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Abstrakt 

Fartygets beredskapsbåt är en viktig del i sjöräddningsarbetet för att till exempel rädda en 

nödställd person ur vattnet, men dessvärre sker olyckor i samband med användandet av denna. 

Syftet med detta arbete var att undersöka varför olyckor med beredskapsbåtar inträffar, genom 

att analysera haverirapporter om beredskapsbåtsolyckor ombord på fartyg med anknytning till 

Europa. 13 rapporter analyserades med hjälp av HFACS-MA-modellen. Metoden kategoriserar 

orsaker till olyckor och har givit en bild av vilka faktorer som varit de mest frekvent bidragande i 

de undersökta olycksfallen. Resultatet visade att fel och brister i konstruktionen (av till exempel 

dävert, krok och säkerhetsbrytare), otillräcklig eller obefintlig dokumentation inom organisationen 

(checklistor, manualer och instruktioner) och den fysiska arbetsplatsen (hur arbetsplatsen var 

utformad) var de främsta orsakerna till att olyckor med beredskapsbåtar inträffade. Av resultatet 

framgick även att kategorin förutsättningar, som till exempel yttre miljö och kommunikation, var 

en stor bidragande faktor. 
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Abstract   
The ship's rescue boat is an important part of search and rescue, for example to rescue a person in 

distress from the water, but unfortunately accidents happen in conjunction with the use of the boat. 

The purpose of this essay was to investigate why accidents with rescue boats occur by analyzing 

accident reports involving rescue boat accidents on ships with a connection to Europe. 13 reports were 

analyzed with the HFACS-MA model. The method categorizes the causes of accidents and has provided 

a picture of the factors that have been most contributory in the investigated accidents. The result 

showed that deficiencies in the design (for example davit, hook and breaker), insufficient or non-

existent documentation within the organization (checklists, manuals and instructions) and the function 

of the physical workplace, were the main reasons for why accidents involving rescue boats occur. The 

result also showed that the category preconditions, such as the external environment and 

communication, was a major contributing factor. 
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Förord 

När vi först beslutade att genomföra analyser av rapporter som grund för vårt examensarbete 

förväntade vi oss inte det engagemang och de lärdomar som arbetsprocessen har resulterat i. 

Trots vetskapen om de många tragiska händelserna i en stor del av materialet tedde det sig till en 

början platt i sitt rapportformat. I efterhand har arbetet ändock varit intressant och givande att 

göra trots det hemska i att olyckor sker, och det har givit oss större medvetenhet om vad som är 

viktigt att tänka på när man själv kommer ut i arbetslivet som befäl. Insikten om att säkerheten 

alltid måste gå först, och att det är något som kan krävas av alla medverkande parter och aktörer, 

har om möjligt blivit ännu djupare. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Per Nilsson som givit oss många bra tips, 

synpunkter och idéer under arbetets gång. 

Kalmar, april 2016 

Emelie Forsblom & Gabriella Ivarsson 
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Definitioner och förkortningar 

Beredskapsbåt                        Mindre båt som används för att plocka upp nödställda ur vattnet                 

                                                   eller leda sjöräddningsoperationer. Ska klara minst sex knop i fyra 

                                                   timmar. 

Broacha                                    När båten lägger sig okontrollerat på sidan mot vågorna 

Dävert                                      Lyftanordning för beredskapsbåten 

EMSA                                        European Maritime Safety Agency 

Fånglina                                   Ett rep som fästs mellan beredskapsbåtens för och fartygets sida för 

                                                   att hålla båten på plats 

HFACS-MA                               Human Factors Analysis and Classification System for Maritime   

                                                   Accidents 

Hypotermi                                Kroppstemperaturen sjunker under 35 grader vilket leder till att 

                                                  ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner inte kan upprätthållas 

IMO                                           International Maritime Organization 

LSA-koden                                Life Saving Appliances Code 

MCA                                         Maritime and Coastguard Agency 

SMS                                           Safety Management System 

Snabb beredskapsbåt            Beredskapsbåt som kan nå upp till 20 knop. Snabbare 

                                                   räddningsarbete. 

SOLAS                                       The International Convention for the Safety of Life at Sea 

STCW                                        Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

Why Because Graph              En graf som beskriver sambandet mellan olycksorsakerna 
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1 Bakgrund 

Fall överbord stod för sju procent av alla arbetsolycksfall ombord mellan åren 2011-2014. Nästan 

hälften av dem ansågs inträffa på grund av väldigt riskfyllda förhållanden (EMSA, 2015, ss. 39,42). 

Det är vid sådana händelser som beredskapsbåten kommer till användning. Efter olyckan med 

M/S Estonia, där många människor miste livet, utfärdades nya IMO-krav för beredskapsbåtar 

(MAIB, 2012, s.30). Ombord fanns inte tillräckligt med resurser för att plocka upp människor ur 

vattnet och de nya kraven skulle öka säkerheten. Det finns två typer av beredskapsbåtar, den 

”vanliga” och den snabbgående. De kan vara av fast konstruktion eller uppblåsbara 

(Transportstyrelsen, 2014). Övningar hålls regelbundet ombord för att besättningen ska ha god 

kännedom om hur de använder beredskapsbåten. Det har dock visat sig att beredskapsbåten kan 

utgöra en fara vid användning och övning om den inte hanteras på korrekt sätt. Det räcker med 

att googla 'rescue boat accident' så kommer flertalet olyckor upp. 

 

Syftet med beredskapsbåten är att rädda nödställda från vattnet och att leda sjöräddningsarbete. 

Regelverk uppdateras med jämna mellanrum för att öka säkerheten ombord. SOLAS och STCW är 

två konventioner som bidrar till detta. Enligt SOLAS kapitel 3 (2014) ska det på fartyg byggda efter 

1 juli 1998 finnas minst en beredskapsbåt och på passagerarfartyg över 500 grosstonnage ska det 

finnas en beredskapsbåt på varje sida, varav en ska vara en så kallad snabb beredskapsbåt. 

Beredskapsbåten ska vara placerad på en lämplig plats för sjösättning och upptagning och 

sjösättning ska kunna ske inom fem minuter. Bordningen ska gå så fort som möjligt. På 

passagerarfartyg ska det vara möjligt att borda båten när den är i stuvad position. 

Beredskapsbåtens position får inte hindra operationer av andra räddningsstationer i närheten. En 

uppblåsbar beredskapsbåt ska alltid vara uppblåst. Sjösättning ska kunna genomföras när fartyget 

gör en fart på max fem knop i lugnt vatten, har ett trim på upp till 10 grader och en slagsida på 

upp till 20 grader. Tiden från det att beredskapsbåten ska hissas upp från vattnet igen till dess att 

besättningen kan lämna båten med den nödställde får inte överstiga fem minuter. En livbåt kan 

vara en beredskapsbåt om alla krav ovan uppfylls.  

 

Varje månad ska beredskapsbåten, om möjligt, sjösättas och köras med sin, enligt 

mönstringslistan, utsedda besättning. Tiden mellan övningarna får inte överstiga tre månader. 

Varje vecka ska en visuell inspektion genomföras för att se till att båten är redo att användas. 

Bland annat ska krok, fall och motor kontrolleras. Fallet (vajern) ska bytas ut när det är 
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nödvändigt, men med max fem års mellanrum. För de delar som ständigt utsetts för stor nötning 

och som kan behövas bytas ut regelbundet ska reservdelar tillhandahållas. Det ska ombord på 

fartyget finnas checklistor och tidsschema för detta underhåll. Lista på reservdelar och 

instruktioner för underhåll ska finnas tillgängligt. Flaggstaten ska försäkra sig om att utrustningen 

är testad och uppfyller kraven i SOLAS. På fartyget ska det finnas en träningsmanual som beskriver 

utförandet av bland annat bordning, sjösättning, upptagning, stuvning och surrning. Manualen ska 

också innehålla instruktioner för användning av motorn, annan utrustning och funktioner hos 

beredskapsbåten och dävert. (SOLAS, 2014, kapitel 3) 

 

För att få köra beredskapsbåten krävs ett certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. 

På de fartyg där en snabbgående beredskapsbåt finns ombord ska minst två 

besättningsmedlemmar ha ett certifikat för snabb beredskapsbåt. Utbildningen för att erhålla 

dessa certifikat ska följa STCW:s krav. Besättningmedlem med certifikat för snabb beredskapsbåt 

ska kunna använda båten och dess utrustning för omedelbar sjösättning och sjöräddning. Han 

eller hon ska förstå hur vinschar, bromsar, fall, fånglina, kompensationssystem och annan 

utrustning fungerar. Säkerhetsförberedelser ska genomföras och beredskapsbåten ska kunna 

hanteras även i något sämre väder. (IMO, 2001) 

 

Att det ska finnas en beredskapsbåt är alltså ett lagkrav. Faller en besättningsmedlem eller 

passagerare överbord ska det finnas möjlighet att plocka upp denne. Det gäller även i de fall då 

andra fartyg behöver hjälp att plocka upp nödställda ur vattnet. Övningar med utrustningen är 

nödvändiga för att den ska kunna användas på rätt sätt när den väl behövs i skarpt läge. Men 

varför inträffar det olyckor när besättningen övar? Vad är det som går fel? Säkerhetsarbetet 

ombord går framåt hela tiden, så även när det gäller beredskapsbåtar. Ett exempel på ny teknik är 

nya kvalitétskrokar (Specialized Training Centre, 2013) som ska underlätta och förhindra olyckor 

vid sjösättning. Men trots framsteg sker det fortfarande olyckor i samband med användandet av 

beredskapsbåtar. Att utveckla tekniken är kanske inte hela lösningen eller kan det vara så att den 

nya tekniken inte fungerar tillfredställande? Vilka faktorer ligger bakom olyckorna - exempelvis 

handhavandefel, brister i underhåll eller en dålig organisation? Det är vad denna analys ska 

komma fram till. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att kategorisera de faktorer som orsakat olyckor som inträffat vid 

övning med och vid användning av beredskapsbåtar på fartyg med rederi eller flagg i Europa 

under de senaste 20 åren. 

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats:  

● Vilka faktorer är de främsta orsakerna till beredskapsbåtsolyckor?  

● Går det att finna ett mönster i olycksorsakerna, hur ser det i så fall ut? 

 

3 Teori och tidigare forskning 

3.1 Modeller för utredningsanalys 

Olycksanalyser har gjorts i över 30 år och IMO har gett ut praktiska riktlinjer, Amendments to the 

Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents (Resolution A.849(20)), för att 

systematiskt kunna analysera de faktorer som orsakat olyckorna. Riktlinjerna är till för att i 

framtiden kunna förhindra att samma olycka händer igen. De fokuserar inte enbart på mänskliga 

faktorer, som det lagts mycket vikt på tidigare (IMO,2000, ss. 2-3,17), utan även på organisationen 

ombord, arbets- och levnadsmiljö, fartyget, landverksamheten, yttre miljö och yttre förhållanden. 

Riktlinjerna som IMO tagit fram bygger på de teoretiska modellerna SHEL, Reasons GEMS och 

Rasmussens Taxonomy of Error. SHEL är en analysmetod uppbyggd på kategorierna Software 

(dokumentation), Hardware (den fysiska arbetsplatsen), Environment (miljön) och Liveware 

(mänsklig interaktion). Tanken bakom denna metod är att analysera olyckan genom att se hur de 

olika faktorerna integrerat med varandra. Hur människan påverkats av utrustningen och miljön 

omkring sig. GEMS (Generic Error Modelling System) och Taxonomy of Error är metoder skapade 

för att skilja på mänskliga fel baserade på kunskap och misstag (Chen et al. 2013, ss. 105-106). 

Med hjälp av IMO:s riktlinjer kan både direkta och indirekta faktorer fastställas men det finns 

ingen klar mall för hur orsakerna kan kategoriseras. 

 

HFACS (Human Factors Analysis and Classification System), är en analysmodell som utvecklades 

inom flyget under 1990-talet då flygplanen blivit så tekniskt säkra att det behövdes en ny metod 
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för att analysera de olyckor som uppkom. Det räckte inte längre med att kolla på de tekniska fel 

som uppstod utan man behövde även se till de mänskliga faktorerna (Shapell & Wiegmann, 2000, 

s.1). HFACS grundar sig i modellerna Swiss Cheese Model och SHEL. Swiss Cheese Model är en av 

de mest använda analysmetoderna för olyckor. Den konstruerar ett säkerhetsnät inom en 

organisation. Organisationen ska bygga på flera nivåer där riskerna hinner fångas upp innan de 

leder till en olycka. HFACS-modellen visade sig fungera väldigt bra inom flyget och började 

användas i stor utsträckning i Nordamerika och Europa (Chen et al. 2013, s. 105). 

 

Senare utvecklades HFACS för att fungera även inom den maritima sektorn. Benämningen blev då 

HFACS-MA, Human Factors Analysis and Classification System for Maritime Accidents. I grunden 

ligger HFACS, SHEL, Swiss Cheese Model och IMO:s rekommendationer. Modellerna slogs samman 

och anpassades till maritima olycksutredningar. De huvudkategorier som HFACS-MA bygger på är 

‘External Factors’, ‘Organisational Influences’, ‘Preconditions’, ‘Unsafe Supervision’ och ‘Unsafe 

Acts’. Orsakerna till olyckan kategoriseras utefter huvudkategorierna för att sedan delas in i 

ytterligare underkategorier. Med hjälp av kategorierna kan ett samband skönjas mellan 

faktorerna som lett till olyckan. Utifrån kategoriseringen kan sedan en Why Because Graph 

utformas. Denna beskriver vilka faktorer som ledde till vad under olycksförloppet (Chen et al. 

2013, s. 105-106). En lista över samtliga kategorier med förklaring och översättning hittas i Bilaga 

14. 

 

3.2 Tidigare forskning 

De faktorer som haft störst inverkan på olyckor ombord på fartyg är enligt flera tidigare studier 

brister i kommunikation, handledning, organisation, planering och felaktigt tagna beslut. Det som 

kommer presenteras här är resultat från studier gjorda av Chauvin et al. (2013), Akyus och Celik 

(2014), Melander och Thomasson (2014), Ekeroth och Erngård (2015), och Mazaheri et al. (2015). 

Chauvin har i sin studie analyserat 27 kollisionsolycksrapporter med hjälp av HFACS-modellen. 

Akyus och Celik beskriver HFACS-CM-modellen genom att de analyserat en olycka som inträffat 

vid en övning med livbåt. Melander och Thomasson skrev ett examensarbete vid 

Linnéuniversitetet bestående av kvalitativa innehållsanalyser av 15 olyckor i samband med övning 

med konventionell livbåt. Ekeroth och Erngård använde HFACS-MA-modellen för att analysera 14 

olycksfall vid bogsering, också detta i ett examensarbete skrivet vid Linnéuniversitetet. Mazaheri 

presenterar i sin studie en analys av 115 olycksrapporter och 163 incidentrapporter för 

grundstötning med hjälp av HFACS-Ground-modellen. 
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Bristande handledning är den störst bidragande faktorn till bogserbåtsolyckor enligt Ekeroth och 

Erngård (2015). Det kan innebära att det inte finns någon person utsedd för att bevaka helheten 

under operationen eller bristfällig träning för besättningen. Brister i instruerande och planering 

faller också under denna kategori. Otillräcklig handledning kommer även i Akyus och Celik (2014) 

och Mazaheri et al. (2015) studier högt upp i listan av bidragande faktorer. Planering kan ses som 

A och O. Det ska finnas en plan för mer eller mindre allt ombord. Den ansvarige för operationen 

har även till uppgift att genomföra en riskbedömning. Ofta säger fartygets SMS att en 

riskbedömning för varje ny aktivitet ska genomföras. Ekeroth och Erngård (2015) kommer i sitt 

arbete fram till att det borde ges mer tid åt riskbedömning. 

 

Det är dock sällan som all skuld kan läggas på enbart handledaren. Ofta ligger det en dåligt 

fungerande organisation bakom, antingen ombord eller i land. I Akyus och Celik (2014) och 

Ekeroth och Erngårds (2015) studier visar sig organisationen vara en av de större bidragande 

faktorerna till olyckor. De checklistor och manualer som finns kräver uppdatering och framförallt 

att besättningen ombord använder dem. Alla tidigare nämnda studier har kommit fram till att 

besättningen ofta saknar tillräcklig kunskap. Checklistor och manualer ska till viss mån täcka 

denna bristande kunskap men systemet fallerar om de inte används, används fel eller är 

utformade på fel sätt. I Melander och Thomassons (2014) arbete framgår att den ‘Mänskliga 

faktorn’ var den största huvudkategorin av orsaker till olyckorna. En av de mest frekvent 

förekommande undergrupperna var otillräcklig kompetens och Melander och Thomasson (2014) 

menar att många av undergrupperna i deras arbete på ett eller annat sätt kan härledas till 

mänskligt felhandlande.  

 

Goda förutsättningar minskar risken för att en olycka inträffar. Akyus och Celik (2014) har i sina 

analyser kommit fram till att ‘Förutsättningar’ är den största bidragande faktorn. Underkategorier 

inom ‘Förutsättningar’ är bland annat besättningens fysiska och psykiska form, arbetsplatsens 

utformning, yttre miljö (vågor, trafik etc.) och kommunikation. Chauvin et al. (2013) skriver i sitt 

arbete att dålig sikt varit en bidragande faktor vilket faller under kategorin yttre miljö. Det nämns 

även att utrustning har använts på fel sätt eller inte alls. Det faller också under kategorin 

förutsättningar. Mazaheri et al. (2015) och Ekeroth och Erngård (2015) håller med om att 

förutsättningar är en stor bidragande faktor. Arbetsplatsens fysiska form kräver ett bra underhåll 

för att hållas i gott skick. Melander och Thomasson (2014) har i sitt resultat kommit fram till att 

underhållet är eftersatt och att okunskap kan leda till dåligt underhåll vilket i sin tur kan leda till 

att exempelvis en vajer brister.  
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Återkommande i alla studier är den bristande kommunikationen. Det finns många olika faktorer 

som leder till bristfällig kommunikation. Det kan vara dålig täckning vid användning av 

radiokommunikation, missförstånd mellan besättningsmedlemmar eller att information inte 

meddelas ut som den borde. Extra tydligt märktes denna faktor i Mazaheri et al. (2015) arbete där 

bristande kommunikation visat sig vara ett av de större problemen.  

 

Osäkra handlingar är även det en kategori som alla studier enats om är en bidragande faktor. 

Besättningsmedlemmar som av misstag eller på grund av dålig uppmärksamhet handlat fel. Både 

Chauvin et al. (2013) och Mazaheri et al. (2015) nämner felaktigt tagna beslut som en stor 

bidragande faktor till att olyckor sker. När tiden är knapp är det väldigt lätt att ta för snabba och 

felaktiga beslut. Där kommer förberedelser och planering in i bilden igen. Med en bra genomförd 

planering kan felaktiga beslut undvikas. 

 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Metoden valdes för att den är uppbyggd av flera olika modeller vilket fångar upp de flesta 

faktorer som kan ha lett fram till en olycka. Förutom kategorisering av faktorerna ritades även en 

Why Because Graph upp för varje olycksfall för att beskriva sambandet mellan faktorerna som 

givit upphov till olyckan. Det blir då lättare för läsaren att följa olycksförloppet (Chen et al. 2013, s. 

109). 

 

Det svåra med HFACS-MA-modellen var att förstå innebörden av alla kategorier. Det tog tid att 

sätta sig in i metoden och att placera faktorerna under rätt kategori. Kategorierna benämns på 

engelska för att inte ändra dess betydelse, men förklaring på svenska finns löpande i texten. Ett 

förslag på översättning finns i Bilaga 14. Förkortningarna som använts för kategorierna, till 

exempel UA för ‘Unsafe Acts’, är hämtade ur arbetet Dragen och sänkt (Ekeroth och Erngård, 

2015). 
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4.2 Urval och insamling av haverirapporter 

De haverirapporter som använts skulle uppfylla kriteriet att vara publicerade på 

haverikommissioners hemsidor på internet. För att begränsa arbetets omfattning skulle 

rapporterna vara skrivna inom de 20 senaste åren och fartygen i fråga skulle ha europeisk flagg 

eller ägas av ett europeiskt rederi. Olyckan kan dock ha inträffat var som helst i världen. För att 

det skulle vara möjligt att analysera haverirapporterna krävdes att de var publicerade på engelska 

eller svenska. Insamlingen av rapporter pågick mellan november 2015 och februari 2016. 

Rapporter publicerade efter denna period har inte att tagits med i arbetet. Enskilda personer och 

rederi har inte att nämnts vid namn, men fartygsnamn, flaggstat, fartygstyp och olycksår 

beslutades att nämnas eftersom det inte skapar någon etisk konflikt då den informationen redan 

finns publicerat i offentliga rapporter. 

 

För att hitta haverirapporter användes först och främst en lista över haverikommissioner i Europa 

(EMSA, 2015). Med hjälp av listan kunde länkar följas för att komma till respektive lands 

haverikommission. Dessvärre fick många kommissioner strykas i det skedet då hemsidan inte 

fanns tillgänglig på engelska. De olyckor inom urvalet som skett utanför Europa söktes fram med 

hjälp av sökmotorn Google. Då användes lämpliga sökord som till exempel 'marine investigation 

report' eller ‘department of transportation’ tillsammans med namnet på landet. Till hjälp 

användes även en lista över medlemsländer i IMO som kunde tänkas ha publicerat 

haverirapporter på engelska (Ekeroth och Erngård, 2015, Bilaga 17). För att hitta rapporter på 

haverikommissionernas hemsidor användes deras databas för publicerade rapporter eller 

hemsidans sökmotor. För att hitta rapporter över olyckor med beredskapsbåtar gjordes en 

bedömning utifrån titel och sammanfattning. Föll rapporten inom ramen för valda kriterier 

sparades den för att sedan analyseras. 

 

Eftersom sökandet i många fall inte nådde längre än till haverikommissionens hemsida då den inte 

fanns tillgänglig på engelska innebär det att det kan finnas fler rapporter än de som kunde 

användas till detta arbete. Det finns också en möjlighet att haverikommissioner utanför Europa 

inte hittades via sökning gjord på internet. Nedan finns en lista över de haverikommissioner där 

relevanta rapporter hittades. 
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       Tabell 1: Lista över haverikommissioner med relevanta rapporter 

Land Haverikommission Hemsida Antal hämtade 
rapporter  

Australien 
 

  

Australian Transport Safety 
Bureau 

http://www.atsb.gov.
au/publications/safet
y-investigation-
reports.aspx (2016-
01-27) 

1 

   

Danmark Danish Maritime Accident 
Investigation Board 

http://www.dmaib.co
m/Sider/CasualtyRepo
rts.aspx (2016-01-27) 

1 

Finland Safety Investigation Authority of 
Finland 

http://turvallisuustutk
inta.fi/en/index/tutkin
taselostukset/vesiliike
nneonnettomuuksient
utkinta/tutkintaselost
uksetvuosittain.html 
(2016-01-27)  

1 

Tyskland Federal Bureau of Maritime 
Casualty Investigation 

http://www.bsu-
bund.de/EN/publicati
ons/Investigation%20
Reports/investigation
_report_node.html 
(2016-01-27) 

1 

Malta Marine Safety Investigation Unit https://mti.gov.mt/en
/Pages/MSIU/Marine-
Safety-Investigation-
Unit.aspx (2016-01-
27) 

1 

Sverige Swedish Accident Investigation 
Authority 

http://www.havkom.s
e/en/investigations 
(2016-01-27) 

1 

UK Marine Accident Investigation 
Branch 

https://www.gov.uk/g
overnment/publicatio
ns (2016-01-27) 

6 

 

 

 

 

http://www.atsb.gov.au/publications/safety-investigation-reports.aspx
http://www.atsb.gov.au/publications/safety-investigation-reports.aspx
http://www.atsb.gov.au/publications/safety-investigation-reports.aspx
http://www.atsb.gov.au/publications/safety-investigation-reports.aspx
http://www.dmaib.com/Sider/CasualtyReports.aspx
http://www.dmaib.com/Sider/CasualtyReports.aspx
http://www.dmaib.com/Sider/CasualtyReports.aspx
http://turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain.html
http://turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain.html
http://turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain.html
http://turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain.html
http://turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain.html
http://turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain.html
http://www.bsu-bund.de/EN/publications/Investigation%20Reports/investigation_report_node.html
http://www.bsu-bund.de/EN/publications/Investigation%20Reports/investigation_report_node.html
http://www.bsu-bund.de/EN/publications/Investigation%20Reports/investigation_report_node.html
http://www.bsu-bund.de/EN/publications/Investigation%20Reports/investigation_report_node.html
http://www.bsu-bund.de/EN/publications/Investigation%20Reports/investigation_report_node.html
https://mti.gov.mt/en/Pages/MSIU/Marine-Safety-Investigation-Unit.aspx
https://mti.gov.mt/en/Pages/MSIU/Marine-Safety-Investigation-Unit.aspx
https://mti.gov.mt/en/Pages/MSIU/Marine-Safety-Investigation-Unit.aspx
https://mti.gov.mt/en/Pages/MSIU/Marine-Safety-Investigation-Unit.aspx
http://www.havkom.se/en/investigations
http://www.havkom.se/en/investigations
https://www.gov.uk/government/publications
https://www.gov.uk/government/publications
https://www.gov.uk/government/publications
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4.3 Tillvägagångssätt vid rapportanalys 

De rapporter som samlades in analyserades först enskilt. Rapporterna lästes igenom och de 

orsaker eller faktorer som hittades för olyckan antecknades. Därefter analyserades varje rapport 

gemensamt för att komma överens om vilken HFACS-MA-kategori som varje orsak skulle placeras 

under. Inga egna slutsatser kring orsaker har dragits. Endast den information som fanns tillgänglig 

i rapporten har tagits med vid analyseringen. Det minskar risken för att analysen utförts på ett 

felaktigt eller subjektivt sätt. Eftersom arbetet inriktades på orsakerna till varför olyckan skett är 

det bara den delen av rapporten som har blivit analyserad. Det som hände före olyckan, till 

exempel förberedelser inför övning, kan vara väsentligt för arbetet men inte vad som hände efter 

att olyckan inträffat. När alla olycksorsaker hade kategoriserats sammanfattades dessa i en lista 

tillsammans med en kort sammanfattning av rapporten. En Why Because Graph (Chen et al. 2013, 

s. 109) ritades upp över kategorierna för att tydligt visa hur orsakerna till olyckan samverkat. 

Rapportanalyserna utgör bilagor i detta arbete innehållande fartygsfakta, olycksklassifikation 

enligt IMO (EMSA, 2014), sammanfattning av olyckan, analys med kategorisering efter HFACS-MA-

modellen, Why Because Graph och referens. 

 

För att läsaren lätt ska kunna följa med i analysen har huvudkategorier och underkategorier 

benämnts med en förkortning. Förkortningen utgör de första bokstäverna i kategoriens namn. 

'External Factors' förkortas då EF och underkategorierna förkortas EF1, EF2 och så vidare. När 

samma underkategori använts flera gånger förkortas de EF1(1), EF1(2). Denna metod är hämtad 

ur examensarbetet Dragen och sänkt (Ekeroth och Erngård, 2015). Samma förkortningar har även 

använts i Why Because Graphen. Samtliga kategorier och förkortningar kan hittas i Bilaga 14. 

 

När alla rapporter hade analyserats sammanställdes resultatet. Resultatet visar en procentuell 

fördelning av de faktorer som lett till olyckorna. HFACS-MA-modellen beskriver bara vilka 

kategorier som är de mest bidragande till olyckorna och inte de specifika orsakerna till olyckorna. I 

resultatdelen går det att utläsa den procentuella fördelningen av huvudkategorierna samt en 

procentuell fördelning av alla underkategorier. 
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5 Resultat 

I resultatet redovisas huvudkategorierna och underkategorierna för de 13 olyckor som 

analyserats. Analyserna av respektive rapport finns att läsa i Bilaga 1-13. Totalt har 89 faktorer 

kategoriserats och den procentuella fördelningen presenteras i Figur 1-6. Förklaring och 

översättning av samtliga kategorier finns i Bilaga 14. 

 

HFACS-MA Huvudkategorier 

Cirkeldiagrammet i Figur 1 presenterar fördelningen mellan huvudkategorierna. Den största 

kategorin var ’Preconditions’ med 41,5%, innehållande bland annat dokumentation, den fysiska 

arbetsplatsen och mänsklig interaktion. Därefter kom ’External Factors’ och ’Unsafe Supervision’ 

båda med 23,6%.  ’External Factors’ fångar upp luckor i lagstiftning och konstruktionsbrister 

medan ’Unsafe Supervision’ behandlar brister som otillräcklig tillsyn och olämplig planering. 

 

     
       Figur 1: Cirkeldiagram över HFACS-MA huvudkategorier. 
 
 

External Factors 

Huvudkategorin ’External Factors’ stod för 23,6% av det totala antalet faktorer, vilket betyder att 

den tillsammans med ’Unsafe Supervision’ var den näst största kategorin.  

Underkategorin ’Design Flaws’ (EF3), innefattade orsaker såsom att konstruktionen eller designen 

av båt och dävert inte fungerade tillfredställande, stod för 15,7% av det totala antalet faktorer. 

Orsaker såsom förbiseende av landbaserade aktörer föll under ’Administration Oversights’ (EF2) 

och stod för 5,6% av det totala antalet faktorer. ’Legislation Gaps’ (EF1) representerade 2,2% av 

det totala antalet faktorer och innefattar bland annat otydlighet i lagtexter.            
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     Figur 2: Stapeldiagram över HFACS-MA huvudkategori ’External Factors’. 

 

Organisational Influences 

Huvudkategorin ’Organisational Influences’ stod för 3,4% av det totala antalet faktorer, vilket 

medför att det var den kategori som förekom minst frekvent som olycksorsak. Underkategorin 

’Organisational Process’ (OI3) stod för 2,2% av det totala antalet faktorer och består av problem 

såsom bristfälliga förkunnade standardrutiner. Hantering av resurser, ’Resource Management’ 

(OI1), stod för 1,1% av faktorerna medan ’Organisational Climate’ (OI2), under vilka 

organisationens arbetsklimatsproblem hade fallit, var helt orepresenterad i det totala resultatet. 

 

   
      Figur 3: Stapeldiagram över HFACS-MA huvudkategori ’Organisational Influences’. 

 

Unsafe Supervision 

Huvudkategorin ’Unsafe Supervision’ stod för 23,6% av det totala antalet faktorer, vilket betyder 

att det var den näst största tillsammans med kategorin ’External Factors’. 

Underkategorin ’Inadequate Supervision’ (US1) stod för 14,6% och där under faller bland annat 
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orsaker såsom otillräcklig träning och ovana. Orsaker under ’Planned Inappropriate Operation’ 

(US2) kan vara exempelvis negligerande av risker eller frånvaro av riskanalys och stod för 7,9% av 

det totala antalet faktorer. ’Supervisory Violations’ (US4), avsteg från föreskrifter, stod för 1,1% av 

det totala antalet faktorer och ’Failure to Correct Known Problem’ (US3) förekom enligt 

analyserna aldrig som orsak i någon av rapporterna. 

 

   
      Figur 4: Stapeldiagram över HFACS-MA huvudkategori ’Unsafe Supervision’. 

 

Preconditions 

Huvudkategorin ’Preconditions’ stod för 41,5% av det totala antalet faktorer, vilket betyder att 

det var den i särklass största huvudkategorin. Underkategorin ’Software’ (P2) inkluderande bland 

annat fel relaterade till manualer och dokumentation stod för 15,7% av det totala antalet 

faktorer. ’Hardware’ (P3) stod för 15,7% och i denna kategori återfinns problematik som har med 

arbetsplatsens utformning att göra. ’Physical Environment’ (P4), påverkan från yttre miljön såsom 

väder och buller, stod för 5,6% och ’Liveware’ (P6), mänsklig interaktion såsom missförstånd, stod 

för 4,5%. ’Condition of Operator’ (P1), exempelvis trötthet eller missbruk, och ’Technological 

Environment’ (P5) som utformning av hamnar, farleder med mera stod båda för 0% av det totala 

resultatet.   
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       Figur 5: Stapeldiagram över HFACS-MA huvudkategori ’Preconditions’. 

 

Unsafe Acts 

Huvudkategorin ’Unsafe Acts’ stod för 7,9% av det totala antalet faktorer, vilket medför att det 

var den näst minsta huvudkategorin. I underkategorin ’Skill-Based Error’ (UA1) samlas orsaker 

som oförstånd eller ouppmärksamhet och dessa stod för 3,5% av det totala antalet faktorer. 

’Routine Violations’ (UA4), överträdelser som sker rutinmässigt, stod för lika många procent. 

’Rule-Based Mistakes’ (UA2), tolkningsfel, stod för 1,1%. Underkategorierna ’Knowledge-Based 

Mistakes’ (UA3), misstag på grund av otillräcklig kunskap, och ’Exceptional Violations’ (UA5), 

överträdelser som sker i undantagsfall, stod båda för 0% av det totala resultatet. 

 

   
      Figur 6: Stapeldiagram över HFACS-MA huvudkategori ’Unsafe Acts’. 
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De underkategorier inom vilka flest faktorer kategoriserats var ’Design Flaws’ (EF3), ’Software’ 

(P2) och ’Hardware’ (P3). Alla representerar 15,7% vardera av det totala antalet faktorer. De 

underkategorier som inte alls iakttagits var ’Organisational Climate’ (OI2), ’Failure to Correct 

Known Problem’ (US3), ’Technological Environment’ (P5), Condition of Operator’ (P1), 

’Knowledge-Based Mistakes’ (UA3) och ’Exceptional Violations’ (UA5). 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att kategorisera de faktorer som lett till beredskapsbåtsolyckor och komma 

fram till vilka faktorer som är de främsta orsakerna till olyckorna samt om det går att finna ett 

mönster. Huvudkategorin ’Preconditions’, förutsättningar, blev i särklass den största med 41,5% 

av det totala antalet faktorer. Det som till största del bidragit till det är underkategorierna 

’Software’ och ’Hardware’ som är två av de tre mest förekommande faktorerna som orsakar 

olyckor med beredskapsbåtar. Akyus och Celik (2014) kom även dem fram till att förutsättningar 

var den största bidragande faktorn i deras analys av en livbåtsolycka. Det är dock svårt att se ett 

tydligt mönster till varför beredskapsbåtsolyckor inträffar då det är en stor spridning bland 

faktorerna. De tre största underkategorierna var ‘Design Flaws’ (inom huvudkategorin ‘External 

Factors’), ‘Software’ och ‘Hardware’, vilka står för konstruktionsfel, problem med dokumentation 

och arbetsplatsens utformning. De tre kategorierna stod för lika många procent vardera och det 

är därför svårt att peka ut en specifik orsak som oftare leder till beredskapsbåtsolyckor. Att just 

dessa tre kategorier visade sig vara störst var ej överraskande då både båt, dävert och procedurer 

är saker som alltid ingår i en beredskapsbåtsoperation och sannolikheten för att en av dessa 

faktorer skulle leda till en olycka är därför stor. Det som går att utläsa av resultatet är att 

‘Preconditions’, förutsättningarna, har störst påverkan på olyckorna. Det handlar främst om saker 

som går att åtgärda ombord. Utifrån analysresultatet går det därför att kort sammanfatta vad som 

kan göras. Fartygets SMS och underhållsprogram ska vara uppdaterat och användas på ett korrekt 

sätt. Rätt utrustning ska användas och ett större ansvar bör tas av de som ansvarar för 

beredskapsbåtens övningar. Det är upp till besättningen men också rederiet att se till att 

förutsättningar för tillämpning av säkerhetsrelaterade åtgärder och utrustning finns ombord, men 

också att det faktiskt används och utnyttjas i praktiken.  
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Jämförs resultaten i de tidigare studierna (se kapitel 3.2) med varandra och med resultatet i denna 

studie går det inte att finna någon riktig gemensam nämnare mellan dem alla. Då de flesta bygger 

på samma metod används samma kategorisering men de mest bidragande faktorerna i resultatet 

skiljer sig åt mellan studierna. Det finns liknande resultat vilket tas upp i detta kapitel men 

analyserna i denna studie bedöms inte ha givit någon djupare bild av vad som orsakar olyckor 

ombord på fartyg. De 13 analyser som gjorts har dock givit en bild av vilka faktorer som orsakat 

olyckor med beredskapsbåtar. Studien behandlar olyckor inträffade de senaste 20 åren och då de 

tre största bidragande faktorerna ‘Design Flaws’, ‘Software och ‘Hardware’ tillsammans 

motsvarade 47,1% av det totala antalet faktorer ger det en fingervisning om varför olyckor med 

beredskapsbåtar inträffar. 

 

I detta arbete återfinns dokumentationen som orsak inom underkategorin ‘Software’ som var en 

av de störst bidragande faktorerna. För att organisationen ska fungera krävs dokumentation av 

vad som skett och vad som ska hända. Detta regleras till stor del i fartygets SMS. Analyserna har 

kommit fram till att SMS:en ofta är bristfällig. Enligt flera av rapporterna framgår det att det 

saknas utförliga instruktioner över beredskapsbåtens användning, vilket leder till att besättningen 

inte har möjlighet att läsa sig till hur beredskapsbåten fungerar. I vissa fall stämde instruktionerna 

i SMS:en och instruktionerna på plats vid beredskapsbåten ej överens med varandra. 

Träningsmanualen ombord skulle i stället kunna innehålla tydliga bilder med förklarande text som 

är lätt att förstå. Det finns exempel i detta arbete där träningsmanualen bestod av kopierad text 

från SOLAS. Det säger väldigt lite om hur beredskapsbåten ombord på ett visst fartyg fungerar, då 

det finns många olika modeller och typer av utrustning. Akyus och Celik (2014) och Ekeroth och 

Erngård (2015) studier visade också på att brister i dokumentationen var en bidragande faktor. 

Även om besättningen, efter utbildning och övningar, besitter en viss kunskap så är det viktigt att 

det finns dokumentation att gå tillbaka till, dels för ny besättning som kanske inte hanterat 

samma utrustning innan, men också för ordinarie besättningsmedlemmar som säkerhet och 

referens. 

 

En underkategori som också är förknippad med dokumentation är ‘Organisational Process’, 

arbetsmetod inom organisationen. Den stod endast för 2,2% av det totala antalet orsaker men 

belyser frånvaron av standardrutiner för genomgång och instruering innan sjösättning av 

beredskapsbåten. Med hjälp av standardrutiner skulle planeringen kunna underlättas. Enligt 

resultatet stod olämplig planering, ‘Planned Innappropriate Operation’, för 7,9%. De ansvariga för 

beredskapsbåtsövningar ombord bör ges rätt förutsättningar och utrustas med riktigt material för 
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att genomföra en korrekt genomgång. Bra exempel är standardrutiner för hur en genomgång ska 

gå till eller en klar beskrivning över arbetsfördelningen. Det är åtgärder som är förhållandevis lätta 

att genomföra ombord för att minska risken för olyckor. Analyserna gjorda i detta arbete visar 

också på att en riskbedömning bör genomföras innan operationerna för att öka säkerheten, vilket 

också det hamnar inom kategorin ‘Planned Innappropriate Operation’. Det har i rapporterna visat 

sig göras alltför sällan, vilket även Ekeroth och Erngård (2015) kommit fram till. Att avsätta tid till 

att gå igenom säker hantering och risker med operationen kan komma att leda till säkrare 

övningar och användning då besättningen vet vad som kan hända och vad som förväntas av dem. 

Riskbedömning och riskanalys faller under kategorin ‘Unsafe Supervision’ i resultatet.  

 

Underhållsprogrammen visade sig sakna information. Bland annat om reservdelar och vad som 

skulle kontrolleras vid inspektion, vilket bland annat lett till att konstruktionen i flera fall givit vika 

på grund av bristfälligt underhåll. Men konstruktionen har inte fungerat otillfredsställande endast 

på grund av bristfälligt underhåll. ‘Hardware’, utformning av arbetsplatsen, komplicerade i många 

fall operationen. Kranen täckte synen för den som opererade denna, vajrar fastnade eller halkade 

av vajerhjul och komponenter var monterade på fel sätt. Detta är allvarliga problem då det direkt 

kan leda till olyckor i form av fall, och dessutom inte alltid är något som besättningen direkt kan 

råda över. Underkategorin ’Design Flaws’  är starkt förknippad med arbetsplatsens utformning, 

vilket också kan ses på resultatet då ‘Design Flaws’ och ‘Hardware’ svarade för lika många 

procent. Det borde vara en självklarhet att konstruktionen (däverten) för en beredskapsbåt ska 

vara konstruerad på ett sådant sätt att olyckor inte ska kunna ske, men så ser det alltså dessvärre 

inte ut idag. Det finns många komponenter inblandade som var och en kan orsaka problem. Här 

kan lagstiftningen bli bättre. De analyserade rapporterna visar på tillfällen då lagstiftningen kan bli 

hårdare, som att både STCW-godkänd beredskapsbåtsutbildning och LSA-koden lämnar övrigt att 

önska vad gäller tydlighet och omfattning. ’Legislation Gaps’ svarade trots det inte för något större 

bidrag till olyckorna. En tolkning som kan göras utifrån detta resultat är att det inte räcker att 

ändra lagarna. Det krävs mer än så för att minska risken för beredskapsbåtsolyckor. Framförallt 

kan regler och rutiner ombord ses över för att efterfölja den lagstiftning som redan finns.  

 

Lagstiftningen kan alltså bli bättre vad det gäller utbildning av besättningen till beredskapsbåtar 

enligt det resultat studien visar på. STCW har idag krav på vad som ska ingå i sådan utbildning men 

av analyserna att döma besitter inte alltid besättningen tillräcklig kunskap. Utbildningen kan vara 

en orsak. En annan orsak kan vara att det ges för lite träning ombord. Om fartygen antas följa de 
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lagar och regler som finns gällande övningar och intervallet dem emellan, ska övningarna ske med 

jämna mellanrum och det är då inte där problemet ligger. Problemet är i stället att det under 

övningarna ges för kort eller bristfällig genomgång. Den person som har ansvar för övningen går 

inte igenom ordentligt hur operationen ska genomföras och när gruppen inte pratat ihop sig innan 

kan det lätt bli missförstånd under själva operationen.  Det är viktigt att gå igenom innan vem som 

ska göra vad. Det är inte bara denna undersökning som kommit fram till detta problem, Akyus och 

Celik (2014), Melander och Thomasson (2014), Mazaheri et al. (2015) och Ekeroth och Erngård 

(2015) har i sina studier också kommit fram till att besättningen saknar tillräcklig kunskap, vilket 

förstärker betydelsen av problemet. Men även då en genomgång hållits innan övning kan misstag 

ske. Exempel på det finns i en rapport där andrestyrman missuppfattat sin uppgift och utfört den 

på ett felaktigt sätt, vilket lett till skador på båda människa och båt. Ett annat exempel är att 

fånglinan lossas före fallkroken vid sjösättning av beredskapsbåten. Mänsklig interaktion 

‘Liveware’  och ‘Inadequate Supervision’ är underkategorier som båda behandlar denna typ av 

problem. Tillsammans utgör de 19,1%, vilket motsvarar nästan en femtedel av det totala antalet 

faktorer. Frågan är hur den som ansvarar för operationen av beredskapsbåten kan bli bättre på att 

kommunicera och få alla inblandade att ta övningen och säkerheten kring operationen på större 

allvar.  

 

En god kommunikation skulle kunna kompensera för bristfällig genomgång innan operationen 

men det har visat sig finnas svårigheter även med kommunikationen. Kommunikation hamnar 

under kategorin ‘Liveware’ som motsvarade 4,5% av det totala antalet faktorer. Oljud i form av 

motorljud och buller kan störa kommunikationen likaså långa avstånd, vilket det ofta är emellan 

besättningen ombord på fartyget och besättningen ombord på beredskapsbåten. Radio är i många 

fall en lösning, men det fungerar inte heller problemfritt då denna typ av kommunikation har sina 

egna felkällor.  

 

‘Administrational Oversights’ representerade 5,6 % av det totala resultatet. Denna underkategori 

omfattar bland annat förbiseende som gjorts av externa aktörer som landbaserade servicefirmor 

eller tillverkare och okunskap hos servicepersonal. I fyra olyckor har detta varit bidragande 

faktorer, till exempel att en servicefirma monterat ett vajerhjul i fel storlek. Men trots att det inte 

är överrepresenterade faktorer är det orsaker som ändock är viktiga att åtgärda, då man gärna 

förutsätter att företag som jobbar med en viss typ av kontroller och baserar sin verksamhet på 

detta, vet precis vad de gör. Problematik relaterat till externa aktörer underminerar förtroendet 
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för deras kompetens och man kanske börjar ifrågasätta deras auktoritet och syftet med att 

anställa firmor. Likt underkategorin ‘Hardware’ är ‘Administrational Oversights’ något som skulle 

kunna bli allvarligt då det inte är något som besättningen ombord har direkt kontroll över. 

 

Resultatet av arbetet påvisar att klimatet ombord, ‘Organisational Climate’, inte har någon 

inverkan alls på olyckor med beredskapsbåtar. Rapporterna visar alltså på att det inte funnits 

något problem mellan olika kulturer, oenighet eller en dålig arbetsatmosfär när det kommer till 

användandet av beredskapsbåten. Infrastruktur, ‘Technological Environment’, i form av hamnar 

och farleders utformning är också en kategori som inte bidragit till några beredskapsbåtsolyckor. 

Intressant är att endast i få fall berodde olyckan på att en besättningsmedlem gjort ett direkt fel. 

Denna typ av fel hamnar under huvudkategorin ‘Unsafe Acts’ som var den näst minsta kategorin. 

Det resultatet kan dock vara missvisande då det är svårt att analysera vad enskilda personer gjort 

och inte gjort då handlingar inte ofta står detaljerat beskrivna i haverirapporterna. Värt att notera 

är frånvaron av någon bidragande faktor som kan härledas till underkategorin ‘Condition of 

Operator’ innefattande bland annat missbruk eller trötthet. I bland annat Mazaheris et al. (2015) 

studie över grundstötningsolyckor är operatörens tillstånd en representativ orsak till olyckorna. 

Olyckorna i detta arbete kan dock inte härledas till exempelvis utmattning på grund av allt för 

långa och täta arbetspass tillsammans med alltför lång tid ombord i relation till det. Även om det 

förekommer som problem i andra typer av olyckor är det alltså inte något som bidragit till de 

studerade olyckorna med beredskapsbåtar.   

En annan orsakskategori som inte finns representerad i någon av rapporterna är rederiets 

tillgångar och val av utrustning. Det är möjligt att rederiets val av hur mycket resurser som läggs 

på beredskapsbåten, dess utrustning, personal och omgivning har större betydelse än vad denna 

studie visar på. ‘Organisational Influences’ visar sig vara den minst bidragande huvudkategorin till 

olyckorna, men faktum är att med rätt resurser skulle de största underkategorierna ‘Hardware’, 

‘Design Flaws’ och till viss del även ‘Software’ kunna reduceras. 

6.2 Metoddiskussion 

Med hjälp av HFACS-MA-modellen har syftet uppnåtts. De faktorer som orsakat olyckorna har 

kunnat analyseras och kategoriseras. Metoden är dock inte felfri. Haverikommissionerna skriver 

sina rapporter på olika sätt och skiljer sig mycket åt i detaljrikedom och struktur. Därför finns olika 

mycket information tillgänglig vilket leder till att analysens djup skiljer sig från olycka till olycka. I 

vissa fall står det mycket detaljerat vad som hänt medan det i andra fall inte står mycket alls. I 



 

20 

 

någon rapport var det ingen som faktiskt sett olyckan och den bygger därför endast på 

antaganden. Analyserna har endast kunnat genomföras utifrån den information som funnits att 

tillgå i haverirapporterna. 

 

Intervjuer med de inblandade personerna i olyckorna hade gett en bredare bild av vad som hänt 

men ett sådant arbete hade inte varit möjligt bland annat på grund av tidsbrist. Ett problem som 

uppstod vid användandet av HFACS-MA-modellen var att förstå den korrekta innebörden av 

kategorierna, delvis på grund av språket, och att sedan välja rätt kategori. En stor felkälla är att 

resultatet kan komma att variera en del beroende på vem som har gjort analysen och vilken 

tolkning denna person gjort, dock fungerar metoden så pass bra att den kan användas för alla 

typer av olyckor ombord och resultatet kan sedan jämföras med andra arbeten gjorda utifrån 

samma metod.  

 

Det dök upp olycksorsaker som var svåra att placera i någon av de kategorier som fanns. Ibland 

uppstod känslan av att det “saknades” en kategori. Svårast var att placera saker som gått fel vid 

användandet av konstruktionen/arbetsplatsen, till exempel vajer som fastnat vid uppfirning av 

båten. Dessa faktorer valdes då oftast att sättas som kategori ‘Hardware’, arbetsplatsens 

utformning. Men kunde i många fall lika gärna placerats i ‘Design Flaws’, fel i konstruktionen. 

Detta medför en osäkerhet i analysens resultat. 

 

Urvalet gjorde att det inte gick att hitta fler än 13 olyckor. Det ansågs räcka till detta arbete men 

för att kunna dra större slutsatser hade det behövts många fler rapporter. Skulle urvalskriterierna 

varit bredare hade fler rapporter kommit med. 

6.3 Förslag på framtida forskning 

För att få ett bredare resultat kan fler haverirapporter analyseras med HFACS-MA-modellen som 

metod. Förslagsvis utöka urvalet och analysera beredskapsbåtsolyckor ombord på fartyg vilka inte 

har någon koppling till Europa. 

 

Den här studien har givit ett resultat på vilka faktorer som bidrar till beredskapsbåtsolyckor. Det 

skulle också vara intressant att med avstamp i denna studie undersöka vad som praktiskt kan 

göras ombord eller iland för att minimera olyckorna. Det kan i sin tur leda till rekommendationer 

för att minska olyckor med beredskapsbåtar. 
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Analyserna i detta arbete visade att utbildningen (STCW:s krav) för beredskapsbåtar i vissa fall var 

otillräcklig. Intressant vore att undersöka hur utbildningen bör förändras i utformningen för att ge 

besättningen de grundförutsättningar som krävs. 

 

7 Slutsats 

Arbetets syfte var att kategorisera orsakerna till olyckor med beredskapsbåtar för att om möjligt 

hitta ett mönster och för att finna vilka faktorer som bidrar till flest olyckor. De HFACS-MA-

kategorier som tilldelats flest faktorer var ’Software’  och ’Hardware’ inom huvudkategorin 

‘Preconditions’ samt ’Design Flaws’ inom huvudkategorin ‘External Factors’. Alla tre kategorier 

motsvarade lika många procent och bidrog därmed lika mycket till beredskapsbåtsolyckor. 

‘Software’ innefattar dokumentationen inom organisationen. Det kan vara manualer, policys, 

procedurer, checklistor och datorprogram. Det saknades tillräcklig information i 

användningsinstruktionerna, underhållsprogrammen och historik över utfört arbete. 

 

‘Hardware’ omfattar den fysiska arbetsplatsens utformning till exempel utrustning och 

kontrollpaneler. Utrustning var monterad på fel sätt, var i dålig kondition, fungerade inte 

tillfredställande och täckte sikten för de arbetande. 

 

‘Design Flaws’ står för brister i konstruktionen, vilket betyder att designen inte är utformad på ett 

bra sätt. Delar gick sönder och lossnade, den tänkta funktionen fungerade inte, konstruktionen 

var inte tillräckligt stark och fel utrustning användes för ändamålet. 

 

Det mönster som går att tyda av resultatet är att det i de flesta fall är rådande förutsättningar som 

bidrar till olyckan. Oftast är det sådant som går att åtgärda ombord.  

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Referenser 

Akyus, E., Celik, M. (2014). Untilisation of cognitive map in modelling human error in marine 

accident analysis and prevention. Safety Science (70). ScienceDirect, ss. 19-28. (Elektronisk). 

http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S092575351400109X/1-s2.0-S092575351400109X-

main.pdf?_tid=4d98b188-c808-11e5-aa5e-

00000aacb360&acdnat=1454237549_bb9a8cdb14dece585ecec397f1d75c74. Hämtad 2016-01-

31. 

 

Chauvin, C., Lardjane, S., Morel, G., Clostermann, J., Langard, B. (2013). Human and organisational 

factors in marine accidents: Analysis of collisions at sea using the HFACS. Accident Analysis and 

Prevention (59). ScienceDirect, ss. 26-37. (Elektronisk). http://ac.els-

cdn.com.proxy.lnu.se/S0001457513001978/1-s2.0-S0001457513001978-main.pdf?_tid=ec1600f4-

c808-11e5-807c-00000aab0f6b&acdnat=1454237815_cd85a6677e110337ee420663ac21997a. 

Hämtad 2016-01-31. 

 

Chen, S., Wall, A., Davies, P., Yang, Z., Wang, J., & Chou, Y. (2013). A Human and Organisational 

Factors (HOFs) analysis method for marine casualties using HFACS-Maritime Accidents (HFACS-

MA). Safety Science (60). ScienceDirect, ss. 105-114. (Elektronisk). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753513001380. Hämtad 2015-10-05. 

 

Ekeroth, P., Erngård, J. (2015). Dragen och sänkt - En undersökning om orsaker till girting vid 

bogserbåtsoperationer. Examensarbete, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar. Kalmar: 

Linnéuniversitetet. 

 

EMSA (2014). Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2014. (Elektronisk). 

http://www.emsa.europa.eu/emcip/items.html?cid=141&id=2303. 

Hämtad 2016-03-28. 

 

EMSA (2015). Annual overview of Marine Casualties and Incidents 2015. (Elektronisk). 

http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/download/3833/2551/23.html. 

Hämtad 2016-01-25.  

 

http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S092575351400109X/1-s2.0-S092575351400109X-main.pdf?_tid=4d98b188-c808-11e5-aa5e-00000aacb360&acdnat=1454237549_bb9a8cdb14dece585ecec397f1d75c74
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S092575351400109X/1-s2.0-S092575351400109X-main.pdf?_tid=4d98b188-c808-11e5-aa5e-00000aacb360&acdnat=1454237549_bb9a8cdb14dece585ecec397f1d75c74
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S092575351400109X/1-s2.0-S092575351400109X-main.pdf?_tid=4d98b188-c808-11e5-aa5e-00000aacb360&acdnat=1454237549_bb9a8cdb14dece585ecec397f1d75c74
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S092575351400109X/1-s2.0-S092575351400109X-main.pdf?_tid=4d98b188-c808-11e5-aa5e-00000aacb360&acdnat=1454237549_bb9a8cdb14dece585ecec397f1d75c74
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0001457513001978/1-s2.0-S0001457513001978-main.pdf?_tid=ec1600f4-c808-11e5-807c-00000aab0f6b&acdnat=1454237815_cd85a6677e110337ee420663ac21997a
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0001457513001978/1-s2.0-S0001457513001978-main.pdf?_tid=ec1600f4-c808-11e5-807c-00000aab0f6b&acdnat=1454237815_cd85a6677e110337ee420663ac21997a
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0001457513001978/1-s2.0-S0001457513001978-main.pdf?_tid=ec1600f4-c808-11e5-807c-00000aab0f6b&acdnat=1454237815_cd85a6677e110337ee420663ac21997a
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0001457513001978/1-s2.0-S0001457513001978-main.pdf?_tid=ec1600f4-c808-11e5-807c-00000aab0f6b&acdnat=1454237815_cd85a6677e110337ee420663ac21997a
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753513001380
http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/download/3833/2551/23.html


 

23 

 

EMSA (2015). Accident Investigation - National Contact Points. (Elektronisk). 

http://emsa.europa.eu/contact-points.html. Hämtad 2015-11-20. 

 

Germanischer Lloyd (2008). Rules for Classification and Construction Ship Technology. 

(Elektronisk). http://www.gl-group.com/infoServices/rules/pdfs/gl_i-3-4_e.pdf. Hämtad 2016-01-

25. 

 

IMO (2000). Amendments to the code for the investigation of marine casualties and incidents 

(Resolution A.849(20). ( RESOLUTION A.884(21)). (Elektronisk). 

http://www.hbmci.gov.gr/js/legislation/RES%20A.884%2821%29.pdf. Hämtad 2016-01-26. 

 

IMO (2001). Training of crew in launching/recovering operations of fast rescue boats and means of 

rescue in adverse weather conditions. Annex 3. (Elektronisk). 

http://www.sjofartsverket.se/upload/5647/33-13.pdf. Hämtad 2016-01-26. 

 

IMO (2014). SOLAS consolidated edition 2014. Sjätte upplagan. Exeter: Polestar Wheatons (UK) 

Ltd. ISBN 978-92-801-1594-9. 

 

MAIB (2012). Report on the investigation of the fatality of a rescue boat crewman on board. 

(Elektronisk). https://assets.digital.cabinet-

office.gov.uk/media/54c1fe1240f0b6158a000023/TombarraPartAReport.pdf. Hämtad 2015- 11-

26. 

 

Mazaheri, A., Montewka, J., Nisula, J., Kujala, P. (2015). Usability of accident and incident reports 

for evidence-based risk modeling - A case study on ship grounding reports. Safety Science (76). 

ScienceDirect, ss. 202-214. (Elektronisk). http://ac.els-

cdn.com.proxy.lnu.se/S0925753515000478/1-s2.0-S0925753515000478-

main.pdf?_tid=a5471518-c809-11e5-a907-

00000aab0f27&acdnat=1454238125_336a3903616f8a7dabb9690bd8ba31a9. Hämtad 2016-01-

31. 

 

Melander, A., Thomasson T. (2014) Olyckor i samband med övning med konventionell livbåt - En 

analys av olycksutredningar. Examensarbete, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Kalmar: Linnéuniversitetet. 

http://emsa.europa.eu/contact-points.html
http://www.gl-group.com/infoServices/rules/pdfs/gl_i-3-4_e.pdf
http://www.hbmci.gov.gr/js/legislation/RES%20A.884%2821%29.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/5647/33-13.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/54c1fe1240f0b6158a000023/TombarraPartAReport.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/54c1fe1240f0b6158a000023/TombarraPartAReport.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/54c1fe1240f0b6158a000023/TombarraPartAReport.pdf
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0925753515000478/1-s2.0-S0925753515000478-main.pdf?_tid=a5471518-c809-11e5-a907-00000aab0f27&acdnat=1454238125_336a3903616f8a7dabb9690bd8ba31a9
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0925753515000478/1-s2.0-S0925753515000478-main.pdf?_tid=a5471518-c809-11e5-a907-00000aab0f27&acdnat=1454238125_336a3903616f8a7dabb9690bd8ba31a9
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0925753515000478/1-s2.0-S0925753515000478-main.pdf?_tid=a5471518-c809-11e5-a907-00000aab0f27&acdnat=1454238125_336a3903616f8a7dabb9690bd8ba31a9
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0925753515000478/1-s2.0-S0925753515000478-main.pdf?_tid=a5471518-c809-11e5-a907-00000aab0f27&acdnat=1454238125_336a3903616f8a7dabb9690bd8ba31a9
http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0925753515000478/1-s2.0-S0925753515000478-main.pdf?_tid=a5471518-c809-11e5-a907-00000aab0f27&acdnat=1454238125_336a3903616f8a7dabb9690bd8ba31a9


 

24 

 

Shapell S.A. & Wiegmann D.A. (2000). The Human Factors Analysis and Classification System–

HFACS. (Elektronisk). 

https://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_documents/humanfactors_classAnly.pdf. Hämtad 2016-

01-26. 

 

Specialized Training Centre (2013). The shipping industry has seen too many lifeboat incidents over 

the years, and a number of them have involved fatalities. (Elektronisk). http://kmstc.org/blog/the-

shipping-industry-has-seen-too-many-lifeboat-incidents-over-the-years-and-a-number-of-them-

have-involved-fatalities/. Hämtad 2016-03-24. 

 

Transportstyrelsen (2014). 3.35 Beredskapsbåtar. (Elektronisk). 

http://www.transportstyrelsen.se/static/thb/WebHelp/livr_ddning/3_35_beredskapsb_t.htm. 

Hämtad 2016-01-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_documents/humanfactors_classAnly.pdf
http://kmstc.org/blog/the-shipping-industry-has-seen-too-many-lifeboat-incidents-over-the-years-and-a-number-of-them-have-involved-fatalities/
http://kmstc.org/blog/the-shipping-industry-has-seen-too-many-lifeboat-incidents-over-the-years-and-a-number-of-them-have-involved-fatalities/
http://kmstc.org/blog/the-shipping-industry-has-seen-too-many-lifeboat-incidents-over-the-years-and-a-number-of-them-have-involved-fatalities/
http://www.transportstyrelsen.se/static/thb/WebHelp/livr_ddning/3_35_beredskapsb_t.htm


 

i 

 

   Bilagor 

Bilaga 1: Anna Maersk 

 

 Fartygsnamn  Anna Maersk  Flaggstat  Danmark 

 Fartygstyp  Containerfartyg  Rederisäte  Danmark 

 

 Datum för incident  2012-03-27 

 IMO klassifikation  Very Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Under containerfartygets hamnanlöp i Kobe, Japan, är en övning med fartygets beredskapsbåt 

planerad. Det bestäms att en överstyrman och en nypåmönstrad matros ska bemanna 

beredskapsbåten. Matrosen stiger ombord och kort efter att överstyrman gjort detsamma, brister 

utan förvarning en komponent i beredskapsbåtens upphängningskrok, vilket resulterar i att 

beredskapsbåten och dess två besättningsmän faller från ca 18 meters höjd ned mot vattnet. 

Matrosen avlider omedelbart vid nedslaget och överstyrman skadas svårt men förväntas bli fullt 

återställd. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll 18 meter ned mot vattnet. 

Event. Schackel i upphängningsanordning öppnades och lossnade. 

EF3. Säkerhetssprinten, som höll skruven i schackeln på plats, lossnade och skruven letade sig ut. 

P3(1). Upphängningsanordningen var monterad åt fel håll. 

UA2. Bristande kunskap om hur upphängningsanordningen skulle se ut. 

P2. Underhållsprogrammet indikerade inte att just upphängningsanordningen och alla dess 

komponenter ska kontrolleras. 

OI3. Besättningen har gjort de årliga kontrollerna själva. 

P4. Utrustningen har varit utsatt för väder och vind.  

P3(2). Svårt att se utrustningens kondition på grund av viss rost. 

UA4. Upphängningsanordningens kondition kontrollerades inte. 
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Bilaga 2: British Sapphire 

 

 Fartygsnamn  British Sapphire  Flaggstat  Isle of Man 

 Fartygstyp  LNG Tanker  Rederisäte  Storbritannien 

 

 Datum för incident  2010-05-16 

 IMO klassifikation  Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Utanför Darwin, Australien, bestäms efter kontakt med sjukvårdspersonal i land, att chiefen, som 

har smärtor i bröst och arm, ska evakueras från fartyget med hjälp av dess beredskapsbåt. 

Beredskapsbåten bemannas av överstyrman, andrestyrman och fjärdemaskinisten, tillsammans 

med chiefen och dennes tillhörigheter. Då båtsman ombord på fartyget lyfter båten ur sin vagga 

och svingar den ut över fartygssidan, trycker tredjestyrman på knappen för funktionen 

vågkompensation. Beredskapsbåten och dess besättning faller då omedelbart ned mot vattnet 

från en höjd av 18 meter. Andrestyrman, fjärdemaskinisten och chiefen skadas allvarligt. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll 18 meter ned mot vattnet.  

Event. Säkerhetsspärren, som är integrerad i vågkompensationssystemet, fungerade inte när 

vågkompensationsfunktionen aktiverades. 

P3. Säkerhetsspärren var felkopplad då en felaktig ritning hade använts vid ombordinstallering av 

systemet.  

P6. Överstyrman var otydlig i instruktionerna vilket ledde till att andrestyrman missuppfattade sin 

uppgift och tryckte på knappen vid fel tillfälle. 

US2. Överstyrman tog inte upp vågkompensationsfunktionen som en risk när riskanalys 

genomfördes. 

US4. Det var inte ordinarie beredskapsbåtsbesättning som var med vid sjösättningen. 

US1. Besättningen var inte tillräckligt skolad för att utföra operationen på ett säkert sätt.  

P2(1). Manualen innehöll inte tillräcklig information om vågkompensationssystemet. 

P2(2). Användningsinstruktionerna tog inte upp test av vågkompensationsfunktionen. 
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P2(3). Två olika anvisningar för aktivering av vågkompensationsfunktionen fanns vid båten, vilket 

var förvirrande för besättningen. 

EF2. Extern servicefirma hade inte hittat felkopplingen av säkerhetsspärren när de genomfört 

kontroll av utrustningen. 

EF1. Beredskapsbåtsutbildning (godkänd av STCW) behandlar vågkompensationsfunktioner, men 

klargör inte dess funktion och handhavande i detalj. 
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Bilaga 3: Bro Anton 

 

 Fartygsnamn  Bro Anton  Flaggstat  Sverige 

 Fartygstyp  Kemikalietanker  Rederisäte  Sverige 

 

 Datum för incident  2009-12-09 

 IMO klassifikation  Less Serious Casualty 

 

 

Sammanfattning av olyckan 

Medan fartyget ligger till ankars utanför Rotterdam, Nederländerna, är utfirning och underhåll av 

beredskapsbåten planerad. Andrestyrman, en matros och den nypåmönstrade förstemaskinisten 

kliver ombord och andrestyrman demonstrerar för förstemaskinisten hur handtaget, för att 

frigöra båten när den väl är i vattnet, fungerar. Styrman vrider om handtaget varpå båten faller 

ned och roterar, vilket resulterar i att de tre besättningsmedlemmarna faller 14 meter ned mot 

vattnet. Ingen av dem skadas allvarligt. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll 14 meter ned mot vattnet. 

Event. Utlösningshandtaget vreds om och kroken öppnade sig. 

EF3. En stav inuti krokanordningen hade fastnat i olåst läge vilket ledde till att 

utlösningshandtaget kunde vridas om fullt ut. 

UA1. Andrestyrman vred om utlösningshandtaget innan båten var i vattnet. Han borde förstått att 

något inte stod rätt till när den gick att vrida hela vägen.  

EF2. Problem med denna typ av krokanordning hade uppmärksammats tidigare av en servicefirma 

men tillverkaren hade inte gått ut med någon varning. 

P2. Användningsinstruktionerna vid båten var felaktiga. 

US1. Besättningen var inte tillräckligt skolad för att utföra operationen på ett säkert sätt. 
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Bilaga 4: Commodore Clipper 

 

 Fartygsnamn  Commodore Clipper  Flaggstat  Bahamas 

 Fartygstyp  Ro-ro passagerare  Rederisäte  Storbritannien 

 
 Datum för incident  2001-02-18 

 IMO klassifikation  Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Då fartyget närmar sig sin ankringsplats på Spithead anchorage, Solentsundet, Storbritannien, 

sjösätts fartygets beredskapsbåt med andrestyrman och två matroser som besättningsmän. 

Beredskapsbåten bogseras av fartyget i ca 5 knop. Då fånglinan utlöstes med lyftkroken 

fortfarande fast börjar beredskapsbåten broacha och en av besättningsmedlemmarna kastas ur 

båten. De tre personerna klarar sig utan skador men en av matroserna är vid räddningen fysiskt 

påverkad av tiden spenderad i kallt vatten 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten broachade och släpades längs med fartygets sida. 

Event. Fånglinan lossades före lyftkroken. 

UA4. Proceduren ”krok loss före fånglina” följdes inte. Det fanns inga rutiner för kommunikation. 

P6. Brist på kommunikation inom besättningen ombord på beredskapsbåten. Orsakade 

missförstånd. 

US1(1). Andrestyrman hade inte kontroll över situationen ombord på beredskapsbåten. 

P3. Besättningen i beredskapsbåten kunde inte se varandra under övningen. 

EF3. Matrosen hade problem med att lösgöra lyftkroken efter att fånglinan lossats. 

US2. Överstyrman hade inte tänkt igenom riskerna med att skicka ner två nya matroser utan 

familjärisering. 

OI3. Det fanns inga standardrutiner för genomgång och instruering innan sjösättning. 

P4. Sjösättningen skedde under gång. 

US1(2). Besättningen var inte tillräckligt skolad för att utföra operationen på ett säkert sätt. 
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Bilaga 5: Dea Fighter 

 

 Fartygsnamn  Dea Fighter  Flaggstat  Storbritannien 

 Fartygstyp  Safety stand-by fartyg  Rederisäte  Storbritannien 

 

 Datum för incident  1999-05-13 & 1999-07-16 

 IMO klassifikation  Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Under 1999 sker två olyckor med fartygets ena beredskapsbåt, båda gånger på grund av att 

firningsvajern gått av. Första incidenten sker i Aberdeens hamn, Storbritannien och andra 

incidenten utanför Storbritannien vid Buchan Alpha Offshore Installation. Händelseförloppet är 

ungefär detsamma vid båda tillfällena och orsakas av att ett underdimensionerat vajerhjul 

monterats i konstruktionen. Då beredskapsbåten ska firas ut har vajern hoppat ur vajerhjulet och 

fastnat mellan detta och dävertarmen, vilket orsakar överbelastning på vajern då dävertarmen 

fälls ut. Detta resulterar i att vajern går av och beredskapsbåten faller tre meter ned mot vattnet. 

Sammanlagt skadas tre besättningsmedlemmar vid olyckorna. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll 3 meter. 

Event. Vajern överbelastades och gick av. 

P3(1). Diametern på vajerhjulet var för liten. 

EF2(1). Extern servicefirma hade inte haft vetskap om vilken dimension vajerhjulet skulle ha. 

P3(2). Vajern hoppade ur vajerhjulet och fastnade vid sidan om och överbelastades. 

P2(1). Ingen historik över underhållsarbetet, som mekanikern i besättningen utfört på 

beredskapsbåtens utrustning, fanns. 

P2(2). Underhållsprogrammet visade inte tydligt vilka reservdelar som skulle användas. 

US1(1). Vajrarna till utrustningen hade bytts av besättningen två gånger sedan det 

underdimensionerade vajerhjulet monterades men ingen hade noterat felet. 

US1(2). Besättningen hade dålig kunskap om hur konstruktionen skulle se ut. 
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EF2(2). Otydlighet om krav då Survey of Vessels Standing by Offshore Installations by UKOOA (det 

handelsförbund som Dea Fighter går under) inte specificerar huruvida utrustning ska uppfylla 

kraven i LSA-koden, men fastställer att det ska vara ”accepterade av MCA”. MCA har i sin tur dock 

inte utgivit några riktlinjer om detta. 

OI1. Rederiet borde på något sätt förhört sig om att det var rätt hjul, då anlitandet av en 

servicefirma inte friskriver dem från sitt ansvar. 
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Bilaga 6: E.R. Athina 

 

 Fartygsnamn  E.R. Athina  Flaggstat  Liberia 

 Fartygstyp  Supplyfartyg  Rederisäte  Tyskland 

 

 Datum för incident  2012-06-10 

 IMO klassifikation  Very Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Till ankars utanför Aberdeen, Storbritannien, sjösätts fartygets beredskapsbåt i syfte att 

genomföra en övning och för att därefter använda båten som plattform för målning på fartygets 

låring. Ombord på beredskapsbåten inför målningsarbetet är fartygets båtsman och en 

lättmatros. Efter att  förtöjningslinor fästs mellan Athinas akter och beredskapsbåtens för och 

mellan Athinas låring och beredskapsbåtens akter, rör sig beredskapsbåten med dyningen. 

Besättningen ombord beredskapsbåten ber att de ombord Athina ska hiva på linorna för att 

sträcka dem och minska beredskapsbåtens rörelser. Strax efter att detta påbörjats kläms båtsman 

fast mellan fartygsskrovet och beredskapsbåten. Han avlider senare av sina skador. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Båtsman klämdes fast emellan fartygets sida och beredskapsbåten. 

Event. Beredskapsbåten kom för nära fartyget och besättningen försökte trycka ifrån. 

P4. Ström och vågor förflyttade beredskapsbåten, vilket gjorde det svårt att positionera båten. 

P6(1). Svårt att kommunicera mellan huvuddäck och beredskapsbåt. Båsen meddelade inte att 

han hade svårt att positionera båten. 

P6(2). Båsen ville inte visa sig svag och bedömde att vattnets rörelse inte var något att oroa sig 

för, och att det därför inte fanns någon anledning att stoppa arbetet. 

US2(1). Besättningen tryckte ut båten med kroppen. 

P3. Beredskapsbåten skymdes under fartygets skrov (under låringen) vilket gjorde det svårt för 

kapten och överstyrman att se vad som pågick. 

US1. Varken kapten eller överstyrman såg någon risk med att fortsätta. Arbetet borde avslutats. 
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US2(2). Ingen riskanalys och planering genomfördes innan arbetet.  
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Bilaga 7: European Highway 

 
 Fartygsnamn  European Highway  Flaggstat  Storbritannien 

 Fartygstyp  Ro-ro passagerare  Rederisäte  Storbritannien 

 
 Datum för incident  2000-12-01 

 IMO klassifikation fLess Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Till kaj i Zeebrügge, Belgien, sker i samband med underhållsarbete i en utsvingad livbåt, en olycka 

som resulterar i att livbåten utan förvarning faller ned mot vattnet. Två av tre personer ombord i 

livbåten hamnar i vattnet och fastnar under den uppochnedvända livbåten. Fartygets 

beredskapsbåt med tre besättningsmedlemmar ombord sjösätts för att assistera och efter att alla 

räddats ur vattnet och livbåten fraktats bort ska beredskapsbåten åter hissas ombord. Då 

beredskapsbåten når embarkeringsnivå upptäcker man att den ännu inte är tillräckligt högt 

upphissad och båten börjar därför vinschas upp manuellt. Plötsligt faller beredskapsbåten en bit 

och slår i några livräddningsflottar placerade nära beredskapsbåtens dävert. Detta resulterar i att 

båten börjar luta kraftigt inåt men alla ombordvarande lyckas hålla sig kvar ombord och hjälps 

ombord European Highway av andra besättningsmedlemmar. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Båten började luta kraftigt när den hissades upp mot stuvat läge. 

Event. För litet utrymme mellan båten och fartygets skrov gjorde att den slog emot närliggande 

livflottar. 

EF3(1). Beredskapsbåtens dävert var byggd på ett sådant sätt att båten hamnade för nära 

fartygsskrovet när den hissades upp. 

US2. Ingen riskanalys genomfördes innan operationen. 

EF2. En inspektör hade tidigare under året upptäckt att båten hamnade för nära skrovet under 

upphissning men felet hade inte åtgärdats. 

US1. Ny beredskapsbåt ombord, besättningen var inte tillräckligt skolad för att utföra operationen 

på ett säkert sätt.  
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EF3(2). Båten hissades upp genom manuell vinschning sista biten och både fallet och manuella 

nedfirningsvajern åkte upp samtidigt i enlighet med designen. Den manuella nedfirningsvajern fick 

dock kontakt med däverten vilket gjorde att nedfirningsvajern spändes. Det ledde i sin tur till att 

fallbromsen släppte och båten föll ner en bit och slog emot livflottarna vilket gjorde att båten 

började luta kraftigt. 
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Bilaga 8: European Highway 

 

 Fartygsnamn  European Highway  Flaggstat  Storbritannien 

 Fartygstyp  Ro-Ro passagerare  Rederisäte  Storbritannien 

 
 Datum för incident  2000-12-01 

 IMO klassifikation  Less Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Till kaj i Zeebrugge, Belgien, sker i samband med underhållsarbete i en utsvingad livbåt, en olycka 

som resulterar i att livbåten utan förvarning faller ned mot vattnet. Två av tre personer ombord i 

livbåten hamnade i vattnet och fastnar under den uppochnedvända livbåten. Fartygets 

beredskapsbåt med tre besättningsmedlemmar ombord förbereds för sjösättning för att assistera. 

Beredskapsbåten svingas ut och andrestyrman ombord på European Highway placerar sig jämte 

båtens dävert för att se till att fånglinan går klart under nedfirning av beredskapsbåten. Ombord 

beredskapsbåten börjar någon fira ned denna med hjälp av den manuella nedfirningsvajern och 

dävertens vevhandtag för manuell vinschning börjar då rotera och träffar andrestyrman på 

vänster arm. Slaget orsakar svullnad och blåmärken. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Andrestyrman träffades av ett roterande vevhandtag. 

Event. När beredskapsbåten hissades ner med den manuella nedfirningsvajern i båten började det 

manuella vevhandtaget att rotera. 

EF3. Det manuella vevhandtaget började rotera när vajern kördes ut. 

US2. Ingen riskanalys genomfördes innan operationen. 

P2. Det stod ingenting i beredskapsbåtens användarmanual om säkerhetsåtgärder för 

vevhandtaget. 

US1. Ny beredskapsbåt ombord, besättningen var inte tillräckligt skolad för att utföra operationen 

på ett säkert sätt. 
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Bilaga 9: Hamburg Express 

 

 Fartygsnamn  Hamburg Express  Flaggstat  Tyskland 

 Fartygstyp  Container  Rederisäte  Tyskland 

 

 Datum för incident  2004-06-07 

 IMO klassifikation  Very Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Vid passage genom Biscayabukten på sin resa från Singapore till Storbritannien skadas en matros 

svårt vid underhållsarbete på fartygets beredskapsbåt. För att smörja dess vajer har den spelats ut 

på däck och andrestyrman står redo vid vinschens elmotor för att hiva. Han har därifrån 

begränsad syn över matrosens position och arbete. Efter att ha börjat hiva in på vajern hör han 

nästan omedelbart hur matrosen faller ihop på däcket. Ingen ombord såg exakt vad som hände 

matrosen men efter utredning befaras att han har fått det manuella vevhandtaget i huvudet då 

det roterade samtidigt som andrestyrman hivade på vajern elektroniskt. Matrosen avled senare 

av sina skador. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Besättningsmedlem blev träffad i huvudet av manuellt vevhandtag. 

Event. Det manuella vevhandtaget började rotera när elektronisk vinschning påbörjades. 

P3. Död vinkel runt kranen. Det gick inte att se huruvida vevhandtaget satt i från platsen där 

kranen kördes elektriskt. 

P4. En bullrig miljö gjorde att kommunikationen mellan de inblandade försvårades. 

US1(1). Besättningen var inte tillräckligt skolad för att utföra operationen på ett säkert sätt.   

US1(2). Besättningen hade ingen kunskap om gränslägesbrytarens syfte och funktion.  

US2. Personen som körde kranen var inte uppmärksam på att vevhandtaget fortfarande satt i. 

EF3. Gränslägesbrytaren aktiverades inte när vevhandtaget satt i vilket gjorde att motorn kunde 

köras trots detta och vevhandtaget började rotera. 
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Bilaga 10: Pride of Bilbao 

 

 Fartygsnamn  Pride of Bilbao  Flaggstat  Storbritannien 

 Fartygstyp  Ro-Ro passagerare  Rederisäte  Storbritannien6 

 
 Datum för incident  2000-07-01 

 IMO klassifikation  Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

En man överbord övning är planerad med fartygets beredskapsbåt i Cherbourg hamn, Frankrike, 

men då det bland annat upptäcks att båten innehåller en stor mängd vatten, beslutas att istället 

sjösätta båten för att vid bunkerporten kunna pumpa ur detta. Beredskapsbåten sjösätts med en 

besättning om tre matroser. Efter att operationen genomförts kopplas åter krokarrangemanget 

för ombordtagning av beredskapsbåten. Då den börjar svingas in över fartygssidan faller den 

plötsligt ned mot vattnet. Den främre upphängningsringen har av misstag kopplats i fästet för 

fånglinan, vilket resulterar i att det fästet brister och kort därefter också det aktra som är korrekt 

kopplat, då det inte tål den resulterande tyngden. Två av tre besättningsmän faller ned i vattnet. 

En av dem skadas allvarligt. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll ned mot vattnet. 

Event. Krokarnas fästen släppte från båten. 

P2. I fartygets träningsmanual fanns inga instruktioner för hur beredskapsbåtarna skulle sjösättas 

och hissas ombord igen. 

EF3(3). Båten hängde främst i aktra lyftkroken vilken den inte var konstruerad för att tåla då 

kraften i den blev för stor. 

UA1. Främre upphängningsringen kopplades i fånglinans fäste. 

P3(1). Blocken kom in mot dävertarmarna med fel vinkel vilket gjorde att de slirade och föll ner en 

bit när armarna hissades upp. 

P3(2). Fånglinans fäste lossnade från främre delen av båten. Fören föll och aktra lyftkrokens fäste 

lossnade då också från båten när kraften i den blev för stor. 
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EF3(1). Fånglinans fäste och krokarnas fästen var mycket lika till utseendet. Därför var det möjligt 

att av misstag sätta ringen i fånglinans fäste i stället för främre upphängningskrokens fäste om 

fånglinan inte redan var kopplad. 

EF3(2). Upphängningsringarna passade i båda fästena. Därför var det möjligt att av misstag sätta 

ringen i fånglinans fäste i stället för främre upphängningskrokens fäste om fånglinan inte redan 

var kopplad. 
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Bilaga 11: Sichem Lily 
 

 Fartygsnamn  Sichem Lily  Flaggstat  Malta 

 Fartygstyp  Kem-oljetanker  Rederisäte jSingapore 

 

 Datum för incident  2013-01-13 

 IMO klassifikation  Less Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Vid en årlig kontroll och inspektion av fartygets säkerhetsutrustning till kaj i Huelva, Spanien, 

utförs bland annat ett belastningstest av beredskapsbåtens dävert. Under testet går 

beredskapsbåtens tre-punkts-lyftsling av vilket resulterar i att båten faller ned mot vattnet. Ingen 

person fanns ombord eller skadades vid olyckan. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll ned mot vattnet 

Event. Slingen som beredskapsbåten var upphängd i brister. 

P4. Slingen har varit utsatta för väder och vind under fyra år. 

P2(1). Ingen inspektion av slingen fanns dokumenterad.  

P2(2) Inget underhåll av slingen fanns dokumenterad. 

P2(3) Ingen specifik information om hur slingen ska kontrolleras i fartygets SMS. 

P3. Slingen var i dåligt skick och stygnen vid öglorna hade gått av. 

 

 

 

 

 

 



 

xxii 

 

Olyckssamband - Why Because Graph 

External 
Factors 

Organizational 
Influences 

Unsafe 
Supervision 

Preconditions 
Unsafe 

Acts 
Event Accident 

       

 

Referens 

Marine Safety Investigation Unit (MSIU)(2014). Safety investigation into the lifting sling failure and 

subsequent damage to the rescue boat on board the Maltese registered chemical/oil tanker 

SICHEM LILY in Huelva, Spain on 13 January 2013. (Marine Safety Investigation Report No 

02/2014). Marsa: Marine Safety Investigation Unit. (Elektronisk). 

https://mti.gov.mt/en/Document%20Repository/MSIU%20Documents/Investigations%202013/M

T%20Sichem%20Lily_Final%20Safety%20Investigation%20Report.pdf. Hämtad 2016-01-27. 
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Bilaga 12: Superfast VIII 

 

 Fartygsnamn  MS Superfast VIII  Flaggstat  Grekland 

 Fartygstyp  Passagerarfartyg  Rederisäte  Grekland 

 
 Datum för incident  2004-11-09 

 IMO klassifikation fSerious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Till kaj i Hanko, Finland, genomförs en övning med en av fartygets fyra beredskapsbåtar. När 

båten svingats ut över fartygssidan med överstyrman och två matroser ombord kopplar en av de 

ombordvarande matroserna ur elkabeln för laddning av båtens batteri. Kabeln leds ned i båten via 

en hjälpvajer som är fäst i båtens dävert. När nedfirningen sedan återupptas fastnar kabeln och 

dess hjälpvajer i båtens krokutlösningshandtag vilket leder till att kroken öppnas och 

beredskapsbåten och dess besättning faller ned mot vattnet från en höjd av 20 meter. Två av de 

ombordvarande skadas allvarligt och den tredje får lindrigare skador. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll 20 meter ned mot vattnet. 

Event. Säkerhetssprinten i kroken saknades och när elkabel och hjälpvajer fastnade i krokens 

utlösningshandtag öppnades den. 

UA1. Säkerhetsprinten i båtens krok hade vid något tillfälle tagits bort innan övningen. 

P3(1). Elkabel och hjälpvajer fastnade i utlösningshandtaget. 

EF3. Elkabeln och hjälpvajern hängde ned från däverten vilket gjorde det möjligt för dem att 

fastna i krokanordningen. 

US1. Det utfördes ingen kontroll av säkerheten innan övningen påbörjades. 

P2. Det saknades utförliga checklistor. Det som fanns var kopierat från SOLAS. 

P3(2). En vajer täckte sikten för de som satt i båten. De hade ingen möjlighet att se elkabelns 

rörelse efter det den kopplats ur av matrosen. 
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Safety Investigation Authority of Finland (2004). Ms SUPERFAST VIII, Fall of an MOB boat to the 
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Hämtad 2015-11-26. 
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Bilaga 13: Tombarra 
 

 Fartygsnamn  Tombarra  Flaggstat  Storbritannien 

 Fartygstyp  Bilfartyg  Rederisäte  Storbritannien 

  

 Datum för incident  2011-02-07 

 IMO klassifikation  Very Serious Casualty 

 

Sammanfattning av olyckan 

Olyckan inträffade när fartyget låg till kaj i Royal Portbury Dock, Bristol, Storbritannien. Under 

eftermiddagen beslutas att fartygets beredskapsbåt ska sjösättas som del i månadens övning. 

Beredskapsbåten bemannas kort efter beslutet av en andrestyrman, fjärdemaskinist, matros och 

maskinelev. Efter genomförd övning kör man tillbaka till fartygssidan för att åter fästa fånglina, 

krok och personliga säkerhetslinor inför uppfirning. Efter att ha hissat upp båten till övre däck-nivå 

för att montera av båtens utombordsmotor, återupptas upphissningen mot stuvat läge. Strax 

därefter slår båten i däverten i sitt fulla upphissade läge, på grund av att gränslägesbrytaren inte 

fungerar, vilket leder till att vajern överbelastas och går av. Beredskapsbåten och dess besättning 

faller från 29 meters höjd ned mot vattnet. En av dess besättningsmedlemmar avlider i samband 

med fallet och de andra tre får lättare skador samt drabbas av hypotermi. 

 

Analys av olyckan 

Accident. Beredskapsbåten föll 29 meter ned mot vattnet. 

Event. Gränslägesbrytaren fungerade inte vilket ledde till att båten kördes upp i sitt fulla läge och 

vajern gick av. 

EF3(1). Gränslägesbrytaren var inte konstruerad för att användas som säkerhetsstopp (för att 

kranmotorn inte skulle kunna hissa upp båten i fullt läge) vid en ”hög-risk”-operation. Den var 

heller inte gjord för att användas som säkerhetsstopp vid lyft av människor. 

UA4. Gränslägesbrytaren testades inte innan övningen påbörjades. Enligt instruktioner skulle 

brytaren alltid testas innan båten kördes tillbaka till sitt högsta läge. 

EF3(2). Motorn för däverten var tillräckligt stark för att lätt och snabbt överbelasta vajern. 

P2. Instruktionerna för hur däverten skulle hanteras var missvisande. 
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P3. Gränslägesbrytaren var inte installerad enligt anvisningarna. 

EF1. I LSA-koden står att överbelastning ska undvikas genom att använda säkerhetsanordningar 

men inte hur, på vilket sätt eller hur många som behöver användas. 

US1. Besättningen hade inte tillräcklig kunskap om gränslägesbrytare och dess underhåll.  

EF3(3). Vid ombordinstallation har flera fel begåtts vilket har resulterat i olika 

säkerhetsinskränkningar. 
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Bilaga 14: HFACS-MA kategorierna 

 

Nedan finns en lista över kategorierna inom HFACS-MA och deras betydelse på engelska. Det är 
ett citat hämtat från Chen et al. (2013, s. 108). 

 

External Factors  
Legislation Gaps: the deficiencies of existing rules or codes that guide the maritime industry 
and relevant authorities (Reinach and Viale, 2006)  
Administration Oversights: the deficiencies of the governing authorities in implementing the 
existence rules or codes, or the negligence in performing their duties  
Design Flaws: poor system design, such as poor consideration on ergonomics and 
maintainability of the system/components (Celik and Er, 2007)  

Organisational Influences  
Resource Management: encompasses the realm of corporate-level decision making regarding 
the allocation and maintenance of organisational assets (such as personnel, money, 
equipment and facilities) (Scarborough et al., 2005)  
Organisational Climate: the working atmosphere within the organisation which includes 
culture, policies and structure (Scarborough et al., 2005)  
Organisational Process: refers to corporate decisions and rules that govern the everyday 
activities within the organisation. This includes the establishment/use of standard operational 
procedures, and formal methods for maintaining oversight of the workforce (Scarborough et 
al., 2005)  

Unsafe Supervision   
Inadequate Supervision: the factors that supervision fails to identify a hazard, recognise and 
control risk, provide guidance, training and/or oversight, etc., resulting in human error or an 
unsafe situation (U.S. DoD, 2005)  
Planned Inappropriate Operation: the factors that supervision fails to adequately assess the 
hazards associated with an operation and allow for unnecessary risks (U.S. DoD, 2005) Failure 
to Correct Known Problem: the factors that supervision fails to correct known deficiencies in 
documents, processes or procedures, or fails to correct inappropriate or unsafe actions of 
individuals create an unsafe situation (U.S. DoD, 2005)  
Supervisory Violations: the factors that supervision wilfully disregards instructions, guidance, 
rules or operating instructions whilst managing organisational assets create an unsafe 
situation (U.S. DoD, 2005)  

Preconditions (SHEL)  
Condition of Operator(s): the conditions of an individual that have adverse influence to 
perform his/her job, i.e. mental and physiological status and mental/physical limitations of 
the practitioners (IMO, 1999b)  
Software: the non-physical part of the system including organisational policies, procedures, 
manuals, checklist layouts, charts, maps, advisories and increasing computer programs (IMO, 
1999b)  
Hardware: the physical parts of the workplace. It includes the equipment of work stations, 
displays, controls and seats, etc. (IMO, 1999b)  
Physical Environment: The factors of nature environment which can affect the actions of 
individuals result in human error or an unsafe situation (IMO, 1999b) Technological 
Environment: The factors emphasise on the artificial environmental constructions, e.g. 
harbours, waterways and traffic control issues (IMO, 1999b)  
Liveware: the peripheral livewares refer to system’s human–human interactions, including 
such factors as managements, supervision, crew interactions and communications (IMO, 
1999b)  
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Unsafe Acts  
Skill-Based errors: errors involve slips and lapse. Slips are an unintentional action where the 
failure involves attention whilst lapses are an unintentional action where the failure involves 
memory (IMO, 1999b)  
Rule-Based mistakes: mistakes involve inappropriate matching of environmental signs to the 
situational component of well-tried troubleshooting rules (Reason, 1990) Knowledge-Based 
mistakes: mistakes happen when an individual has run out of applicable problem-solving 
routines and is forced to work ‘on-line’, using slow, sequential, laborious and resource limited 
conscious processing (Reason, 1990)  
Routine violations: causal factors tend to be habitual by nature and often tolerated by 
governing authority (Shappell and Wiegmann, 2003b). They occur every day as people 
regularly modify or do not strictly comply with work procedures, often because of poorly 
designed or defined work practices (IMO, 1999b)  
Exceptional violations: causal factors tend to be a one-time breach of a work practice, such as 
safety regulations being deliberately ignored to carry out a task. Even so, the intention was 
not to commit a malevolent act but just to get the job done (IMO, 1999b)        
                                                                                                                           Källa: Chen 2013, s. 108  

 

 

Följande förkortningar används i rapporten för kategorierna. Förkortningarna är hämtade ur 
arbetet Dragen och sänkt (Ekeroth och Erngård, 2015, Bilaga 15).  Ett förslag på översättning av 
författarna finns också med. 

 

Accident 

A - Olyckshändelsen 

 

Event 

E - Direkt orsak till olyckan 

 

External Factors = Yttre faktorer 

EF1 - Legislation Gaps = Luckor i lagstiftning 

EF2 - Administration Oversights = Myndigheters förbiseende 

EF3 - Design Flaws =  Brister i konstruktionen 

 

Organisational Influences = Organisationens inverkan 

OI1 - Resource Management = Resurshantering 

OI2 - Organisational Climate = Arbetsklimat inom organisationen 

OI3 - Organisational Process = Arbetsmetod inom organisationen 
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Unsafe Supervision = Ej säker tillsyn 

US1 - Inadequate Supervision = Otillräcklig tillsyn 

US2 - Planned Inappropriate Operation = Planerat olämpligt arbete 

US3 - Failure to Correct Known Problem = Utebliven korrigering av känt problem 

US4 - Supervisory Violations = Överträdelse vid tillsyn 

 

Preconditions = Förutsättningar 

P1 - Condition of Operator(s) = Operatörens skick 

P2 – Software = Dokumentation 

P3 – Hardware = Den fysiska arbetsplatsen 

P4 - Physical Environment = Påverkan från yttre miljö 

P5 - Technological Environment = Infrastruktur, exempelvis hamnar 

P6 – Liveware = Mänsklig interaktion 

 

Unsafe Acts = Ej säkra handlingar 

UA1 - Skill-Based error = Misstag på grund av bristande uppmärksamhet eller minne 

UA2 - Rule-Based mistakes = Tolkningsmisstag 

UA3 - Knowledge-Based mistakes = Misstag på grund av otillräcklig kunskap 

UA4 - Routine violations = Rutinmässiga överträdelser 

UA5 - Exceptional violations = Undantagsmässiga allvarliga överträdelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


