
 
 

 

 

Sjökaptensprogrammet 
Självständigt arbete 

 

En studie kring rapportering av near-misses. 

 
Erik Grönvall 
Carl Rydmarker 
2013 mars 25 
Program: sjökaptensprogrammet 
Ämne: Självständigt arbete 
Nivå: 15hp 
Kurskod: SA300S 



 

Förord 

 
Vi vill tacka medverkande respondenter för deras tid och engagemang, vår handledare Björn 

Forsby för vägvisning och feedback samt Karin Lundberg för rådgivning. Tack till Ellen 

Lindahl, Kristina Grönvall och Marika Lövenbrant för korrektur läsning.  

 

     Kalmar 2013 Maj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Linnéuniversitetet  

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram: Sjökaptensprogrammet 

Arbetets omfattning: Självständigt arbete om 15hp 

Titel: En studie kring rapportering av near-misses 

Författare: Erik Grönvall, Carl Rydmarker  

Handledare: Björn Forsby 

Abstract  

Detta är en studie i no blame culture och inrapporteringen av near misses ombord svenskflaggade 

fartyg. Studiens syfte har varit att undersöka hur rapporteringskulturen upplevs bland sjöbefäl och 

vilka implikationer det finns kring inrapportering av near misses.  

Studien utfördes kvalitativt där fem respondenter intervjuades. Personerna representerade varierad 

ålder, positioner samt delar av branschen. På så vis uppnåddes den bredd som har eftersöks i 

studien.  

Resultatet av studien visade att befälen hade en god kunskap om vad en near miss var och 

vikten att denna rapporterades in. Största anledningen att man inte rapporterade near misses 

var mängden pappersarbete, arbetsbördan och den inte tillräckligt utvecklade no blame culture. 

Respondenterna anser att det fortfarande finns en blame culture ombord. Uppdraget att 

upprätthålla en acceptabel no blame culture anses var upp till högre befäl, så som överstyrman 

och kapten. Rederierna gör inte mycket för att öka den önskade no blame kulturen. 

Respondenterna ansåg att det fanns en bristande kunskap hos manskapet rörande near miss 

rapportering. Samtliga respondenter var eniga om att det krävs fortsatt arbete för att uppnå en 

no blame culture till sjöss. 

Nyckelord: Near miss, no blame culture, INSJÖ 
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Abstract  

The study is focusing on the no blame culture and reporting of near misses aboard vessels 

sailing under Swedish flag. The purpose of our thesis is to study how the report culture is 

perceived among Swedish Maritime Officers and what entailment they experience around near 

miss reporting.  

A qualitative study was performed with five interviews. The respondents represent a varied 

range of age, positions and branches within the shipping industry. In this way the wanted 

breadth is accomplished. 

All of the officers had a good knowledge of what the term near miss meant and how important 

it is to report these events. Reasons for not reporting were attributed to overwhelming paper 

work, high work load and the not yet attained no blame culture. Respondents still believe that 

there is a blame culture aboard ships. The mission to implement an acceptable no blame 

culture is considered to be put on the Captain or Chief Officer. Not much seems to be done by 

the shipping companies to influence this. Among respondents there is a deep perception that 

the knowledge of reporting is inadequate among seafarers of lower rank. All of the respondents 

thought that more must be done to acquire the wanted no blame culture at sea. 



 
 

Ordlista 

 
AMOS Rapportering och underhållsprogram. 

DPA Designated Person Ashore, fartyget kontaktperson iland 

IMO International Maritime Organisation, ett FN-organ som 

ansvarar för säkerhetskonventioner som gäller för 

internationell sjöfart. 

INSJÖ Incidentrapportering till sjöss, ett informationssystem om 

olyckor, tillbud och near misses till sjöss.  

IRIS Incident Reporting and Information System, rapportering 

och informationssystem. 

ISM-Code International Safety Management Code, Internationell 

standar för säkerhet management och drift av fartyg i 

miljöförebyggande syfte.  

Kryssningsfartyg Fartyg som transporterar resenärer som reser för nöjes 

skull.  

Near Misses När en olycka varit nära att ske 

No Blame Culture System för att förhindra att syndabockar pekas ut. 

Ro Pax fartyg Fartyg som transporterar rullande last så som trailers och 

bilar samt passagerare 

Ro Ro fartyg Fartyg som transporterar rullande last så som trailers, 

transportfordon och rullande containrar. 

SMS-Manual  Safety Mangement System, fartygets interna 

säkerhetsmanual.  
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1 Inledning 

 1.1 Bakgrund 

I slutet av 1980-talet orsakade den mänskliga faktorn flera olyckor inom sjöfarten. Lord Justice 

Sheen, utredningsledaren för Herald of Free Enterprise haveriet beskrev problemet hos 

rederiledningen tydligt genom att kalla det ”lathetens sjukdom”. Han syftade då på det faktum 

att besättningen ombord på Herald of Free Enterprise hade önskat installera utrustning som 

kanske kunde ha förhindrat olyckan, men inte fått gehör från rederiets ledning (mv HERALD 

OF FREE ENTERPRISE (MAIB, 2013).Olyckan då Herald of Free Enterprise sjönk blev 

startskottet för den International safety manual en kod som International maritime organisation 

skulle ta fram. 1989 kom resolution A647(16) ” (IMO, 2013). Syftet med koden var att sätta en 

ny standard inom rederinäringen där man understryker vikten av att rederiledningen analyserar 

förhållandena på sina fartyg, lär sig av tidigare misstag, lyssnar på sjömännens åsikter 

(feedback system) etc. Grundprinciperna bestod av att fokusera på säkerhet, förhindra skador 

och dödsfall och stävja miljöförstöring med fokus på den marina miljön. Riktlinjerna 

grundades på IMOs principer för att säkra managementkultur i rederier. De största skillnaderna 

var att mer fokus lades på ledarskapskulturen och samarbetet mellan fartygen och 

organisationen i land. 1998 blev ISM koden obligatorisk för sjöfartsnäringen och det blev 

bindande att  fartyg jobbade med ett Safety Management System som kopplade ihop 

säkerhetsarbetet mellan själva fartyget och dess rederi (IMO, 2013). 

 

I ISM kodens kapitel 9 uppmanas man likaledes att undersöka nära misstag (near misses). 

 
9.1   The safety management system should include procedures ensuring that non-

conformities, accidents and hazardous situations are reported to the Company, 

investigated and analyzed with the objective of improving safety and pollution 

prevention. 

 

9.2   The Company should establish procedures for the implementation of 

corrective action, including measures intended to prevent recurrence  

 

 



 

Flera länder har efter detta skapat nationella och delvis internationella plattformar för nära-

misstag rapporter. Storbritanniens rapportsystem heter CHIRP och innefattar både sjöfarten 

och flyget (CHRIP, 2007). I Danmark heter rapporteringssystemet NearMiss (NearMiss, 2013). 

 

För att ta lärdom av near misses tog Sveriges Transportstyrelse tillsammans med/och 

Redarföreningen fram ett system, INSJÖ. Grundtanken bakom INSJÖ var att skapa ett 

rapporteringssystem som skulle bli en del av vardagen för svensk sjöfart där man på ett 

naturligt sätt rapporterar in sina near misses. Alla rapporter görs anonymt och när man skickat 

in en rapport gällande ett specifikt ämne får man tillgång till andra rapporter med liknande 

händelser. Dessa kan man sedan granska och ta lärdom av inom hela rederiet. Rapporterna kan 

göras av skyddskommittén ombord eller av enskilda besättningsmedlemmar och skickas via 

rederiets DPA. 

INSJÖs egen definition av vad som ska skickas in är:  

 
Incidenter och kritiska händelseförlopp, både de som har hänt och sådana som bedöms 

kunna inträffa, beskriver riskfyllda arbetsmoment, farliga situationer och andra 

förhållanden ombord i fartyg med allvarliga konsekvenser för fartyget, dess besättning 

eller omgivning. (INSJÖ, 2011) 

 

I definitionen av en rapport lämnas mycket ansvar till den enskilda sjömannen att själv bedöma 

om incidenten bör skickas in, det vill säga om sjömannen själv betraktar incidenten som 

värdefull och viktig att dela 

 1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur INSJÖs regler för inrapportering av near misses 

efterföljs. 

 

• Vad är near misses? 

• Upprätthålls en no blame culture ombord? 

• Rapporterar sjöbefäl in alla near misses, om inte varför? 



 
 

2 Teori 

 2.1 Inledning 

 

Studien har fokuserat på svensk sjöfartssäkerhet och ett svenskt rapporteringssystem. De 

studier och artiklar som har tagits del av är varsamt utvalda för att uppnå en hög kvalitet och en 

seriös vetenskaplig bakgrund.  

 

Med ISM kodens tillträde i sjöfarten har säkerhetsarbetet i branschen fått en ny betydelse. Med 

ett regelverk har rederier, ombordanställda och personer inom branschen påbörjat ett aktivt 

arbete med att förbättra säkerheten. Utredningar av olyckor, inrapporteringar av nästan olyckor 

och studier i säkerhetskultur till sjöss har visat sig ha en avgörande effekt för en förbättring av 

sjösäkerheten.  

 2.2 Tidigare studier 

De utredningar, studier och artiklar som har tagits del av är baserade på svensk sjöfartssäkerhet 

och tillbudsrapportering. Materialet och dess källor är granskade för att uppnå den höga 

standard som söks. 

 

Tidigare studier har fokuserat på hur ISM koden har accepterats av sjöfartsnäringen. Med detta 

nya regelverk tillkom en individuell säkerhetsmanual för varje fartyg, SMS manual. I en del av 

manualen ska man ha möjligheten att rapportera in avvikelser i säkerheten.  

 2.3 Arbetsbörda 

Med det nya regelverket ISM och införandet av SMS manualer på fartyg ökar också arbetet 

med att upprätthålla fartygens certifikat. (INSJÖ, 2011). Detta extra arbete har ifrågasatts av 

många sjömän, som tycker att den tid som läggs på att skriva rapporter och checklistor skulle 

kunna användas till viktigare arbete ombord. Värdefull tid spenderas på att förstå komplicerade 

formulärer, checklistor och rapporteringssystem, än att verkligen arbeta för en bättre säkerhet 

ombord. När pappersarbetet ökar, skall också tidsschema och besättningsantal öka för att väga 

upp arbetsbördan ombord. När dessa principer inte efterföljs och när besättning hålls konstant 



 

eller till och med sjunker på grund av tidspressat arbetsschema, påverkas säkerheten negativt 

(Knudsen, 2009). Ett resultat av studier visar att ombordanställda tycker att pappersarbetet 

skall minska (Ellis, 2005). 

 

Ett sätt att försöka minska pappersarbetet till sjöss har varit att införa datorbaserade SMS 

manualer, rapporteringssystem och checklistor. En undersökning gjord av Erdogan visar att  

merparten av de intervjuade tycker att lanseringen av datorbaserade rapporteringssystem har 

underlättat pappersarbetet och ökat inrapporteringen av avvikelser i säkerheten (Erdogan, 

2011). Studier visar att när rederiera har bytt från pappersrapportering till datorbaserade 

rapporteringssystem så som IRIS, AMOS eller INSJÖ har antalet rapporter ökat. De menar att 

användarvänligheten på de olika system har stor inverkan på antalet rapporter som skickas in. 

(Erdogan, 2011) likväl var de intervjuade eniga i att många av de datorprogram som används 

för inrapportering fortfarande inte är tillräckligt användarvänliga och ofta kräver mycket tid att 

bekanta sig med. Essentiellt under införandet av ett nytt datorsystem, oavsett om det är ett 

navigeringsinstrument eller rapporteringssystem, är att personalen ombord får en utbildning i 

programmet.  

 2.4 Blame culture och den mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn kommer alltid att ha en betydande roll i ett händelseförlopp ombord, 

oavsett hur datoriserat en process blir, om vi är del av den. Vi kan till en viss mån begränsa 

detta genom teknisk utrustning som varnar oss när något går fel. En studie gjord av Lunds 

Universitet visar att av de rapporter som har samlats i INSJÖs databas är 38% konsekvenser av 

den mänskliga faktorn. Detta är mindre än förväntat, man brukar beräkna att 70-95% är direkt 

orsakade av den mänskliga faktorn (Zachau, 2008). 

 

När det kommer till att erkänna misstag, eller rapportera in de misstag som har begåtts går 

studierna isär. Vissa menar att människan inte skäms över att erkänna de misstag eller near 

misses man har gjort utan kan rapportera dem till sin handledare utan problem (Kanse & 

Schaaf, 2004). Andra studier visar på motsatsen, att bli anklagad för att göra fel eller ett nästan 

misstag har en stor effekt på människan, vilket resulterar i att man inte rapporterar för att då 

undvika en konflikt (Withington, , 2006)   

(Knudsen, 2009) 



 
 

Som tidigare sagts kräver ISM koden att fartyg skall ha en SMS manual, och i denna skall 

möjligheten att rapportera avvikelser i säkerheten och nästan misstag finnas med. IMO har gått 

ut med en guide vidrörande rapportering av near misses, Guidance on near-miss reporting. 

(MSC-MEPC.7/Circ.7). En del av guiden fokuserar på att skapa en god rapporteringskultur 

ombord, en så kallad no blame culture. Den definieras i guiden som en”just culture”. På detta 

vis skall man uppmuntra rapportering och skapa ett förtroende som accepterar att människor 

gör misstag. Att uppnå denna kultur ombord visar sig fungera, enligt (Erdogan, 2011). I 

Erdogans studie undersöktes fyra olika rederier där alla ansåg sig ha uppnått en no blame 

culture. Två av dessa rederier hade möjligheten att rapportera in anonymt, men använde sig 

aldrig av det skyddet. De poängterade dock, att möjligheten borde finnas kvar. Ett av 

rederierna fastslog att skapandet av en no blame culture genom införandet av ISM koden  inte 

har haft någon vidare effekt på antalet inrapporterade near misses eller avvikelser i säkerheten. 

De anser att de redan har uppnått denna kultur genom att besättningen har varit den samma 

under en längre tid.  

 2.5 Rapportering för en säkrare sjöfart 

 I Erdogans studie är alla deltagande parter eniga om att rapporteringen av near misses är en 

viktig del av ISM koden för en säkrare sjöfart (Erdogan, 2011). De menar att om man delar 

med sig av sina near misses och drar lärdom av tidigare misstag kan man minska arbetsbördan 

och höja säkerheten till sjöss. Detta resonemang får stöd av en artikel i Sjöfartens Bok 

(Nilsson, 2012), där det dras paralleller med ett exempel från flygvapnet.  Sedan 50-talet har 

det varit obligatoriskt med tillbudsrapportering och near miss rapportering inom 

flygvapent(flygtrfiken eller vad kallar man det?), vilket har visat sig ha en god effekt. 

  

I IMOs Guidance on near-miss reporting (IMO MSC-MEPC.7/Circ.7, 2008) har man 

definierat en near miss:  
A sequence of event and/or conditions that could have resulted in loss. This loss was 

prevented only by a fortuitous break in the chain of events and/or conditions. The 

potential loss could be human injury, environmental damage, or negative business 

impact (e.g., repair or replacement costs, scheduling delays, contract violations, loss 

of reputation).  

Då beskrivningen är relativt bred, öppnar detta för egentolkning i viss grad, av den enskilde 

sjömannen av vad som anses var aen ”near miss”.Erdogans (2011) studie på fyra rederier visar 

att tre av dessa rederier hänvisar sin sjöpersonal att rapportera in allt. Det fjärde rederiet höll sig 



 

till ståndpunkten att det inte är så viktigt att rapportera var endaste incident, då det sägs kunna 

underminera rapporteringens vikt och kärnuppgiften kan försvinna en för stor databas. Det 

påpekas också att det är upp till besättningen att göra en bedömning om vad som skall 

rapporteras. Slutligen visade Erdogans studier att samtliga rederier var eniga om att antalet 

rapporterade near misses inte indikerar fartygets säkerhetsnivå, utan andra mätintstrument för 

säkerhetsnivån borde användas 

 2.6 INSJÖs processkrivning  

 

 

Som tidigare beskrivits i 

kapitlet bakgrund startades 

INSJÖ av ett gemensamt 

intresse från Redarföreningen, 

sjöfartsavdelningen på 

Transportstyrelsen samt 

fackliga organisationer. INSJÖ skall fungera som en databas, där erfarenheter från olika 

kritiska händelser, incidenter och misstag lagras (INSJÖ, 2011). INSJÖs system är utarbetat 

med nära samarbete av de involverade rederierna som därmed har fått en stor möjlighet att 

påverka utformningen av rapporteringen. Detta har resulterat i att systemet har blivit 

användarvänligt och specifikt for både användarmässigt och till sin form. Eftersom ISM koden 

kräver att fartyg skall kunna presentera ett sätt att rapportera avvikelser har man tagit detta i 

åtanke vid utformandet av hur rapporterna skall hanteras. Man har utformat det så att det kan 

betraktas som rederiets egna rapporteringssystems förlängda arm, man behöver alltså inte 

rapportera i två system. På så sätt ökar inte arbetsbördan på de ombordanställda utan när 

rapporteringen skickas in till rederiet skickas även en kopia till INSJÖs dataadministration där 

den bearbetas. Eftersom hanteringen är oberoende av en myndighet svarar inte INSJÖ för de 

krav som annars ställs på integritet och avidentifiering vid rapportering. När rapporten har 

bearbetas av INSJÖ sparas den ner anonymt i en databas som fungerar som en erfarenhetsbank. 

Där har sedan fartygen och rederikontoret möjlighet att gå tillbaka samla information från 

tidigare händelser.. (Nilsson, 2012)  

 



 
 

3 Metod 

 3.1 Undersökningsmetod  

Arbetet inleddes med en explorativ undersökning av tidigare rapporter och data (Patel & 

Davidsson, 2011) för att insamla en bred kunskapsbas runt fokusområdet för studien. 

Inledningsvis fokuserade studien på de sekundärdata som fanns tillgängliga i form av 

rapporter, böcker och utredningar. Tekniker såsom …..(skriv här vilka olika tekniker ni har 

användt) har använts till införskaffande av data och kunskap. . För att nå en allsidig 

multidisciplinär förståelse kring INSJÖ systemet, rapporteringskultur och ”near-misses”. Den 

breda kunskapsbasen har sedan använts i arbetet med att kunna samla in primärdata, vilket 

gjordes genom intervier och kontakt med personer i sjöbranschen.  

 3.2 Insamling av data 

En kvalitativstudie utfördes i form av intervjuer med personer i positioner i omnämnda enheter. 

Intervjuerna genomfördes på grunden att få en bild av hur rapporteringskulturen ser ut till sjöss 

samt dess implikationer. I insamlandet av data, togs det ståndpunkt för de subjektiva meningar 

som kan komma från anställda vidrörande de företag de arbetar för. Intervjuerna grundade sig i 

ett frågeformulär, som utformades för att få utförliga och kvalitativa svar från respondenterna. 

Då det är rekommenderat att inte använda enkäter för att få svar på frågor som ”vad” och 

”varför” (Patel & Davidsson, 2011) användes frågeformuläret för att kategorisera, jämföra och 

lägga upp för frågor till följande intervjuer. Kvalitativsstudien grundade sig på de kvalitativa 

intervjuer som hölls i samband med studien (Trost, 2005). Genom att hålla informella 

intervjuer hoppades man på att förstå den intervjuades sätt att tänka och relatera detta till den 

intervjuades erfarenheter. Samtliga av Intervjuerna hölls på samma tillvägagångssätt dvs, 

intervjufrågorna blev de samma för samtliga intervjuade . Detta underlättade bearbetningen av 

intervjuerna efteråt (Trost, 2005). En intervju med fasta svarsalternativ är en strukturerad 

intervju (Trost, 2005). Eftersom studien eftersträvade öppna svar användes ostrukturerade 

frågor. Med de öppna svarsalternativen riskerades dock att ämnet flöt ut (Rugg & Petre , 2007). 

Intervjuerna hölls över telefon (Trost, 2005).  



 

 3.3 Analysering av data 

För att analysera insamlad data användes en metod som Jacobsen beskrev i sin bok (Jacobsen, 

2007). Innehållsanalys är en teknik som bygger på att man delar in insamlad data i teman eller 

kategorier. Därefter försöker man hitta samband mellan kategorierna. Kategorierna bestämdes 

utifrån att flera respondenter belyste eller observerade samma sak, detta för att underlätta 

bearbetningen av den information och data som hade transkriberats. Vid en empirisk 

undersökning som använder sig av kvalitativ metod att samla in data lämpar sig 

innehållsanalysen bäst. Samtliga intervjuer transkriberades enligt Trost metod, där pauser, 

skratt etc. också antecknades. Steg två var bearbetning av text och utvalning av delar av 

intresse och relevans, enligt metoden innehållsanalys. För detta sista steg tog man hjälp av en 

intervjuguide . (Trost, 2005) 

 3.4 Respondenter  

Personer som intervjuades kallas respondenter eftersom de har en direkt kännedom, eller har 

deltagit i rapporteringsprocessen (Jacobsen, 2007). Respondenterna valdes ut på grundlag att få 

en vid representationsnivå baserat på längd av yrkeserfarenhet och från olika delar av 

branschen. Detta för att få den bredd som önskades. 

Personer och företag förblev anonyma, och därför kallas rederier och personer efter nummer. 

Nedan kommer en kort beskrivning av vart rederi. Samtliga rederier är knutna till INSJÖ 

(insjo.org). 

Respondenterna kommer inte mottaga något missivbrev inför intervjuerna. Var intervju inleds 

med att förklara specifika begrepp. Den förberedande informationen skall hållas till ett 

minimum för att inte påverka respondenternas ståndpunkt. 

 

 3.5 Urval 

Företag ett, är ett svenskt medelstort tankrederi som opererar produkt/-kem klassade tankfartyg 

i 10-12000DW kategorin. Alla fartygen opererar under svensk flagg, på den nordeuropeiska 

marknaden. Besättningen uppgår till ca 10-12 personer/fartyg och nationaliteter är en mix av 

svenska, östeuropeiska och filippinska.  Personen intervjuad knuten till detta rederi har under 

större delen av sin karriär jobbat i samma rederi med en post som  styrman,  och nu som befäl.  



 
 

Företag två är ett svenskt företag, världsledande inom transport av rullande last och har ett stort 

antal svenskflaggade båtar som opererar globalt. Besättningen är från olika nationer, med ett 

stort antal svenska sjömän. Företaget är populärt och är en respekterad branschspelare. 

Personen seglar som överstyrman och har spenderat merparten av sin karriär i samma rederi.  

Företag tre är ett stort skogsproduktionsbolag som tillverkar och transporterar papper- och 

skogsprodukter från Sverige till Europa. De äger och driver tre stycken ro-ro fartyg och två 

containerfartyg. Ro-ro fartygen har svensk flagg och drivs av en mixad svensk och filippinsk 

besättning. Personen i fråga är befälhavare med lång erfarenhet till sjöss. Har seglat i olika 

rederier fartyg. 

Företag fyra är ledande inom passagerartrafik och kryssningar på Östersjön. Det har totalt 11 

ro-pax/kryssningsbåtar i trafik. Besättningen är till största del nordisk, respondenten är 2e 

styrman med ett års erfarenhet, men har även jobbat som matros på samma fartyg.  

Företag fem är ett stort svensk rederi med en mångfacetterad verksamhet inom 

sjöfartsnäringen. Personen i fråga jobbar på ett ro-pax fartyg som trafikerar närfart, och har ca 

1 års erfarenhet som 2e styrman. Besättningen är nordisk.  

 3.6 Validitet och reliabilitet  

Begreppet validitet och reliabilitet har en annorlunda betydelse i en kvalitativ undersökning 

(Trost, 2005). Begreppet kommer från den kvantitativa metodologin där man i en undersökning 

mäter olika variabler för att nå fram till ett svar.  I den kvalitativa undersökningen försöker 

man förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. Därför blir det svårt att tala om 

validitet och reliabilitet vid en kvalitativ intervju. Självfallet skall ändå respondenter, intervjuer 

och data vara trovärdiga, relevanta etc.  

Trovärdighet är det största problemet i en undersökning. Man måste kunna visa för andra att 

data och analys är trovärdiga (Trost, 2005). Därför är det viktigt att data är insamlade på så sätt 

att de är seriösa och relevanta för aktuell problemställning. Det skall finnas reflektioner kring 

de etiska aspekterna i datainsamling och analys samt en objektiv ställning till ämnet.  

I studien anses urval av respondenter ge en hög trovärdighet, eftersom dessa utgör en stor 

bredd i form av ålder, yrkeserfarenhet och positioner. Intervjufrågorna är enkla och uppbyggda 

enligt en prövad metod för kvalitativ undersökning (Lantz, 1993). 



 

 3.7 Begränsningar 

Studie begränsas till svensk sjöfart som är knutet till INSJÖ. Anledningen till detta är att 

säkerhetskultur ombord dessa fartyg anses vara mycket hög. (Erdogan, 2011)  Det i sig betyder 

att ombordanställda har i någon form kommit i kontakt med INSJÖ och begreppet 

säkerhetskultur. (INSJÖ, 2011) 

Eftersom respondenterna jobbar ute på båtarna är det svårt för oss att träffa dem, därför 

kommer intervjuerna att göras över telefon. Detta kan vara en begränsning i en kvalitativ studie 

eftersom man inte får en direkt personkontakt och kan läsa av kroppsspråk eller mimiker. Det 

är viktigt att komma ihåg vid en kvalitativ undersökning att ett fåtal väl utförda intervjuer är 

mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Vid för många intervjuer blir materialet ohanterligt 

och det är svårt att få en överblick vilket kan leda till att man missar viktiga detaljer. (Trost, 

2005) 

 



 
 

4 Resultat av intervjuerna 

Presentationen av resultatet kommer att presenteras i de kategorier som har utformat för att 

kunna analysera materialet. Från transkriberingen bearbetades och kategoriserades materialet 

enligt intervjuguiden. Detta gav oss överblick och ett mönster som underlättar presentation och 

analys av data. (Jacobsen, 2007).  

 4.1 Near-miss 

Vad är en near-miss? 

Alla respondenter svarade att en near-miss är något som kunde ha lett till en olycka men som 

inte gjorde det av någon anledning. Avsikten var att undersöka om respondenterna hade samma 

syn på vad en near-miss är och varför det är viktigt att rapportera in denna. I svaren vi fick gick 

det att se tydliga mönster där alla svaren på något sett berörde fartygets säkerhet, eller att det 

kunde ha blivit en olycka men inte blev någon. I frågorna som berörde varför rapportering är 

viktigt fick vi väldigt lika svar.  

Respondent ett är den enda av de tillfrågade som nämner personskada, han säger så här: 

 
Varje händelse som skulle kunna ha lett till att någon person blir skadad, miljön, 

fartyget blir utsatt för. I värsta fall risk för säkerhet, det skulle jag nog kalla för en 

near miss”. ”Om bara det kommer ett finger i kläm eller ett oljeutsläpp, allt där 

emellan kan vara en near miss” 

 

Respondent två och fem svarar kort att en near-miss är något som påverkar fartygets säkerhet 

på ett allvarligt sätt eller något som kunde har lett till en olycka men som inte blev en olycka. 

 
Något som inte är en olycka men som kunde ha lett till en olycka. 

 

Jag anser att det är när det varit nära att påverka fartygets säkerhet på ett allvarligt 

sätt. 

 



 

Vi får ett utförligt svar av respondent tre där han förklarar en near-miss som en 

händelseutveckling där alla länkar leder till en olycka men i en near-miss fattas en eller två 

länkar. Han är den enda av de fem som förklarar det på detta vis:  

 
Det är en nästan olycka, ingen olycka men en händelseutveckling som har ja 

utvecklas till ja att nästan bli en olycka men det blev aldrig något, man kan ju säga 

det att alla olyckor som sker brukar ju i allmänhet bestå av flera länka i en kedja 

det krävs flera komprimatorer för att det ska bli en olycka och i en near miss det 

något att de flesta länkarna finns i den här kedjan fast det fattas en eller två länkar 

för att det skulle bli en olycka.  

 

Respondent fyra är den enda av de fem som är ostrukturerad i sitt svar, här har vi valt att stryka 

en del påstående som inte har någon relevans för resultatet. Han ger två svar på vad en near-

miss är för honom:    

 
Allting man säger oj till, när man känner att man det här kunde ha gått dåligt, då 

menar jag utifall det blir black-out, det är ju en miss, helt enkelt, men det bror ju på 

om man säger att ett ja nä men allt som man kan känna hade kunnat bli något 

allvarligt.  

 

Tänker near misses för mig är ju att det var på gång och kunde bli en olycka, 

eller att det finns risk att det blir en olycka i framtiden, och för mig så handlar 

allt om en person. 

Varför ska man rapportera? 

 

Alla respondenter nämner att man ska rapportera in en near-miss för att höja säkerheten till 

sjöss, för att ta lärdom av varandra samt i utbildningssyfte. Alla har på något sätt betonat vikten 

av att dela med sig av sina near-misses för att andra inte ska göra samma misstag. Fyra av de 

fem respondenterna har svarat snarlikt på varför det är viktigt att rapportera. De har alla nämnt 

att det är i utbildningssyfte, förbättringsarbete, skadeförebyggande syfte eller för att man ska 

lära sig av andras misstag. Respondent fem säger så här: 
 

 



 
 

Det är väl för förbättringsarbetet, så att inte near-misses ska ske någon mer gång. 

Man ska kunna dra lärdom av det som har hänt och utvecklas både för fartyget i 

sig, rederiet och för alla andra kollegor där ute. 

 

Respondent fyra utrycker sig på ett annat sätt, han menar att det är för att höja 

säkerheten. Senare nämner han även att det är för att förebygga personskada, han anser 

det vara det viktigaste: 

 
 Ja för att höja säkerheten på sjön. 

 

För att allting kan leda till personskador, och det är att man ska få bort allt som 

kan leda till personskador, för mig är det absolut det viktigaste, sen kommer ju 

såklart fartygets skick i andra hand. 

 

Av respondent tre får vi också ett annat svar, där han menar att rapporteringen är viktig 

för att främja utvecklingen av regler och lagar. Om man rapporterar in har 

myndigheter något att referera till när de stiftar nya lagar och förordningar. 

Respondent tre är den enda som utrycker sig såhär: 

 

 
Ja det är för att man ska lära sig av att andra ska kunna ta del av ett 

händelseförlopp och kunna dra slutsatser och lärdomar av detta, det är ju helt 

enkelt i utbildningssyfte. 

 
Sen har vi också sett ur myndighetsperspektiv alltså om man ser dem som 

reglerar vår lagstiftning och utformar regler så måste dem, bör ju ha ett 

underlag på vad som händer ombord på fartygen och vad som händer ute på 

havet. Det finns ju kanske 100 near misse spå varje olycka som sker och 

olyckor rapporteras ju alltid in. Men där emot near misses, förmodligen lättare 

att inte rapportera in det. Kan man få in ett sådant underlag så får ju 

myndigheterna bli bättre på att anpassa lagstiftningen efter verkligheten. För 

att förebygga olyckor 

 

 

 

 



 

 4.2 A no blame culture 

 

Vi har valt att presentera respondenternas åsikter om hur de upplever blame culture till sjöss. 

Här har respondenterna svarat på hur de upplever relationen ombord mellan kollegor, 

relationen fartyg och rederiet samt vad som är den största anledningen till att alla near-misses 

inte rapporteras. 

Vad är responsen vid en incidentrapportering? 

När det kom till respons från rederiet och kollegorna så var det tydligt mönster i svaren. 

Samtliga tyckte att de fick bra respons från rederierna, och att det är bättre att rapportera än att 

inte göra det. Respondent fyra och fem upplever responsen från rederiet och kollegor som 

mycket god och uppmuntrande. Så här säger de: 

Ja absolut, den är god… så det är inga problem internt… 

 

Alltså på min arbetsplats så är det väldigt öppet kring detta och vi rapporterar nog 

gärna en gång för mycket än en gång för lite. Så det är något som uppmuntras. Så 

det är verkligen inga svårigheter där utan tvärt om. Det är något som mans ka göra, 

för det är något som utvecklar.  

 

Respondent ett upplever sällan någon respons från kollegorna, de håller endast 

informationsmöten. Från rederiets sida brukar respondenten i fråga få skriftlig respons och 

förslag till förbättringar. Han nämner ingenting om någon negativ respons på en 

incidentrapport:  

Kollegorna, det blir sällan någon respons utan vi tar upp det vid säkerhetsmötet till 

allmän kännedom, alltså rent muntlig, från rederiet ger responsen skriftlig med 

förslag till förbättring. 

 

Respondent tre instämmer med respondent fyra och fem. Han har aldrig upplevt några negativa 

följder av att rapportera. Han tycker inte att rederiet uppmuntrar honom till 

incidentrapportering. Han tror att detta beror på att rederiet tar det som en självklarhet att 

rapportera in en near-miss. Så här utrycker han sig: 
 



 
 

Det brukar bli god, jag har aldrig upplevt att när man rapporterar in en incident 

eller en near miss att man har fått någon negativ följdverkningar att man har 

blivit anklagad eller så tråkiga följder, men och andra sidan har det väl inte 

varit så mycket uppmuntran heller, det är ingen som har sagt fy fan va bra att 

du rapporterar in det här utan som mest kanske det känns mer självklart från 

rederiets sida att man ska göra det. 

 

Respondent två svarar att han brukar få god respons. Han förklarar sedan att om man 

rapporterar in en incident så delas detta ut till alla fartygen i flottan genom deras 

underhållningsprogram.  

 

Begreppet no blame culture. 

Respondenterna fick svara på hur de upplever rapporteringskulturen ombord, vilka följder det 

kan bli av att uppmärksamma och erkänna en near-miss. Det visade sig i finnas mönster i 

svaren, alla respondenterna har på något vis upplevt en ”blame culture”, där man tycker det är 

jobbigt att erkänna ett misstag. Respondent ett och tre svarar snarlikt: 

 

Jag kan bara svara då personligen, kulturen har funnits det har jag själv upplevt… 

… det här med no blame culture generellt sett till sjöss det där är ett väldigt 

överskattat begrepp, det är bara att se den senaste utvecklingen olyckor…  

 

Respondent två följer samma spår. Han tycker fortfarande det är en bit kvar till no blame 

culture, men svarar samtidigt att han tycker läget har förbättras. 

 

Jag tror vi är lite dåliga där fortfarande. Det ligger nog lite kvar att det ska hittas 

någon syndabock, men jag tror det har blivit bättre. 

 

Både respondent fyra och fem säger att på rederierna de arbetar på nu har de en no blame 

culture. De säger att det är väldigt hög toleransnivå och att man blir uppmuntrad att rapportera 

in. Respondent fem säger att på deras rederi är det bättre att informera och rapportera in sina 

misstag än att inte göra det. Respondent fyra tycker att det är upp till befälhavare och 

överstyrman att skapa en no blame culture. De har båda upplevt en blame cuture under sin 



 

praktiktid, där man undvek att rapportera på grund av rädsla för konsekvenserna. Så här säger 

respondent fyra och fem: 

 

Det finns ju skeppar, det har man ju varit med om under praktiktiden som inte har 

stort intresse att utveckla fartyget eller lägga energi och då blir det ungefär då blir 

det uppfattas det som att, som styrmän eller så bara gnäller, och då får man ju det, 

men just den båten jag jobbar på, där har vi inte det bekymret, därför tror jag det är 

skillnad på svenska båtar, om man ska gå in på det. 

Som elev upptäckte jag att det fanns en blame cultur. Där jag jobbar nu i det 

svenska rederiet så är det verkligen inte så utan snarare tvärt om där man försöker 

uppmärksamma eller uppmuntra rapporter. Det är snarare bättre att rapportera än 

att inte göra det.  

 

Barriärer och anledningen till att alla near-misses inte rapporteras. 

 

När vi frågade respondenter varför alla near misses inte rapporteras in, samt vilka barriärer det 

finns med inrapportering svarade fyra utav de fem likvärdigt. De nämnde alla att det 

fortfarande finns en ”blame culture” ombord, samt att man inte vill erkänna att man har gjort 

ett misstag. Respondent ett utrycker sig mycket tydligt och säger så här:  

 
den där blame kulturen har funnits allt för länge, den är än fortfarande inte borta 

och folk medvetande. Utan händer det någonting, är alltid den första frågan, har 

alltid varit, vem var det, istället för att fråga varför. 

 

Respondent tre säger snarlikt, att man inte vill visa att man gjort bort sig eller få ”onda ögat” på 

sig från land. Han påpekar också att en barriär med att rapportera är det extra pappersarbetet 

som medföljer. Han tycker man har tillräckligt mycket att stå i och beskriver det som att man 

tar på sig skyddslappar och låter något som egentligen ska rapporteras glida undan.  

 
…det här pappersarbetet som är involverat, att man har tillräckligt mycket att stå 

så man sätter på sig lite skyddslappar och så lossas man lite som ingenting.  

 



 
 

Respondent två hänvisar till förgående svar, där han säger att ”blame culture” fortfarande finns 

kvar och att man vill hitta en syndabock för det misstaget som begåtts. Han fyller kort i svaret 

med att man inte vill bli anklagad för något. Respondent fem samtycker med övriga 

respondenter, att man inte vill bli anklagad för något, att det fortfarande har med rådande 

”blame culture” att göra. Precis som respondent tre säger, så tror respondent fem att 

pappersarbetet är en stor barriär för att skriva en rapport. Han säger så här: 

 
Jag tror det har att göra med den här ”no blmae cultue” som du pratar om. Det 

skulle jag vilja säga är den största anledningen. Sen vill man nog undvika 

pappersarbetet som kommer med det här. Jag kan tänka mig att befälhavare kan 

intressera sig för att inte rapportera sådana här grejer på grund av att det blir 

väldigt mycket pappersarbete för dem.  

 

Respondent fyra har andra åsikter kring varför inte alla near-misses rapporteras in. Han tycker 

det har att göra med upprepade händelser och fall. När man inte upplever en förändring så 

tappar man intresset att rapportera. Han påpekar senare att det även kan ha göra med kulturen 

till sjöss; att man ska klara sig själv och att det är upp till högre befäl att skapa en bra 

rapporteringsmiljö ombord. I slutändan är det emellertid alltid ekonomin som avgör. Så här 

säger han: 

 
Dels tror jag mest att det är upprepade fall, och när folk inte märker att det inte 

blir någon förändrar från den första near miss så slutar man att rapportera 

 
Jag tror att kulturen är lite gran så där att , till sjöss ska man klara sig själv, på 

de flesta båtar, men sen är det ju ofta en överstyrman som måste ta tag i det där 

och verkligen visa att nu minsta lilla då gör vi, och sen är det ju självklart, 

allting handlar ju om pengar. 

 

 4.3 Rapporteringskultur  

Vi ville veta hur man arbetar i rederierna för att förbättra rapporteringskulturen ute på båtarna. 

Huruvida befälen upplevde att rederierna aktivt arbetade för en bättre rapporteringskultur 

ombord eller inte. Då vi frågade respondenterna om hur de upplevde förbättringsarbetet 

ombord fick vi spridda svar. Det visade sig också att skillnaden mellan olika rederiers 

förbättringsarbete var stor. 



 

Aktivt arbete för förbättring av rapporteringskultur 

 

Vi bad respondenterna att berätta om hur de upplevde förbättringsarbetet av 

rapporteringskulturen från rederiets sida. Här svarar en utav fem att det finns ett aktivt arbete 

att förbättra rapporteringskulturen. Det är respondent två som uttrycker sig mest positivt till 

rederiets förbättringsarbete. Han svarar så här. 

 
De utvecklar formulären lite sådär och när nya grejer behöver tas med… Så en 

viss uppföljning finns det faktiskt 

 

Respondent fem påpekar vikten av INSJÖ, han menar att om man skriver en INSJÖ-rapport så 

höjer rederiet på ögonen och försöker åtgärda problemet. Han nämner inte hur hans rederi 

arbetar för att förbättra rapporteringskulturen. Övriga respondenter menar att det inte upplever 

ett direkt aktivt arbete från rederiets sida. De anser att det är upp till befäl eller besättning att 

skapa en god rapporteringskultur. Respondent tre säger så här: 
 

Jag kan inte påstå att det är aktuellt, det är inget man pratar om väldigt 

ofta. Det tycker jag inte. 

 

I respondents ett rederi har man ett krav på att skicka in minst två rapporter om near-miss varje 

månad. Han tycker detta är onödigt eftersom man ibland inte har något att rapportera, han 

utrycker sitt missnöje kring detta:  
 

Det är så att jag upplever det på ett lite negativt sätt, för att det är så att i 

genomsnitt så har varje fartyg två near misses i månaden, uppfyller inte fartyget 

detta, så frågar det här rederiet varför. Har jag ingenting att rapportera så har jag 

inget att rapportera, jag kan inte bara säga att för att genomsnittet är två så måste 

jag ha två. 

 

Respondent fyra menar att det är upp till var och en att arbeta aktivt för att förbättra 

rapporteringskulturen. Han utrycker också problem med att rapportera, att det blir en extra 

arbetsbörda och därför är det ingen som vill sätta sig ner och skriva en rapport.  

 
Nä, det är väldigt upp till var och en personligen. Det blir ju lite så där dumt 

för mig om jag vill jobba mer. Så det blir ju aldrig någon som sätter sig ner. 



 
 

 

Respondent tre instämmer i att rapporteringskulturen påverkas av arbetsbördan. Vill man 

upprätthålla en god rapporteringskultur måste man skära ner på onödigt pappersarbete och 

fokusera på viktigare rapportering, så som incidentrapportering.  

 
Dra ner på allt onödigt som vi upplever som onödigt pappersarbete 

och fokusera på de viktiga sakerna, så att man faktiskt har tid att göra 

en sådan här incidentrapportering. 

 

Erfarenhet i olika rederier 

 

Av de tillfrågade hade fyra utav fem respondenter erfarenhet från hur incidentrapportering och 

rapporteringskultur fungerar i andra rederier. Respondent ett har ingen erfarenhet om hur det 

fungerar i andra rederier. Respondent tre har mest erfarenhet och säger så här: 

 
Ja, det har jag, jag har nog varit i 10 st olika rederier dem senaste 20 åren, ISM 

har ju funnits i drygt 20 år, visst olika, dem som är bäst på det är färjor och 

passagerarrederier dem är mer heta på det. Man trycker mer på det där.  

 

 

Respondent fyra har upplevt en mycket stor skillnad mellan olika rederier. Han menar att i 

vissa rederier och på vissa båtar ska man bita ihop medan man på andra ska rapportera en 

incident eller near-miss direkt. Han utrycker sig så här: 

 

Ja väldigt stor skillnad på vissa båtar, det finns ju vissa ställen som, ”bit ihop du är 

sjöman” och vissa ställen säger, ”ah shit nä gå direkt och skriva vad du ska göra 

eller vad som hände”. 

 

Respondent två och fem instämmer med ovanstående respondenter och anser att det finns en 

stor skillnad mellan rederiernas attityd till inrapportering och rapporteringskultur. 



 

 4.4 Problem och förbättringar 

 

För att undersöka eventuell problematik med rapporteringen frågade vi om och i så fall vad för 

svårigheter de upplevt kring rapporteringen och vad de skulle vilja ändra för att uppmuntra fler 

rapporter. 

 

Rapporteringsproblem 

 

Av de tillfrågade svarar fyra av fem att de inte har upplevt några svårigheter med att rapportera 

in. Respondent två missuppfattar frågan och vi var tvungna att utesluta han svar. Respondent 

ett är den som har upplevt en viss svårighet med att rapportera, han tycker att det tekniska och 

att datorprogrammet kan vara svårt att förstå sig på. Så här säger han om det: 

 

Svårigheten ligger i så fall på själva softwaren vi har använder här ombord, jag 

tycker den är för krånglig, däremot har jag inte upplevt problem att skicka sådant 

eller att utfärda en near miss, det har jag aldrig fått negativ feedback, tvärtemot.” 

 

Respondenterna fyra och fem har inte upplevt några svårigheter med att rapportera, de säger att 

systemet är lättarbetat. Respondent tre anser att inrapporteringen i sig inte är några problem,  

han menar att problematiken ligger i den spiral som dras igång vid en incidentrapportering. Så 

här säger han om det: 

 
Man vill ju känna att man har tid också, idag är ju befälhavarna överhopade med 

pappersarbete precis som överstyrman och andrestyrman i vissa typer av fartyg. Så 

att man värjer sig nästan för att rapportera in i onödan för man vet vilken 

papperskvarn det sätter igång. Så att där har man ju en, vad ska man säga, ett litet 

stoppklack där alltså som hindrar en rent mental för att skriva rapporter som man 

kanske borde göra.  

 

Förbättringar 

 



 
 

Vi gav respondenterna möjlighet att ge förslag till förbättringar för att utveckla 

incidentrapporteringen och rapporteringskulturen till sjöss. Här svarade respondent ett och tre 

att man måste jobba hårdare mot en no blame culture och att minska onödigt pappersarbete så 

att man har tid att gör incidentrapportering. Respondent ett säger: 

 
Se till att verkligen den här no blame culture genomsyrar hela idéen. För mig 

skulle jag vilja ha en betydligt enklare form att rapportera. Det har blivit för 

mycket pappersarbete. 
 

Respondent tre tog upp att man måste jobba mot en no blame culture på ett bredare plan. 

Myndigheter måste gå högre upp i organisationer för att hitta en syndabock och inte bara jobba 

mot ombordanställda. Han instämmer senare med respondent ett, att pappersarbetet måste 

reduceras.   

 
Sett ur det internationella perspektivet så menar jag på att 

myndigheterna måste bli bättre på att gå högre upp i 

organisationerna när dem ska hitta syndabockar, inte bara gå på 

the ”soft target” ombord. 

 

Man vill känna att man har tid också, idag är befälhavarna 

överhopade med pappersarbete precis som överstyrman och 

andrestyrman i vissa fartyg. Så man värjer sig nästan för att 

rapportera i onödan för man vet vilken papperskvarn det sätter 

igång. 

 

Respondent fyra och fem vill se mer ansträngning från INSJÖ för att få fler att rapportera. 

Respondent fyra påpekar i olika meningar hur både INSJÖ och skolor måste bli mer aktiva: 

 
Man måste verkligen förklara att det är viktigt och sen när dem väl har 

förklarat att det är viktigt då måste de ju absolut ta tag i dem när de väl 

kommer. 

 

För att förbättra så måste ju folk veta att det kommer hända något om man gör 

det, sen måste ju folk förklara för andra hur man gör, svårare än så är det inte. 

 

Man får knappt lära sig det i skolan heller. 



 

 

Respondent fem instämmer: 

 
Jag tycker det skulle vara lite mer aktiv information från dem föreningar som 

har satt ihop det här med insjörapporteringar. Man kan väl skicka ut lite 

blanketter, lite dvd filmer. Det är inte så mycket information just kring hur 

man ska uppmuntra rapportering 

 

Respondent två är mest negativ till förändring och menar att det är en vanesak, precis 

som mycket annat till sjöss.  

 
Det är nog svårt att få till en ändring. Det är nog en vanegrej. Precis som när man 

fick elektroniskt sjökort så blev det en vanegrej till sist. 

 



 
 

5 Diskussion  

 

 5.1 Resultatanalys  

Syftet med studien var att undersöka hur arbetet med rapporteringssystemet INSJÖ efterföljs 

till sjöss. De huvudrubriker som diskuterades var analys av near-misses, huruvida no blame 

kulturen existerar samt för- och nackdelarna med rapportering. Resultatet grundar sig på det 

som framgått ur de intervjuer som gjorts med fartygsbefäl.  

 5.2 Metodanalys 

En kvalitativ forskningsmetod användes vid insamling av data, vilket visade sig gynnsamt. 

Ostrukturerade intervjuer gav en förståelse kring hur respondenterna resonerade. Att hålla 

telefonintervjuer medförde både för- och nackdelar. En fördel var tidseffektiviteten. Författare 

och respondenter behövde inte träffas personligen och således inte heller förflytta sig för att 

intervjun skulle kunna hållas. Att inte träffas personligen medförde dock högre krav på 

intervjutekniken. Det visade sig vara svårigheter med att i efterhand tyda en intervju som hölls 

med ett fartygsbefäl med brytning. Detta problem hade reducerats om intervjun gjorts med ett 

personligt möte. Svar som inte gav relevant information uteslöts i resultatet (Trost, 2005). Att 

respondenterna inte hade tillhandahållit någon förberedande information i relation till 

intervjun, visade sig vara effektivt då svaren blev spontana och kändes uppriktiga  

 

 5.3 Near-miss 

För att undersöka om respondenterna upplevde svårigheter att tolka begreppet near-miss 

ställdes frågor kring definition, betydelse och meningen med inrapportering av en near-miss. 

Det framkom av resultatet att respondenterna hade god kännedom om vad en near-miss var. 

Samtliga respondenter svarade att det var en nästan olycka som kunde äventyrat fartygets 

säkerhet eller vållat personskada. En tolkning och definition som stöds av IMOs definition av 

near-miss i deras ”Guidance on near-miss reporting” (IMO MSC-MEPC.7/Circ.7, 2008). 

Resultatet motstrider det som Erdogan  presenterar i sin studie, där han påpekar att begreppet 



 

near-miss kan skapa en tolkningsfråga som kan leda till förvirring om vad som skall 

rapporteras in (Erdogan, 2011). När frågan ställdes kring varför det är viktigt att rapportera in 

near-misses ställdes, svarade samtliga att det var för att höja säkerheten till sjöss samt att det är 

viktigt att dela med sig av sina misstag så att andra kan dra lärdom av dem. Resultatet får stöd 

av Erdogans (Erdogan, 2011) studie samt analys gjord av Nilsson (Nilsson, 2012).  

 5.4 No blame culture 

På frågan ”upplever ni en så kallad no blame culture” svarade samtliga att den har blivit bättre 

efter införandet av Insjö. Däremot svarade samtliga att de tyckte systemet fortfarande var långt 

ifrån fulländat. Resultaten visar liknelser med den studie som Withington (2006) gjort där det 

framförs att anklagelser om misstag eller near misses är personligt påverkande (Withington, , 

2006) . Flertalet är nöjda med rapporteringskulturen ombord på respektives fartyg, däremot när 

sjöfartsnäring diskuteras som helhet, anser respondenterna att mycket fortfarande kan göras. 

Samtidigt påpekar flera respondenter att rederierna inte arbetar märkbart för förbättring av 

inrapportering, utan det beror på befäl och kultur ombord. Uppdraget att få fram en no blame 

culture läggs då på kaptenen vilket tros vara anledningen till att det är så stor skillnad mellan 

olika fartyg och rederier.   

 5.5 Rapporteringskultur 

Ingen av respondenterna påstod sig ha svårt för att rapportera utöver en som klagar marginellt 

på rederiets rapporteringsmjukvara som ibland är bekymmersam. Precis som studier (Ellis, 

2005) visat så vill de flesta sjömän att pappersarbetet ska minskas, vilket också är fallet med 

near-miss- rapporteringarna. Den övergripande uppfattningen är att en stor ”flaskhals”, som en 

av respondenterna kallar det, är det pappersarbete som följer en Insjö rapport. Detta gör att vid 

tillfällen då respondenter varit trötta eller haft för mycket andra arbetsbördor har vikten av 

rapportering negligerats, eftersom man då tar på sig ytterligare en arbetsuppgift. Samtidigt är 

ingen av respondenterna emot INSJÖ-rapporteringen, utan resultatet bör uppfattas som att man 

önskar dra ner på annat pappersarbete och därmed ge utrymme för near-miss-rapportering. 

Skulle annat pappersarbete förenklas skulle man höja säkerheten både genom att minska 

arbetsbördan samt att man fick tid att lämna INSJÖ-rapporter för att förebygga kommande 

olyckor.Att dra ner på andra arbetsuppgifter skulle alltså öka säkerheten i dubbel bemärkelse. 

Studier  visar att när arbetsbördan ökar utan ökad bemanning och samma pressade tidsschema 

påverkas säkerheten negativt (Knudsen, 2009).  



 
 

 5.6 Slutsatser 

För att hela Insjö systemet ska fungera måste användarna veta vad en near-miss är. Den 

definition författarna fått av respondenterna har stämt överens med den som IMO publicerat i 

”Guidance on near-miss reporting” (IMO MSC-MEPC.7/Circ.7, 2008) och visar på att befälen 

har den grundliga kunskapen för att veta när och varför den ska skickas in. Detta talar emot det 

Erdogan  presenterar i sin studie där det understryks att definitionen kan bli feltolkad (Erdogan, 

2011). Den här studien skiljer sig på så sätt att Erdogans studie är gjord två år tidigare och är 

utförd med fler intervjuer hos både svenska och utländska sjöbefäl och manskap, dock hos 

färre rederier (Erdogan, 2011). Denna studie intervjuar enbart svenska sjömän i 

befälsbefattning vilket kan ge en något snävare bild. Den slutsats som kan dras från studien är 

att befäl i flera olika sjöfartssegment idag har kunskapen att kunna definiera grunden för en 

near-miss. Däremot är kunskapen sämre när det kommer till sjömän i matrosbefattning; något 

som även påpekas av respondenterna. Fler befäl skulle uppskatta ökat stöd från  Insjö med 

arbetet att få ut kunskap till manskap ombord.  

 

Vidare kan slutsatsen att no blame culture inom sjöfarten inte är tillräckligt utbredd för att få in 

rapporter om alla near-misses. Befälen i de olika rederierna är måttligt till mycket nöjda med 

kulturen ombord på deras nuvarande fartyg men understryker att de varit med om mycket värre 

kultur på andra fartyg. De understryker därmed att no blame culture inte är tillräckligt utbredd 

generellt sett inom sjöfarten. Samtidigt uppfattar flera respondenter att ansvaret anses ligga på 

fartygets kapten och egna besättning och inte hos rederierna som sällan eller aldrig anstränger 

sig för att bidra till no blame culture.  

 

Slutsatsen som kan dras av rapporteringssystemens för- och nackdelar är att man är nöjd över 

hur Insjö fungerar men att det snarare är annat pappersarbete som utgör ett hinder för near-miss 

rapportering. Near-miss-rapporteringar negligeras oftast på grund av kombinationen hög 

arbetsbörda, tuffa arbetsscheman och för låg bemanning. Befälen förespråkar near-miss-

rapportering men önskar ett effektivare sätt att sköta annat pappersarbete för att premiera near-

miss-rapportering.  

 



 

Slutsatsen är att Insjö är en bra och godkänd metod som uppskattas av sjöfartsnäringen till 

sjöss för att öka säkerheten ombord. Den kan dessutom vara med att inverka på en bättre no 

blame kultur. Att addera en ny arbetsuppgift till en redan tids påfrestat besättning, leder 

däremot till en negativ inverkan på Insjö rapporteringen. 

 5.7 Förslag till vidare forskning   

Vid arbetet med studien har nya frågeställningar uppkommit och intressanta 

diskussioner förts fram. Exempel är ”Hur ska man arbeta för att skapa en no 

blame culture ombord?” ”Är rapporteringskulturen annorlunda på fartyg 

med annan flagg och utländsk besättning?” ” Borde arbetet med att skapa en 

no blame kultur ligger hos ombordanställda eller hos rederiet?” Författarna 

uppmanar till fortsatt undersökning inom ämnet, för att få fra men 

ytterligare optimal och säker arbetsmiljö ombord.  
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Bilaga A – Intervjuguide  

Intervjufråga Resultatkategorier Diskussionskategorier 

Vad anser du var en near 

miss? 

Near miss Near miss 

Vet du varför en near miss 

skall rapporteras in? Utveckla. 

Har du upplevt svårigheter 

med att rapportera och i så fall 

vilka? 

Problem och 

förbättringar 

Rapporteringskultur 

Finns det något du skulle vilja 

ändra på för att uppmuntra till 

att fler rapportera? 

Är rapportering i ert rederi en 

kontinuerlig aktuell fråga? 

Rapporteringskultur 

Har ni olika erfarenhet hur 

rapporteringen sköts i olika 

rederier? 

Vad tror du är största 

anledningen till att inte alla 

near misses rapporteras? 

No blame culture No blame culture 

Vad brukar responsen från 

rederier och kolleger bli efter 

en inrapportering? 

Upplever du en så kallad no 

blame culture ombord? Det 

vill säga att det aldrig blir 

negativa påföljder på den som 

rapporterar? 





 
 





  33 



 

 
 

 


