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Abstrakt

Denna studie berör de regler och reglementen som behandlar ett passagerarfartygs utkik, som 

återfinns i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:67. Dessa regler är framtagna 

av Transportstyrelsen och ska gälla för samtliga fartyg som seglar under svensk flagg. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på hur fartygens seniorbefäl tolkar och förhåller sig till 

ovannämnda regler. Undersökningen har genomförts genom intervjuer ombord på fem 

passagerarfartyg. Respektive intervju utfördes med ett seniorbefäl ombord på vardera fartyg. 

För att få en så rättvisande studie som möjligt har intervjuer också utförts med personal på 

Transportstyrelsen. Frågorna som ställdes ombord på fartygen speglar de svar vi fått under 

mötet med personal på myndigheten. Resultatet av vad vi kom fram till påvisar att 

medvetenheten är hög vad gäller föreskrifterna. Undersökningen visar också att avsteg görs 

från att följa reglerna, normalt sett efter bedömning om huruvida det är säkert eller inte. 

Rutiner ombord är ofta utformade efter två parametrar, till största delen med hänsyn tagen till

regelverket men också för att arbetet ombord ska löpa så smidigt som möjligt. De dagliga 

arbetsrutinerna anses inte få styras av regelverket så till den grad att befälhavarna upplever 

regelverket som ett hinder. Sammanfattningsvis påvisar studien att kombinationen av att 

tillgodose samtliga krav vad gäller utkik, samt utföra ett arbete som löper så smidigt som 

möjligt är svårt att uppfylla.
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Abstract

This study treats the rules and regulations which concern a passenger vessel look out, given in 

the regulations TSFS 2012:67. These regulations are imposed by the Swedish transport 

agency and cover all vessels sailing under the Swedish flag. The purpose of this study is to 

find out how senior deck officers on board Swedish passenger vessels interpret and apply the 

above mentioned regulation. We have completed this study through interviews on board five 

passenger vessels which are sailing under the Swedish flag. To receive a fair study the 

Swedish transport agency has been interviewed, and the questions asked on board the vessels 

have been designed with the information received by the transport agency in mind.  The result 

of the study shows that the knowledge about the regulations is high among the senior deck 

officers. Despite this, the study also shows that deviations from these regulations sometimes 

are made, usually after a risk assessment made by the officer on watch or the captain. The 

routines on board are formed mostly with the regulations in mind but the routines are also 

formed in such way that the work on board can proceed as smooth as possible. The daily work 

routines are not considered to be governed by the regulations to the extent that the masters 

perceive the regulations as an obstacle. In conclusion, the study shows that the combination of 

meeting all the requirements in the terms of look out and do a job which runs as smoothly as 

possible is hard to meet.

Keywords

Lookout, vessel, transport agency, accident, bridge announcement, officers, master, 
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Förord

Författarna till detta arbete har själva arbetat som matroser på svenskflaggade och utländska 

fartyg under en längre tid. Många års erfarenhet av arbete till sjöss samt snart slutförda studier 

vid Sjöfartshögskolan i Kalmar har väckt ett intresse att undersöka hur vissa delar av de 

reglementen som finns, för att reglera sjöfartens rutiner, upprätthålls i verkligheten. Precis 

som på de flesta andra arbetsplatser har rutiner och arbetssätt markant skilt sig från fartyg till 

fartyg. 

Validiteten i undersökningen bedömer vi vara god då samtliga svar från fartygen kan ställas 

mot Transportstyrelsens åsikter.

Vi vill tacka samtliga befäl och rederier som valt att delta i denna studie och därmed bidragit 

till slutförandet av arbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till tjänstemannen på 

Transportstyrelsen som besvarat våra frågeställningar vad gäller tolkandet av föreskrifterna. 
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Ordlista 

Alla till buds stående medel – Hjälpmedel för att utröna om det finns någon trafik i närheten

Automatstyrning – Styrning som håller fartyget på inställd kurs

Bruttodräktighet – Jämförelsetal som innefattar fartygets totala volym

Bruttoregisterton (BRT) – Se bruttodräktighet

COLREGs – Internationella sjötrafikföreskrifter

Dagman – Vanligtvis matros som tjänstgör dagtid, oftast med underhållsarbeten

Fartyg ”på väg” – Fartyget ligger inte förtöjt, till ankars eller står på grund

Girpunkt – Position där fartyget avser att påbörja gir

Handelsfartyg – Fartyg som används till handelssjöfart

Linjetrafik – Fartyg som enligt tidtabell trafikerar fasta hamnar 

Lots – Rådgivande person med kunskap om specifikt geografiskt område

Lättmatros – Däcksbefattning ombord, denne innehar mindre sjötid än matros 

Matros – Däcksbefattning ombord, vanligast även utkik

Nautiker – Person med nautiskt kunnande som framför fartyget, det vill säga styrman/ 
befälhavare

Pilot/co-pilot system – Fartyget framförs med två nautiker som samarbetar

Plott – Objekt radarn har upptäckt och som visuellt uppenbarar sig på radarskärmen för den 
som kör fartyget. Exempel på detta kan vara annalkande fartyg.  

Rorsman – Person som handstyr fartyget, oftast en matros 

Sjöförklaring – Juridisk prövning, vanligtvis i tingsrätt vid exempelvis en olycka

Sjötid – En persons erfarenhet till sjöss räknat i antal sjödagar

Seniorbefäl – Avser fartygets högre befäl ombord

Utkik – En person vars uppgift är att närvara på bryggan och rapportera allt denne ser vad 
gäller fartyg, navigatoriska hinder samt ljus

Vakt – Grupp av personal som utgör vakten, eller en ansvarsperiod
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1 Inledning/Bakgrund

Idag trafikerar ett stort antal passagerarfartyg svenska hamnar, många av dessa går i linjetrafik 

till olika destinationer i våra grannländer. Fartyg som är registrerade i Sverige, har svenska 

besättningar och lyder under svenska regler bl.a. det regelverk som styr arbetet på fartygets 

kommandobrygga (TSFS 2012:67). Dessa regler är av väsentlig betydelse för ett fartygs säkra 

framförande. Att uppfylla dessa krav ombord är ett egenansvar som vilar på rederierna och 

dess fartygsbesättningar, framförallt befälhavarna. 

Med ovanstående information bidrar detta till myndigheternas oförmåga att kontrollera 

tillämpandet av regelverket. Detta bidrog till denna studie och intresset för att undersöka hur 

regelverket tillämpas i verkligheten. Med denna information i åtanke kan det konstateras att 

det således finns möjlighet för respektive fartyg att göra avsteg från att följa regelverket 

ombord. Eventuella brister upptäcks oftast först vid en potentiell olycka med tillhörande 

sjöförklaring. 

I TSFS 2012:67 ställs krav på att samtliga passagerarfartyg ska ha en behörig utkik på 

bryggan när fartyget anses vara på väg. En utkik har som enda uppgift att hålla utkik och får 

inte tilldelas eller utföra några andra arbetsuppgifter som kan störa den uppgiften. Utkiken ska 

rapportera sådant som är väsentligt för vakthavande befäl att ta i beaktande för fartygets säkra 

framförande, utkik ska hållas horisonten runt. Utkiken ombord får vara lägst lättmatros och 

ska uppfylla särskilda krav vad gäller bl.a. syn och hörsel, då det är dessa medel som i 

huvudsak används av den som tjänstgör som utkik. Under nattetid när ljus och lanternor i 

olika färger kan uppträda ställs även krav på att utkiken ska ha fullt färgseende.

Likaså ställs krav om utkik ombord på handelsfartyg, men det finns en möjlighet för dessa att 

frångå kravet om utkik under dygnets ljusa timmar. Detta är dock inte relevant för denna 

studie, då undersökningen endast kommer att behandla utkik ombord på svenska 

passagerarfartyg där kravet om utkik är stående och alltid ska tillämpas. 

Det finns exempel på olyckor som inträffat till följd av att besättningen har brustit i 

upprätthållandet av TSFS 2012:67, kapitel 4, utkik. (Dåvarande SJÖFS 2005:7). Vid M/S

Ålandsfärjans grundstötning utanför Mariehamn år 2007 arbetade vakthavande styrman vid 

bryggans dator. Fastän fartyget var på fel kurs uppmärksammades inte detta av vare sig utkik 

eller styrman, vilket ledde till att fartyget grundstötte. Händelsen visar tydligt på ett sätt att 
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arbeta som inte är i enlighet med gällande regler och förordningar. Vi hänvisar till 

Sjöfartsinspektionens utredning 2008-4 för ytterligare information om just denna olycka.

1.1 Syfte/Frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur berörda befäl ombord på ett urval av 

svenska passagerarfartyg förhåller sig till de föreskrifter som finns angivna i 

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:67 som berör fartygens utkik. Däribland 

ingår kapitel 4 – utkik, med tillhörande 9§, 10§, 11§, samt kapitel 3.1 2§. Syftet har lett fram 

till följande tre frågeställningar: 

 Görs det avsteg från att följa dessa regler? 

 Är rutiner ombord utformade med hänsyn till Transportstyrelsens föreskrifter? 

 Tillämpas dessa regler i enlighet med Transportstyrelsens krav?

1.2 Avgränsningar

Undersökningen har avgränsats till fem passagerarfartyg. Fyra rederiers fartyg har ingått i 

studien, ett eller två fartyg från respektive rederi deltog i undersökningen. Studien har endast 

berört svenskflaggade passagerarfartyg i internationell trafik. Studien är även begränsad till 

att endast intervjua respektive fartygs seniorbefäl på den nautiska sidan, då de ansvarar för att 

Transportstyrelsens krav upprätthålls. 

Att studien avgränsats till att beröra passagerarsjöfart beror på att besättningen ombord på 

denna typ av fartyg inte besitter möjligheten att frångå kravet om utkik överhuvudtaget 

Möjlighet att frångå kravet gäller därmed endast handelsfartyg om särskilda kriterier är 

uppfyllda. Som tidigare nämnts kommer handelsfartyg inte undersökas i denna studie.

Undersökningen behandlar enbart fartygens utkik, enligt kapitel 4 med tillhörande paragrafer 

9§-11§ i TSFS 2012:67. Vi har även använt oss av kapitel 3.1 2§.



9

2 Teori

2.1 Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens föreskrifter om vakthållning (TSFS 2012:67) ska tillämpas på svenska 

handelsfartyg i drift som har en bruttodräktighet om hundra eller mer. Det gäller även svenska 

traditionsfartyg och vissa fiskefartyg i drift som har en bruttodräktighet om hundra eller mer. 

Författningssamlingen innehåller regler och rutiner som är avsedda att säkerställa ett säkert 

framförande för ovanstående fartyg. I dessa regler ingår bl.a. krav på reseplanering, utkik, 

vaktens sammansättning, övertagande av vakten, navigatoriska arbetsuppgifter, 

automatstyrning, styrmaskin, elektroniska navigeringshjälpmedel och vakttjänst under olika 

förhållanden i olika områden. Författningssamlingen täcker också arbetet och rutiner för 

fartygets maskinavdelning. 

De paragrafer ur Transportstyrelsens författningssamling 2012:67 som ligger till grund för 

våra frågeställningar (se bilaga A) till Transportstyrelsen och fartyg visas nedan:

Kapitel 3

1 § 2. Vakthavande befäls möjlighet att vara ensam utkik gäller dock inte 

passagerarfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer.

Kapitel 4

9 § En behörig utkik ska alltid hållas. Förutom noggrann utkik med såväl syn som 

hörsel ska utkikens uppgifter, för att möjliggöra fullständiga bedömningar av situationer 

och av risker för kollisioner och strandningar eller av andra navigeringsrisker, omfatta 

utkik efter fartyg eller flygplan i nöd, skeppsbrutna, vrak och vrakspillror.

10 § Utkiken ska helt ägna sig åt att hålla noggrann utkik och får inte tilldelas eller 

utföra några arbetsuppgifter som skulle kunna störa den uppgiften

11 § Utkikens och rorsmannens uppgifter ska vara skilda från varandra. Rorsmannen får 

inte anses tjänstgöra som utkik när han eller hon står till rors, utom i små fartyg med 

obegränsad sikt runt horisonten från styrplatsen, förutsatt att rorsmannen inte har någon 

nedsättning i mörkerseendet eller andra svårigheter att hålla noggrann utkik.
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2.2 Sjötrafikföreskrifterna

Sjötrafikföreskrifterna är internationella sjövägsregler (COLREGs). Dessa regler gäller 

samtliga fartyg på öppna havet, samt i vatten som är förbundna med öppna havet och farbara 

för fartyg. I sjötrafikföreskrifterna, regel 5 - utkik, beskrivs att fartyg ständigt ska hålla 

noggrann utkik med hjälp av syn och hörsel. Fartyg ska även använda alla andra tillgängliga 

medel under rådande förhållanden så att en fullständig bedömning av risk för kollision kan 

göras. I kommentarerna som hör till regel 5 – utkik, beskriver Tiberg (2010) ett antal olyckor 

som har inträffat till följd av att fartygsbefäl anses ha brustit i tillämpandet av utkik.

Ett exempel på en olycka är när taxibåten Rospiggen kolliderade med M/S Isabella. Föraren 

ombord på taxibåten lät bli att hålla utkik horisonten runt. När sedan en skärgårdsbåt backade 

ut blev föraren så distraherad att han inte uppmärksammade färjan M/S Isabella som närmade 

sig akterifrån. Detta bidrog till att de två fartygen kolliderade. I denna olycka dömdes bägge 

befälhavarna till följd av att de bland annat inte höll utkik horisonten runt. 

2.3        Torrlastfartyget Allora

I Sjöfartsverkets rapportserie B 2006-3 beskrivs en olycka med torrlastfartyget M/S Allora.  

Fartyget var på resa mellan Gdansk och Otterbäcken den 23 november 2005. Under den 

aktuella tidpunkten hade befälhavaren ensam vakt på bryggan. Efter avsatt position i sjökortet 

satte sig befälhavaren i sin stol och somnade. Fartyget passerade sin planerade girpunkt och 

grundstötte i en fart av 9 knop. Fartygets befälhavare och fartygets styrman gick vakt om vakt, 

det vill säga att de delade på arbetstiden för att framföra fartyget. I rapporten beskriver 

Sjöfartsverket att fartyg där navigatörerna går vakt om vakt i större grad är utsatta för olyckor 

mer än andra fartyg. Vilket har medfört att dessa fartyg är överrepresenterad i 

haveristatistiken. En bidragande orsak beskrivs vara trötthet vilket leder till att befäl somnar 

på bryggan. Vid olyckstillfället var befälhavaren ensam på bryggan, ingen utkik fanns 

tillgänglig. 

Enligt Sjöfartsverket är det inte ovanligt att berörda befäl ombord underlåter att ha utkik, 

arbetskraften anses behövas bättre till andra arbetsuppgifter än att stå overksam på bryggan 

nattetid. Sjöfartsverket ansåg att om befälhavaren istället haft en utkik tillgänglig, så hade 

denna olycka kunnat förhindras. De kunde konstatera att berörda personer medvetet brutit mot 

sjötrafikföreskrifternas regel 5 (COLREGs).
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2.4 Tidigare forskning

MAIB – Marine Accident Investigation Branch har i sin studie ”Bridge Watchkeeping Safety 

Study” utfört en studie där de har utvärderat 66 olyckor med 75 fartyg inblandade under 

perioden 1994-2003. Vid redovisningen av resultaten i denna studie har de valt att dela in 

olyckorna i kategorier. Dessa kategorier består av: typ av olycka, fartygstyp, aktuell sikt vid 

olyckan, samt tidpunkt på dygnet. 

Denna studie påvisar att två tredjedelar av de fartyg som var involverade i ovanstående 

olyckor och tillbud saknade ordentlig utkik på bryggan. 65 % av fartygen som var inblandade 

i kollisioner bröt mot regel 5 i det internationella COLREG, det vill säga att de inte uppfyllde 

kraven om utkik enligt sjötrafikföreskrifterna. MAIB beskriver vidare att 19 % av fartygen 

som var involverade i kollisioner var ovetande om det andra fartygets närvaro fram till dess 

att olyckan inträffade. Ytterligare 24 % av de fartyg som var inblandade i kollisioner 

uppmärksammade det andra fartygets närvaro så pass sent att de inte hade möjlighet att utföra 

någon åtgärd för att undvika stundande kollision. I undersökningen visar MAIB trots kraven 

om utkik att minst tre av femton fartyg som inte hade ordentlig utkik om natten hade 

ensamvakt på bryggan. Av nio fartyg som inte uppfyllde kraven om ordentlig utkik på dagen 

visar de att fem fartyg hade ensamvakt på bryggan. Tre av dessa fartyg befann sig i områden 

med hög trafiktäthet. Ett fartyg befann sig i dålig sikt. 

MAIB beskriver vidare att många fartyg, trots att besättning finns tillgänglig att nyttja som 

utkik under dagtid, väljer bort detta alternativ under dygnets ljusa timmar. Däcksbesättningen 

används sällan som utkik under dagtid då det anses vara mer värdefullt att utföra annat arbete 

på däck än att uppehålla sig på bryggan. Många fartyg beskrivs ha utkik på bryggan nattetid, 

detta för att tillmötesgå de krav som finns, inte för att fartygets framförande ska bli säkrare. 

Det finns bevis för att vissa befäl inte för en dialog tillsammans med utkiken på bryggan, detta 

tycks ske framförallt när bryggvakten utgörs av olika nationaliteter. 

Rekommendationer har utfärdats av MAIB vad gäller utkik. En av rekommendationerna 

uppmanar att utkiken ska bli nyttjad som en mer integrerad del av bryggteamet.
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3 Metod

Inför stundande val av metod konstaterades att kvantitativa metoden inte var aktuell i denna 

studie. Detta på grund av att undersökningen skulle utföras ombord på samtliga fartyg som 

deltagit i studien. Den kvantitativa metoden i detta avseende ansågs inte gynna 

undersökningen då en kvantitativ studie skulle bidra till en mindre rättvisande undersökning. 

Genom att använda enkäter begränsas respondentens möjlighet att utveckla sina svar. Syftet 

med undersökningen är att vi vill skapa oss en förståelse för hur befälen ombord tolkar och 

tillämpar regelverket. 

Kvantitativ metod ska föredras då författaren har en önskan om att få veta lite om många 

enheter, vidare beskrivs att en kvantitativ studie påtvingar människor vissa åsikter med 

standardiserade frågor och svarsalternativ, vilket tydligt beskrivs resultera i ytlig information 

(Jacobsen, 2003, s57). Att använda en kvantitativ metod strider därmed mot undersökningens 

syfte, där vi genom dialog ville skapa ett förtroende hos respondenten och på så vis få klarhet 

i hur berörda befäl tillämpar och tolkar regelverket. 

Efter att ha studerat olika undersökningsmetoder har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod, detta beskrivs som det bästa valet av metod i denna typ av undersökning (Jacobsen, 

2003, s56) En kvalitativ metod ska användas då man har en önskan om mycket information 

om få enheter utan generalisering (Jacobsen, 2003, s57). ”Den kvalitativa metoden lämpar sig 

bäst när man är intresserad av att få klarhet i hur människor uppfattar någonting, hur de 

konstruerar sin verklighet” (Jacobsen, 2003, s56). Vidare beskrivs hur en kvalitativ metod bör 

tillämpas när man önskar ta reda på hur människor tolkar och förstår en viss situation 

(Jacobsen, 2003, s56). Med detta i åtanke genomfördes undersökningen med hjälp av öppna 

intervjuer som vi noggrant dokumenterade genom anteckningar vid samtliga möten. Öppna 

intervjuer beskrivs som det bästa valet när relativt få enheter undersöks, när man vill ta reda 

på vad människor säger och när man är intresserad av hur människor tolkar och förstår ett 

visst fenomen (Jacobsen, 2003, s93). 

Vi kan på så vis skapa oss en god förståelse för hur de i verkligheten reflekterar över, 

använder och tolkar de lagar och föreskrifter som anges i TSFS 2012:67. Genom att använda 

oss av en öppen intervju vid kontakten med Transportstyrelsen har det gett oss möjlighet att 

ställa följdfrågor samt analysera scenarion som kan uppstå i samband med att ett fartyg lyder 

under TSFS 2012:67. Vi har tydligt och skriftligt vid varje intervju garanterat anonymitet för 
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samtliga inblandade med hänsyn till person, fartyg och rederi. Detta ger en mer rättvisande 

undersökning.

3.1 Datainsamlingsmetod

Undersökningen påbörjades med ett besök på Transportstyrelsen i Norrköping. Syftet med

besöket var att genom intervjuer skapa oss en bättre förståelse för den korrekta tolkningen av 

de delar av TFSF 2012:67 vi valt att undersöka. De frågor vi valt att ställa till vår kontakt på 

Transportstyrelsen har legat till grund för färdigställandet av de frågor som använts vid 

samtliga intervjuer ombord på fartygen. På så vis tror vi oss fått en undersökning som belyser 

de mest väsentliga delarna av TSFS 2012:67. Detta har gett oss goda grunder att stå på inför 

fartygsbesöken. 

Vid besöket på Transportstyrelsen fick vi svar på eventuella brister som kan tänkas

förekomma (se kapitel 4.1) i samband med efterföljandet och tolkningen av de väsentliga 

delarna i TSFS 2012:67. Informationen som tillhandahölls från vårt besök på 

Transportstyrelsen valde vi att analysera noggrant, hela den inspelade intervjun 

dokumenterades skriftligt. På detta sätt kunde vi söka svar på hur Transportstyrelsen anser att 

regelverket ska tolkas och tillämpas. Frågor utarbetades sedan med stöd av den korrekta 

tolkningen av TSFS 2012:67. Dessa frågor användes vid samtliga fartygsbesök. Våra 

skriftliga dokument bidrog till att samtliga svar och tolkningar av regelverket från respektive 

fartygsbesök kunde ställas gentemot Transportstyrelsens korrekta syn på TSFS 2012:67 vad 

gäller tolkning och tillämpning av kapitel 4, utkik.

Efter att vi slutfört analysen av den information som erhölls från Transportstyrelsen, så 

kontaktade vi fyra olika rederier. Vid kontakt med de olika rederierna bokades tid för intervju 

med fartygens seniorbefäl. Intervjuerna ägde rum ombord på samtliga fem fartyg.

Undersökningen har endast behandlat passagerarsjöfart i internationell trafik och har utförts 

genom att slumpmässigt välja ut ett eller två passagerarfartyg hos olika rederier som trafikerar 

under svensk flagg. Vi tog även hänsyn till rederiernas olika trafikområden. 

Vid undersökningen som utfördes ombord på fartygen var det huvudsakligen fartygets 

befälhavare som intervjuades. Detta på grund av att de har det övergripande ansvaret för 

respektive fartygs framdrift och upprätthållande av regelverk, däribland TSFS 2012:67, 

kapitel 4. Informationen från fartygsbesöken har vi analyserat och sammanställt. Därefter tog 

vi återigen kontakt med tjänstemannen på Transportstyrelsen för att få deras syn på delar av 
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den information vi fått vid intervjuerna ombord och eventuella misstänkta brister i 

tillämpningen av TSFS 2012:67. Dessa frågor avsåg endast ett av fartygen vars befälhavare 

ansåg att utkiken kunde avvaras under vissa delar av sjöresan. Med de resultat vi fått fram vid 

samtliga intervjuer kan vi nu dra korrekta och vetenskapliga slutsatser inför slutförandet av 

arbetet. 

Arbetet i helhet har utförts i följande olika steg:

1. Inför besöket på Transportstyrelsen utarbetades frågor och teorier som kunde tänkas 

vara intressanta för intervjun hos myndigheten. 

2. Besök på Transportstyrelsen – intervju med tjänsteman angående tillämpandet och 

tolkande av (TSFS 2012:67 kapitel 4).

3. Efter besök på Transportstyrelsen – med stöd av den information vi erhöll utarbetades 

relevanta frågor som har använts vid fartygsbesöken. Vi ansåg att det var av mycket 

stor vikt att formulera dessa frågor på ett korrekt och tydligt sätt.

4. När intervjufrågor blev färdigställda och klara bokades tid för fartygsbesöken.

5. Samtliga fartygsbesök genomfördes, den sista intervjun gjordes 2012-12-13.

6. Kontakt med Transportstyrelsen återupptogs i januari 2013 för att ställa 

kompletterande frågor, dessa frågor berörde ett fartyg som utgav sig för att kunna 

avvara utkiken under en begränsad tid av sjöresan. Övrig information från 

fartygsbesöken kunde speglas mot intervjun som genomfördes hos Transportstyrelsen. 

3.2 Validitet

Denna studie berör fem intervjuer ombord på fem fartyg. Intervjuerna som utfördes ombord 

har endast berört fartygens seniorbefäl. De seniorbefäl som intervjuades gav bland annat sin 

åsikt om de regelverk vi valt att undersöka. Detta ska nödvändigtvis inte uppfattas som en 

generell uppfattning inom respektive rederi, befälen talar helt och hållet för sig själva och sin 

egen syn på regelverket. Under undersökningens utförande framkom att vissa fartyg ibland 

uppvisade brister i tillämpningen av utkik, detta enligt information från respektive befäl. Då 

de själva beskrev dessa eventuella brister anser vi validiteten vara god. 
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3.3 Etiska överväganden

De personer som har deltagit i denna studie har ställt upp på egen fri vilja. Samtliga intervjuer 

har skriftligt garanterats vara anonyma. Inga som helst uppgifter vad gäller namn, fartyg eller 

rederi kommer att publiceras då det föreligger risk för att ett rederis anseende kan komma att 

ta skada. Med denna information i åtanke kommer fartygen endast presenteras med fiktiva 

namn. Fartygens farvatten kommer inte heller att omnämnas i studien, då detta kan härleda till 

ett specifikt rederi.

4 Resultat och analys

4.1 Transportstyrelsen

Beslut om säkerhetsbesättning för varje enskilt fartyg anses vara tillräckligt stor för att man 

ska kunna hålla vakt. 

Vidare beskriver tjänstemannen på Transportstyrelsen följande:

Allmänt om utkik och vakthållning, detta ska ses som en av hörnstenarna                        

i god sjösäkerhet. Bristande vakthållning eller undermålig utkik, eller helt            

avsaknad av dem, är inte  bra i något avseende. Dels är det ett regelbrott,                     

nog så allvarligt. 

Föreskrifterna gäller för samtliga svenska passagerarfartyg över 500 BRT och ska tillämpas 

oavsett var fartyget befinner sig i världen. Att samtliga befattningshavare som ska befinna sig 

på fartygets brygga under resans gång verkligen är där, är att betrakta som ett egenansvar. Vår 

kontakt på transportstyrelsen beskriver detta som närmast okontrollerbart från deras sida. 

Tjänstemannen beskriver det som så att: 

Det här är nästintill okontrollerbart, därför att tillsynsmyndigheten aldrig                           

är ombord på fartygen normalt sett och kan inte göra kontroller, detta är ett           

egenansvar. Såhär ska det vara och sker det en olycka måste du bevisa att                       

du haft denna befattningshavaren på bryggan.
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Först i samband med en sjöförklaring, när orsaker till en olycka uppdagas, framkommer 

vanligast denna typ av brister, t.ex. avsaknad av utkik. Det beskrivs vidare att vid en potentiell 

olycka så måste de ansvariga kunna påvisa att rätt befattningshavare verkligen har befunnit 

sig på bryggan. 

Vad gäller passagerarfartyg får vakthavande befäl aldrig vara ensam, detta gäller från avgång 

till ankomst i nästa hamn. Utkik ska alltid närvara på bryggan när fartyget anses vara på väg, 

han/hon får inte lämna bryggan. Avgång ska definieras som när sista trossen lämnar kajen och 

ankomst definieras som när fartyget ligger väl förtöjt vid kaj. Inga undantag godtas från denna 

regel. Ett exempel är att det inte ska vara godtagbart för fartygets befälhavare att släppa ner 

utkiken även om han/hon anser detta vara förenligt med säkerhet att göra så. 

Vår kontakt på Transportstyrelsen beskriver att utkiken ska vara kvar på bryggan till dess 

fartyget är förtöjt. Den enda möjligheten för fartygets utkik att kunna lämna bryggan då 

fartyget anses vara på väg är om någon annan behörig utkik tar över dennes uppgift under den 

tidsrymden då den ordinarie utkiken är sysselsatt med annat eller inte närvarar på bryggan. 

Den som tar över vakten vid detta tillfälle måste uppfylla kraven om behörighet som lägst 

lättmatros. Om det skulle vara så att den ordinarie utkiken inte kan ersättas av en annan i 

samma befattning kan denna uppgift om situationen kräver, även delegeras till ett 

fartygsbefäl. Då under förutsättning att denne inte har några andra arbetsuppgifter som till 

exempel navigera, manövrera eller vara lots. 

Vid akuta situationer, exempelvis sjukdomsfall eller olycka ombord så får utkiken i detta fall 

inte lämna bryggan. Om hjälp erfordras ska detta lösas från annat håll. Dessa föreskrifter 

upphör aldrig att gälla då fartyget anses vara på väg. Utkiken skall endast vara utkik och får 

under inga omständigheter utföra andra arbetsuppgifter som kan störa den uppgiften. 

Att snabbt kvittera ett larm genom en knapptryckning kan anses vara okej ur 

säkerhetssynpunkt. Om utkiken tilldelas en uppgift att följa upp t.ex. ett brandlarm och 

upprätthålla kommunikation med andra i fartyget anser myndigheten att utkiken vid detta 

tillfälle lägger större fokus på den potentiella branden än dennes primära uppgift som utkik. 

Detta gäller alltid då utkiken frångår sin primära uppgift och lägger större fokus på någonting 

annat. Exempel på detta kan vara städning av bryggan, rätta sjökort eller ta emot bryggbesök. 

På frågan om huruvida utkiken får tjänstgöra som rorsman, det vill säga stå till rors, så ska 

bryggvakten förstärkas vid varje sådant tillfälle. Utkik och rorsman är två skilda uppgifter och 
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enligt regelverket så ska dessa uppgifter utföras av två olika personer under vaktens gång. Vi 

hänvisar återigen till att utkiken inte får utföra några andra arbetsuppgifter än att vara utkik.

Att hålla utkik med alla tillbuds stående medel anses vara nödvändigt för att uppfylla kraven 

om utkik, exempel på dessa medel kan vara kikare, pejlskiva, syn och hörsel samt radar. När 

det kommer till radar beskriver Transportstyrelsen att utkiken får använda sig av radar för att 

bekräfta visuella intryck. Utkiken ska inte använda sig av radar ur navigationssynpunkt för att 

bestämma passageavstånd till andra fartyg, etc. Fartygets vakthavande befäl ansvarar för att 

detta görs. 

Transportstyrelsen beskriver vikten av att vakthavande styrman ska se till att utkiken är redo 

för sin uppgift. Med det menas att denne ska inför kommande trafiksituationer, händelser samt 

även i början på vakten instruera utkiken i dennes arbetsuppgifter i den mån detta är 

nödvändigt. Vidare även informera om vad han/hon ska rapportera och koncentrera sig på. En 

allmän bild som informerar utkiken om den rådande situationen ska rapporteras av fartygets 

befäl till utkiken kontinuerligt eftersom situationen hela tiden förändras. Utkiken har som 

uppgift att rapportera allt han/hon ser som är relevant för fartygets säkra framförande. Detta 

innefattar, men begränsas inte till fartyg, navigatoriska hinder samt nödställda.

4.2 Fartygen

Vidare följer en presentation av respektive fartyg och de resultat vi erhöll vid besök ombord. 

Fartygen kommer i texten att betecknas med de fiktiva namnen Amanda, Beata, Cecilia, 

Desdemona och Esmeralda. Resultaten som helhet kommer senare i texten behandlas mer 

generellt och ställas mot ovanstående resultat från Transportstyrelsen. Frågeställningar som 

utarbetats efter vårt besök på Transportstyrelsen och som använts vid samtliga fartygsbesök 

återfinns i bilaga A. 
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Amanda

Vid besök ombord på M/S Amanda fick vi möjlighet att intervjua fartygets befälhavare. 

Befälhavaren förklarar vid intervjuns början att han känner till TSFS 2012:67 samt att han har 

tittat i den av den primära anledningen att han vill vara något påläst inför stundande intervju. 

Han har dock god kännedom om innehållet i den äldre versionen av bryggkungörelsen, 

SJÖFS 2005:7.

Ombord på M/S Amanda följer besättningen till stor del TSFS 2012:67. Befälhavaren anser 

att besättningen ombord på fartyget är så pass stor att det inte finns någon anledning till att 

frångå de regelverk som finns. Det finns tillfällen då dessa regler inte uppfylls helt och hållet, 

exempelvis vid ankomst till hamn då utkiken går ner för att förtöja, utkiken lämnar bryggan 

cirka fem minuter innan ankomst till hamnområdet.

Ett annat tillfälle då det kan vara svårt att uppfylla kravet om en behörig utkik är om denne 

inte kommer upp direkt efter avgång. Befälhavaren beskriver att de inte inväntar avgången 

tills dess att utkiken är på plats, då denne är med och tar ombord förtöjningsgodset vid 

avgång. 

Utkiken tillåts att utföra andra arbetsuppgifter på bryggan till viss del, såsom städning av 

bryggan, hissa flaggor och kvittera brandlarm. Att kvittera brandlarm är en uppgift som är 

tilldelad utkiken eftersom de anser det säkrare att utkiken kvitterar dessa än att en annan 

befattningshavare gör det. Befälhavaren beskriver vidare att de farvatten som fartyget seglar i 

är väl trafikerade och på grund av detta är det en bedömningsfråga om utkiken tillåts få 

sysselsätta sig med annat, därför lämpar det sig inte alltför ofta. Fartyget använder sig aldrig 

av rorsman, det blir därför aldrig aktuellt att sätta utkiken till rors eller förstärka bryggvakten. 

Befälhavaren anser heller inte att utkiken ska använda radar då de saknar denna kunskap.
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Beata

Ombord på M/S Beata beskrev befälhavaren att regelverket generellt sett fungerade bra att 

tillämpa ombord. Det var enligt honom lätt att följa kraven då det fanns gott om manskap till 

förfogande. Vidare beskrev han vikten av att ha en väl fungerande utkik ombord och det 

måste han som befälhavare ibland påminna besättningen om. Befälhavaren tycker att 

innehållet i föreskriften är relevant och lyfter fram de viktigaste aspekterna vad gäller 

vakthållning till sjöss. 

Ombord på M/S Beata följer de generellt kraven vad gäller utkik men efter bedömning från 

befälhavaren eller annat befäl kan avsteg göras från att följa de krav som finns. Exempel på 

avsteg som kan ske är att fartygets utkik ibland fungerar som rorsman. Ombord är man 

medveten om att vakten egentligen ska förstärkas vid ett sådant tillfälle, men detta görs 

normalt inte. Däremot tvekar man inte att förstärka vakten om situationen är som sådan att det 

krävs för fartygets säkra framförande. 

Utkiken tillåts sällan utföra andra arbetsuppgifter på bryggan. Avsteg från befintliga krav görs

då endast om det anses vara säkert. Utkiken tillåts att gå ner från bryggan för att förtöja innan 

ett hamnanlöp, men även detta görs efter bedömning av rådande situation. Avvikelser från 

TSFS 2012:67 beskrivs alltid vara en bedömningsfråga. Övriga arbeten på bryggan undviks så 

långt det är möjligt då befälhavaren inte anser det lämpligt. Om så sker ska utkiken alltid 

upprätthålla sig på bryggan. 

Fartygets befälhavare beskrev också att utkiken ombord har tillåtelse att använda radar, men 

dock endast som ett hjälpmedel. Att utkiken sitter bredvid styrman, vid radarn, anses förbättra 

kommunikationen mellan vakthavande befäl och utkik. Det är dock viktigt att man inte tappar 

den visuella utkiken. Ett befäl får tjänstgöra som utkik under förutsättning att det inte 

inkräktar på den berörda nautikerns arbetsuppgifter. Undersökningen ombord visar även på att 

man inte alltid inväntar avgång till dess att utkiken är på bryggan.
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Cecilia

Ombord på M/S Cecilia fanns riktigt goda rutiner på hur arbetet ska utföras och de ansåg sig 

även följa de regelverk som finns vad gäller utkik. Dessa krav är inte svåra att efterleva då det 

finns gott om manskap till förfogande ombord. Befälhavaren upplevdes vara mycket rutinerad 

och påläst vad gäller regelverken som berörde verksamheten i rederiet. 

Befälhavaren ansåg att kravet om utkik inte riktigt förhåller sig till verksamheten. Han 

poängterar vikten av att alla på bryggan, även utkiken, känner sig delaktiga i framförandet av 

fartyget och har en aktiv roll. Vidare beskriver han att det kan vara besvärligt att motivera en 

person, som endast har den primära uppgiften att hålla utkik, att känna sig delaktig och vara 

aktiv. På grund av detta anser befälhavaren att kraven om noggrann utkik kan upplevas vara 

för höga. Det är bättre med en aktiv utkik som får vara delaktig i navigationen än någon som 

”sitter av tiden” på en av bryggvingarna. 

Befälhavaren berättar vidare om att kravet på en utsedd utkik inte gäller på annat lands 

territorialvatten och därför möjliggör detta att man kan undvara en matros som utkik när 

fartyget inte befinner sig på svenskt vatten. Vid detta tillfälle är man endast två nautiker på 

bryggan. Fartygets befälhavare betraktar utkik som ett särkrav på svenskt vatten. Detta 

uppvisar han även beskrivas i en av fartygets manualer.

Befälhavaren på M/S Cecilia var mycket noga med att påpeka vikten av att samtliga på 

bryggan är aktiva i sitt arbete. Detta medförde att de gärna uppmuntrade utkiken att använda 

sig av radar. Befälhavaren beskrev att han tar över rollen som utkik fram till en timma efter 

avgång och en halvtimma före ankomst, då det är tre befäl på bryggan. I och med att 

befälhavaren tjänstgör som utkik under ovanstående tidsperioder kan den ordinarie utkiken 

sysselsätta sig med annat, exempelvis förtöjningsarbete. 

I övrigt frångår utkiken sin egentliga uppgift vid ett fåtal tillfällen, för att kunna dammsuga 

och sätta flaggor. De är medvetna om att man vid sådana arbetsmoment bör förstärka 

bryggvakten, men detta görs inte. Tidsperioden för att utföra detta arbete är så pass begränsad 

att det inte anses nödvändigt. Vid städning av bryggan så menar befälhavaren att delad 

uppmärksamhet kan ges på utkikens bägge arbetsuppgifter. Han påpekade dock att utkiken 

aldrig får tappa fokus på sin primära uppgift. Befälhavaren var väldigt mån om fartygets säkra 

framförande samt bryggpersonalens samarbete och engagemang på bryggan. 
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Desdemona

Befälhavaren på M/S Desdemona anser att de följer TSFS 2012:67 och att det inte föreligger 

några svårigheter att följa detta på denna typ av fartyg. Han beskrev att det är viktigt med 

klara direktiv från Transportstyrelsens sida, deras krav är inte att anse som för höga. Ombord 

på fartyget beskriver befälhavaren att man hela tiden strävar efter att förbättra och höja 

medvetenheten hos de berörda utkikar de har till förfogande, dels på grund av tidigare 

olyckor. 

Befälhavaren beskriver att det är viktigt med tydliga instruktioner samt att man måste 

förhindra utkiken från att inte vara aktiv på bryggan, utkiken ska vara delaktig i arbetet. 

Vidare berättar befälhavaren om vikten av att föra en dialog sinsemellan befäl och utkik under 

arbetet på kommandobryggan. En besättningsmedlem tilldelas endast rollen som utkik om 

denne anses lämplig för denna uppgift. Han eller hon ska vara motiverad att utföra ett gott 

arbete.

En utsedd utkik är inte närvarande på bryggan inför hamnanlöp då denne, efter 

kommunikation och då det anses säkert, har gått ner inför kommande förtöjning. Tre befäl är 

då närvarande och alla anser sig vid detta tillfälle hålla utkik. Dessa tre befäl menar 

befälhavaren är tillräckligt för att hålla utkik, dock är ingen av dessa tilldelad just den 

uppgiften. De ser hellre utkiken som ett helhetsbegrepp och på grund av detta är tre befäl 

tillräckligt för att regelverket ska anses vara uppfyllt.

Utkiken tillåts att använda radarn men befälhavaren beskriver att det ändå är viktigt att 

utkiken ser ut då ”facit” finns utanför, radar är att anse som en del i ”alla till buds stående 

medel”. Utkiken har som tilldelad arbetsuppgift att kvittera brandlarm på bryggan. De anser 

det vara säkrare om utkiken tilldelas denna arbetsuppgift än att något av de vakthavande 

befälen måste lämna sin plats i pilot/co-pilot systemet. Vidare frångår de TSFS 2012:67 under 

en viss dag i veckan för utkiken skall kunna utföra vissa städmoment på vakten. 

Till vardags används inte rorsman även om de får öva på att styra ibland, vid detta tillfälle 

förstärks inte vakten då det sker under en begränsad tidsperiod. Utkiken som helhet anses inte 

brista endast för att just den person som benämns ”utkik” står till rors en kort period. Fartyget 

inväntar inte heller avgången till dess att utkiken är på plats. 
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Esmeralda

Tjänstgörande överstyrman på M/S Esmeralda anser att kraven från Transportstyrelsen sida 

inte är för höga när det gäller passagerarfartyg. Han anser att det inte föreligger några som 

helst problem att uppnå kraven vad gäller utkik eftersom besättningen är så pass stor. Om 

någon av de vaktgående matroserna på bryggan blir sjuka eller av annan anledning inte kan 

närvara på bryggan så ersätts denne med en ordinarie dagman. Ombord på detta fartyg fick vi 

intrycket av att man försöker följa TSFS 2012:67 så långt som möjligt, ombord är de noga 

med att inte frångå några regler. Utkiken hade tydliga arbetsinstruktioner uppsatta vid dennes 

tilldelade plats på styrbords bryggvinge, dessa instruktioner innehöll även väsentliga delar av 

TSFS 2012:67, däribland kapitel 4 10§. 

Ombord på M/S Esmeralda tillåter de sig inte att göra avsteg från såväl externa som interna 

regelverk, däribland fartygets ISM-manual. Utkik finns på bryggan från kaj till kaj och tillåts 

därmed inte lämna bryggan innan fartyget ligger väl förtöjt. Utkiken tillåts kvittera vissa larm 

med en knapptryckning, men detta behöver utkiken inte lägga något större fokus på. Fartygets 

överstyrman förklarar att utkiken inte bör använda radar då det är den visuella bilden som är 

viktig. Han förklarar att de inte anser regelverket kring fartygets utkik vara tillgodosedd om 

denne skulle sitta vid radarn, det lönar sig inte att bägge ser i radarskärmen. 

Allt arbete ombord med avseende på utkik är i enlighet med gällande föreskrifter. Fartygets 

överstyrman förklarar att fartyget alltid inväntar avgången till dess att utkiken är på plats på 

bryggan. Om handstyrning under resans gång blir aktuell så förstärks bryggvakten med en 

extra matros. Utkiken tillåts inte utföra något annat arbete på bryggan än att hålla utkik. 

Städning o.s.v. sker alltid under hamnuppehåll. Vid bryggbesök, som i största mån undviks, 

får ingen av dem som tjänstgör på bryggan störas, detta inkluderar såväl styrmän som utkik.
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4.3 Tillämpning och tolkning av TSFS 2012:67

Gemensamt för seniorbefälen ombord på samtliga fem fartyg är att de anser att de fullt ut 

tillämpar och tolkar TSFS 2012:67 på ett tillfredsställande sätt. Befälhavaren på Desdemona 

ansåg att det är viktigt att regelverket följs, likaså nämnde överstyrman på Esmeralda att de är 

särskilt noga med att de inte frångår några regler. Befälhavarna på Beata och Cecilia menade 

att reglerna är lätta att tillämpa då besättningen är så pass stor att det inte råder några 

svårigheter att uppfylla dessa krav. 

Fyra av fem fartyg anser att det inte föreligger några som helst svårigheter att uppnå de krav 

som finns och att följa de föreskrifter som anges i TSFS 2012:67 vad gäller utkik. Dock 

nämner befälhavaren på Cecilia, som under intervjun anger, att det ibland föreligger 

svårigheter att motivera vissa utkikar då det ibland kan bli långtråkigt på bryggan, speciellt då 

de som tjänstgör som utkik inte får sysselsätta sig med annat än att just hålla utkik. 

Med ovanstående svar på hur man tolkar och tillämpar regelverket enligt Transportstyrelsens 

krav bör man förstå det som att inga avsteg från regelverket görs, men så är inte fallet. Studien 

visar på att trots att fartygsbefälen anser sig uppfylla kraven så görs inte detta fullt ut. Fyra av 

fem fartyg gör medvetna eller omedvetna avsteg från regelverket, detta kommer att beskrivas 

närmare nedan. Därför kan man dra slutsatsen att fartygens befäl tillåter sig att göra avsteg 

från regelverket, och trots detta anse sig uppfylla kraven. Dessa avsteg från regelverket kan 

variera, alltifrån att låta utkiken sköta brandlarm till att inte ha någon utkik alls under resans 

gång. 

Tre av fem seniorbefäl anser att inga särskilda krav ställs på deras utkikar ombord utöver de 

krav som ställs av Transportstyrelsen. Det viktiga enligt dessa fartygs befälhavare är att de är 

behöriga enligt Transportstyrelsens krav. Befälhavaren på Cecilia beskriver att de uppmuntrar 

nautikerna att hålla en dialog med utkiken och göra denne observant på kommande 

trafiksituationer, detta är enligt vår kontakt på Transportstyrelsen viktigt för fartygets säkra 

framförande.

Befälhavaren på Desdemona beskriver att utkiken ska vara behörig enligt Transportstyrelsens 

krav och även vara lämplig för sin arbetsuppgift och motiverad att göra ett gott arbete. Likaså 

ansåg befälhavaren på Beata att man är mån om att utkiken ska vara motiverad för sin uppgift 

och att det till och med ibland måste påminna utkiken om arbetet på bryggan. Han beskriver 

vidare att han ibland kan uppfatta det som att ordinarie utkik kan uppvisa en viss nonchalans i 
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deras arbete på bryggan. Detta kan speglas mot vår intervju på Transportstyrelsen, där åsikten 

var att utkiken ska rapportera allt denne ser, samt hålla utkik horisonten runt. 

Fyra av fem av de intervjuade befälen upplever att de aldrig föreligger några som helst 

svårigheter med att uppfylla kravet om en behörig utkik på bryggan under alla rådande 

omständigheter. Samtliga respondenter anger även att besättningen är så pass stor att det 

aldrig behöver göras avsteg från befintliga krav. Befälhavaren på Amanda menar att en viss 

svårighet att uppnå detta krav kan föreligga om utkiken inte kommer upp på bryggan direkt 

efter avgång, detta eftersom utkiken i fråga även deltar i förtöjningsarbetet efter att fartyget 

släppt kaj. Transportstyrelsens krav är att utkik ska vara på bryggan från kaj till kaj, det vill 

säga från sista trossen släpper kajen till dess att fartyget ligger väl förtöjt i nästa hamn. Därför 

lämpar det sig inte att utkiken deltar i sådant arbete vid fartygets avgång.  

Ombord på Cecilia förklarade befälhavaren att fartyget inte hade en närvarande utkik på 

bryggan under hela sjöresan, därför att de ansåg utkik endast vara ett särskilt krav på svenskt 

vatten. När fartyget befann sig på det andra landets territorialvatten så tillät man framföra 

fartyget med endast två nautiker på bryggan. Att utkik skulle vara ett särskilt krav på svenskt 

vatten dementerades av vår kontakt på Transportstyrelsen, författningssamlingen TSFS 

2012:67 gäller för samtliga svenska fartyg, oavsett var i världen de befinner sig.

Fyra av fem av de intervjuade befälen ansåg att Transportstyrelsens krav vad gäller utkik inte 

är för höga, speciellt då det gäller passagerarfartyg. Befälhavaren på Desdemona nämner att 

det måste vara klara direktiv från myndighetens sida. Dock nämner Cecilias befälhavare att 

Transportstyrelsens krav kan anses vara för höga vid vissa arbetsmoment, som ett exempel 

när utkiken lämnar sin post för att hala/hissa flaggor. Vid detta tillfälle är denne befälhavare 

medveten om att bryggvakten bör förstärkas, men det görs inte på något fartyg menar han. 

Han anser därför att det inte behövs i deras fall heller. Däremot är han fullt medveten om att 

det bryter mot regelverket vid detta specifika tillfälle. Att detta bryter mot regelverket 

bekräftas också av intervjun hos Transportstyrelsen. Utkiken får inte under några som helst 

omständigheter utföra andra arbetsuppgifter än att hålla utkik. 
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4.4 Uppfylls Transportstyrelsens krav?

Sammanfattningsvis kan resultaten beskrivas som följande; samtliga respondenter anser sig 

uppfylla de krav som ställs av Transportstyrelsen med avseende på utkik. Detta trots att det 

senare under intervjuerna, på fyra fartyg av fem, framkommit att de under vissa 

förutsättningar och efter bedömning ibland frångår regelverket. Samtliga fartygsbefäl hävdar 

under intervjuerna att de inte har några svårigheter med att uppfylla kraven då det finns 

tillräckligt med manskap ombord.

Generellt sett så är medvetenheten om Transportstyrelsens föreskrifter hög. De avsteg från 

regelverkets som görs är ofta ett medvetet beslut, grundade på erfarenhet hos respektive befäl. 

Rutiner ombord på fartygen är ofta utformade för att arbetet ombord ska löpa så smidigt som 

möjligt, det kan uppmärksammas då fyra av fem respondenter svarar att de släpper ner 

utkiken för att utföra t.ex. förtöjningsarbete innan ankomst. 

Som tidigare nämnts i detta arbete är tillämpandet av regelverket ett egenansvar som vilar på 

respektive fartygsbefäl. Vår kontakt på Transportstyrelsen beskriver att kraven är nästintill 

omöjliga att kontrollera, därför finns det en möjlighet att frångå reglerna utan att det kan 

upptäckas av myndigheterna. Vid en potentiell olycka ska fartygens befäl i fråga kunna bevisa

att befattningshavaren (utkiken) har varit närvarande på bryggan. Detta ger förstås också en 

möjlighet för samtliga befäl ute på fartygen att frångå regelverket om de anser det säkert 

och/eller nödvändigt att göra det. 

Vid intervjun på Transportstyrelsen beskrev tjänstemannen följande: 

Det finns nog mängder av skäl till varför man inte följer regelverket.                           

Det kan vara okunskap, nonchalans eller kombinat av de båda faktorerna                         

i samband med att man vill tjäna pengar eller inte vill förlora pengar. 

Gemensamt för Cecilia och Desdemona var att de båda befälhavarna hellre såg utkik som ett 

gemensamt arbete, som ska utföras av samtliga på bryggan. Det var viktigare att framförandet 

av fartyget i helhet var tillgodosett än att koncentrera sig på enskilda paragrafer. De ansåg att 

tre nautiker på bryggan var tillräckligt för att kunna hålla utkik inför ankomst eller efter 

avgång. Ombord på Cecilia ansåg de att när de är tre nautiker på bryggan kunde befälhavaren 

tjänstgöra som utkik då de övriga två ingick i ett pilot/co-pilot system. Att ett befäl tjänstgör 

som utkik utgör inget hinder enligt den intervjuade tjänstemannen på Transportstyrelsen, så 

länge denne inte har några andra arbetsuppgifter än att just hålla utkik. Ombord på 
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Desdemona ansåg befälhavaren att utkiken som helhet inte brister för att personen som 

benämns ”utkik” står till rors. På Esmeralda talade de mer om utkiken som person, denne var 

utsedd att sköta arbetsuppgiften från kaj till kaj. 

Enligt vår kontakt på Transportstyrelsen ansågs det vara okej för en utkik att konfirmera 

visuella intryck med hjälp av en radar, denna uppfattning skilde sig dock ute på fartygen. 

Ombord på Amanda ansåg befälhavaren att utkiken saknade kunskap för att använda radar. På 

Esmeralda beskrev överstyrman att regelverket om utkik inte är tillgodosett när utkiken 

använder sig av radar. Ombord på Cecilia uppmuntrade befälen utkiken att använda sig av 

radar, befälhavaren menade att detta stärkte kommunikationen mellan vakthavande befäl och 

utkik samt bidrog till att hålla utkiken aktiv under sjöresan. Befälhavarna på Beata och 

Desdemona ansåg att utkiken kunde få använda radar såvida de inte tappade den visuella 

utkiken. 

Endast ombord på Cecilia beskrev befälhavaren att det inte hade någon utkik under en längre 

period av sjöresan, detta på grund av att de ansåg utkik endast vara ett särskilt krav på svenskt 

vatten. Så snart fartyget befann sig på ett annat lands territorialvatten så tillät man framföra 

fartyget med endast två nautiker på bryggan. Med andra ord hävdade befälhavaren att den 

svenska bryggkungörelsen, TSFS 2012:67, med avseende på utkik upphör att gälla vid 

ankomst till ett annat lands territorialvatten. Detta bekräftades också i fartygets manualer, där 

utkik beskrevs som ett särkrav på svenskt vatten. Att utkik skulle vara ett särskilt krav på 

svenskt vatten dementerades av vår kontakt på Transportstyrelsen när vi åter tog kontakt med 

dem för att få detta bekräftat. TSFS 2012:67 gäller för svenska fartyg, oavsett var i världen de 

befinner sig.
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4.5 Rorsman och utkik – två skilda uppgifter

Ombord på Beata beskrev befälhavaren att de normalt sett nyttjar utkiken som rorsman. De 

övriga respondenterna svarade att de nästintill aldrig använde sig av rorsman, detta skedde 

endast i övningssyfte. Samtliga befäl, med undantag från respondenten på Esmeralda, 

förstärkte normalt inte bryggvakten. Befälhavaren på Beata påpekade att bryggvakten 

omedelbart förstärks om så omständigheterna kräver detta. 

Ombord på Cecilia förklarade befälhavaren att vid en potentiell ”övningsstyrning” stärktes 

bryggteamets uppmärksamhet i avseende på utkik. Han menar därför att förstärkning av 

bryggvakten kan undvaras. Enligt vår kontakt på Transportstyrelsen får inte utkiken under 

några omständigheter tjänstgöra som rorsman om inte en förstärkning av bryggvakten sker. 

Detta kan också hänvisas till TSFS 2012:67, kapitel 4, 11 §.

Generellt används inte utkiken som rorsman på samtliga fartyg, med Beata som undantag. 

Ombord på Beata har de som rutin att sätta utkiken till rors, vid dessa tillfällen förstärks 

bryggvakten normalt inte. Befälhavaren är noga med att understryka att de hela tiden har 

möjlighet att förstärka bryggvakten med hänsyn till trafiktäthet, den tidsrymden utkiken ska 

stå till rors samt väder. Som tidigare beskrivits får inte utkiken tjänstgöra som rorsman, dessa 

två uppgifter ska vara skilda från varandra. Återigen kan man se prov på att befälhavaren inte 

anser sig äventyra säkerheten trots att han i detta fall bryter mot föreskriften. Att bryta mot 

föreskriften är att anse som en helt annan sak än att äventyra säkerheten, detta kan förstås då 

befälhavaren på Beata förklarar att bryggvakten kan förstärkas om situationen kräver detta. 

Befälhavaren på Amanda beskriver att de inte använder sig av rorsman, skulle det bli aktuellt 

med handstyrning så styr vakthavande styrman själv vid detta tillfälle. Denne befälhavare 

tvivlar på att däckspersonalen har tillräckliga kunskaper för att kunna styra. Gemensamt för 

befälhavarna på Desdemona och Cecilia är att de inte förstärker bryggvakten vid en potentiell 

handstyrning i övningssyfte. Befälhavaren på Cecilia förklarar att de ibland låter utkiken få 

styra i övningssyfte, vid detta tillfälle anser han att förstärkning inte är nödvändig. 

Befälhavaren på detta fartyg antyder att situationen som sådan gör att utkiken som helhet 

istället stärks. Samtliga som arbetar på bryggan vid ett sådant tillfälle blir mer koncentrerade 

och observanta på vad som händer menar befälhavaren. 

Ombord på Desdemona förklarar befälhavaren att utkiken normalt inte sätts till rors, detta 

sker endast i övningssyfte. Han beskriver vidare att utkiken som helhet inte brister bara för att 
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personen som benämns utkik står till rors. Fartyget som helhet framförs på ett säkert sätt ändå 

och de som befinner sig på bryggan är tillräckligt för att uppfylla kraven. Utkik ska ses som 

en gemensam uppgift för samtliga på bryggan, menar befälhavaren på detta fartyg. Som 

tidigare beskrivits ska rorsman och utkik vara skilda befattningshavare. Oavsett om utkiken 

styr i övningssyfte eller inte, så gör regelverket ingen skillnad. Det finns således inga 

undantag från detta krav. 

Endast en av respondenterna förklarar att de aldrig frånträder detta krav. Ombord på 

Esmeralda förstärks alltid bryggvakten om behov av rorsman anses nödvändigt. Vad gäller de 

flesta respondenterna anser de att det vore en överdrift att förstärka vakten bara för att 

ordinarie utkik sätts till rors under en begränsad tidsrymd. Utifrån egen bedömningsförmåga 

fattar de detta beslut, även om det strider mot kraven om utkik, inte anses äventyra fartygets 

säkra framförande. Kanske kan detta tolkas som att erfarenhet och kunskap väger tyngre än ett 

stelt regelverk.
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4.6 Utkik – ett arbetsmoment?  

På fyra av fem fartyg anser de att vissa arbetsmoment som inte ingår i utkikens egentliga 

uppgifter kan utföras i begränsad omfattning, exempel på detta är städning av bryggan. 

Ombord på ett av fartygen, Cecilia, ansåg befälhavaren att delad uppmärksamhet kan ges på 

två arbetsuppgifter samtidigt. Om utkiken dammsuger bryggan är detta inget hinder för att 

han samtidigt ser ut, dock får han aldrig tappa fokus på sin egentliga uppgift. På två av fem 

fartyg skötte också utkiken ibland kvittering av brandlarm, medan på två andra fartyg var den 

uppgiften tilldelad utkiken. 

Under intervjun som utfördes hos Transportstyrelsen fick vi svar på deras syn vad gäller 

kvittering av brandlarm. De anser sig vara övertygade om att en utkik som tilldelats en sådan 

uppgift och därmed upprätthåller kommunikation med berörda i fartyget lägger större fokus 

på den potentiella branden än att hålla utkik. På samma sätt kan man tänka sig att en utkik 

som dammsuger lägger större vikt på detta än att se ut och rapportera fartyg. Ombord på 

Desdemona resonerar de på så vis att det är bättre att låta utkiken kvittera brandlarm än att 

bryta pilot/co-pilot systemet. 

Fyra av de fem intervjuade befälen beskriver att utkiken tillåts lämna bryggan inför ankomst 

till hamn, dock sker detta efter olika rutiner ombord. Befälhavarna på Desdemona och Cecilia 

anser att utkiken kan lämna bryggan när befälhavaren kommer upp eftersom då är bryggan 

bemannad med tre befäl och det anser de berörda befälen vara tillräckligt för att hålla utkik. 

Vidare kan vi beskriva att synsättet på utkik vid detta tillfälle skiljer sig markant mellan dessa 

fartyg. Befälhavaren på Cecilia förklarar att han trettio minuter innan ankomst kommer upp 

på bryggan och helt enkelt tar över rollen som utkik, det vill säga löser av ordinarie utkiken 

från dennes uppgift. Detta är något som också är rutin efter avgång. När befälhavaren 

manövrerar till eller från kaj anser han att någon annan av fartygets befäl på bryggan kan hålla 

utkik. 

Ombord på Desdemeona beskriver befälhavaren att de inför hamnanlöp är tre nautiker på 

bryggan och detta är nog för att hålla utkik. Han menar att kravet om utkik vid detta tillfälle är 

uppfyllt enligt gällande regler. Befälhavaren på Desdemona talar hellre om utkik som helhet, 

en gemensam arbetsuppgift, istället för utkik som enskild individ. Vår kontakt på 

Transportstyrelsen menar att ett befäl eller befälhavare får tjänstgöra som utkik under 

förutsättning att denne inte utför eller har andra arbetsuppgifter. Som exempelvis kan vara 
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navigering, agera lots eller manövrera. Vi kan dock ställa oss frågande till om befälhavaren på 

Cecilia i realiteten inte har några andra uppgifter förutom att hålla utkik, han är ju trots allt 

fartygets befälhavare och är högst ansvarig för fartygets framförande. 

Befälhavaren på Desdemona menar att samtliga tre befäl på bryggan ska hålla utkik, detta kan 

ifrågasättas då ingen av dem har en uttalad uppgift om att hålla utkik. Utkiken ska som bekant 

endast hålla utkik och får inte tilldelas eller utföra några andra arbetsuppgifter som kan störa 

den uppgiften. På Amanda så beskriver befälhavaren att utkiken går ut och hissar flaggor samt 

lämnar bryggan efter denna procedur, inför ankomst. Vid detta tillfälle är det endast två 

nautiker på bryggan, befälhavaren har roll som lots samt manövrerar fartyget till kaj. Eftersom 

de två nautikerna har andra arbetsuppgifter så kan inte kraven vad gäller utkik anses vara 

uppfyllda vid detta tillfälle. Likaså ombord på Beata anser man sig kunna släppa ner utkiken 

när de anser det vara säkert och det inte finns någon trafik i närområdet som kan störa 

manövreringen till kaj. Trots att de på Beata gör denna bedömning så bryter de, i likhet med 

Amanda, mot kravet om att utkik ska befinna sig på bryggan under hela den tidsrymd fartyget 

anses vara på väg, det vill säga från kaj till kaj.

På Esmeralda beskriver överstyrman att utkiken befinner sig på bryggan under hela sjöresan, 

från avgång till dess fartyget är förtöjt och tillåts inte lämna bryggan däremellan. Detta är helt 

enligt gällande föreskrifter och ett system som vi anser bör tillämpas på samtliga fartyg i 

denna studie, eftersom fartygen då inte kan anklagas för avsaknad av utkik. Vi kan konstatera 

att rutinmässigt arbete som utförs ombord kan medföra att man regelmässigt, vid vissa 

tillfällen, i princip tvingas frångå regelverket. Ett exempel är fartygen Amanda samt Beata där 

befälen släpper ner utkiken för att förbereda förtöjning. Hade detta inte gjorts, så hade 

ytterligare en av däckspersonalen behövt tjänstgöra ombord vid tillfället. Det här kan i sin tur 

spegla en verklighet där ekonomin får styra eftersom en extra person för att tillgodose behovet 

bara skulle innebära en högre lönekostnad för bolaget. Fartygen hittar istället andra lösningar 

vilket leder till att de därför ibland gör avsteg från regelverket när det anses vara säkert. Vi 

förstår det på det sättet att befälen ombord gör skillnad i att frångå regelverket och att arbeta 

säkert. Att frångå regelverket innebär inte att äventyra säkerheten menar de. 

Vidare så beskriver överstyrman på Esmeralda att de inte tillåter utkiken få sysselsätta sig 

med annat arbete, när denna anses inneha rollen som utkik. Detta speglar Transportstyrelsens 

krav helt och hållet. Övriga fartyg tillåter i varierande omfattning att diverse andra arbeten 

utförs under vakten, detta kan variera från att kvittera brandlarm till att städa bryggan. 
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På Amanda samt Desdemona så har utkiken som tilldelad uppgift att sköta kvittering av 

brandlarm samt upprätthålla kommunikation med berörda i fartyget. Befälhavarna på dessa 

två fartyg bedömer att det är mer lämpligt att låta utkiken sköta detta än att något av befälen 

lämnar sin post och bryter pilot/co-pilot systemet. Vår kontakt på Transportstyrelsen menar i 

sin tur att en person som är tilldelad en sådan uppgift lägger större fokus på den potentiella 

branden än att hålla utkik, och därmed är denne inte längre utkik. Vad gäller städning på 

bryggan så förekommer detta i vis mån ombord på fartygen. Ombord på Cecilia beskriver 

befälhavaren att delad uppmärksamhet kan ges på bägge uppgifterna, med andra ord så menar 

han att under städmomentet så ska utkiken vara medveten om dennes uppgift och får därför 

inte tappa fokus. På Transportstyrelsen menar de att utkiken även vid dessa tillfällen, när 

han/hon städar, tappar fokus på att vara utkik och att sannolikheten att denne missar något är 

relativt hög. Fokus läggs på städningen istället för att se ut. 

Den intervjuade tjänstemannen på Transportstyrelsen beskriver vidare att den enklaste form 

av arbete som utkiken kan tänkas få uträtta under vakten, som anses vara godkänt av 

myndigheten, kan vara en snabb kvittens av larm genom en knapptryckning. Att kvittera ett 

larm med en knapptryckning anses inte vara ett hinder för utkiken att utföra sin primära 

uppgift som utkik. Vad gäller detta så kan vi delvis hänvisa till den tidigare omnämnda 

rapporten från MAIB, Bridge Watchkeeping Safety Study, där det beskrivs att vissa lastfartyg 

har utkik på bryggan endast för att uppfylla kravet, istället för att låta utkiken vara en 

integrerad del av bryggteamet. Denna rapport beskriver också att utkiken ibland kan ses som 

överflödig och inte tillför något på bryggan. Därför kan man dra slutsatsen att ett liknande 

tankesätt kan föreligga ombord på vissa av de fartyg vi har undersökt. Befälen kan bedöma att 

utkikens närvaro är överflödig och anser därför det vara bättre att de ibland får tillåtelse att 

utföra andra arbetsuppgifter på bryggan. 

Ombord på Cecilia beskriver befälhavaren att utkiken ska vara en del av bryggteamet och 

befälhavaren på detta fartyg är mycket mån om att utkiken bör få vara delaktig i fartygets 

framförande. Han menar att detta förebygger slentrian ombord samt delvis medför att utkiken 

är mer aktiv i sitt arbete. I MAIB:s rapport, Bridge Watchkeeping Safety Study, beskrivs 

ovanstående som ett bra och rekommenderat arbetssätt. Det är viktigt att en dialog förs mellan 

personerna i de olika befattningarna under vaktens gång. Detta styrks även av vår kontakt på 

Transportstyrelsen som menar att en dialog mellan vakthavande befäl och utkik är att se som 

en viktig aspekt i ett gott arbete. 
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Under rundtur ombord på Esmeralda så kunde vi konstatera att utkiken hade sin tilldelade 

plats på styrbords bryggvinge relativt långt från vakthavande befäl, vilket kan försvåra 

nödvändig kommunikation mellan berörda. Samtliga befälhavare förklarade att de generellt 

sätt är restriktiva med att utkiken ska få sysselsätta sig med annat, exempelvis läsa tidning, äta 

på bryggan eller använda sig av bryggans dator på vakten. Likaså ansåg befälhavarna att det 

inte är lämpligt för utkiken att använda sig av mobiltelefon under vaktens gång. På många 

fartyg rådde totalt mobilförbud på bryggan. 

På frågan ifall man tillåter utkiken att sitta vid radarn och hålla utkik tillåter tre av fem 

respondenter detta. Gemensamt för befälhavarna på Beata och Desdemona är att de tillåter att 

utkiken får använda sig av radar under förutsättning att denne tittar ut och rapporterar allt han 

ser. Befälhavarna ombord på dessa fartyg menar att endast sitta och observera vad som händer 

i radarn är inte att anse som okej, varken ur säkerhetssynpunkt ombord eller i enlighet med 

gällande regler. Fartygens befälhavare beskriver det som så, att facit finns utanför och tittar 

utkiken bara i radarn så har man tappat ”utkiken”. Befälhavaren på Beata anser att utkik vid 

radarn gynnar kommunikationen mellan vakthavande befäl och utkik, det genererar till en bra 

dialog sinsemellan dessa samt även håller utkiken aktiv under vakten gång. Vidare beskriver 

befälhavaren på Cecilia att de uppmuntrar utkiken att använda sig av radar och tillåts också 

nyttja alla dess funktioner. Han beskriver vidare att det är lite föråldrat att sätta utkiken på ena 

bryggvingen, han blir då heller ingen bra utkik.

Ombord på Esmeralda och Amanda anser befälen inte att utkiken ska få använda sig av radar. 

På Amanda beskriver befälhavaren att det inte finns några fördelar med att utkiken ska få 

använda sig av radar, likaså anser han heller inte att utkiken innehar de kunskaper som krävs 

för att använda sig av radar. Han menar att en plott ska styrmannen själv kunna se. 

Överstyrman på Esmeralda beskriver likaså att kraven vad gäller utkik inte kan anses som 

tillgodosedd om man sätter utkiken vid radarn, han har sin avsedda plats på styrbords 

bryggvinge. Enligt den intervjuade tjänstemannen på Transportstyrelsen är det att anse som 

viktigt att upprätthålla en god kommunikation mellan vakthavande befäl och utkik på 

bryggan. Utkiken ska som bekant rapportera allt han ser och vakthavande styrman ska i sin tur 

informera utkiken om kommande trafiksituationer som kan tänkas kräva utkikens fokus. Som 

tidigare nämnts ingår radar i begreppet ”alla till buds stående medel” och därför anser vår 

kontakt på Transportstyrelsen att det kan vara bra för utkiken att kunna bekräfta sina visuella

intryck med det som återfinns på radarskärmen. Utkiken ska inte använda radar ur 

navigationssynpunkt för att bestämma avstånd till andra fartyg eller liknande. Vakthavande 
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styrman ansvarar för den uppgiften. I MAIB:s rapport, Bridge Watchkeeping Safety Study,

har en rekommendation utfärdats, där de beskriver hur utkiken bör betraktas som en 

integrerad del av bryggteamet. De syftar till att kommunikationen mellan vakthavande befäl 

och utkik är väldigt viktig för fartygets säkra framförande. 

5 Slutdiskussion

Syftet med denna studie var att ta reda på hur TSFS 2012:67, kapitel 4 – utkik, samt kapitel 

3.1 2§ tillämpas i verkligheten. Görs det avsteg från att följa dessa regler? Är rutiner ombord 

utformade med hänsyn till Transportstyrelsens föreskrifter? Tillämpas dessa regler i enlighet 

med Transportstyrelsens krav?

Efter utförda intervjuer samt arbetet med att analysera dessa kan vi konstatera, med stöd av de 

åsikter vi erhöll under intervjun på Transportstyrelsens, att de flesta fartyg som ingått i studien

har utkik under nästan alla omständigheter. Dock görs det avsteg från dessa krav under en 

väldigt kort tidsrymd. Befälen ombord är vid dessa specifika tillfällen fullt medvetna om att 

de frångår reglerna. Innan detta sker analyseras situationen med tanke på säkerhet och andra 

omständigheter. Befälen, främst befälhavarna, som har många års erfarenhet till sjöss, vet vad 

som krävs för att fartyget ska framföras på ett säkert vis. Detta kan tolkas på så vis att 

regelverket endast uppfattas som ett rekommenderat arbetssätt som kan frångås, om 

säkerheten tillåter det. Är befälhavarna övertygade om att säkerheten inte äventyras, så kan de 

tillåta sig frångå regelverket. Detta kan som bekant inte upptäckas av tillsynsmyndighet iland 

förrän en olycka skett. Om risken är liten för att en olycka kan ske anser de sig kunna ta denna 

chans för att få ett annat arbete utfört. Det här kan också jämföras med tidigare forskning. I 

MAIB:s rapport, Bridge Watchkeeping Safety Study,  beskrivs det att utkikens närvaro på 

bryggan ibland betraktas som överflödig och utkiken tillåts därför få sysselsätta sig med annat 

än att hålla utkik. De beskriver vidare att utkiken endast befinner sig på bryggan av den 

primära anledningen att uppfylla kraven om behörig utkik. Synen på att följa regelverket är 

inte densamma som att arbeta säkert eller framföra fartyget på ett säkert vis. Detta sker istället 

efter ett gott omdöme och efter bedömningar utifrån kunskap, erfarenhet och den rådande 

situationen. 
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Under arbetets gång har vi uppfattat att de få avsteg som görs ofta sker på grund av praktiska 

skäl och rutinmässiga arbeten. Ett exempel på detta är när utkiken ska vara med och förtöja, 

då de ofta lämnar bryggan en stund före ankomst för att kunna förbereda detta.

Generellt ansåg befälhavarna att kraven från Transportstyrelsens sida är rimliga då det gäller 

passagerarfartyg. Några av fartygens befälhavare påpekade vikten av att utkiken skulle vara 

aktiv på bryggan och på så vis eliminera risken för att utkiken blir rastlös och inte deltar i 

arbetet. Detta kunde ske genom att låta utkiken få använda sig av radar under förutsättning att 

denne inte tappade den visuella utkiken. Detta ansåg de stärka utkikens roll samt bidra till en 

bättre kommunikation mellan vakthavande befäl och utkiken.

Endast en av respondenterna, närmare bestämt befälhavaren på Cecilia, angav att de frångick 

kravet på en behörig utkik på bryggan under alla rådande omständigheter och detta under en 

längre tidsperiod av sjöresan. De ansåg att kravet om utkik var ett särskilt krav endast på 

svenskt vatten, med tanke på den svenska författningen. Detta fanns också uttryckt i de 

manualer som de hade till förfogande ombord på fartygets brygga. Med ovanstående 

information om hur de tolkar och tillämpar regelverket ombord kan det konstateras att 

avsaknaden av utkik vid detta tillfälle troligtvis beror på en långtgående missuppfattning hos 

de berörda ombord på detta rederi. Speciellt med tanke på att manualerna var utformade på ett 

sådant sätt att rutinerna ombord medgav att fartyget framfördes utan utkik under vissa delar 

av sjöresan.

Vad gäller syftet med denna undersökning så har frågeställningarna besvarats. Avsteg görs 

från att följa reglerna, normalt sett efter bedömning om huruvida det är säkert eller inte. 

Rutiner ombord är ofta utformade efter två parametrar, till största taget ur regelverket men 

också för att arbetet ombord skall löpa så smidigt som möjlig. De dagliga arbetsrutinerna 

anses inte få styras av regelverket så till den grad att befälhavarna upplever regelverket som 

ett hinder. Kombinationen av att tillgodose samtliga krav vad gäller utkik, samt utföra ett 

arbete som löper så smidigt som möjligt är svårare att uppfylla. Där görs avsteg – men endast 

om det anses säkert. Avstegen från regelverket görs sällan av okunskap. 
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6 Förslag till vidare studier

Denna studie har behandlat delen utkik, kapitel 4 i TSFS 2012:67. I kapitel 4 finns även andra 

väsentliga paragrafer som rör arbetet på fartyget brygga och dess säkra framförande. Exempel 

på vidare studier inom detta område kan vara den del som behandlar övertagande av vakten 

eller navigatoriska uppgifter och ansvar samt vaktens sammansättning. Dessa tre exempel kan 

vara av intresse att studera vidare inom. Dels på grund av de få avsteg från TSFS 2012:67 vi 

funnit i vår studie och för att dessa är av mycket stor vikt för fartygets säkra framförande. 

Samtliga regler i TSFS 2012:67 är ett egenansvar att följa för respektive fartyg. Brister 

upptäcks ofta först då en olycka har skett. På grund av vilken typ av arbetssätt och kultur som 

råder ombord på fartygen föreligger en möjlighet för samtliga befäl att frångå dessa regler,

utan att det kan upptäckas av myndigheter iland.

Med detta arbete i åtanke tror vi att en vidare studie inom samma ämne vore intressant om hur 

kraven om utkik uppfylls ombord på handelsfartyg som har mindre besättningar och helt 

andra förutsättningar för att uppfylla kraven.  
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Bilaga A

Frågeställningar till fartygsbesök.

Denna bilaga ska fungera som en mall för oss, vid fartygsbesöken. Det ska tydligt framgå att 
intervjun kommer att vara anonym. Och anonymiteten ska även styrkas på så vis att vi ska
lämna en skriftlig garanti med våra namnteckningar. Alltså, intervjun ska inte på något vis 
kunna härledas tillbaka till fartyg, besättningsman eller rederi.

Detta arbete önskar vi ska kunna bidra till, ett förtydligande av hur man tolkar samt efterlever 
TSFS 2012:67 ombord på färjor i nationell och internationell trafik. 

I TSFS 2012:67 beskriver man hur en väl anpassad utkik ska tillhandahållas ombord på 
fartyg. Denna undersökning kommer vara helt och hållet avgränsad till färjetrafik.  

      1. Hur upplever ni att detta följs ombord på ert fartyg? 

1. Vad anser ni om Transportstyrelsens föreskrift 2012:67 om vakthållning till sjöss med 
tillhörande kapitel. 

2. Anser ni er tolka och efterleva föreskriften 2012:67 på ett tillfredsställande sätt och 
enligt Transportstyrelsens riktlinjer? 

3. Upplever ni några svårigheter med att efterleva dessa föreskrifter med hänseende på 
kapitel 4 Utkik?

4. Ställer ni här ombord särskilda krav på utkiken? I sådana fall vilka? Hur, när då ?

5. Föreskriften 2012:67 ställer ett särskilt krav på passagerarfartyg. Vakthavande 
styrman på vakt får under inga omständigheter vara ensam, förutom på små fartyg 
under 500 brutto. Anser ni er följa dessa krav under alla omständigheter med 
hänseende till utkik? 

6. Finns det tillfällen när ni kan uppleva svårigheter med att uppfylla kravet på en 
behörig utkik på bryggan under alla rådande omständigheter? 

7. Finns det tillfällen då ni kan anse att föreskriften inte riktigt förhåller sig till hur det 
verkligen fungerar ute på fartygen med ett redan tillräckligt tidspressade scheman? 



8. Ett scenario: Ni ska strax koppla ut styrningen till skepparen ute på bryggvingen. Det 
är för tillfället ingen trafiktäthet i närområdet. När anser ni er kunna släppa ner 
utkiken? 

9. När anser ni det vara ok att släppa ner utkiken från bryggan?

10. Finns det tillfällen när ni anser att utkiken ska få sysselsätta sig med arbetsuppgifter 
som inte berör noggrann utkik?   

11. Nytt scenario: Ni befinner er på öppet vatten, det är fint väder och ingen märkbar 
trafiktäthet i närområdet. Anser ni att utkiken ska få sysselsätta sig med andra 
arbetsuppgifter förutom att hålla noggrann utkik? 

12. Vilka förutsättningar ska råda för att du som vakthavande befäl kan uppleva att 
fartygets säkra framfarande inte hotas av att utkiken sätts i arbete som inte berör 
noggrann utkik?

13. Tillåter ni utkiken få sitta vid radarn för att hålla utkik?

14. Anser ni att punkten utkik är tillgodosedd när man sätter utkiken vid radarn? 

15. Nytt scenario: Befälhavaren kommer upp på bryggan, ingen markant trafiktäthet råder. 
15 min innan ankomst, varskor skepparen till utkiken, att det är väl på bryggan. Är 
detta förenligt med TSFS 2012:67 att göra så? 

16. Förstärker ni bryggvakten när utkiken sätts till rors? Vid nej varför inte? 

17. Vid följande scenario undrar vi vad som är ok för utkiken att uträtta på bryggan när 
fartyget är under en resa.
Det råder fint väder och trafiken är måttlig, ni befinner ute på öppet vatten när ni 
tillfrågas /uppmärksammar.

a. Ta i mot ett bryggbesök
b. Städa bryggan
c. Läsa tidning? 
d. Stå vid fartygets dator och söka info på nätet
e. Ta en kaffe och gå på utsidan för att röka en cigarett
f. Putsa ventiler
g. Kvittera brandlarm
h. Springa ett snabbt ärende ner i besättningsutrymmet.
i. Äta på bryggan samtidigt som man är utkik.



18. Ett nytt scenario, ni är på utgående i skärgården. Ni får ett möte där ni            
       måste reducera farten, och sätta utkiken till rors. Hur förfar ni i denna situation? 

19. Utkiken som är på bryggan vid ankomst, deltar han på förtöjningen?
      
20. Inväntar fartyget avgången till dess att utkiken är på bryggan?

      21. Anser ni att befälhavaren eller annat befäl kan tjänstgöra som utkik i sådana fall under                                      
´           vilka situationer?

            


