Fiskaren och hans kollega har som mål att försöka hålla ett minsta 

avstånd till övrig trafik på 0,5 sjömil, när trafiksituationen tillåter det. Det som ofta medför 

problem för fiskare är att de har små möjligheter att gira undan medan de fiskar.
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”Förra året var vi tvungna att kapa garnen för att kunna gira undan en närsituation”

berättar fiskaren vi intervjuat. Han berättar även om flera som varit tvungna att kapa sina 

fiskeredskap för att kunna gira undan i tid. Han fortsätter, 

”Ibland känns det som att handelsfartyg inte förstår att jag inte kan manövrera som dem, även om 

jag är ett mindre fartyg”.

Fisket fortsätter under hela dagen förutom kortare raster då fiskarna äter och vilar upp sig i 

styrhytten. Normalt så tar det cirka 10 timmar att dra alla nät, beroende på hur mycket fisk det 

är. När väl allt är draget och fisken urplockad så sätts näten ut igen. Detta går betydligt fortare 

och är oftast gjort på ett par timmar. Sen följer förädling och paketering av fångsten, även 

detta sker ute på däck och med begränsad sikt. Är fångsten inte alltför stor så blir detta ett 

enmansjobb medan den andre kör hemåt. Den här dagen är de väl förtöjda kl.20.30. Sedan 

följer någon timmes jobb med att lossa fångsten. Sen gäller de att hinna äta och sova några 

timmar innan det är dags för nästa arbetsdag, eller som fiskaren själv uttrycker det:

”Det räcker med en öl, sen sover man”.

Det är alltså en till synes lång arbetsdag. De fiskar på detta sätt alla dagar i veckan förutsatt att 

vädret tillåter och att fångsten är god, vanligtvis blåser det bort någon dag varje vecka.
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3 Syfte

Syfte med denna undersökning är att försöka få en ökad förståelse för yrkesfiskarnas 

arbetssituation, samt deras attityd rörande navigationssäkerhet.

3.1 Problemformulering
Då det varje år inträffar olyckor och tillbud där fiskefartyg och handelsfartyg är inblandade 

vilket i vissa fall resulterar i förlisning, ansåg vi att det behövdes in studie inom detta område 

för att öka förståelsen och medvetenheten för yrkesfiskarna. För att besvara vårt syfte tar vi 

hjälp av följande frågeställning.

 Hur upplever yrkesfiskarna sin arbetssituation i avseende på navigationssäkerhet?

3.2 Avgränsningar
Vi har i olycksstatistiken valt att avgränsa oss till fiskefartyg om en längd på 6 till 24 meter 

som bedriver sin verksamhet i det av Transportstyrelsen definierat som närfart. Olyckorna vi 

har studerat har ägt rum i Östersjöområdet inklusive Kattegat. Urvalet av intervjupersoner är 

dock reducerat till fartyg om 11 till 16 meter och med huvudsakligt fiskeområde i mellersta 

och södra östersjön. Detta gav oss ett utfall på 50 personer.  
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4 Metod

Vi har arbetat efter den kvalitativa metoden med insamling av data från olycksrapporter 

rörande kollisioner från Transportstyrelsen och den Danska Sjöfartsstyrelsen. Och även 

kvalitativt med semistrukturerade intervjuer av yrkesfiskare på svenska fiskefartyg för att få 

en bild av hur de upplever sin arbetssituation med avseende på navigationssäkerhet under det 

dagliga arbetet.

4.1 Kvalitativ metod
Vid kvalitativa studier är man i första hand intresserad av innebörden av det man studerar och 

mönster i ett mer komplext sammanhang, till skillnad från kvantitativa studier som bygger på 

numerisk information.11 Därför anser vi att det lämpar sig bättre till vår typ av undersökning.

4.2 Semistrukturerade intervjuer
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Den största anledningen till detta 

är att dessa intervjuer uppmanar till en bättre dialog mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad. Denna metod ger på så ett en större flexibilitet i intervjuprocessen. I vårt fall har vi 

ett antal tydligt angivna frågor som ställs, som vi sedan kan följa upp och spinna vidare på. På 

så sätt finns ett visst utrymme för att få igång en fråga-svardialog. Vi har i förväg strukturerat 

intervjuerna så samtliga relevanta områden behandlas under intervjun och konkretiserat dem i 

ett antal frågor. Frågorna behöver dock  inte komma i samma ordning utan ses mer som en 

intervjuguide. 12

4.3 Urval
Vårt urval av intervjupersoner har varit, efter avgränsningar, femtio personer. Vi hade god 

kontakt med en närstående som passade bra in i vårt arbete. Han fick bli försöksperson för vår

intervjuguide samt startskott för vidare intervjuer. Vidare så använde vi oss av 

snöbollsselektion för att komma vidare med undersökningen. Detta kan få en negativ effekt

                                                          
11  Eriksson, L., Wiedersheim-Paul, F. (2008) Rapportboken – Hur man skriver uppsatser, artiklar och 
examensarbeten. Stockholm: Liber
12  Aspers, P. (2007) Etnografiska metoder. Malmö: Liber
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genom att personen i fråga bara rekommenderar personer i samma situation och geografiskt 

område som den själva.13

Intervjuanalys

För att lättare göra en så bra analys som möjligt har vi valt att dela in resultatet i olika teman. 

Varje tema behandlar en viss aspekt eller frågeställning som vi har fått fram via intervjuerna. 

Därmed så har olika teman helt eller delvis tagits fram av intervjupersonerna själva. Några av 

rubrikerna har vi dock själva valt då vi tycker dessa är högst relevanta för den här 

undersökningen.

4.4 Etik
Samtliga intervjupersoner har innan intervjun blivit informerade om arbetets syfte och avsikt. 

Alla har fritt fått tillfälle att kommentera och ge synpunkter på vår frågeställning, samt haft 

möjligheten att avstå från intervjun. Alla inblandade är helt anonyma, inte heller fartygsnamn 

har publicerats. Den intervjuade har även haft full rätt att när som helst avbyta intervjun. Vi 

har även valt att avidentifiera all fakta som inhämtats från tidigare studier och myndigheter.

4.5 Litteratur
Den teoretiska basfaktan härstammar till stor del från sökningar på internet. De sökmotorer vi 

i huvudsak har använt är Google och Google Scholar, på så sätt hittade vi bland annat Bye 

och Lamviks arbete Professional culture and risk perception -  Coping with danger on board 

small fishing boats and offshore service vessels.. Flitigt använda sökord är fishing, 

fishingvessel, safety, safety culture, accident, navigation, collision, samt kombinationer av 

dessa. Beträffande myndigheter och organisationers material har vi vänt oss direkt till 

respektive myndighet och organisations hemsida, för att inhämta det underlaget.

                                                          
13 Aspers, P. (2007) Etnografiska metoder. Malmö: Liber
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5 Lagar, forskning och olycksrapporter

I detta kapitel kommer vi att presentera de lagar och föreskrifter som gäller för fiskefartyg 

mellan 5 och 24 meter, samt andra lagar vi anser viktiga för förståelsen av det 

internationella arbetet för att öka säkerheten ombord på fiskefartyg.

5.1 Lagar och förordningar för fiskefartyg över 24 meter
Flera försök har gjorts bland annat genom Torremolinoskonventionen 1977 och STCW-F 

1995, dock har dessa konventioner inte trätt i kraft då dom ej har blivit ratificerade av 

tillräckligt många medlemsstater. För svenska fiskefartyg över 24 meter finns gemensamma 

EG-regler samlade i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27). 

Dessa föreskrifter och allmänna råd bygger på Torremolinos protokollet från 1993.

5.1.1 Torremolinos protokollet 1993

Första försöket till att göra fiskefartygen säkrare var genom Torremolinos konventionen från 

1977 som var menad att reglera konstruktion och utrustning för fiskefartyg över 24 meter, 

men då den inte blev ratificerad av tillräckligt många medlemstater började man på 1980-talet 

arbeta på ett nytt regelverk. Resultatet av detta blev protokollet från 1993, men även detta har 

ännu inte blivit ratificerat. För att detta protokoll skall trädda i kraft krävs det att 15 

medlemstater med en sammanlagd flotta av 14000 fiskefartyg över 24 meter ratificerar 

protokollet, hittills har 17 stater med en sammanlagd flotta av 3000 fiskefartyg ratificerat 

detsamma. 14

5.1.2 STCW – F

Denna internationella konvention från IMO skall garantera en minimum standard gällande 

utbildning, certifikat och vakthållning, men som Torremolinos protokollet gäller denna 

konvention endast fiskefartyg över 24 meter. Till skillnad från Torremolinos protokollet så 

har denna konvention blivit ratificerad och kommer träda i kraft den 29 september 2012.

                                                          
14 Retrived 2012-01-22 http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/The-Torremolinos-
International-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx
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5.1.3 SOLAS 1974

Fiskefartyg är undantagna från Safety Of Life At Sea(SOLAS)15 som är en internationell 

konvention rörande säkerhet till sjöss som bland annat reglerar hur fartyg skall konstrueras 

och utrustningskrav för olika typer av fartyg. För fiskefartyg har man istället valt att samla 

gemensamma EG regler i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) 

men dessa gäller endast fiskefartyg över 24 meter.

5.1.4 Konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg

Syftet med konventionen, som ännu inte trätt i kraft, är att förbättra arbetsförhållanden 

ombord på fiskefartyg för att öka säkerheten. Regeringen har tillsatt en utredning som skall 

undersöka hur vida denna konvention kan implementeras i svensk lagstiftning. Utredningen 

blev färdig och överlämnades till Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i 

januari 2012. Det är osäkert när denna konvention kommer bli ratificerad då den i november 

2011 endast blivit ratificerad av två länder.16

5.1.5 Code of safety for fishermen and fishing vessels

Tre organisationer inom FN, IMO, ILO och FOA har tillsammans utarbetat en frivillig kod 

rörande säkerhet för fiskare och fiskefartyg. Koden är uppbyggd i två delar, där del A som 

antogs 1968, tar upp säkerhet och hälsa för befälhavare och besättningen. Den är tänkt som ett 

pedagogiskt verktyg för att hantera grunderna i säkerhets och hälsorelaterade frågor. Del B 

som antogs 1974, tar upp konstruktions och utrustningskrav för fiskefartyg, är avsedd som en 

guide till de som arbetar med att utforma nationella lagar och förordningar.17

                                                          
15 TSFS 2009:93, § 1
16 SOU 2011:84 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg. Stockholm, Näringsdepartementet.
17 FAO International Conventions and guidelines on safety at sea. 
http://www.fao.org/docrep/003/x9656e/X9656E01.htm. Hämtad 2012-04-07.
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5.2 Lagar och förordningar för fiskefartyg under 24 meter
För fiskefartyg under 24 meter finns inte någon samlad författningssamling utan de 
föreskrifter som gäller återfinns i olika författningssamlingar som vi presenterar nedan.

5.2.1 Bemanning och behörighet

För att få arbete ombord på fiskefartyg över 5 meter krävs det att man genomgår en 

säkerhetsutbildning som är lik den grundläggande säkerhetsutbildning som krävs för arbete 

ombord på handelsfartyg, men skiljer sig något då den är riktad specifikt för yrkesfiskare. 

Denna utbildning skall minst omfatta teoretiskt brandskydd(4timmar), praktiskt brandskydd(4

timmar), hälso- och sjukvård(4timmar), personlig säkerhet(2timmar) och stabilitet(2timmar).
18 Denna utbildning gäller i 5 år och måste sedan förnyas.

För att arbete som befälhavare ombord på ett fiskefartyg mellan 6 och 12 meter i närfart krävs 

Fartygsbefälsexamen VIII eller skepparexamen. För vakthavande befäl krävs ingen 

utbildning. För fiskefartyg mellan 12 och 24 meter i närfart krävs det för befälhavaren 

Fartygsbefälsexamen klass VIII och för vakthavande befäl Fartygsbefälsexamen klass VIII 

eller skepparexamen. Vakthavande befäl får undvaras på kort resa om fartyget är under 24 

meter. 19

För att få arbeta som befälhavare på fiskefartyg om minst 12 meter skall man utöver den 

säkerhetsutbildning och behörighet som nämnts ovan även  genomgå en utbildning för att få 

en specialbehörighet som krävs. Denna utbildning omfattar navigation(8 timmar), stabilitet(8h 

timmar), arbetsmiljö(4 timmar), rättskunskap(8 timmar) och civilrätt(4 timmar). 20

5.2.2 Läkarintyg

Alla som arbetar ombord på ett fiskefartyg som är 6 meter eller mer, ska inneha ett giltigt 

läkarintyg för sjöfolk. Detta läkarintyg behöver endast omfatta syn och hörselundersökning. 21

Ett sådant läkarintyg får vara giltigt i fyra år från utfärdande datum om inte annat framgår av 

läkarintyget förutsatt att undersökningen endast omfattar syn och hörsel. 22

                                                          
18 SJÖFS 2007:11 s. 115
19 TSFS 2010:102 Bilaga 7
20 SJÖFS 2007:11 s. 107
21 Transportstyrelsen. http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fartomraden/Lakarintyg/.Hämtad  2012-01-19.

22 Mönstringslag (1983:929)
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5.2.3 Vakthållning

Den föreskrift som finns för vakthållning ombord på fiskefartyg är SJÖFS 2005:7 och den 

gäller för fiskefartyg från 6 meter och uppåt. Kraven i denna är i stort sett samma som för 

handelsfartyg, dock något förenklad. Men den tar tydligt upp de krav som finns rörande utkik 

och navigatoriska arbetsuppgifter.

5.2.4 Arbetstid

Yrkesfiskare utsätts ofta för svåra väderförhållanden och slitsamt arbete, detta i kombination 

med högt arbetstidsuttag gör att koncentration kan minska. I flera av de olycksrapporter vi läst 

har det framgått att just brist på vila har varit en bidragande orsak till incidenten. Därför har vi 

valt att titta närmare på hur arbetstidslagstiftningen ser ut för svenska yrkesfiskare. Lagen om 

vilotid för sjömän gäller inte för fiskefartyg23, men bestämmelser i vissa paragrafer i

vilotidslagen gäller för anställda yrkesfiskare men enligt Erik Lövrup24 och SOU25 så kan man 

anse att alla yrkesfiskare är egna företagare och skall då inte omfattas av Arbetstidslagen.26

5.2.5 Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen uppgift är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö, men när det gäller egenföretagare som de yrkesfiskare är som vi 

valt att undersöka gäller inte arbetsmiljölagen i samma utsträckning som för en anställd 

arbetare. För egna företagare gäller endast reglerna om tekniska anordningar och risker från 

farliga ämnen.

5.2.6 Navigationsutrustning

Enligt transportstyrelsens författningssamling 2011:2 så behöver fiskefartyg endast utrustas 

med magnetkompass, radar och radarreflektor. Fiskefartyg under 20 brutto behöver inte vara 

utrustade med radar. 

Endast fiskefartyg över 15 meter är tvungna att vara utrustade med Automatic identification 

System(AIS) som är ett system som gör att man kan identifiera och följa rörelser från andra 

fartyg i ens närområde. Fiskefartyg mellan 15 – 18 meter som är byggda före 30 november 

2010 skall uppfylla kraven senast 31 maj 2014. Fiskefartyg mellan 18 – 24 meter skall 

                                                          

23 Lag (1998:958) om vilotid för sjömän
24 Lövrup, Erik, Arbetstidsreglering för svenska fiskare  2007
25 SOU 1999:3 Kapitel 2.3.1, s17
26 Arbetstidslagen och dess förordningar med kommentar i lydelse från 1 augusti 2011
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uppfylla kraven senast 31 maj 2013. Alla fiskefartyg över 15 meter som är byggda efter 30 

november 2010 skall vara utrustade med AIS från och med fartygets leverans.

5.2.7 Sjövägsregler

För fiskefartyg gäller självklart samma regler och skyldigheter som för alla andra fartyg. Vi 

har valt att ta med en liten redovisning av de regler som direkt rör fiskefartyg. Den första är 

regel 18 som talar om vilka fartyg som fiskefartyg har skyldighet att väja för, vilket endast är 

ej manöverfärdiga fartyg samt fartyg med begränsas manöverförmåga. Resterande fartyg är 

skyldiga att hålla undan för fiskefartyg. Den andra regeln är nummer 26 som beskriver de 

fartygsljus som fiskefartyg skall föra när dom bedriver fiske, detta gör det möjligt att skilja 

mellan trålare och fartyg som bedriver fiske med garn. 27

5.3 Forskning

5.3.1 Professional culture and risk perception: Coping with danger on board 
small fishing boats and offshore service vessels

I denna studie undersöker författarna skillnaden mellan formell riskuppfattning och subjektiv 

riskuppfattning som ett kulturellt fenomen ombord på fiskefartyg upp till 11 meter och 

offshore fartyg, där dom slår fast att arbete ombord på mindre fiskefartyg är väldigt riskfyllt.  

Trots alarmerande statistik upplever yrkesfiskarna inte samma stress eller oro över säkerheten 

på sina fiskefartyg.  De menar att en möjlig förklaring till skillnaden mellan den verkliga 

risken och den upplevda risken är för att klara av ett arbete som innebär att konstant utsätta 

sig för olika risker så krävs det att man bortser från risker för att kunna klara av att arbeta. Om 

man hela tiden skulle oroa sig för alla eventuella olyckor så skulle man tillslut inte klara av att 

utföra sitt arbete.

“There are examples in Norwegian fisheries of people who failed to neglect the actual risk situation, and as a 

result of this they started sleeping in their survival suit and eventually had to leave their occupation”28. 

De hävdar också att detta beteende i arbetet kan skapa en arbetskultur bland fiskarna där 

riskerna i arbetet underskattas och underkommuniceras, där det till och med kan gå så långt 

                                                          
27 TSFS 2009:44
28 Professional culture and risk perception: Coping with danger on board small fishing boats and offshore service 
vessels
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att yrkesfiskare som arbetar med förebyggande säkerhetsåtgärder förlöjligas med 

skämtsamma kommentarer.

5.3.2 An analysis of fishing vessel accidents

I denna uppsats analyser författarna olycksrapporter från engelska Marine Accident 

Investigation Branch (MAIB) och deras slutsats är att de olyckor som inträffat på engelskt 

vatten har inträffat på grund av att befälhavaren på fiskefartygen har varit upptagna med fisket 

och därför inte hållit tillräckligt bra utkik. Det nämns även att stora handelsfartyg kan ha 

begränsad sikt framför bogen och detta i kombination med mindre fiskefartyg resulterar i 

kollisioner.29

5.3.3 Risk och riskbedömning

Det finns många olika definitioner av risk men vi har valt att använda Svenska akademins 

definition 

”möjlighet att något icke önskligt (något olyckligt l. obehagligt) skall inträffa l. att en skada l. förlust skall 

drabba någon”30

När man skall försöka att sätta en värde på en risk, alltså göra en riskbedömning finns två sätt 

att göra detta på. Det första sättet som alla människor använder oss av är subjektiv 

riskbedömning, då man värderar sannolikheten och den eventuella skadan som kan uppstå. 

Den subjektiva risken uppfattas olika av alla personer och beror helt på hur vi som person 

värderar sannolikheten och skadan. Det är således den subjektiva riskbedömningen som avgör 

hur vi agerar. Det andra sättet att göra en riskbedömning på är att med hjälp av matematiska 

formler, relativt exakt, räkna ut sannolikhet för en risk. Detta brukar anses vara det faktiska 

måttet på en risk.31 Ett annat fenomen inom ämnet är så kallad risk normalisering, som kan 

beskrivas med att om man en eller flera gånger klarar sig igenom ett riskfylld situation i 

arbetet så ökar snabbt upplevelsen att situationen är hanterbar.32

                                                          
29 Wang, J. Pillay, A. Kwon, Y.S. Wall, A.D. Loughran, C.G. An analysis of fishing vessel accidents. Accident 
Analysis and Prevention 37 (2005) 1019 – 1024. Hämtat 2012-04-07.

30 Svenska akademins ordbok. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Hämtad 2012-04-09.
31  Jenny Linderang. Subjektiv risk i trafiken. Skövde Högskola. Skövde (2001)
32 Törner, M.(2008). Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerhet i arbetet: En översikt. kau.diva-
portal.org/smash/get/diva2:160015/FULLTEXT01. Hämtat 2012-04-0
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5.4 Olycksrapporter

Syftet med denna sammanställning är att försöka se om det finns några samband mellan 

olyckor som har inträffat. De olycksrapporter vi har studerat har vi hämtat från 

Transportstyrelsen och Søfartsstyrelsen och omfattar 2 svenska och 8 danska rapporter där 

fiskefartyg mellan 8 och 16 meter varit inblandade i kollisioner mellan åren 2000 till 2010.

Vid de aktuella olycktillfällena har sikten vid alla fall utom ett varit god även om vid fem av 

tillfällena varit mörkt, ingen till måttlig sjöhävning och bra väder i övrigt.

Enligt Transportstyrelsen och Søfartsstyrelsen har orsaken till olyckorna i samtliga fall varit 

dålig utkik, där båda fiskefartygen och handelsfartygen brustit i rutinerna med att hålla utkik. 

I vissa fall har bryggan varit obemannad vid händelsen.

                                                                                                                                                                                    
Det finns inga källor i aktuellt dokument.9.
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6 Resultat/ Intervjuanalys

De yrkesfiskare vi har intervjuat har varit mellan 26 och 40 år, samtliga är män med en 

yrkeserfarenhet som sträcker sig från 5 år upp till 25 år. Fiske bedrivs året runt med garn och 

krok. Upptagningsområdet är huvudsakligen södra och mellersta Östersjön med fiskefartyg 

mellan 11 och 16 meter i längd. Besättningsantalet varierar, på ett fartyg bedrivs fisket med 

endast en person ombord medans ett annat fartyg är 3 personer i besättningen, men 

merparten bedriver sin verksamhet med 2 personer ombord.

6.1 Upplevd risk

Samtliga personer vi har intervjuat uppger att dom upplever sitt arbete som riskfyllt i olika 

grad, speciellt i situationer med nedsatt sikt och tätt trafik. Alla tillfrågade har själva varit med 

om flera närsituationer och beskriver att dom är med om flera närsituationer varje år där det 

har varit så nära en kollision att dom var tvingade till kraftiga undanmanövrar för att undvika 

en kollision. 

”Det var så jäkla nära, hade vi inte kapat linan och backat hade det smällt”

Vid frågan om hur sannolik risken för kollision är i förhållande till övriga olyckor som kan 

inträffa som till exempel att falla överbord, brand, lastförskjutning, grundstötning och 

förlisning så svarade alla att kollision är det scenario dom känner störts sannolikhet för.

”ombord kan vi själva kontrollera det mesta, men det är svårt att hålla 100% koll alla båtar runt omkring när 

man fiskar”

6.2 Närsituationer

Alla tillfrågade har själva varit med om flera närsituationer och beskriver att dom är med om 

flera närsituationer varje år där det har varit så nära en kollision att dom var tvingade till 

kraftiga undanmanövrar för att undvika en kollision. I de intervjuer vi genomfört så har vi 

tagit del av flera exempel där yrkesfiskarna berättat om närsituationer dom varit med om, 

bland annat;

Fiskefartyget ligger till ankars över natten med föreskrivna fartygsljus tända på en plats som 

befälhavaren uppfattade som en säker plats utan annan trafik. Det var god sikt och vädret var 
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lugnt. Befälhavaren satt själv ankarvakt och observerade ett tankfartyg som stävade rakt emot 

fiskefartyget. Trots upprepade försök att uppmärksamma tankfartyget så fick dom ingen 

respons utan blev tvungna att kapa ankarlinan och backa undan för att undvika kollision. 

Befälhavaren bedömde att avståndet mellan fartygen vid passagen var 50 meter.

Ett annat exempel är  där fiskefartyget  har lämnat hamn och är på väg ut till fiskeplatsen. Vid 

tillfället är det dagljus, lugnt väder och god sikt. Befälhavaren uppmärksammar ett 

torrlastfartyg på hans babordssida som närmar sig på en skärande kurs. Befälhavaren försöker 

i ett första skede att anropa det andra fartyget via VHF utan resultat,  då avståndet mellan 

fartygen minskade utan att någon undanmanöver kunde uppfattas så gjordes försök att 

uppmärksamma det andra fartyget med att lysa med strålkastaren mot bryggan och avge 

ljudsignaler samtidigt som farten reducerades. I detta läge så observeras flera personer på 

däck ombord på torrlastfartygen springandes mot bryggan, men då avstånden mellan fartyget 

var så pass litet tvingades befälhavaren ombord på fiskefartyget ge full back för att undvika en 

kollision. Upprepade försök att kontakta torrlastfartyget gjordes även efteråt men utan 

resultat.

6.3 Syn på handelsjöfarten

De tillfrågade har lite olika syn på handelsfartyg. Men man anser att fiskefartygen inte alltid 

uppmärksammas, och i vissa fall så respekteras inte fiskefartygen, vilket gör att 

handelsfartygen passerar med väldigt liten passageavstånd som upplevs som stressfullt när 

man arbetar med att sätta ut eller ta ombord fiskenäten, då man i det läget är väldigt utsatt 

med begränsad manöverförmåga. 

”När man ligger i separeringen och drar så kan man inte köra hur som helst, så då håller man såklart koll runt 

omkring så man inte blir överraskad om det är nån som inte girar”

De uppger att i många fall så passerar handelsfartyg onödigt nära i områden där det inte finns 

några hinder för att hålla ett större passageavstånd.  Dessa påståenden styrks av de exempel på 

närsituationer yrkesfiskarena har berättat för oss.

6.4 Arbete för att minimera riskerna

När vi har frågat yrkesfiskarna om vad dom gör aktivt eller planerar att göra för att minimera 

risken för kollisioner och närsituationer så är det i första hand AIS som nämnts av alla 
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yrkesfiskare som den i särklass viktigaste åtgärd för att förbättra säkerheten för yrkesfiskarna. 

En yrkesfiskare planerar att i kombination med den redan installerade AIS mottagaren 

installera i bildskärm på arbetsdäck för att kunna presenterna information på en ECDIS för att 

på det sättet kunna få en bättre bild av trafiksituationen. En annan yrkesfiskare har planer på 

att montera ett roterande gult varselljus i fartygets mast för att på det sättet få andra fartyg att 

uppmärksamma fiskefartyget. 

”Det är ju klart att man försöker alltid hålla ett bra avstånd när man kan, men det går ju inte alltid”

Samtliga yrkesfiskare har uppgett att dom försöker hålla ett säkerhetsavstånd till andra fartyg

på 0,5 nm eller mer på väg till och från fiskeplatsen. Men när de är sysselsatta med fiske är 

dom på grund av sitt fiskesätt begränsade i sin manöverförmåga och är därför liten möjlighet 

att själva hålla ett säkert avstånd.

6.5 AIS

Av de personer vi intervjuat så har 3 av fem installerat AIS ombord, de två som inte har AIS 

uppger att dom planerar att införskaffa AIS inom den närmaste tiden. 

Av de yrkesfiskare vi har intervjuat så har alla utom en uppgett att dom ser AIS som det 

hjälpmedlet som förbättrat deras arbetssituation allra mest, bland annat att man enklare kan 

identifiera andra fartyg vilket underlättar VHF kommunikationen och de mindre fiskefartygen 

syns bättre. Även om AIS ses som ett bra hjälpmedel så har de känt sig tvingade till att 

installera AIS då dom upplever att det är det som krävs till sjöss idag. En av de tillfrågade 

säger:

”det känns som att ingen längre tittar i radarn utan att all uppmärksamhet ligger på AIS:en, sen vi skaffat AIS så 

girar fler för oss”

En av yrkesfiskarna beskriver att han hittills har upplevt sin situation som säker och har därför 

inte installerat någon AIS. Men på senare tid tycker han att situationen har utvecklat sig 

negativt och känner sig tvingad till att installera AIS ombord, då han själv anser att:

”det är sjukt att alla litar så pass mycket på ett instrument”.
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7 Slutdiskussion 

I denna del kommer vi att diskutera det resultat vi har kommit fram till och dela med  oss av 

våra åsikter kring ämnet.

Anledningen till att vi valde att skriva om detta ämne var att vi har flera personer i vår 

umgängeskrets som är yrkesfiskare, detta i kombination med vår erfarenhet från 

handelsflottan  har gjort att vi fått en inblick i de båda ”lägrens” arbetssituation och åsikter om 

varandra. Syftet med arbetet har varit att belysa och få en ökad förståelse för yrkesfiskarnas 

arbetssituation och syn på navigationssäkerhet.

Efter att ha genomfört intervjuer och studerat material i form av tidigare forskning, 

olycksrapporter och regelverk har vi kommit fram till att kollisioner mellan handelsfartyg och 

fiskefartyg förekommer med jämna mellanrum och kommer att fortsätta. Det finns inte en 

enskild orsak till dessa olyckor utan är vanligtvis en kombination av flera faktorer. I de 

olyckrapporter vi tagit del av så har slutsatsen i samtliga fall varit minst ett av de inblandade 

fartygen har brustit i sina rutiner att föra utkik. Detta kan antagligen förklaras med att 

besättningen ombord på fiskefartygen är relativt liten, vilket resulterar i hög arbetsbörda och 

långa arbetsdagar. Detta gör att uppmärksamheten brister. Problemet för de befälhavare 

ombord på fiskefartyg som vi har intervjuat är dock att de ekonomiska marginalerna är små 

och att de därför saknar möjlighet att anställa fler personer för att på det sättet lösa problemet. 

För handelsfartygens del så har som tidigare nämnt också varit avsaknad av utkik eller brist i 

uppmärksamhet som har varit orsaken till olyckorna. Ett mycket allvarligt problem är de fall 

där handelsfartyget inte uppmärksammat att de har kolliderat utan seglar vidare utan att 

assistera fiskefartygen. Att helt få stopp på dessa olyckor får anses som omöjligt då man 

aldrig kan ”bygga bort” den mänskliga faktorn. Vår uppfattning om yrkesfiskarnas 

riskuppfattning är att de är medvetna om att deras arbete innebär stora risker. Det styrks av 

vår fråga om vilken typ av incident dom känner störst oro för så uppger samtliga att det är just 

kollision med andra fartyg som de rankar överst på listan över olika incidenter. Trots detta så 

arbetet de vidare på samma sätt. Detta kan förklaras med det som Bye och Lamviks kommit 

fram till i sin undersökning, att i ett arbete som innebär att konstant utsätta sig för risk så 

undervärderar man tillslut de risker man utsätts för eller helt bortser ifrån de. Dock så finns 

det sätt  yrkesfiskarna arbetar på för att förbättra sin säkerhet är att på eget initiativ installera 
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AIS transponder. Detta är i dagsläget inget krav på fiskefartyg under 15 meter skall vara 

utrustade med AIS. Hade ett sådant krav införts för mindre fiskefartyg tror vi att olyckorna 

hade minskat till sjöss. Dock så bör ett sådant utrustningskrav genomföras med en kortare 

utbildning eller information om AIS:ens funktion, presentation och brister, då det intervjuerna 

framkommit att det i dagsläget finns en övertro i systemet. 

7.1 Förslag på vidare forskning

Vi fann detta ämne mycket intressant och hade gärna sett att vidare forskning gjordes inom 

detta område. Då vårt arbete i huvudsak tagit upp yrkesfiskarnas vardag och deras 

arbetssituation så har vi några förslag på vidare forskning. 

- Hur kan arbetssituationen förbättras för fiskare?

- Belysa situationen ur handelssjöfartens perspektiv?

- Kan man modernisera utrustningskraven för fiskefartyg?

- Hur påverkas yrkesfiskare av deras arbetssituation?  
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9 Bilaga 1 Intervjuguide

Inledning:

Som inledning på varje intervju informeras personen i fråga om arbetets art och dess syfte, 

samt etiska aspekter och anonymitet. 

Inledande frågor:

Ålder

Utgångshamn

Typ av fiske som bedrivs

Typ av fiskefartyg

Typ av redskap

Tid på året för fisket

Arbetserfarenhet

Arbetssituation

Antal personer ombord

Huvudfrågor:

Har du någon gång varit med om någon situation till sjöss som du upplevt som kritisk i  

avseende på navigation?

Hur stor risk är för kollision upplever du att det är i förhållande till andra risker ombord?

Skulle du bedöma att detta är vanligt förekommande för fiskare? 

Upplever du att navigationsrisker är ett naturligt inslag i arbetet? 

Vanligare i mer trafikerade områden som södra östersjön

Hur jobbar ni för att minimera navigationsrisker? 

Upplever du själv din arbetssituation som riskabel? 

Hur upplever du att övrig sjöfart respekterar eran verksamhet? 

Upplever du att instrument, ex AIS, har gjort eran situation bättre till sjöss?

Upplever du att säkerheten blir bättre eller sämre med tiden? 

Frågor om framtiden:

Hur tror du att eran säkerhetssituation kommer se ut i framtiden? 

Vad tror du skulle kunna förbättra eran situation i framtiden? 
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