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Abstrakt 
 
Fall från höga höjder ombord på fartyg inträffar trots att säkerhetsutrustning 

används. Syftet med detta arbetet var att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

säkerheten på höga höjder ombord på fartyg. Studien genomfördes med hjälp av 

intervjuer av ombordanställda däcksbefäl och matroser, fackförening samt 

inspektörer. Slutsatserna var att de faktorer som påverkar fallolyckor grovt kan 

sorteras in i användning av säkerhetsutrustning, attityder till säkerhetsutrustning, 

lämplighet hos personal, regelverk och utbildning. Det framkom att det är möjligt att 

säkerhetsutrustningen inte används i alla de fall då den har rapporterats ha använts 

samt, att om den använts, inte nödvändigtvis använts på rätt sätt. Det visade sig 

också vara viktigt att befälen föregår med gott exempel och sätter en tydlig standard 

för att skapa en miljö ombord där säkerhetsutrustning används samt används på rätt 

sätt. 
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Abstract 
 
Falling from heights on ships occurs even though safety equipment is used. The 

intent of this study was to find out what factors affect the safety on heights onboard 

ships. The study was conducted by interviews with ship’s officers, able seamen, a 

professional union and inspectors. The conclusion showed that there are some 

factors affecting the accidents where someone falls from a height onboard. The 

factors were usage, attitudes to the safety equipment, suitability, regulations and 

education. The findings indicated that safety equipment might not always have been 

used as reported, and that if it was used it might not have been used correctly. It 

appeared that it is important for the officers onboard to lead by example and to set 

an evident standard onboard to create an environment where safety equipment is 

used and used in a correct way. 
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Bakgrund 
 

När ett fartyg utgör en arbetsplats, utsätts arbetstagaren ständigt för olika risker. 

Exempel på dessa är arbete med kemikalier, syrefattiga miljöer, buller, vibrationer, 

arbete på hög höjd och heta arbeten (Arbetsmiljömanual för sjöfarten 2015). 

För att minimera risker ombord finns det lagar, internationella regler samt 

föreskrifter som styr arbetsmiljön ombord. Exempel på dessa är SOLAS som är en 

IMO-konvention, svensk lagstiftning så som Sjölagen och Fartygssäkerhetslagen 

samt olika föreskrifter från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Arbetsmiljöverket. 

Dessa ställer krav som syftar till att arbetsmiljön ombord ska bli så säker som 

möjligt. Exempel på dessa krav är allt från brandskydd, vilken lutning en stege får 

ha innan skyddsräcken krävs samt hur mycket utrustning som skall finnas i livbåtar. 

Trots lagstiftning sker olyckor. Statistik från arbetsmiljöverket visar att den relativa 

olycksfrekvensen för sjötransportbranschen, d.v.s. antal anmälningar i förhållande 

till antal sysselsatta, är högre i sjötransportbranschen än genomsnittet för samtliga 

branscher (Arbetsmiljöverket 2016). Innan arbetet startar måste farligheter 

identifieras och en riskanalys göras. Detta görs av arbetsledaren (International 

Maritime Organization 2016). 

 

Trots lagar och föreskrifter uppkommer fallolyckor från hög höjd ombord på fartyg 

där säkerhetsutrustning har använts. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka varför fallolyckor från hög höjd inträffar 

trots att lagar, föreskrifter och riktlinjer har följts. 

 

Frågeställningar som kommer att besvaras är: 

Vilka faktorer påverkar uppkomsten av olyckor vid arbete på hög höjd ombord på 

fartyg där säkerhetsutrustning har använts? 

Vad kan man göra för att minimera denna typ av olyckor? 
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Teoretisk referensram 
 
Regelverk 
SOLAS (Safety Of Life At Sea) är ett regelverk som utformades efter att fartyget 

RMS Titanic förliste 1914. Det är en internationell konvention från FN-organet IMO 

(International Maritime Organization) som behandlar säkerhet för människoliv till 

sjöss. SOLAS styr vilken säkerhetsstandard som skall tillämpas ombord (IMO 

1974). 

 

Transportstyrelsen är myndigheten för alla transportslag i Sverige. I deras 

verksamhet ligger det till uppgift att se till att transporter inom järnväg, luftfart, väg 

och sjöfart fungerar som det skall. Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd 

och följer upp hur de efterlevs. Inom sjöfartsdelen har Transportstyrelsen ett flertal 

olika uppgifter, bland annat har de hand om fartygsregister och certifikat för både 

sjömän och fartyg. De är även den myndighet som är ansvarig för tillsyn och 

besiktning av fartyg, d.v.s. den myndighet som ser till att SOLAS och andra 

regelverk efterföljs ombord på fartygen (Transportstyrelsen 2016).  

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som ser till att det är en duglig 

arbetsmiljö på alla arbetsplatser runt om i Sverige. De har till uppgift att se till att 

arbetsmiljölagen följs och utveckla denna genom att ta fram föreskrifter som 

förtydligar denna. Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) beskriver hur 

man ska undvika olyckor och sjukdomsfall, genom till exempel att använda 

skyddsutrustning (Arbetsmiljöverket 2016). 

 

Ovanstående myndigheter och konvention skapar tillsammans med lagar de regler 

som gäller ombord på svenskflaggade fartyg. Dessa skapar tillsammans grunden för 

allt från hur fartygen byggs på varv till vilken utrustning som måste finnas ombord 

och hur den bör användas. 

 

De lagar, föreskrifter och rekommendationer som styr regleringen kring arbete på 

hög höjd ombord är följande: 
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AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 
Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade. Detta 

innebär att skyddsutrustning som kan skydda flera personer samtidigt, som t.ex. att 

bygga bort faran eller sätta upp räckverk skall där detta är möjligt göras före 

individuell skyddsutrustning, så som selar. 

 

Arbetsgivaren måste innan arbetets start bedöma riskerna samt ta fram vilken 

skyddsutrustning som är lämplig för arbetet. Den personliga skyddsutrustningen får 

endast användas om den är ändamålsenlig, rätt anpassad till rådande förhållanden, 

arbetsställningar och arbetsrörelser samt passar den som använder utrustningen. 

Säkerhetsutrustningen skall om nödvändigt kunna användas tillsammans med annan 

nödvändig utrustning. Vid användandet av säkerhetsutrustning måste man väga in 

hur lång tid arbetet tar, psykisk samt fysisk belastning, riskomfattning samt 

konsekvens, särskilda förhållanden samt prestandan för den använda 

skyddsutrustningen. 

 

Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om vilka risker 

säkerhetsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren är också skyldig att se till att 

arbetstagaren får instruktioner samt övning i hur utrustningen används. Skriftlig 

information skall finnas tillgänglig. 

 

Arbetstagaren är skyldig att följa instruktionerna för användning. Arbetsgivaren är 

skyldig att se till att utrustningen kontrolleras, underhålls, repareras samt förvaras på 

rätt sätt. Utrustning som har skadats eller på annat sätt inte tros ha tillräcklig 

skyddsförmåga får inte användas (AFS 2001:3). 

 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 
Arbetet som utförs måste planeras och utföras så att olycka genom fall förebyggs. 

Om underlaget för arbetet är halt måste särskilda skyddsåtgärder vidtas. Förflyttning 

skall kunna ske på ett säkert sätt och belysning måste finnas om så krävs. Trappor 

och landgångar skall vara utformade så att risk för fall minimeras. Räckverk eller 
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liknande skall finnas där risk för fall till annan nivå förekommer, är inte detta 

möjligt skall en annan skyddsåtgärd vidtas. 

 

Om underlaget kan komma att röra på sig, t.ex. på fartyg, ska särskild försiktighet 

vidtas. Om inte tillräckliga skydd mot fall kan vidtas med räckverk osv. skall 

säkerhetssele med lina eller motsvarande användas. Måste skyddsanordningen 

tillfälligt tas bort måste arbetsledningen först godkänna detta. Detta gäller även om 

arbetsplatsen måste lämnas då den ännu inte är helt återställd (AFS 1981:14). 

 

TSFS 2009:119 
Transportstyrelsens författningssamling och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg. I 

denna föreskrift tar man upp hur arbetsmiljön på ett fartyg specifikt skall vara med 

stöd av arbetsmiljöverkets föreskrifter (TSFS 2009:119). 

 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 
För att förebygga olyckor ombord på fartyg ska olika typer av skyddsutrustning, 

både personlig och sådan som är inbyggd i fartyget användas. Rederiet som äger 

fartyget är ansvarigt för att se till att arbetsmiljön är säker ombord på fartygen, med 

hjälp av befintliga lagar och föreskrifter. Detta innebär bland annat att åtgärder 

måste tas för att förebygga skada genom fall, ras, brand, elektrisk ström och 

liknande. Rederiet skall också tillhandahålla personlig skyddsutrustning när denna 

krävs. Arbetstagaren har dock ett ansvar att delta i de åtgärder som krävs för att en 

god arbetsmiljö skall kunna skapas. Arbetstagaren måste anmäla skadlig miljö som 

innebär fara för liv eller hälsa (AML 1977:1160). 

 

Fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
Lagen tar upp bestämmelser för bland annat arbetsmiljö, tillsyn och inspektioner och 

ansvarsbestämmelser ombord. 

 

Lag om undersökning av olyckor (1990:712) 
Lagen om undersökning av olyckor reglerar vilka olyckor som skall undersökas, 

vem som skall göra undersökningen och hur undersökningen skall genomföras. 
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Tillsynshandboken 
För att fartygsinspektioner som utförs av Transportstyrelsen skall gå till på liknande 

sätt på alla fartyg har Transportstyrelsen tagit fram en Tillsynshandbok. 

Tillsynshandboken beskriver bland annat hur kontroller ska genomföras samt vilken 

författning som skall tillämpas. Ombord på fartyg kan Tillsynshandboken användas 

som ett stöd för egen kontroll men är främst ett hjälpmedel för fartygsinspektörer. 

Den del av Tillsynshandboken som är relevant för detta arbete är punkt 14.03 som 

handlar om fallskydd. I Tillsynshandboken 14.03 tas det upp att midjebälten inte är 

godkända ombord på svenska fartyg (Transportstyrelsen 2016). 

 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer om personligt fallskyddssystem 
När en person jobbar där det finns risk att falla fritt skall personen använda ett 

personligt fallskyddssystem. Ett personligt skyddssystem skall bromsa det fria fallet 

och förhindra att personen slår i marken, det ser också till att personen om den har 

ramlat ner, hänger upprätt. Det personliga fallskyddssystemet gör att personen kan 

komma till platser som kan innebära fritt fall utan att det innebär fara. Exempel på 

där man ska använda fallskyddssystem är vid arbete i master, i skorsten, på 

bryggvingar och däck där det saknas räcken. Fallskyddssystemet kan till exempel 

bestå av lämplig förankringsanordning, helsele och ett kopplingssystem med styrt 

glidlås på fast förankrad lina. 

 

Förankringsanordningar skall alltid vara anpassade efter tillverkarens 

bruksanvisning. Finns det ej godkända fallskyddsanordningar skall fallskyddet 

förankras i en annan punkt som klarar av en statisk belastning på minst 10 kN. Säger 

bruksanvisningen något annat skall man följa den.  Innan fallskyddet används skall 

det okulärbesiktas, så att inte synliga fel eller skador på sömmarna finns. Dessutom 

skall fallskyddet kontrolleras en gång om året av en behörig kontrollant. Fallskyddet 

skall alltid användas i enlighet med tillverkarens anvisningar (Arbetsmiljöverket 

2016). 
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Tidigare forskning 
 

I området fallolyckor ombord på fartyg finns ingen tidigare forskning, däremot finns 

det mycket forskning kring andra saker som påverkar arbetsmiljön och olyckors 

uppkomst på arbetsplatser.  

 

En välkänd faktor som påverkar arbetsmiljön och säkerheten på alla arbetsplatser är 

stress. Stress kan göra att människan får extra kraft. Stress kan till exempel bidra till 

att vi springer snabbare eller ökar chansen för överlevnad, vilket är positivt. Det har 

dock visat sig att stress bara ger ökad prestation upp till en viss gräns. När 

människan kommer över den gränsen, till exempel för att man har har mycket att 

göra under en kort tid kan det hända att man gör ett sämre jobb på grund av att man 

tappar fokus på det man gör just nu. Vilket då skulle kunna leda till att man ramlar 

ner när man arbetar på hög höjd (Zanderin 2005). 

 

I en kandidatuppsats från 2015 behandlas ämnet kemiska risker ombord på fartyg 

samt befälens attityder till användandet av säkerhetsutrustning. De kommer i 

uppsatsen bland annat fram till att risktaganden normaliseras om det utförs 

tillräckligt ofta, att kommunikation med rederiet är viktigt för användandet av 

säkerhetsutrustning samt att yttre kontroller från t.ex. vettinginspektörer är viktigt. 

Det framkom också att det som befäl var mycket viktigt att föregå med gott exempel 

(Andersson & Erlandsson 2015). 

 

I ovanstående uppsats dras slutsatsen att risktagande normaliseras när ett riskfyllt 

arbete utförs, slutsatsen stärks i forskning av bland annat Rundmo och Törner. 

Risktagande är alltså en aktuell faktor vid arbete på hög höjd ombord på fartyg 

också, då både arbeten som innebär kemiska risker och arbete på hög höjd är arbeten 

som kräver försiktighet för att en olycka inte ska inträffa. Rundmo tar i sin forskning 

upp att om man en eller flera gånger klarat sig igenom en situation utan att något har 

hänt så upplever man att momentet är mindre farligt vilket gör att man lättare tar en 

risk (Rundmo 1992). Törner gjorde ett projekt med en fiskebåt, som bekräftar 
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Rundmos teori. På fiskebåten var halkolyckor så vanliga att besättningen inte längre 

såg det som en risk, utan att denna typ av olycka hade normaliserats (Törner 2008). 

 

Vid risktagande finns det flera subjektiva faktorer som påverkar hur stor man anser 

risken vara. Dessa faktorer inkluderar hur mycket vi kan tjäna, eller tror att vi kan 

tjäna, på att ta risken, om risken har tagits frivilligt eller ofrivilligt, hur många som 

kommer att tjäna på risktagandet samt hur många som är delaktiga (Starr 1969). I 

riskfyllda situationer, eller situationer som kan bli riskfyllda, kommer individen göra 

en avvägning om risken är värd att ta. För att göra risktagande mer kontrollerat 

måste vissa riktlinjer och  bestämmelser tas fram. Dessa riktlinjer och bestämmelser 

kommer att hjälpa individen att fatta ett säkert beslut (Slovic 2000).  

 

I en rapport publicerad i Journal of Safety Research undersöktes fallolyckor på 

arbetsplatser. Arbetet visar hur kognitiv förmåga och beteende spelar roll vid 

tolkningen av rutinartade samt icke rutinartade risker. Arbetet undersöker hur 

personer beter sig vid risktaganden på höjder. Författaren kommer fram till att risken 

för fall ökade när deltagarna i studien försökte göra flera saker samtidigt. 

Deltagarna  visade sig improvisera mer vid arbeten som låg utanför rutinerna, samt 

var mer benägna att i dessa fall avvika från givna order. Detta resulterade i fler 

olyckor (Kines 2003).  

 

Precis som Andersson & Erlandsson kom fram till är det viktigt att för ett befäl 

föregå med gott exempel. Detta visas också i boken “Gruppens 

utvecklingspsykologi” av Bo och Mia Harty. Där tas det upp att är av stor vikt för en 

gruppledare att agera på ett sätt som denne vill att gruppen skall agera på. Ledaren 

förkroppsligar i gruppens ögon ett ideal, vilket betyder att gruppen kommer 

eftersträva ett beteende som liknar ledarens i en väl fungerande grupp. Det innebär 

att det är viktigt att sätta en tydlig standard ombord, för att få en grupp som inte tar 

onödiga risker (Harty 2004).  
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Goffman (1961) beskriver hur en grupp som bor och arbetar på en instängd plats 

kommer att skapa sina egna normer och värderingar. Detta går även att se på fartyg, 

där alla fartyg har sin egna miljö och normer. Dessa skiljer sig från fartyg till fartyg.  

 

Metod 
 

Studien genomfördes genom att undersöka olycksrapporter som handlade om fall. 

Olycksrapporterna kom från Transportstyrelsens databas för inrapporterade 

olycksrapporter. Då dessa ej gav tillräcklig information kompletterades studien med 

kvalitativa intervjuer med personer som har eller haft koppling till arbete på hög 

höjd ombord på fartyg, samt intervjuer med inspektörer från olika myndigheter. 

 

Litteraturanalys 
 

Litteraturanalysen genomfördes genom att gå igenom inrapporterade olyckor, som 

inkommit till Transportstyrelsen från 1980-talet fram till 2015. Då tanken från 

början var att hela arbetet skulle bygga på litteraturanalys av inrapporterade olyckor, 

behölls denna del av metoden då den får anses vara grunden till hela idén med 

arbetet. För att kunna genomföra litteraturanalysen av olyckorna kontaktades 

Transportstyrelsen via e-post för att få ta del av inrapporterade olyckor. De olyckor 

som var relevanta för detta arbete e-postades från Transportstyrelsen för att sedan 

gås igenom enligt steg för steg som nedan beskrivet. 

 

i) Med hjälp av olycksstatistik från Transportstyrelsens databas analyserades 365 

stycken olyckor som söktes ut genom att orden “fall, halka, snubbla, ramla” söktes 

på i olika tempus 

ii) Alla olyckor där ett föremål fallit nedåt eller en person fallit på samma höjd d.v.s. 

ej från en höjd sorterades bort. Kvar fanns 163 stycken olyckor 

iii) De fall där en person som inte ingick i besättningen hade fallit sorterades bort. 

Detta resulterade i 51 stycken olyckor 
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iv) De fall där personen inte hade behövt använda säkerhetsutrustning, så som vid 

gång i trappor, sorterades bort. Kvar fanns fyra stycken olyckor som stämde med 

syftet 

v) De fyra olyckorna analyserades men materialet ansågs vara otillräckligt för att 

kunna dra relevanta slutsatser 

 

I litteraturstudiens resultat togs alla fall där någon fallit från en höjd till en annan 

med, då det i steg iv) var 25 fall där ingen information fanns kring hur högt fallet 

hade varit. En faktor till att endast fyra olyckor fanns kvar i steg v) anses vara det 

stora mörkertalet när det gäller användningen av säkerhetsutrustning. Av de 51 

fallen var det fyra stycken fall där rätt utrustning hade använts och 15 fall där man 

kunde säga att rätt utrustning inte hade använts, eller att den inte hade använts 

tillräckligt (ex: endast ett spännband var uppsatt för att skydda mot fall från en 

plattform). För de resterande 32 olyckorna kunde inga slutsatser dras kring huruvida 

säkerhetsutrustning hade använts eller inte.  

 

Intervjuer 
 

Intervju valdes som vidare metod efter att litteraturanalysen inte gav tillräckliga 

resultat. Intervjumetoden valdes då intervjuer ger möjlighet att anpassa följdfrågor 

efter respondenternas svar, samt ge möjlighet för dessa att reflektera friare kring 

ämnet än i en t.ex. enkät. Intervjuerna strukturerades för att följa trattmodellen. 

Intervjuerna börjar då öppet, smalnar av i mitten och blir åter öppna i slutet (Kylén 

2004). Intervjuerna semistrukturerades då arbetet är väldigt specificerat och för att 

respondenterna då får en större chans att reflektera kring ämnet. Intervjuerna 

anpassades också efter respondenternas kunskap och erfarenhet (Patel 2011, s. 82). 

 

Enligt Kvale är det viktigt att inte låta citat ta över texten utan istället hitta en balans. 

Det är också viktigt att citaten inte finns för att styrka författarens slutsatser, utan för 

att visa på ett fenomen. Citaten ska vara antingen typiska för samtliga intervjuer, 

särskilt intressanta eller ta upp någonting nytt (Kvale 2007). 
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Intervjuformuläret byggde på fem frågor som alla tillfrågade fick, och sedan ett antal 

frågor som var specifika för deras kategori. Frågorna var upplagda för att få svar på 

frågeställningarna i syftet och för att kunna strukturera upp vilka delar som påverkar 

användandet av säkerhetsutrustning vid arbete på hög höjd ombord på fartyg. 

 

Intervjuerna gjordes i två omgångar, där den första intervjuomgången gjordes med 

ombordanställda och den andra med myndigheter och fack. Alla intervjuer spelades 

in för att sedan transkriberas. Intervjuerna transkriberades omgående för att bevara 

nyansen och känslan av varje enskilt samtal. När intervjuer och transkriberingar var 

klara kodades olika stycken i intervjuerna till nyckelord för att få en överblick över 

vad som sagts under intervjuerna. Därefter drogs sedan paralleller mellan de olika 

respondenternas svar, vilket ledde fram till olika faktorer som respondenterna såg 

som orsaker till att fallolyckor ombord på fartyg när säkerhetsutrustning har använts 

inträffar. Det framkom då att dessa faktorer kunde delas in i fem olika kategorier. De 

fem kategorierna analyserades för att kunna ge svar på arbetets frågeställningar.  

 

Urval 
 

Totalt genomfördes tio personliga intervjuer med fyra däcksbefäl, tre matroser, en 

fackombudsman, en fartygsinspektör och en arbetsmiljöinspektör. Personerna som 

intervjuades var i olika åldrar med olika erfarenhet. 

 

De ombordanställda valdes genom ett kriterieurval, där vissa kriterier behövde 

uppfyllas för att personerna skulle få delta i studien (Dalen 2015). Kravet för 

matroserna var att dessa skulle ha matrosbehörighet, minst sex månaders sjötid inom 

den befattningen samt varit med om arbete på hög höjd. En allmän förfrågan gjordes 

i den fyraåriga avgångsklassen bland sjökaptensstudenter på Linnéuniversitetet. 

 

Kriterier för att befälen var att de skulle ha seglat minst fem år ombord, jobbat som 

lägst överstyrman samt varit med om arbete på hög höjd. Urvalet av befäl gjordes 

genom en förfrågan till adjunkter och lektorer på Sjöfartshögskolan i Kalmar vid 
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Linnéuniversitetet. De som var intresserad av att ställa upp blev intervjuade. Urvalet 

av befäl får anses ha vid spridning då de har erfarenhet av olika fartygstyper. 

Den fackliga företrädaren, valdes genom kontakt med SEKO Sjöfolk. SEKO valdes 

för att de är den inom sjöfartsbranschen största och äldsta fackliga organisationen. 

Inspektörer valdes genom kontakt med Transportstyrelsen, klassningssällskap och 

Arbetsmiljöverket. Två personer valde att vara med på en intervju. Personerna 

inspekterar fartyg eller arbetsmiljö från olika vinklar. 

 

De olika respondenterna får tillsammans anses ha en differentierad bild av 

säkerhetsarbetet och arbetsmiljön ombord på fartyg. 

 

Forskningsetiska aspekter 
 

Alla respondenters personuppgifter har getts största möjliga konfidentialitet och inga 

personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga har kunnat ta del av 

dessa. Samtliga respondenter har blivit informerade om syftet, har själva valt att 

delta och inga uppgifter kommer användas till någonting annat är detta arbete. I och 

med detta uppfyller det här arbetet de forskningsetiska aspekterna (Patel 2011). 

 

Resultat 
 

Resultaten från litteraturstudien var inte tillräckligt omfattande för att kunna dra 

några slutsatser om varför fallolyckor ombord på fartyg inträffar trots att 

säkerhetsutrustning har använts. Från alla olycksrapporter som Transportsstyrelsen 

har, var det endast fyra stycken som med säkerhet kunde sägas överensstämma med 

arbetets syfte. I dessa fyra fall berodde samtliga olyckor på att säkerhetsutrustningen 

hade brustit eller inte varit tillräckligt bra.  

 

Två personer sa att då säkerhetsutrustning använts sker det sällan olyckor. Ett av 

befälen påpekade att det för fartyg inte går att säga i efterhand om utrustningen har 

använts eller inte, då det inte går att göra oannonserade besök under gång.  
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Två respondenter poängterar specifikt att man som arbetsledare måste visa 

delaktighet vid arbete vid hög höjd. En annan vill uppmärksamma att det är viktigt 

att fartyget har en standard ombord där alla föregår med gott exempel oavsett vilken 

befattning man har. Om alla hjälps åt att skapa en bra miljö och uppmanar varandra 

att vara försiktiga kommer arbetet ombord att fungera bättre. 

 

Andra förslag som respondenterna såg som möjliga problem i samband med hur 

utrustningen används var problem med hur man använder den, felaktig utrustning 

samt omedvetenhet kring risker. Även att det är viktigt att föregå med gott exempel 

inför sina medarbetare för att skapa en standard där man har en säker arbetsmiljö 

ombord togs upp som viktiga faktorer för att skapa rätt användning. Ett befäl som 

hade arbetat på ett fartyg som gick i Nordsjön var van vid att samtliga ombord var 

väl införstådda med att säkerhetsutrustningen skulle användas. På två fartyg fanns 

tre besättningar vilket gjorde att personalutbytet blev litet och därmed var alla 

ombord införstådda med hur säkerhetsutrustningen skulle användas. När ny 

besättning kom ombord blev det ett problem, då de nya personerna inte alls hade 

samma förhållningssätt till säkerhet och säkerhetsutrustning.  

 

Samtliga ombordanställda samt facket fick frågan om de har upplevt ovilja eller 

nonchalans kring användandet av säkerhetsutrustning. Av dessa åtta svarade 

samtliga att de hade upplevt tydlig ovilja och nonchalans kring användandet. 

Dessutom tog en av inspektörerna upp att hen trodde att det var en av de största 

orsakerna till fallolyckor. 

 

De intervjuade fick följdfrågan hur de hade hanterat situationen. Samtliga matroser 

sa att den egna säkerheten var viktig, men de hade olika sätt att hantera andras 

ovilja. Två av matroserna tyckte att det var upp till var och en om de ville använda 

sin utrustning eller inte. De personerna tyckte också att det var ens eget ansvar att 

tänka på sin säkerhet, och att de alltid använde säkerhetsutrustning.  
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Jag skiter fullständigt i det, det är min säkerhetsutrustning, de får göra som 

de vill och jag gör som jag vill. Vill jag ha mitt fempunktsbälte då ska jag ha 

mitt fempunktsbälte1 eller då får de ha någon annan som klättrar upp. 

                                                                       Respondent E 

 

En annan av matroserna upplevde att det var svårt att få andra att använda 

säkerhetsutrustningen, och att man inte vill vara den som tvingar folk. Personen 

ansåg att det var tydligt att många ombord tyckte att utrustningen var jobbig att 

använda och inte någonting som behövdes. Den matrosen hade också löst det genom 

att anonymt skicka in en rapport till kontoret eftersom kontoret har mer att säga till 

om. Matrosen ansåg att om order kom från kontoret så översågs de inte på samma 

sätt som när de kom från fartyget självt.  

 

Befälens åsikter och tillvägagångssätt varierade mer. Spridningen i svaren var större 

hos befälen, som även belyste andra vinklar av problemet. Ett befäl stoppade alltid 

arbeten som inte var rätt utförda med rätt utrustning. Ett annat befäl belyste 

problematiken vid tidsbrist ombord kombinerat med målarjobb på svårtillgängliga 

ställen, och hur svårt det då kan vara att gå in som befäl och kräva att alla 

säkerhetsföreskrifter ska följas till punkt och pricka när man har press på sig att 

utföra arbeten fort till låg kostnad. Det befälet ansåg att man som befäl måste vara 

delaktig och veta hur och var jobben utfördes. 

 
Och då är det ju lite svårt att säga att “Jamen såhär får vi inte göra, vi måste 

ha säkerhetsutrustning och var ska vi sätta den? Ska det ta fyra dagar att måla 

den här lilla biten eller ska vi få det färdigt idag?”  

                                                                   Respondent A 

 

Ett av befälen ansåg att det bästa tillvägagångssättet var att förklara varför 

utrustningen behöver användas för att få de som utförde arbetena att själva inse 

värdet i att använda säkerhetsutrustningen. Den personen upplevde att det var det 

bästa sättet, då han upplevt att det kunde uppstå attitydproblem, främst när man kom 

                                                
1 Fempunktsbälte, eller fempunktssele, är en typ av personlig fallskyddsutrustning 
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ombord som ny överstyrman på ett fartyg där matroserna hade arbetat i många år. 

Att då förklara vikten av att använda utrustningen, ur ett säkerhetsperspektiv och ett 

lagligt perspektiv, visade sig vara mer effektivt än att säga till varje gång ett arbete 

skulle utföras. 

 

Tre av tio tillfrågade lyfte frågan om huruvida samtliga personer verkligen är 

lämpliga för arbeten på hög höjd, på grund av fysiska eller psykiska orsaker. Ett av 

befälen tyckte att det var upp till arbetsledaren att göra bedömningen. Det befälet 

ansåg att det är lätt att göra irrationella fel för någon som är höjdrädd men tvingas 

klättra upp i en mast för att den höjdrädda personen inte fungerar rationellt uppe på 

så höga höjder. 

 
För är det till exempel jag då, som är väldigt höjdrädd och skall klättra upp 

20-30 meter i en mast, ja då även att jag har personlig skyddsutrustning så är 

det ju lätt att jag gör något väldigt irrationellt fel. Jag gör något knasigt för 

hjärnan funkar inte där uppe. Så lämpligheten på den som skall utföra arbetet 

är också viktig som arbetsledare att känna av.    

Respondent D 

 

Två av de andra var tveksamma till om det verkligen var en bedömning som 

behövde göras, eller om man ändå trots allt borde räkna med att alla kunde utföra 

samtliga jobb eftersom att de fått ett jobb som innebar vissa arbetsuppgifter. Två 

respondenter ansåg att man skulle ha ett läkarintyg som visar att personen är lämpad 

att jobba på hög höjd, vilket krävs både i land och i marinen. Genom att ha detta 

menar den ena respondenten att man kan undvika att mindre lämpliga personer utför 

arbeten på hög höjd.  
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Vid frågan om regelverken var tillräckliga svarade två av befälen att större vikt 

borde läggas vid att utforma ISM-koden2 och SMS-manualen3 ombord. Ett befäl 

svarade att regelverken aldrig är tillräckliga, eftersom de nästan alltid grundar sig på 

tidigare olyckor. Arbetsmiljöverket sa att de helst inte ser att personlig 

skyddsutrustning används, utan gemensam. Det är bättre att säkra arbetssituationen 

med t.ex. ställningar än selar. Ett annat problemområde som lyftes var att den 

internationella marknaden gör att säkerhetsutrustning som inte längre kan köpas i 

Sverige fortfarande går att få tag på i andra länder, vilket en av inspektörerna ibland 

påträffade ombord på fartyg.  

 

Respondenterna blev tillfrågade kring vad de tror att man kan göra för att undvika 

att olyckor från hög höjd med säkerhetsutrustning skall inträffa. Alla tio 

respondenter gav förslag på hur man skulle kunna undvika att denna typ av olycka. 

Fem respondenter påpekar att det krävs mer utbildning, både för befäl och matroser. 

En respondent gav förslag på att det ligger det i rederiets ansvar att se till att 

arbetsledaren har rätt kunskap. Den personen föreslog att rederiet borde skicka iväg 

sina arbetsledare på en kurs i land i ett par dagar, för att kunna säkerställa att 

kunskapsnivån ombord var tillräckligt hög. En respondent tyckte att det ligger på 

skolans ansvar att ge befäl mer utbildning innan dessa kommer ut på fartygen. 

En respondent ansåg att utbildningen i sig är tillräcklig men att de blivande befälen 

kan ha tur eller otur om vad de får vara med om när de är ute på sin fartygsförlagda 

utbildning. Vissa av studenterna får vara med om väldigt många situationer och får 

mycket erfarenhet, men det är tyvärr inte fallet för samtliga.  

 
Alltså utbildningen idag har ju ett tidsproblem. Och det kanske är så att man 

kanske måste ha mer praktiskt, att man får lite mer på sin FFU-tid, och det 

ligger ju på arbetsmiljökursen, men sen kommer det här praktiska men det är 

väldigt svårt att alla studenter ska ha varit med om det och det och det och 

                                                
2 ISM-koden, på engelska International Safety Management code, är en internationell 
standard som syftar till att förbättra säkerheten ombord samt förhindra förorening av den 
marina miljön 
3 SMS-manualen, på engelska Safety Management System, är fartygets säkerhetsmanual. 
Den redogör för vad fartyget har för säkerhets- och miljöpolicy 
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det. Har man tur har man ju fått den breda erfarenheten under sina tolv 

månader. Men har man otur så har man ju aldrig fått vara med och byta en 

lanterna i en toppmast eller varit med och målat på besvärliga ställen eller 

rigga ställningar och sånt.    

                                         Respondent A 

 

Diskussion 
 

Arbetets syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar uppkomsten av att 

fallolyckor vid arbete på hög höjd ombord på fartyg händer trots att lagar, 

föreskrifter och riktlinjer har följts, samt att undersöka vad man kan göra för att 

minimera att denna typ av olyckor händer. 

 

Frågeställningar som skulle besvaras i detta arbete var: 

Vilka faktorer påverkar uppkomsten av olyckor vid arbete på hög höjd ombord på 

fartyg där säkerhetsutrustning har använts? 

Vad kan man göra för att minimera denna typ av olyckor? 

 

Resultatdiskussion 
 
Från litteraturstudien ansågs resultaten inte var tillräckliga för att kunna dra 

slutsatser, dock framkom det att alla fyra olyckor som stämde in på syftet berodde på 

att utrustningen hade varit felaktig och antingen gått sönder eller inte fungerat på ett 

tillfredsställande sätt. Det bör dock tilläggas att många olyckor som sorterades bort 

sorterades bort för att säkerhetsutrustningen inte hade använts, eller hade använts på 

fel sätt.  

 

Efter att ha sammanställt resultaten från intervjuerna framkom det att fem faktorer 

påverkar användandet av säkerhetsutrustning vid arbete på hög höjd ombord på 

fartyg. Dessa fem faktorer var användning av säkerhetsutrustning, attityder till 

användningen av säkerhetsutrustning, lämplighet för olika typer av arbeten, 

regelverk och utbildning. 
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Att säkerhetsutrustningen används men att olyckor ändå inträffar anses kunna vara 

felaktigt, då det är svårt att i efterhand säkerställa att säkerhetsutrustningen har 

använts. Det går i en rapport att uppge att säkerhetsutrustning använts, trots att så 

inte var fallet. Detta kan tydligt ses från haveriutredningen för Nord Transporters 

grundstötning år 2002 från Transportstyrelsen. Efter att grundstötningen hade 

inträffat uppmanades besättningen av befälhavaren att rapportera en falsk version av 

händelseförloppet (Transportstyrelsen 2002). 

 

Om säkerhetsutrustning har använts finns möjligheten att det finns brister i 

handhavandet. Att man använder utrustningen fel kan leda till att det sker olyckor. 

Det kan också ske olyckor då man har föråldrad utrustning som inte följer dagens 

regelverk. En föråldrad typ av utrustning har hittats ombord på vissa fartyg som 

anlöper utländska hamnar, detta troligtvis på grund av att den typen av utrustning 

fortfarande går att få tag i i länder där inte samma regelverk gäller. 

 

En slutsats som kan dras från intervjuerna är att ovilja eller nonchalans är en av de 

bidragande faktorerna till att fallolyckor inträffar. Intervjuerna visade att ett stort 

problem ombord är besättningens egna förhållningssätt till användandet av 

säkerhetsutrustning. Man kan även se att hur användaren ser på risken påverkar 

användandet av utrustningen.  

 

Törner (2008) skriver att då en olycka inträffat på grund av den enskilda individens 

felaktiga beteende är den vanligaste påföljden disciplinära åtgärder. Individen 

uppmanas även att vara mer försiktig. I de fall då olyckan varit allvarlig uppmanas 

individen ofta istället till en förändring i beteende. Detta görs trots att det i de flesta 

fall enligt Törner visar sig inte ge någon effekt. I ett projekt framkom det att en 

olycka som inträffat ofta inte ansågs vara ett problem, då personerna involverade i 

olyckan normaliserat det riskfyllda förhållandet. Detta kan enligt Rundmo bero både 

på psykologiska och sociala förklaringar. För personer som klarat sig i en riskfylld 

situation flera gånger utan att skadas, ökar antagandet om att situationen är hanterbar 

och risken liten (Rundmo 1992). 
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Förutom ovilja och nonchalans, visade sig tidsbrist var en bidragande faktor till 

olyckor. Tidsbristen upplevdes kunna bero på stress, dålig planering och dålig rutin. 

Detta styrks också av Zanderin som anser att stress kan uppkomma genom att att 

förmåga att förutse, planera och styra vad som händer saknas (Zanderin 2005). 

 

Det framkom tydligt att det på längre sikt var viktigt att sätta en standard ombord. 

Detta även överensstämmer med Goffman (1961) som säger att normer och 

värderingar skapas av individerna ombord. Även Harty (2004) beskriver att grupper 

som har existerat en tid snart skapar egna rutiner och normer. Medlemmarna i 

gruppen lär sig fort vilka beteenden som är accepterade och vad som främjar en 

stark status, samt agerar därefter. 

 

Som en av respondenterna hade upplevt på ett norskt fartyg är det stor skillnad på en 

besättning som har jobbat på fartyget under en längre tid och en besättning som 

kommer utifrån där man är van vid andra regler och rutiner. De som på det norska 

fartyget kom utifrån hade inte ett lika högt säkerhetstänk som de som under en 

längre tid hade arbetat på fartyget. Detta gjorde att man fick forma den nya 

besättningen efter den existerande arbetsmiljön och standarden. 

 

En bra standard innebär till exempel att det finns rutiner för hur utrustningen 

används och att alla har kunskap om fartygets SMS-manual. Detta är viktigt för att 

utrustningen skall användas på rätt sätt, vilket är nödvändigt för att få fullt skydd. 

Starr (1969) anser att hur accepterad en risk kommer att vara beror på hur stor 

vinning man kan få, eller tror att man kan få, på att ta den. Hur en risk ses på beror 

också på om den är frivilligt tagen eller inte. En person som själv väljer att klättra 

upp i en mast utan sele kommer inte att se detta som lika farligt, eller få medhåll 

utifrån om att det är lika farligt, som någon som har blivit tvingad att arbeta utan 

säkerhetsutrustning. Har personen frivilligt tagit risken kommer detta accepteras i 

tusen gånger högre utsträckning än någon som ofrivilligt behövt ta en risk. Slovic 

(2000) tar i The Perception of Risk upp att i situationer där risktagande vägs mot 

vinning måste tydliga ramar, normer och tillvägagångssätt finnas. Detta ska ombord 

på fartyg finnas i fartygets SMS-manual. 
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Det är allas skyldighet att känna till SMS-manualen, man kan som ansvarigt befäl 

behöva utbilda besättningen ombord i denna för att säkerställa att en tillräcklig 

standard uppnås. Enligt AFS 2001:03 är arbetsgivaren skyldig att informera om 

vilka risker säkerhetsutrustningen ska skydda mot, samt se till att användaren blir 

instruerad i hur säkerhetsutrustningen ska användas. Det är viktigt att SMS-

manualen bygger på gällande lagar och regler, att den förenklar planering och rutiner 

ombord samt att samtliga ombord vet vad som står i den. 

 

Metoddiskussion 
 

Studien bygger på tio stycken semistrukturerade intervjuer. Arbetet kan ha påverkats 

av urvalet av respondenter, dock får det anses att det finns en stor spridning av 

kunskap samt att problemet har kunnat ses från olika vinklar vilket får förmodas gett 

ett relevant resultat. Kvale (2007) rekommenderar att man i kvalitativa intervjuer har 

fem till tio respondenter. Då den här studien syftar till att undersöka problemet ur 

olika vinklar valdes tio respondenter. Sju av dessa intervjuades som befäl eller 

matroser, d.v.s. ombordanställda. Två personer arbetar eller har arbetat som 

inspektörer på olika myndigheter. En person är ombudsman hos fackförbundet 

SEKO. Tillsammans får de anses ha tillräcklig erfarenhet och kunskap vilket gör att 

reliabiliteten kan stärkas. Reliabilitet är ett mått på hur pålitligt resultatet har blivit. 

Då respondenterna med stor sannolikhet hade gett samma svar igen får reliabiliteten 

anses vara hög (Patel 2011). 

 

Då en tidigare relation fanns till de sju ombordanställda kan resultatet ha påverkats 

av detta. Det får dock antas inte ha påverkats i en större utsträckning. Den troligaste 

risken var att respondenterna inte vara bekväma med att berätta om ifall alla regler 

inte följts ombord. Denna risk borde ha minimerats genom att de intervjuade tydligt 

informerades om att de under intervjun och att studien var konfidentiell. I och med 

att en tidigare relation fanns, kan en bidragande positiv faktor varit att de intervjuade 

kände sig bekväma i att vara ärliga även vid samtal om känsliga ämnen (Dalen 

2015)  
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Vidare forskning 
 

I litteraturstudien gick det inte att dra relevanta slutsatser då materialet inte var 

tillräckligt omfattande. Detta tros ha berott på att det inte fanns tillräcklig 

information om vilken typ av säkerhetsutrustning som använts samt vilka andra 

förutsättningar som fanns i form av höjd, väder, miljö osv. Förslag till framtida 

forskning är att undersöka hur dagens inrapporteringssystem kan förbättras för att 

bättre slutsatser skall kunna dras från inrapporterade olyckor. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
Arbetsmiljöverket 
Vad är din arbetstitel? 
Hur länge har du varit inspektör? 
Har du någon gång inspekterat ett fartygs arbetsmiljö? 
Vad kollar du på vid en inspektion av en arbetsplats? 
Hur ofta görs inspektioner av skyddsutrustning (räckverk, selar osv)? 
Vad är det ni tittar på? Vad hittar ni för fel? 
Vilka orsaker kan det finnas till att den här typen av olyckor händer trots att 
säkerhetsutrustning används? 
Vad tror du man kan göra från inspektörssidan för att förhindra att de inträffar? 
 
Transportstyrelsen 
Vad är din arbetstitel? 
Antal år av erfarenhet? 
Hur kommer du i kontakt med arbete på hög höjd? 
Hur ofta görs inspektioner av skyddsutrustning (räckverk, selar osv)? 
Vad är det ni tittar på? Vad hittar ni för fel? 
Vilka orsaker kan det finnas till att den här typen av olyckor händer trots att 
säkerhetsutrustning används? 
Vad tror du man kan göra från inspektörssidan för att förhindra att de inträffar? 
 
Befäl 
Vad är din arbetstitel? 
Antal år av erfarenhet? 
Har du varit arbetsledare ombord på ett fartyg? 
Har du som person kommit i kontakt med arbete på hög höjd? 
Har du varit med om nonchalans kring säkerhetsutrustning? Tex. slarvig eller ovilja? 

Om ja, hur hanterade du situationen? 
Har du varit med om någon olycka ombord där någon har fallit från en nivå till en 
annan? 

Om ja, hade personen säkerhetsutrustning? 
Om ja, vidtogs det några åtgärder för att olyckan ej skulle ske igen? 

Vilka orsaker kan det finnas till att den här typen av fallolyckor händer trots att 
säkerhetsutrustning används? 
Vad kan du som arbetsledare för för att förhindra att den här typen av olyckor 
inträffar? 
Är dagens regelverk tillräckliga? 
 
Matros 
Vad är din arbetstitel? 
Antal år av erfarenhet? 
Har du personligen kommit i kontakt med arbete på hög höjd? 



 

 

Hur? Vad gjorde du? 
Använde du säkerhetsutrustning? 

Fick du någon utbildning innan ni började kring 
säkerhetsutrusningen? Vilken typ samt hur den skulle användas? 
Har du varit med om någon olycka ombord där någon har fallit från en höjd? 

Om ja, användes säkerhetsutrusning? 
Om ja, vidtogs det några åtgärder för att olyckan ej skulle ske igen? 

Har du varit med om nonchalans kring säkerhetsutrustning? Hur tog det sig form? 
Tex. slarvighet eller ovilja 

Hur hanterade du situationen? 
Vilka orsaker kan det finnas till att den här typen av olyckor händer trots att 
säkerhetsutrustning används? 
Vad tror du man kan göra från matrosernas sida för att förhindra att de inträffar? 
 
Fackförbund 
Vad är din arbetstitel? 
Antal år av erfarenhet? 
Upplever ni från fackets sida att personer hör av sig med problem kring 
säkerhetsutrustning? 

Om ja, är det då hur den används, alternativt att den inte är tillräckligt 
bra? 

Åker ni ut till fartyg? 
Om ja, händer det att ni upptäcker problem kring arbeten på hög 
höjd? 
Om ja, kan du berätta mer om det? 

Tycker ni att det i dagsläget görs tillräckligt ombord för att skapa säkra 
arbetssituationer vid arbete på hög höjd? 

Om nej, vad bör man istället göra? 
Vilka orsaker kan det finnas till att den här typen av fallolyckor händer trots att 
säkerhetsutrustning används? 
Är dagens regelverk tillräckliga? 
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