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Abstrakt  
Detta examensarbete handlar om fartygsskydd och rollen som SSO på olika 

fartygstyper. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilket sätt 

fartygstypen och fartområdet fartyget går i påverkar hur man ombord arbetar 
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med SSO:erna på fyra fartyg av olika typ i olika fartområden. Fartygen i 

undersökningen består av ett kryssningsfartyg i oceanfart, ett tankfartyg i 

europafart, ett biltransportfartyg i oceanfart samt en färja i närfart. Resultatet 

av vår undersökning visar att det finns skillnader mellan både de undersökta 

fartygstyperna och fartområdena samt att detta påverkar hur de intervjuade 

SSO:erna uppfattar sin roll. Resultatet pekar på att den största skillnaden i 

organiseringen av fartygsskyddet finns mellan de två huvudtyperna av fartyg 

i studien, dvs. passagerarfartyg och lastfartyg, och att den skillnaden till stor 

del kan förklaras av besättningens storlek. 
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Abstract  
This thesis is about ship security and the role of the SSO on different types of 

vessels. The purpose of the survey was to find out how the ship type and 

trade area of the ship affects how the on-board work with security and ISPS 

is conducted. The study was carried out during the summer and autumn 2015 

by making qualitative semi-structured interviews with the SSOs on four 

vessels of different type in different trade areas. The vessels in the survey 

consist of a cruise ship in ocean traffic, a tanker in European traffic, a car 

carrier in world-wide ocean traffic and a ferry in short voyage traffic. In the 

study it was concluded that there are differences between both the 

investigated vessel types and trade areas, and that this affects how the 

interviewees: the SSOs perceive their role. The result indicates that the 

largest difference in the organization of ship security is found between the 

two main types of vessels in the study, between passenger ships and cargo 

ships, and that this difference can largely be explained by the size of the 

crew. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Sjöfarten har i alla tider varit utsatt för olika typer av hot. Stölder, kapningar 

och andra typer av angrepp är inte på något sätt ett nytt fenomen. 

Sjöfartskyddet har dock fått en högre prioritet och kommit alltmer i fokus de 

senaste 10-15 åren. Det moderna sjöfartsskyddsarbetet kan man säga började 

med kapningen av det italienska kryssningsfartyget Achille Lauro 1985. Man 

började redan i efterdyningarna av den händelsen att diskutera behovet av ett 

gemensamt regelverk för sjöfartsskyddet.  Detta ledde till att the Convention 

for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 

Navigation (SUA) antogs 1988. Den syftade till att säkerställa att åtgärder 

vidtogs mot de personer som angrep sjöfarten. Konventionen ålägger de 

fördragsslutande staterna att antingen utlämna eller åtala påstådda förbrytare. 

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) tillkom som ett 

resultat av attackerna på den amerikanska ostkusten den 11 september 2001. 

Man insåg då hur sårbara transportsystemen och deras infrastruktur var och 

detta gällde alla transportslag och inte bara flyget. För sjöfarten blev det extra 

tydligt i och med attacken på VLCC:n Limburg som rammades av en mindre 

båt fylld med sprängämnen utanför Jemens kust 2002. IMO inledde då på 

allvar ett arbete med att utveckla ett nytt regelverk som skulle ge skydd mot 

grova våldsbrott mot sjöfarten.  

 

För sjöfarten blev detta verklighet när ISPS-koden trädde i kraft den 1 juli 

2004 under SOLAS kapitel XI-2 och den har sedan dess varit ett obligatoriskt 

och omfattande regelverk för den internationella sjöfarten. Europeiska 

unionen har genom en förordning beslutad av Europaparlamentet gjort 

regelverket direkt tillämpligt inom hela EU. Sverige har delvis genom helt ny 

lagstiftning och delvis genom ändringar i befintliga förordningar också infört 

ISPS-koden i svensk lagstiftning. ISPS-kodens syfte är enligt IMO bland 

annat att säkerställa att tillräckliga och proportionella skyddsåtgärder finns på 

plats ombord på fartyg och i hamnar. Koden definierar också vilka som har 

ansvar för skyddet på olika nivåer. Man ställer krav på att det ska finnas 

skyddsansvariga på rederier, i hamnar och ombord på fartygen. 

 

Efter attackerna den 11 september 2001 då fokus främst låg på terrorism har 

fokus med tiden delvis skiftat mot andra typer av utmaningar och hot. Idag är 

många gånger motiven mer ekonomiskt motiverade än vad de kan vara vid 
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renodlade terroraktioner. Det kan handla om personer som försöker ta sig 

ombord på fartyg i hamn eller ute till sjöss för att stjäla, råna eller för att hålla 

fartygets besättning och last som gisslan i utbyte mot pengar. Regelverken i 

sig definierar inte exakt vilka brott de ska skydda mot men de hot som idag 

räknas som de allvarligaste är fortfarande terrorism och sjöröveri samt 

väpnade rån mot fartyg (Thomsson & Widlund 2012, s.16-17).  

 

Sjöfarten är global till sin natur och olika fartyg ställs därmed inför olika 

typer av hotbilder.  Den typ av last som man fraktar kan också ställa olika 

krav på utformningen av fartygets skyddsorganisation, skyddsplanen samt de 

utmaningar man ställs inför vid till exempel hamnanlöp. Därför finns det ett 

värde i att undersöka och klargöra hur olika förutsättningar och hotbilder 

påverkar utformningen av fartygsskyddet och arbetet med fartygsskyddet 

ombord. 

 
1.2 Litteratur och tidigare forskning på området 
ISPS-koden verkar internationellt och har varit en central del i utvecklingen 

av fartygsskyddet sedan den 11 september 2001. Det finns därmed en stor 

mängd forskning och litteratur både om implementeringen av ISPS-koden 

samt forskning om vad koden har fått för effekter på sjöfartens säkerhets- och 

skyddsarbete. Den tidigare forskning och litteratur som finns inom området 

sjöfartskydd kan man säga består av olika delar. Det finns dels den juridiska 

forskningen som främst behandlar hur ISPS-koden införlivats i det sedan 

tidigare existerande regelverket inom sjöfarten och inom olika länders 

lagstiftning samt hur denna påverkar rådande internationell rätt. Värt att 

nämna i denna kategori är International Maritime Security Law (Kraska & 

Pedrozo 2013) som är en omfattande genomgång av lagstiftningen både vad 

gäller ISPS-koden, europeisk och amerikansk lagstiftning samt de olika 

internationella konventionerna inom området som till exempel United 

Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS och the Convention for 

the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 

(SUA).  

 

En annan kategori av forskning och litteratur inom sjöfartskyddsområdet som 

också är tämligen omfattande är den som riktar sig direkt till de som arbetar 

med sjöfartskydd inom ett rederi, ombord på fartyg eller i hamnar. Lloyd’s 

MIU Handbook of Maritime Security (Herbert-Burns (red.), (Bateman (red.) 

& Lehr (red.) 2009) tillhör denna kategori. Den är mer praktiskt inriktad och 
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ger mer handfasta råd på hur man kan göra i olika situationer, till exempel 

vilken utrustning man kan använda. Det tas också upp de olika roller som 

finns definierade i ISPS-koden, bland annat SSO:n. Man diskuterar rollen och 

de svårigheter och krav som ställs från olika håll på den som innehar den 

rollen.  

 

Det finns sedan även ett antal böcker av mer generell natur som belyser olika 

aspekter av sjöfartskyddet både ur lagstiftningssynpunkt och ur mer praktisk 

synvinkel. Dessa behandlar ofta både fartygsskyddet och hamnskyddet och 

tar upp flera olika hotbilder, som till exempel terrorism, piratverksamhet, 

smuggling och fripassagerare. Man tar även upp de olika aktörernas roller, 

funktionen och kraven vad gäller certifikat och inspektioner samt till viss del 

skillnader i synen på skyddet i hamnarna i olika delar av världen. Här kan 

nämnas Sjöfartsskydd & ISPS-koden (Thomsson & Widlund 2012) som är en 

av få böcker i ämnet på svenska. Denna bok används också som lärobok i 

sjöfartsskyddsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. På engelska finns 

här också Maritime Security – A Practical Guide (Jones 2012) som även 

behandlar specifika risker för olika typer av fartyg som kryssningsfartyg, 

passagerarfärjor, oljetankers, bulkfartyg med flera. 

 

Vad gäller tidigare forskning på svenska finns även ett tidigare 

examensarbete som har gjorts av två studenter på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

som heter ISPS - sociala aspekter: Sjömäns upplevelser av sjöfartsskyddet 

(Folkesson & Paulin 2009). Det examensarbetet behandlar sjömäns 

möjligheter att gå iland i hamnar och deras upplevelser av sjöfartskyddet. 

Resultatet i det examensarbetet visade att sjömännens upplevelser av 

sjöfartsskyddet varierade. Vissa såg fördelar med färre obehöriga i hamnarna 

och mindre stölder ombord medan andra ansåg att det begränsade deras 

möjligheter att kunna gå iland.   

 

1.3 Problemformulering 
Olika typer av fartyg ställs inför olika utmaningar. Hur skiljer sig hotbilden 

mot och skyddsarbetet på till exempel ett tankfartyg i Europa gentemot det på 

en passagerarbåt i Asien? Vilka särskilda krav ställs på besättningen och på 

SSO:n och hur påverkas det dagliga arbetet ombord på de olika fartygen och i 

olika fartområden av skillnader i hotbilden?  
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Den som är ansvarig för fartygsskyddet ombord och för fartygets skyddsplan 

är fartygets skyddschef eller på engelska Ship Security Officer (SSO) 

(Thomsson & Widlund 2012, s.55). SSO:n är, tillsammans med befälhavaren, 

den person ombord som har det största ansvaret för fartygsskyddet och också 

den person som har den största möjligheten att påverka hur fartygskyddet ser 

ut och fungerar ombord. Hur han eller hon ser på hotbilden mot fartyget bör 

därför ha stor betydelse för hur arbetet med skyddsorganisationen och 

skyddsplanen ser ut. Med tanke på det stora ansvar som rollen som SSO 

innebär, är detta ett område som är väl värt att studera.    

 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilket sätt fartygstypen och 

fartområdet fartyget går i påverkar hur man ombord arbetar med 

fartygsskyddet och ISPS. För att uppnå ovanstående syfte har valts att 

formulera följande två frågor att besvara; 

 

 

• På vilket sätt skiljer sig organiseringen av fartygsskyddet åt mellan 

olika fartygstyper och fartområden? 

 

• Hur upplever SSO:n att dennes roll påverkas av fartygstypen och 

fartområdet? 
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2 Teoretisk utgångspunkt samt metoder för 
datainsamling och analys 

 
2.1 Lagstiftning och ISPS-koden 
Utgångspunkten för den lagstiftning som idag hanterar sjöfartskyddet är 

kapitel V och kapitel XI-1 samt kapitel XI-2 av den av International Maritime 

Organization (IMO) beslutade International Convention for the Safety of Life 

at Sea, 1974 (SOLAS). Till dessa regler kommer the International Ship and 

Port Facility Security Code (ISPS) som en bilaga som fyller ut 

bestämmelserna i SOLAS-konventionen. ISPS-koden innehåller två delar. 

Del A som är tvingande för de stater som anslutit sig samt del B som är 

frivillig och främst innehåller anvisningar hur bestämmelserna i del A ska 

tillämpas. ISPS-koden och kapitel XI-2 i SOLAS har införlivats i EU-rätten 

genom att läggas som bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 725/2004 som då äger direkt tillämplighet när denna antogs den 31 

mars 2004. Syftet med denna förordning var att skapa en gemensam och 

enhetlig tolkning av IMO:s regelverk inom EU. Vissa delar av del B i ISPS-

koden har genom denna förordning gjorts obligatoriska inom EU. Dessa 

internationella regelverk kompletteras i Sverige även med lagen (2004:487) 

om sjöfartsskydd, förordningen (2004:283) om sjöfartskydd och 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (2004:13) om sjöfartsskydd. 

IMO och ett antal samarbetsorganisationer har även kommit med 

rekommendationer som i vissa fall kan vara bindande för rederier och fartyg. 

(Thomson & Widlund 2012, s. 25-27)  

 

Viktigast och mest uppmärksammad av dessa rekommendationer hittills är 

Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 

Version 4 (BMP4) som handlar om hur man bäst förbereder sig och skyddar 

sig mot piratangrepp, eller annat väpnat angrepp mot fartyg utanför den 

somaliska kusten. Riktlinjerna i BMP4 används dock även som guide vad 

gäller skydd i andra områden än enbart utanför Somalia. BMP4 har 

implementerats av IMO genom MSC.1/Circ. 1339. Det finns även andra 

viktiga rekommendationer och riktlinjer. Under tiden som detta arbete pågick 

ökade omfattningen av flyktingsituationen från framförallt Syrien men även 

Irak och Afghanistan. Stora mängder flyktingar började, i ofta ganska dåliga 

fartyg, att försöka ta sig över Medelhavet och in i Europa. Detta ledde till ett 

behov av få fram riktlinjer för handelssjöfarten för hur man ska agera både 

vad gäller säkerhet och skydd då man eventuellt ställs inför uppgiften att 
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rädda stora grupper människor. Large scale rescue operations at sea – 

Guidance on ensuring the safety and security of seafarers and rescued persons 

utgiven av International Chamber of Shipping (ICS) behandlar just detta. Att 

följa dessa riktlinjer är i dagsläget dock frivilligt. 

 
2.1.1 Tillämpning 
Lagstiftningen och ISPS-koden omfattar idag alla passagerarfartyg och alla 

lastfartyg över 500 bruttoton (inkl. höghastighetsfartyg) som går i 

internationell fart. Den inkluderar även flyttbara plattformar samt alla hamnar 

som hanterar fartyg i internationell fart. Den omfattar inte militära fartyg eller 

statsfartyg som bara används i statlig, ej affärsmässig, verksamhet (Thomson 

& Widlund 2012, s. 29). 

 
2.1.2 Begrepp och definitioner 
Lagstiftningen och ISPS-koden innehåller ett stort antal förkortningar, 

definitioner och begrepp. I detta avsnitt kommer ett antal av dessa begrepp 

som tjänar som teoretisk grund att beskrivas och definieras. Avsnittet är inte 

tänkt att ge en heltäckande bild eller att gå in på alla aspekter av 

lagstiftningen och ISPS-koden. Det skulle bli ett alltför omfattande arbete för 

en studie av den här storleken. Syftet med avsnittet är att förklara vissa 

centrala begrepp och att ge läsaren en förståelse för det 

sjöfartsskyddsspecifika språkbruket och vilka krav och uppgifter som 

lagstiftningen lägger på de olika rollerna inom sjöfartsskyddet. 
 
Säkerhet och skydd (Safety vs. Security) 
I Sverige används ibland ordet säkerhet dubbeltydigt. I denna studie används 

ordet säkerhet för att beteckna ett fartygs tekniska eller operationella säkerhet 

såsom till exempel livbåtar. Man kan jämföra med det engelska uttrycket 

safety. För att beteckna vad man menar med engelskans security används 

därför istället begreppet skydd eller fartygsskydd för att skilja det från 

hamnskyddet. 
    
Ship Security Officer (SSO)  

I punkt 12 i ISPS-koden del A anges att varje fartyg ska ha en utsedd 

skyddschef, Ship Security Officer (SSO). Denne har bland annat till uppgift 

att genomföra regelbundna skyddsinspektioner av fartyget för att säkerställa 

att tillräckliga skyddsåtgärder upprätthålls. En SSO ska upprätthålla och 

koordinera införandet av fartygets skyddsplan, Ship Security Plan (SSP), 

samt föreslå ändringar i skyddsplanen. SSO:n har också i uppgift att 
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samordna skyddsaspekterna av lasthanteringen med fartygets besättning och 

hamnens skyddschef, Port Facility Security Officer (PFSO), samt rapportera 

upptäckta brister vid inspektioner till rederiets skyddschef, Company Security 

Officer (CSO). SSO:n ska även sträva efter att höja skyddsmedvetenheten 

och vaksamheten hos besättningen och säkerställa att de har tillräcklig 

utbildning. Vidare ska denna person rapportera alla incidenter samt 

säkerställa att all eventuell skyddsutrustning testas, kalibreras och underhålls. 

 

Fartygets befälhavare eller annan person i besättningen kan vara SSO men 

SSO:n är alltid underställd befälhavaren (Thomson & Widlund 2012, s. 55). 
 
Company Security Officer (CSO) 

I punkt 11 ISPS-koden del A anges att rederiet ska utse en skyddschef, 

Company Security Officer (CSO). CSO:n har bland annat till uppgift att 

samordna skyddsarbetet på rederinivå genom att ge råd angående vilken 

hotnivå som fartyget kan tänkas möta, säkerställa att en Ship Security 

Assessment (SSA) genomförs och att fartygets skyddsplan utarbetas, skickas 

in för godkännande och implementeras.  
 
Port Facility Security Officer (PFSO)  

I punkt 17 ISPS-koden del A anges att en sjöfartskyddsansvarig, Port Facility 

Security Officer (PFSO) ska utses för varje hamnanläggning. PFSO:n ska 

bland annat samordna införandet av hamnens skyddsplan med rederiets och 

fartygets berörda skyddschefer (CSO och SSO). Säkerställa att 

skyddsutrustning testas, kalibreras och används på rätt sätt och på begäran av 

fartygets skyddschef (SSO) bistå med att bekräfta identiteten på de personer 

som ska gå ombord på fartyget.  
 
Skyddsnivå (Security Level): 

Under punkt 7 i ISPS-koden del A behandlas skyddsnivån (Security level). 

Där anges att ett fartyg är skyldigt att vidta åtgärder enligt den skyddsnivå 

som satts av den fördragsslutande staten.  

Skyddsnivå 1, som är det normala, innebär att fartyg ska genomföra de 

aktiviteter som anges för att identifiera och vidta åtgärder för att förhindra 

skyddsincidenter. Dessa aktiviteter innebär att fartyget ska säkerställa att alla 

sjöfartskyddsuppgifter utförs. Tillträde till fartyget ska kontrolleras. Kontroll 

av personer som går ombord och deras tillhörigheter. Bevaka områden med 

begränsat tillträde (restricted areas) och säkerställa att endast behöriga 

personer har tillträde. Bevaka däcket och området kring fartyget. Övervaka 
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lasthantering och hanterandet av fartygets förråd. Säkerställa att 

kommunikation avseende sjöfartsskyddet finns nära till hands.  

Skyddsnivå 2, då ska ytterligare skyddsåtgärder enligt fartygets skyddsplan 

vidtas avseende de aktiviteter som anges vid skyddsnivå 1. 

Skyddsnivå 3, då ska ytterligare specifika skyddsåtgärder enligt fartygets 

skyddsplan vidtas avseende de aktiviteter som anges vid skyddsnivå 1. 
 
Ship Security Plan (SSP) 

Under punkt 9 i ISPS-koden del A behandlas fartygets skyddsplan, Ship 

Security Plan (SSP). Varje fartyg ska medföra en godkänd skyddsplan. 

Skyddsplanen ska innehålla åtgärder som ska vidtas vid varje skyddsnivå. 

Skyddsplanen ska bland annat hantera ansvarsfördelning, tillträde till 

fartyget, lasthantering, hantering av proviant och bagage, områden med 

begränsat tillträde, övervakning m.m. för varje skyddsnivå. Den ska även 

innehålla procedurer för till exempel utbildning, övningar, inspektioner och 

rapporteringar.  

 

Ship Security Assessment (SSA) 

Bestämmelser om fartygets skyddsutredning, Ship Security Assessment 

(SSA) återfinns under punkt 8 ISPS-koden del A. Skyddsutredningen föregår 

införandet av fartygets skyddsplan och innehåller en skyddsbesiktning på 

plats (on-scene security survey) som en obligatorisk del.  
 
Declaration of Security (DoS) 

Bestämmelserna om sjöfartsskyddsdeklaration, Declaration of Security (DoS) 

återfinns under punkt 5 i ISPS-koden del A. Den fördragsslutande staten 

avgör när en DoS krävs genom en bedömning av risken vid samverkan 

mellan fartyg och hamn eller ship-to-ship. Ett fartyg kan också, i vissa fall, 

kräva en DoS, till exempel om det har en högre skyddsnivå än hamnen, om 

det har förekommit hot mot hamnen eller fartyget eller om hamnen eller 

fartyget man samverkar med inte behöver ha en godkänd skyddsplan.   
 
Piracy och armed robbery against ships  
Sjöröveri eller piracy definieras enligt United Nations Convention on the 
Law of the Sea som: 

 
Piracy consists of any of the following acts: 
 
(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of 

depredation, committed for private ends by the crew or the 
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passengers of a private ship or a private aircraft, and 
directed: 
(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or 
against persons or property on board such ship or aircraft; 
(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place 
outside the jurisdiction of any State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship 
or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate 
ship or aircraft; 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act 
described in subparagraph (a) or (b). 

 

(Artikel 101, United Nations Convention on the Law of the Sea) 
 
Det innebär att angreppet måste ske på det öppna havet för att enligt 

folkrätten anses som sjöröveri. Om angreppet inte begås på det öppna havet 

utan på en kuststats inre vatten eller territorialvatten så räknas det inte som 

sjöröveri utan som väpnat rån mot fartyg, armed robbery against ships. Detta 

kan vara avgörande för vilket mandat som finns för ett ingripande.  

 
Definitionen av vad som menas med väpnat rån mot fartyg, armed robbery 
against ships går att finna i Resolution A.1025(26) Code of Practice for the 
Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships 
(International Maritime Organization (IMO) 2009).  
 

“Armed robbery against ships” means any of the following acts:  
 
.1  any illegal act of violence or detention or any act of 

depredation, or threat thereof, other than an act of 
piracy, committed for private ends and directed 
against a ship or against persons or property on board 
such a ship, within a State’s internal waters, 
archipelagic waters and territorial sea;  

 
.2  any act of inciting or of intentionally facilitating an act 

described above. 
 
(Annex punkt 2.2, Resolution A.1025(26)) 

 
Det finns dock avvikande definitioner inom sjöfartsskyddsområdet. Rent 

praktiskt skiljer man ibland inte alltid på var angreppet sker. Exempel på 

detta finns i BMP4, där man använder sig av nedanstående definition av 

sjöröveri:  
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For the purposes of the BMP the term ‘piracy’ includes all acts of 
violence against ships, her crew and cargo. This includes armed 
robbery and attempts to board and take control of the ship, 
wherever this may take place. Somali pirates have to date sought 
to hijack a vessel, her cargo and crew and hold them until a 
ransom demand is paid. 

 
(Punkt 1.3, Best Management Practices for Protection against Somalia Based 

Piracy Version 4 (BMP4)) 
 
Terrorism 

Det finns ingen entydigt accepterad definition av terrorism. Varje land har sin 

egen definition av vad terrorism innebär. Inom EU har man dock enats om en 

gemensam definition för terroristbrott som också har införts i svensk 

lagstiftning. 
 

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, 
om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig 
organisation och avsikten med gärningen är att 
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 
befolkningsgrupp, 
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig 
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller 
i en mellanstatlig organisation. 

 

(2§ lagen (2003:148) om straff för terroristbrott) 
 
Fartområde 

Det finns olika indelningar av fartområden vilka mer eller mindre överlappar 

varandra. För att slippa ifrån så mycket förvirring som möjligt avses i denna 

studie med benämningen fartområde att de motsvarar samma som de som 

avses vad gäller behörigheter för sjömän. Dessa fartområden är inre fart, 

närfart, europafart och oceanfart.   
 

Beteckning Betydelse 

Inre fart  Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, 
dock högst en nautisk mil från en hamn eller 
annan plats där fartyget kan finna skydd, samt 
fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. 
Som inre fart anses också fart i fartområde D, 
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såsom detta definieras i 
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). 

Närfart  Fart till och från orter vid Östersjön eller 
farvatten som har förbindelse med Östersjön, 
dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs, 
samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen. 

Europafart  Fart från en punkt N 68 O 14 -Shetlands 
nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs 
denna longitud över Irlands västkust till N 30, 
därifrån österut längs denna latitud. 

Oceanfart   All annan fart än ovan angivna. 

(3§ Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal) 
 
 
2.2 Metodval 
Eftersom denna studie handlar om på vilket sätt som organiseringen av 

fartygsskyddet skiljer sig åt mellan de undersökta fartygstyperna respektive 

fartområden och hur fartygens SSO:er uppfattar sin roll var valet av en 

kvalitativ metod varit relativt klart på ett tidigt stadium. De teoretiska 

begreppen kunde enligt vår mening inte på något meningsfullt sätt översättas 

till kvantitativa begrepp såsom mängd eller antal eller liknande där resultaten 

kunde analyseras och presenteras på ett numeriskt sätt. Operationaliseringen 

skedde tydligt till ett kvalitativt arbetssätt med intervjufrågor där svaren 

förväntades vara beskrivande och med respondenternas egna ord.  
 
2.2.1 Intervjuer 
Den metod som valdes för denna studie var en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade djupanalyser bestående av intervjuer med de som innehar 

befattning som SSO ombord på fyra stycken handelsfartyg av varierande 

karaktär och trad. Att intervjuerna är semistrukturerade innebar i detta fall att 

frågorna förbereddes i förväg innan intervjuerna i form av teman, och sedan 

gärna ställdes i samma ordning även om detta inte var helt nödvändigt. 

Respondenterna gavs fritt utrymme att tolka frågorna och att svara på dem 

med egna ord och på det sätt de anser lämpligt (Patel & Davidsson 2011, s. 

81-82).  
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Intervjuerna förbereddes innan praktikperiodens början och genomfördes 

ombord. De genomfördes under den sista praktikperioden på det fyråriga 

sjökaptensprogrammet som var förlagd till sommaren och hösten 2015.  

 
2.2.2 Urval 
Den här studien var till sin natur en fallstudie i och med att undersökningen 

genomfördes på en avgränsad grupp av fartyg och personer som var klart 

olika varandra i flera i vår uppfattning viktiga avseenden. Urvalet var till viss 

del ett bekvämlighetsurval då de personer som intervjuades styrdes av vem 

som var ombord under den aktuella praktikperioden samt av svårigheten att 

på annan tid än under de fastlagda praktikperioderna kunna komma ut på fler 

fartyg för att genomföra intervjuer. Man skulle dock även kunna hävda att det 

var till viss del slumpmässigt då praktikplatserna, som styrde vilka fartyg 

som undersökningen genomfördes på, valdes ut av Sjöfartens 

Utbildningsinstitut (SUI) som är den organisation som sköter fördelningen av 

praktikplatser. Urvalet i denna studie bör dock enligt vår uppfattning vara 

tillräckligt inom ramen för en arbetsplatsanalys då intervjuerna genomfördes 

på fyra olika fartyg i olika fartområden; ett tankfartyg i europafart, ett 

kryssningsfartyg i oceanfart, en färja i närfart samt ett biltransportfartyg i 

oceanfart.  

 

2.2.3 Begränsningar 
En kvalitativ intervju är ett samspel mellan den som intervjuar och 

respondenten och kommer därmed att präglas av deras personliga 

förhållande. Olika respondenter kan uppfatta samma fråga på olika sätt och 

därmed besvara frågan helt olika. Det finns även risk för att den som 

intervjuar inte förstår vad respondenten menar. Det finns även en viss risk för 

att intervjuerna påverkats av att de spelats in, då det skulle kunna ha en viss 

hämmande effekt på respondenterna (Patel & Davidsson 2011, s.82-83). 

 
2.2.4 Validitet och reliabilitet 
Det man i denna studie skulle kunna säga är ett tecken på låg reliabilitet var 

det relativt sett lilla urvalet i studien med fyra respondenter. Ett litet urval 

leder till en situation med låg generaliseringsbarhet, det vill säga att man får 

vara försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser. Det resultat som 

presenteras och de slutsatser som kan dras av det är till stor begränsade till 

det urval, i detta fall till de fyra fartyg som undersöktes. Å andra sidan finns 

det även stöd för att göra generaliseringar även på ett litet urval, till och med 

ett enda fall. Vilken grad av generalisering man kan göra beror dock på hur 
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urvalet har gjorts. Även ett litet urval kan ge värdefull kunskap till exempel 

genom att välja ett så kallat ”critical case” där man genom urvalet kan 

generalisera att om resultatet är giltigt för detta fall är det giltigt för alla eller 

nästan alla andra fall alternativt att om det inte är giltigt för detta fall är det 

inte giltigt för något eller nästan inga andra fall. (Flyvbjerg 2006, s. 230). 

 

Vid genomförandet av denna studie erkänns problematiken kring validitet 

och reliabilitet vid ett litet urval men en god kvalitet anses ändå kunnat 

uppnås genom tydlighet med de val som gjorts och genom att i denna rapport 

tydligt och noggrant beskriva hela forskningsprocessen.  

 
2.2.5 Etiska frågor och ställningstaganden 
Det här forskningsarbetets natur förutsågs inte ge upphov till några etiska 

dilemman eller svåra etiska ställningstaganden. De främsta etiska 

ställningstaganden som gjordes gällde i huvudsak behandlingen av den 

information och de svar som erhölls via intervjuerna. Intervjupersonerna och 

deras svar har behandlats konfidentiellt, så gäller även de fartyg och rederier 

de arbetar på. Intervjupersonerna och namn på andra personer, fartyg, 

rederier eller liknande som framkommit i deras svar har anonymiserats i 

rapporten genom att de döpts om eller utelämnats där de inte direkt tillför 

något att ha haft det med. Under hela arbetet har Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer observerats med utgångspunkt ur deras åtta allmänna regler där 

öppenhet hela tiden varit ledstjärnan. (Vetenskapsrådet 2011 s.12). 

 

2.2.6 Bearbetning av data 
Intervjuerna spelades in via ljudupptagning och transkriberades och 

analyserades därefter. En analys presenteras i denna rapport genom att citat 

från undersökningspersonerna samt eventuella svar på problemställning 

analyserats genom det material som har framkommit och redovisats på ett 

objektivt sätt och varvats med egna kommentarer och tolkningar av 

materialet. Resultatet presenteras enligt de olika teman som identifierats 

innan och som legat till grund för de semistrukturerade intervjuerna. Då det 

är en kvalitativ undersökning har resultatredovisning och analys delvis 

sammanförts. Diskussion av resultaten förs och presenteras i slutet av 

rapporten. Förslag på fortsatt forskning ges också i slutet av rapporten. 

 

Vid presentation av resultat och analys kan cherry picking vara en potentiell 

fallgrop i en studie av detta slag. Cherry picking kan innebära att man drar 

slutsatser från otillräckliga data, studien som genomförts kanske inte har 
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producerat tillräcklig mängd data för att kunna dra några slutsatser kring den 

frågeställning man har (Morse 2010). Det var främst en fara vad gäller 

hanteringen av resultatet från intervjuerna. Bland annat för att undvika 

farorna med cherry pickning har intervjuerna i denna studie transkriberats 

och vikt lagts vid att presentera resultat, citat och kommentarer som både 

talar för och emot det teoretiska ramverket och egna uppfattningar. I analysen 

och diskussionen har problematiken med cherry picking beaktats då det gäller 

att inte dra för långtgående slutsatser från resultatet. Mängden data och de 

resultat som framkommit anses dock vara tillräckligt stora och inte innehålla 

för många variabler för den analys som gjorts och de slutsatser som dragits av 

denna. 

 
2.2.7 Intervjumallens utformning 
Vid genomförandet av intervjuerna användes en mall som grund. Mallen 

återfinns som bilaga sist i denna rapport. Mallen är uppdelad i tio stycken 

teman eller frågeavsnitt. Frågeavsnitten diskuterades fram med utgångspunkt 

från syftet och frågeställningen och hur dessa kunde kopplas till olika avsnitt 

i ISPS-koden för att få en så heltäckande bild av skyddsarbetet och SSO:ns 

roll som möjligt. Avsnitten består av en huvudfråga med delfrågor under 

dessa. Dessa tio avsnitt används även som struktur i resultatredovisningen 

och i resultatdiskussionen. Vissa av de ursprungliga avsnitten i mallen har i 

resultatredovisningen delats upp i två avsnitt för att öka tydligheten och 

strukturen. I tabellen på nästa sida presenteras hur de olika avsnitten 

korresponderade med syftet och frågeställningarna.  
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Tabell 

 

  

Syfte Problemställning Frågeavsnitt 
Syftet med undersökningen 
är att ta reda på vilket sätt 
fartygstypen och 
fartområdet fartyget går i 
påverkar hur man ombord 
arbetar med fartygsskyddet 
och ISPS. Vilka särskilda 
krav ställs på besättningen 
och på SSO:n och hur 
påverkas det dagliga 
arbetet ombord på de olika 
fartygen i olika 
fartområden av skillnader i 
hotbilden? 

På vilket sätt skiljer sig 
organiseringen av 
fartygsskyddet åt mellan olika 
fartygstyper och fartområden? 
 

Största 
riskerna/utmaningarna 
Skyddsnivåerna 
Besättningens delaktighet 
Övningar och 
genomsökningar av fartyget 
Skyddsutrustning och extern 
hjälp 
Övriga synpunkter 

Hur upplever SSO:n att dennes 
roll påverkas av fartygstypen 
och fartområdet? 
 

Incidenter under tiden som 
SSO 
Skyddsplanen 
Samarbete och 
kommunikation med 
hamnarna 
Samarbete och 
kommunikation inom 
rederiet 
Rollen som SSO 

 Övriga synpunkter 
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3 Resultat och Analys 
 

3.1 Respondenterna 
 
Respondent 1  
Personen arbetar som Staff Captain på ett bahamasflaggat kryssningsfartyg i 

oceanfart. Respondent 1 har varit SSO i tre år.  

 

Respondent 2 
Respondent 2 tjänstgör som befälhavare på en svenskflaggad 

produkt/kemikalietanker som går i oceanfart. Fartyget trafikerar nästan 

uteslutande den norska kusten vilket i de flesta fall skulle innebära europafart 

men eftersom man även går norr om N68° så räknas det som oceanfart. 

Respondenten har varit SSO sedan fartyget var nytt vilket vid intervjutillfället 

innebar åtta år. 

 
Respondent 3  
Vederbörande arbetar som överstyrman på ett svenskflaggat 

biltransportfartyg i oceanfart. Denna person har arbetat som SSO i åtta år 

inom rederiet på likvärdiga fartyg. 

 

Respondent 4  
Personen tjänstgör som överstyrman på ett svenskflaggat passagerarfartyg i 

närfart. Personen har arbetat ett år som SSO ombord.  

 

3.2 Resultatredovisning 
 
3.2.1 Största riskerna/utmaningarna 
Det första tema som togs upp i intervjuerna var vad respondenterna ansåg 

vara de största riskerna/utmaningarna vad gäller skyddsarbetet på deras 

fartyg. Här svarade respondenterna därmed olika eftersom svaren utgick både 

från fartygstypen och fartområdet man går i. Respondent 1 svarade att den 

största risken i deras fall är terrorism. Detta med tanke på de stora 

konsekvenser med dödsfall och personskador som skulle kunna uppstå vid en 

attack mot ett kryssningsfartyg men även med tanke på den negativa 

publicitet något sådant skulle ge upphov till. Han fortsatte och nämnde även 

pirater som ett potentiellt hot då fartyget rör sig i områden som tidigare har 

haft problem med väpnade angrepp mot sjöfarten. På en följdfråga på detta 

om de vidtar några särskilda åtgärder när de får den typen av rapporter 
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svarade han att de har standardprocedurer som alltid är igång och att de inte 

gör något särskilt bara för att det hänt i området. Han påpekade dock att 

risken för att ett kryssningsfartyg skulle bli angripet av pirater är liten då 

angriparna ofta är för dåligt utrustade för ett mål med så mycket folk ombord 

som på ett kryssningsfartyg. Respondent 2 var mer inne på att det största 

hotet/utmaningen är beroende på vilken del av världen fartyget är går i men 

att det i just i det område de själva går i inte finns något större hot i dagsläget. 

Respondent 3 var även han inne på samma linje med att fartområdet påverkar 

och förklarade att för deras del är det fripassagerare och smuggling som är de 

största riskerna. På en följdfråga om hur man hanterar detta svarade han att 

man gör genomsökningar av fartyget, antingen förbestämda eller om man 

finner att det finns en särskild risk. Respondent 4 hade en annan vinkel på 

problemet med de största riskerna och beskrev att de största hoten för deras 

del finns bland de egna passagerarna. Han säger att om man ser till 

förhållandet i antal mellan de vakter man har ombord och antalet passagerare 

så ger det besättningen små möjligheter att kunna göra något om det skulle 

bli ett större upplopp eller liknande ombord.  

 

Svaren på frågorna i detta tema visar på en skiljelinje mellan lastfartygen och 

passagerarfartygen. På passagerarfartygen känner mer att det finns en risk att 

någon skulle kunna ge sig på dem än på lastfartygen. Båda respondenterna på 

passagerafartygen anger även att risken kan komma från passagerarna. Det 

kan bland dem finnas någon som kan utgöra ett potentiellt hot mot antingen 

fartyget eller andra passagerare. Respondent 1 tryckte dock mer på hot utifrån 

såsom terrorism och piratverksamhet. Vad gäller lastfartygen så tryckte 

respondenterna där mer på fartområdet än på att hoten kopplade till 

fartygstypen vad gäller deras eget fartyg. Det visas till exempel i att 

respondent 3:s svar där han angav smuggling och fripassagerare som stora 

hot men även i svaret från respondent 2, som inte anser att det finns något 

större hot i deras område, hävdar att hotet beror på var i världen man går. 

 
3.2.2 Incidenter under tiden som SSO 
Frågan om vad som man uppfattade som den största risken/utmaningen ledde 

naturligt in på temat om incidenter ombord under tiden som SSO. Det 

vanligaste här var att man inte haft särskilt mycket incidenter ombord. 

Respondent 1 svarade att man inte haft några incidenter alls som krävt några 

insatser ur ISPS-hänseende under hans tid som SSO på fartyget. Däremot 

sker andra typer av skyddsincidenter regelbundet då de kan behöva använda 
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till exempel polis från land. Han gjorde dock skillnad på detta och på 

incidenter som han ansåg var kopplade till ISPS eller till rollen som SSO. 

Även respondent 2 och 3 svarade att det inte har skett några incidenter 

ombord relaterade till ISPS under deras verksamma tid ombord men 

respondent 3 tog också upp att det har skett vad han betecknade som 

småsaker. Som exempel på detta tog han upp saknade ID-kort och 

myndighetspersoner som inte velat identifiera sig. Den enda respondent som 

tog upp någon incident betecknades som allvarligare var respondent 4. Han 

tog upp att det ombord där har förekommit organiserad flyktingsmuggling. På 

en följdfråga om hur de kom ombord svarade han att det inte är något 

finmaskigt nät att ta sig igenom och vill man komma ombord så finns det 

möjligheter att göra det. I detta fall han tog upp under intervjun så hade det 

upptäckts genom att vakten vid landgången genomförde ett stickprov då 

personerna i fråga hade väldigt lite bagage med sig. Det visade sig då att de 

inte heller hade några id-handlingar. Det ledde till att respondenten själv 

började kollade bokningarna och hittade då flera andra bokningar med 

gemensamma namn. Det i sin tur ledde vidare till att man gjorde kontroller av 

de identifierade hytterna och att de personer som då redan kommit ombord 

kunde avvisas från fartyget. På en följdfråga på om den incidenten ledde till 

några förändringar av skyddsplanen, skyddsorganisationen eller 

rutiner/arbetssätt gavs svaret att det inte gjordes någon ändring i 

skyddsplanen, men att det under en begränsad tid var en förstärkt kontroll av 

ombordgående passagerare med hjälp av externa vakter. Det ledde till att 

flyktingsmugglarna slutade använda fartyget. Respondent 4 hade även 

ytterligare en incident. Den innebar att ett par passagerare vid ett tillfälle hade 

lyckats ta sig in i befälskorridoren, då dörren dit inte stängts ordentligt. När 

de väl kommit in i korridoren hade de även tagit sig in i en av hytterna och i 

ett fläktrum där de stal en telefon och några vinteroveraller. Personerna och 

stöldgodset påträffades men incidenten som sådan var allvarlig eftersom de 

var inom restricted area i känsliga utrymmen ombord. 

 

På detta frågeavsnitt kan man se en skillnad mellan på svaren från de två 

lastfartygen och de två passagerarfartygen. Alla har haft incidenter men bara 

respondent 4 har haft vad han vill klassificera som en ISPS-händelse. Man 

skiljer på alla fartygen mellan vad man anser vara ISPS-relaterade incidenter 

och sådant som annars förekommer regelbundet ombord. Respondenterna 

ville ogärna kategorisera den typen av händelser som allvarliga. Exempel på 

detta finns i respondent 4: svar. 
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Ja… ingenting av allvarlig karaktär. Vi märkte väl… en sak som 
märktes under sommaren exempelvis det var en mer eller mindre 
organiserad flyktingsmuggling som började ta sin form. När 
papperslösa personer, och ID-lösa personer skulle smugglas till 
Finland med enkla biljetter, men det uppdagades ju då genom att 
vi gjorde, vi började göra stickprovskontroller och så märkte vi 
av det och så kunde vi anmäla det vidare då till berörd myndighet 
i Sverige och även i Finland. Så att det vidtogs åtgärder då så att 
vi fick faktiskt... dom har valt andra vägar att ta sig dit. Men 
ingenting allvarligare än så har jag nog inte varit med om. 

 
3.2.3 Skyddsplanen 
Nästa tema som togs upp under intervjuerna var avsnittet om fartygets 

skyddsplan (SSP) och hur arbetet med den ser ut. Även här gavs lite olika 

svar, man gör delvis olika på olika rederier. På kryssningsfartyget hade 

skyddsplanen utformats av ett externt företag och sedan godkänts av 

klassningssällskapet. Därefter revideras den en gång per år av fartygets SSO 

och Security Manager. Då går man över om något har ändrats sen sist eller 

om man behöver ändra på några rutiner. Planen revideras varje år och den 

godkänns sedan av CSO:n. Respondent 2 svarade att i deras fall har rederiet 

utformat skyddsplanen och att revideringen är ett samarbete mellan rederiet 

och SSO:n. Han svarade också att han anser att han får gehör för sina 

synpunkter och föreslagna ändringar i skyddsplanen. Respondent 3 berättade 

att skyddsplanen styrs från rederiet, men att han som SSO kan begära att få 

ändra i den. Han påpekade dock att det inte bara går ändra att i den eftersom 

det är ett kontrollerat dokument som godkänts av Transportstyrelsen. På en 

följdfråga om skyddsplanen används aktivt ombord svarade han att det är 

relativt lite. Den används i stort sett bara vid specialtillbud som exempelvis 

då det finns risk för pirater eller vid något annat som man inte riktigt vet 

annars hur man ska hantera. Även respondent 4 sa att skyddsplanen inte 

används aktivt ombord, men att den däremot har ändrats vid ombyggnationer 

av fartyget då däcksplaner och skyddsområden förändrats och han berättade 

också att de höll på med den årliga revideringen just nu då intervjun gjordes. 

 
Aa, en gång om året så, det ligger faktiskt på mitt bord just i detta 
nu, så ska den årliga reviewen göras utav den. Så det görs nu 
parallellt, både assessmenten och planen för att kolla om det som 
står där fortfarande är aktuellt. Som du ju vet så är ju de här 
bägge stämplade och godkända dokument så man får ju inte ändra 
utan att meddela då Transportstyrelsen och få ett nytt 
godkännande ifrån dom. Det ända man får ändra det är sån 
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information som är av föränderlig karaktär, typ telefonnummer 
till en kontaktperson eller namn på kontaktperson och sånt. Sånt 
får man ändra utan att få ett nytt godkännande då. Men större 
strukturella förändringar, då ska det ju bli godkänt. Nu kan man 
ju tänka sig med hamnombyggnaderna här, att det kommer göras 
en ny assessment för nu har vi ju ny hamn, ett nytt ISPS-område 
som ju kommer förändras. 

 
Han svarade också på frågan om han får gehör för sina synpunkter att det är 

både och, att det inte är alltid som det leder till någonting. Respondent 4 

beskrev det som ett jobb och en process att ändra planen och att man inte 

ändrar bara för ändrandets skull. 

 

På frågorna om skyddsplanen svarade de fyra respondenterna relativt lika 

varandra. Skyddsplanen utformas som ett samarbete mellan rederiet och 

fartyget och respondenterna ansåg sig få gehör för sina åsikter och 

synpunkter. I detta frågeavsnitt finns i resultatet inte några tydliga skillnader 

som skulle peka på att det är beroende på fartygstypen eller fartområdet. Man 

gör i stort sett lika på samtliga fartyg och SSO:ns roll i arbetet är även den i 

stort sett lika i detta avseende på samtliga  fyra fartyg. 

 
3.2.4 Samarbete och kommunikation med hamnarna 
Efter frågorna om skyddsplanen gick intervjuerna över till att gälla 

kommunikation och samarbete. Första delen där gällde hur man samarbetade 

med hamnarna. Gemensamt för alla respondenterna var att man inte hade så 

mycket samarbete eller kommunikation med hamnarna. Det var dock flera 

som svarade att hur det ser ut varierar både mellan olika länder och mellan 

olika hamnar i samma land. Respondent 1 berättade att de gör en ny 

Declaration of Security (DoS) varje gång de kommer till en ny hamn och 

varje gång de byter SSO samt om skyddsnivån skulle ändras. Annars ansåg 

han att det är mest formalia som utbyts med hamnarna om det inte hänt något 

speciellt. Han svarade också att fartyget inte regelbundet efterfrågar någon 

ytterligare information från hamnen. I vissa hamnar finns det heller ingen att 

utbyta information med då inte alla hamnar som de går till är ISPS-klassade. 

På följdfrågan om det påverkar hur det påverkar den egna 

skyddsorganisationen och arbetet ombord svarade han att det inte påverkar 

hur de arbetar. Han berättade att de har samma bemanning och rutiner oavsett 

var de är men att det skyddet till viss del går utöver det som krävs enligt 

ISPS-koden. De är ibland mer som en flygplats med hur de behandlar 
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passagerna i och med att de använder både röntgenapparater och 

metalldetektorer. Det är alltid lika oavsett vilken hamn de är i för tillfället.  

 
Många saker går väl lite utöver, alltså det är lite beroende. För 
fartygstypen nej men jämfört med en lastbåt ja. Det är ett helt 
annat flöde på människor, det är helt andra rutiner. Vi är ju mer 
som en flygplats om man säger hur vi behandlarpassagerarna med 
security screening och x-ray och walk-through metal detectors 
och hela den biten. Den använder vi alltid oberoende på vilken 
typ av hamn vi är medans på en lastbåt är det ju mer, ja du kanske 
har en gubbe som sitter på landgången och kollar så att ingen 
obehörig kommer ombord. Vi, dels så kollar vi ju så att de som 
kommer ombord faktiskt har behörighet att komma ombord eller 
någon som har bjudit in dom och sen kollar man ju även x-ray 
eller kollar deras tillhörigheter så att för, för att se till att ingen tar 
ombord nåt de inte får ta med sig och det är ju oberoende av 
vilken hamn vi är i. Dom rutinerna följs ju alltid.  

 
Han svarade också liksom både respondent 2 och 3 att även om 

informationen och utbytet med hamnarna är detsamma oavsett vilket land de 

går till ser skyddet iland olika ut från hamnens sida. Det varierar från land till 

land hur det ser ut. På vissa håll är det öppet och bara att komma och gå som 

man vill medan det på andra ställen finns ordentliga staket och en fungerande 

kontroll på vilka som kommer in och ut ur hamnen. Respondent 2 sade att hur 

kontrollen ser ut i en hamn kan där de går till och med kan bero på vem som 

arbetar i hamnen just den dagen. Respondent 2 svarade också att de gör en ny 

deklaration (DoS) till varje hamn de anlöper där de anger de senaste tio 

hamnarna de besökt. Via agenten får de sedan veta vilken skyddsnivå 

hamnen har. Vid den höjning av skyddsnivån som de varit med om kom den 

informationen då via e-post. De får också information från hamnen om något 

förändrats sedan sist men oftast gäller det då bara en uppdaterad lista med 

telefonnummer. Respondent 3 svarade på frågan om vad som fungerar bra 

och mindre bra gällande samarbetet och kommunikationen med hamnarna att 

det inte fungerar så bra med rapporteringen till vissa hamnar. USA var dock 

fördelaktigt i detta avseende då det där är enklare eftersom det istället 

rapporteras till en myndighet. På frågan om SSO:n och PFSO:n brukar prata 

med varandra svarade respondent 3 att så inte är fallet. Den enda kontakt de 

har är när de från hamnen vill ha den DoS som görs varje gång. Det är dock 

inte PFSO:n som kommer då utan bara en vakt. Respondent 3 berättade även 

att många hamnar är väldigt dåliga på att rapportera om risker, incidenter och 

tillbud eller så är det så att det inte händer något i de hamnar de går till. 
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Respondent 4 avvek lite från de övriga i denna fråga då han berättade att 

kommunikationen med hamnarna fungerar bra, men att det mesta går på 

rutin. Han svarade att han inte varit i någon situation då det inte fungerat bra. 

Däremot hade det fungerat bra ett antal gånger. Han berättade att de för några 

år sedan hade hela båten chartrad för en ravekryssning och då misstänkte att 

det skulle bli rätt livat här ombord. Då valde de på fartyget att gå upp till 

skyddsnivå två och då passade hamnen på att följa efter. Det tyckte han var 

ett bra samarbete. 

 

När det gäller samarbetet med hamnarna så svarade tre av respondenterna 

relativt lika varandra. De framhåller att det är stora skillnader mellan olika 

hamnar vad gäller skyddet, både mellan länder men även inom ett och samma 

land. Ingen svarade att de har särskilt mycket utbyte eller kontakt med 

PFSO:n eller med hamnarna i övrigt vad gäller skyddsfrågor. 

 

3.2.5 Samarbete och kommunikation inom rederiet 

Efter frågan med samarbete och kommunikation med hamnen var det 

naturligt att gå vidare med samarbete och kommunikation inom rederiet. En 

del togs upp redan när det gäller skyddsplanen och utöver det svarade 

respondenterna att de oftast inte har så mycket kontakt med rederiet gällande 

skyddsfrågor. Respondent 1 svarade att det beror i deras fall på att de har gått 

mycket på samma hamnar och att det då inte blir så mycket nytt som händer. 

De flesta frågetecknen är redan uträtade sedan länge och då behövs inte så 

mycket kontakt. Respondent 2 svarar också att det inte är så mycket kontakt 

med rederiet vad gäller skyddsarbetet men att det i deras fall beror på 

fartområdet de går i. Man berättade dock att de delar med sig av information 

mellan fartygen i flottan om något särskilt hänt. Även respondent 3 svarar att 

de inte har så mycket kontakt men att de får information om något särskilt 

intressant har hänt. Då går i så fall informationen via rederiets designated 

person (DP) som sedan vidarebefordrar informationen ut till fartygen. 

Respondent 4 hade ett liknande svar. Han svarade att kommunikationen 

gällande skyddsfrågor går via deras CSO, som också är den lokala DP:n, och 

sedan går den vidare inom rederiet. 

 
Om vi råkar ut för nånting, en ISPS-incident, så blir det ju ett 
liknande förhållande, ett liknande förfarande som när vi 
exempelvis har en ISM-incident, en avvikelse. Man gör en 
avvikelserapport. På grund av ISPS-skyddets utformning, ISPS-
kodens utformning så är det då bara våran CSO som får ta del av 
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den här informationen. Och i vårat fall då så är det på lokal nivå 
så det är samma som våran lokala DP då. Sedan har vi då våran 
huvud-CSO på toppen. Så dom informeras ju och då kan dom 
sedan i sin tur informera motsvarande då, befattning på dom 
övriga fartygen som kan tänkas råka ut för samma sak. 

 
Svaren på detta tema var ganska lika varandra från respondenterna och inga 

tydliga skillnader verkar finnas mellan de olika fartygen i undersökningen. 

Kommunikation och samarbete med rederiet vad gäller skyddsfrågor verkar 

inte vara så vanligt förekommande men det kan också bero på att man inte 

haft några större incidenter där man behövt någon assistans från rederiets 

sida. 

 
3.2.6 Skyddsnivåerna 
Nästa tema som berördes i intervjuerna var frågeavsnittet om skyddsnivåerna. 

Resultatet av det temat var att det var två respondenter som varit med om att 

höja skyddsnivån. I respondent 2:s fall var det en höjning i hela Norge till 

följd av ett terrorhot, så hamnen höjde och de följde efter men rent praktiskt 

var det inte så stor skillnad ombord. Det patrullerades då med båtar i hamnen 

men för dem själva berättade respondent 2 att de har sin manual att arbeta 

efter och vid nivå 2 ska det till lite mer uppmärksamhet, låsa lite dörrar och 

så. Respondent 4 hade också varit med om en höjning av skyddsnivån och 

svarade att de ombord på fartyget en gång för några år sedan då fartyget 

chartrats för en ravekryssning och de misstänkte att det då kunde bli lite extra 

livat ombord, höjde skyddsnivån till nivå 2. Respondent 3 svarade att han inte 

trodde att fartyget höjt skyddsnivån någon gång. Däremot berättade han att de 

förstärker skyddet då man går genom områden där man löper högre risk för 

angrepp på fartyget. Då kan det vara så att de ökar upp skyddet även om de 

inte formellt sett höjer skyddsnivån. De har då kvar skyddsnivå 1 men gör 

förberedelser som om det vore skyddsnivå 2 som till exempel posterar extra 

utkik.  
 

Det finns inget tydligt i resultatet på detta frågeavsnitt som skulle visa på att 

hanteringen av skyddsnivån är beroende på fartygstyp då det normala 

förfarandet är att det är hamnstaten som sätter skyddsnivån och fartygen som 

följer den nivån, även om de får ha en högre nivå än hamnen. Skyddsnivån 

kan sägas är därmed troligen mer beroende av fartområdet. 
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3.2.7 Rollen som SSO 
Nästa tema gällde rollen som SSO och där var det en del skillnader mellan 

fartygen. Respondent 1 svarade att hans roll är annorlunda än på andra fartyg 

på grund av den större skyddsorganisation som finns ombord då man har en 

Security Manager och en särskild securityavdelning. Han berättade att den 

dagliga skötseln av skyddsfrågorna, både dokumentation och inspektioner 

sköts av Security Managern. De brukar dock ha ett möte en gång om dagen 

där de går igenom vad som hänt. På frågan om utbildning efter SSO-kursen 

svarade han att han inte fått någon vidareutbildning efter det och heller inte 

anser att det behövs, om det inte skulle komma någon större revidering av 

ISPS-koden. De övriga tre respondenterna hade en roll ombord som var mer 

lik varandra. Respondent 2 svarade att han har fått utbildning och att han inte 

behöver lägga så mycket tid på rollen som SSO men nämnde också att det 

beror på området fartyget går i. Vad gäller resurser så svarade han att han har 

det som behövs och att skyddsarbetet inte leder till att annat arbete kommer i 

kläm på grund av det. Respondent 3 svarade även han att han inte behöver 

lägga så mycket tid på SSO-arbetet men påpekade att det ändå tar lite tid och 

resurser och berättade att de på grund av brist på folk ombord inte alltid kan 

uppfylla alla de krav som ställs. Det är främst vad gäller landgångsvakt som 

det fallerar och han skulle vilja ha mer folk ombord för att kunna uppfylla de 

kraven. Vad gäller utbildning svarade respondent 3 att han tycker att han inte 

fått så mycket utbildning inom skyddsområdet. Han berättade att han fått en 

tredagars kurs som inte gav så mycket och det mesta han kan, har han lärt sig 

genom egen erfarenhet i rollen och påpekade att mer utbildning skulle kunna 

vara till nytta. Respondent 4 svarade att SSO-rollen inte tidsmässigt är så 

krävande men han var också inne på att det krävs resurser för att uppfylla 

kraven. Han svarade att de uppfyller lagstiftarens syfte med ISPS-koden även 

om man läser det bokstavligt inte alltid uppfyller alla lagkraven fullt ut. Vad 

gäller utbildning svarade han att han inte tycker sig fått tillräcklig utbildning 

och att den utbildning som har getts har haft lite fel inriktning. Han berättade 

att han gick en endagars kurs som nästan enbart handlade om lagstiftningen. 

Han efterlyste mer praktisk utbildning och en minskad fokusering på 

juridiken. Han gav som exempel att han hade velat ha mer utbildning i hur 

man ska använda sig av utrustningen på ett bra sätt, framförallt om man 

hamnar i en sits där man ska utveckla en skyddsplan för ett nybygge. 
 
3.2.8 Besättningens delaktighet   
Efter frågeavsnittet med rollen som SSO kom delen med besättningens 

delaktighet i skyddsarbetet. Här fanns också en hel del skillnader mellan 
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fartygen men även en del likheter. Respondent 1 stack ut en del genom att 

han svarade att vad gäller utbildning och information till besättningen så ges 

det mesta i den introduktionsutbildning, den så kallade Safety Induction, som 

ges till alla nya besättningsmedlemmar men att det även ges löpande. Ibland 

av honom, ibland av Security Managern. Vid behov ges också påminnelser 

via e-post till avdelningscheferna att föra vidare. Han svarade också att han 

har den personal som behövs då det finns en särskild securityavdelning men 

också genom att det även finns mer folk att kalla in om det skulle behövas. 

Vad gäller utbildning för de som jobbar med skyddet så svarade han att de 

inte är insatta i skyddsplanen eftersom den är hemlig men att de däremot får 

studera SMS:en. Kunskapsnivån kan dock variera men man har prov då och 

då för att testa nivån. För de som inte arbetar direkt med fartygsskyddet 

svarade han att det inte behövs så mycket utbildning utöver den de får vid 

nyanställning eller då de kommer som nya besättningsmedlemmar på 

fartyget. Respondent 2 var mer inne på att besättningen inte uppfattar 

skyddsarbetet som betungande men att de heller inte gör några kontroller av 

personers tillhörigheter eller av gods innan det kommer ombord. Han 

påpekade dock att skulle de däremot få något de inte beställt så tas det inte 

ombord. Han svarade också att det kan vara lite mer jobb just inför 

inspektioner. Inför och vid inspektioner och vetting så skärps skyddet upp 

just då. Då är det till exempel noga med landgångsvakt eftersom det är det 

första en inspektör möter. Skulle inte det finnas då så får de direkt en 

observation på en vetting. Respondent 3 svarade även han att de gör 

kontroller vid leveranser så att de verkligen beställt det som kommer. Han 

avvek dock från respondent 2 i och med att han svarade att godset 

kontrolleras innan det tas ombord och personer loggas i besöksloggen och 

anmäls innan de kommer ombord. Om det kommer någon som de inte 

förväntar sig släpps inte den personen ombord. Respondent 3 beskrev 

besättningens attityd till ISPS och skyddsarbetet som ”måttligt förtjusta” men 

nämner att de ändå ibland kommer med förslag gällande skyddsarbetet. Det 

var något som även respondent 4 tog upp. Han svarade att det ofta är 

besättningen som kommer med påpekande om något som gäller skyddet inte 

fungerar. Oftast gäller det då utrustning som inte fungerar som den ska. Han 

berättade att besättningen inte har några problem med att säga till men hur 

engagerade man är i skyddsfrågor varierar dock stort från person till person. 

Han berättade också att det inte är alltid man kan genomföra alla de förslag 

som kommer fram. Man är ibland begränsad av ekonomiska eller av 
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praktiska skäl och det gör att det ibland kan uppfattas som tungrott att få 

någon förändring till stånd. 

 

Svaren på detta tema om besättningens delaktighet visar på en skillnad 

mellan lastfartygen i studien och passagerarfartygen, kryssningsfartyget i 

synnerhet. Det är troligen till stor del beroende på passagerarfartygen har 

tillgång till betydligt mer folk. Man har dessutom på de bägge 

passagerarfartygen särskilda vakter som har hand om skyddet ombord. 

Svaren visar också att respondenterna anser att besättningen är delaktig i 

skyddsarbetet. 

 
3.2.9 Övningar och genomsökningar av fartyget 
Som fortsättning på frågeavsnittet om besättningens delaktighet följde temat 

om övningar och genomsökningar av fartyget. Även här stack respondent 1 ut 

lite i och med att han svarade att securitypersonalen har egna övningar men 

sen har man också årligen en sökövning med mer folk då man letar efter en 

misstänkt sprängladdning. Den övningen involverar då större delen av 

besättningen. I övrigt gör man inga regelbundna genomsökningar av fartyget 

eftersom man har en hård bevakning vid landgången. Han påpekade också att 

de inte har någon lastoperation där folk kan gömma sig och om någon port är 

öppen som till exempel är fallet då man tar ombord proviant eller bunkar 

färskvatten är den porten alltid bemannad. Respondent 2 svarade att de har 

övningar på genomsökningar av fartyget men att det inte nödvändigtvis är 

han som SSO som varje gång håller i de övningarna. Han svarade också att 

det är själva genomsökningen som är det de övar på och att det spelar mindre 

roll exakt vad man söker efter. Han menade att själva sökningen går till på 

samma sätt oavsett om det är till exempel en sprängladdning eller 

fripassagerare man söker efter. Han nämnde också att de brukar ha en 

debriefing efter övningen med besättningen då de går igenom hur det 

fungerade. Genomsökningar av fartyget svarade respondent 2 görs annars vid 

behov vilket i sin tur är beroende på området man går i. Respondent 3 och 4 

svarade bägge att de har övningar var tredje månad då hela besättningen 

deltar. Respondent 3 berättade att det scenario som dominerar vid deras 

övningar är sökning efter fripassagerare. Man har vid övningar först ett möte 

innan man genomför en sökning. Utöver det har man även informationsmöten 

om andra delar av skyddsarbetet och hur man ska agera vid andra typer av 

scenarion. Respondent 4 berättade att på hans fartyg har de utöver övningen 

var tredje månad även ISPS-tema på ledningsgruppsmöten oftare än så. Han 

berättade att då kör de ibland till exempel en rollspelsövning. Det vanligaste 
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scenariot man övar på är bombsökning men man övar även på att omhänderta 

personer. Han tog även upp att det på bombsökningsövningarna ofta hittas 

många olika saker som inte ska finnas där de hittas och det gör att man måste 

tänka till. Han påpekade att en bomb kan se ut på många olika sätt. 

 

Svaren på detta frågeavsnitt visar att sökövningar är den dominerande 

övningstypen men inriktningen kan vara lite olika. Det är troligen beroende 

på skillnaderna i hotbild mot fartygstypen men även av fartområdet. Går man 

i områden med där det är vanligare med till exempel fripassagerare är det 

ganska troligt att det också påverkar inriktningen på sökningarna, något som 

framförallt respondent 2 nämner i sitt svar.  
 
3.2.10 Skyddsutrustning och extern hjälp 
Näst sista frågeavsnittet handlade om skyddsutrustning och extern hjälp. Här 

berättade respondent 1 att de har flera olika sorters utrustning som till 

exempel röntgenapparater för bagage, metalldetektorer, både handhållna och 

den typen man går igenom samt även en bomb sniffer. Det är ett instrument 

som kan känna av förekomsten av sprängämnen. Han berättade att 

genomsökningar av bagage och proviant görs innan dessa tas ombord på 

fartyget och att de genomsökningarna utförs av securitypersonalen. Han 

berättade också att han anser att de får den utrustning som de anser sig 

behöva av rederiet trots att den ibland kan vara dyr. Behöver de någonting 

nytt eller om något skulle gå sönder så är det inga problem att byta ut det. 

Bolaget prioriterar skyddet av fartyget och satsar pengar när det behövs. 

Respondent 2 svarade även han på den frågan att de har det de behöver men 

han påpekade att det i sin tur inte är så mycket som behövs på grund av det 

område de går i. I det område de går i är det främst kontroll av personer som 

är aktuellt och att då är det främst kommunikation som behövs. Han berättade 

att matrosen på däck och befälet på bryggan får ha kontakt med varandra och 

ibland hjälpas åt med uppsikten över landgången. Respondent 3 svarade att 

de inte har så mycket utrustning utöver det vanliga som walkie-talkies, 

ficklampor och likande. Man har dock tillverkat vissa saker själva, man har 

till exempel träskivor att sätta upp vid förtöjningsstationerna. Man har även 

kameror som används regelbundet även om de inte används specifikt för 

skyddsarbetet utan mest är till för att förhindra lastskador. Respondent 3 

berättade också att de använder sig av beväpnade vakter som man tar ombord 

när man går igenom farvatten där man riskerar ett väpnat angrepp mot 

fartyget. Även respondent 4 svarade att man använder sig mycket av kameror 

men han berättade också att de har ett passersystem som gör att vare sig 



 

 

 

33 
 

besättning eller passagerare ska kunna få tillträde på tider då de inte ska ha 

tillträde. Han nämnde även besättningen som en viktig utrustning samt att det 

finns tillgång till mer utrustning om det skulle behövas men vill inte, av 

sekretesskäl, gå in på vad det är för något. Han berättade också att de kan ta 

in extern hjälp i form av inhyrda vakter eller av polisen om det skulle 

behövas och nämnde att trots att polisen är på plats snabbt kan det variera lite 

exakt hur lång tid det tar och han påpekade att mycket kan hända under den 

tiden. 

 

Svaren på frågorna om utrustning visar också på skillnader mellan 

fartygstyperna. Kryssningsfartyget är det fartyg som har klart mest utrustning 

för skyddsarbetet. De har en helt annan organisation ombord som sköter 

utrustningen och som arbetar praktiskt taget enbart med fartygsskydd. Man 

svarade också att man får den utrustning man behöver även om det ibland 

kostar en del för rederiet. Lastfartygen har klart mindre utrustning än 

passagerarfartygen men anser sig ändå ha den utrustning man behöver. 

Respondent 2 var den ende som inte nämnde kameror i sitt svar men det 

skulle kunna förklaras av fartygstypen då ett tankfartyg på grund av sin 

konstruktion har färre obevakade ytor där folk kan röra sig. Vilken utrustning 

man anser sig behöva visar svaren är beroende av vilket område fartyget går 

i. 

 
3.2.11 Övriga synpunkter 
Intervjuerna avslutades med ett sista tema där respondenterna fick fritt 

komma med övriga synpunkter om de hade några. Endast respondent 1 och 2 

lämnade några sådana synpunkter. Respondent 1 avslutade intervjun med att 

säga att han inte anser att ISPS främjat säkerheten (menar här skyddet) och 

tog upp de notifieringar de skickar som ett exempel på detta. Både respondent 

1 och respondent 2 ansåg att ISPS har försvårat för sjömän men att det finns 

skillnader mellan olika fartygstyper, särskilt mellan lastfartyg och 

passagerarfartyg men också på vilket område man går i. Respondent 2 

menade att ett passagerarfartyg är ett mer lockande som mål för en eventuell 

terrorist. Han berättade också att när ISPS-koden infördes kändes det lite 

löjligt och att det då kändes som väldigt mycket jobb men att det med tiden 

blivit en arbetsuppgift som vilken som helst och som idag inte är särskilt 

betungande.   
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4 Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vilket sätt fartygstypen 

och fartområdet fartyget går i påverkar hur man ombord arbetar med 

fartygsskyddet och ISPS. För att uppnå detta syfte valdes att formulera 

följande nedanstående två frågor att besvara; 

 

• På vilket sätt skiljer sig organiseringen av fartygsskyddet åt mellan 

olika fartygstyper och fartområden? 

 

• Hur upplever SSO:n att dennes roll påverkas av fartygstypen och 

fartområdet? 

De två frågorna bröts ner i teman och resultatet i denna studie har 

presenterats med utgångspunkt från dessa teman. Därmed anses resultatet ha 

gett svar på de två frågorna och då har även syftet med undersökningen 

uppfyllts med avseende på de undersökta fartygen. Det huvudsakliga svaret 

som framkommit är att resultatet av undersökningen pekar på att det finns 

många variabler som påverkar hur man organiserar fartygsskyddet och att 

man kan säga att det finns skillnader mellan de undersökta fartygen som både 

beror på skillnaderna mellan fartygstyperna och mellan fartområdena samt att 

detta i sin tur även påverkar hur de intervjuade SSO:erna uppfattar sin roll. 

Den största skiljelinjen som framkommit i denna undersökning är den mellan 

de två huvudtyperna av fartyg i denna studie, mellan de två 

passagerarfartygen respektive de två lastfartygen. Den mest framträdande 

skillnaden mellan organiseringen av fartygsskyddet mellan dessa två 

huvudtyper av fartyg kan till stor del förklaras av besättningens storlek. På 

lastfartygen med sin mindre besättning har man inte alltid samma möjligheter 

att uppfylla alla de krav på fartygsskyddet som ställs i lagstiftningen. Det ska 

dock påpekas att finns inget i resultatet som talar för att det skulle betyda att 

man därmed utsätter fartyget för en oacceptabel risk. Däremot ger resultatet 

stöd för att fartområdet spelar in i vilka risker som man anser att det finns för 

det egna fartyget och även att fartygstypen har viss betydelse för denna 

bedömning. Alla respondenterna var inne på att en incident på ett 

passagerarfartyg är både mer trolig men också att den skulle kunna få 

allvarligare konsekvenser för liv och hälsa än en incident på ett lastfartyg. 

Denna uppfattning påverkar också SSO:ns roll och hur organisationen 
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ombord ser ut vilket gör att man kan säga att man på de undersökta fartygen 

upprätthåller ett adekvat fartygsskydd för respektive fartygstyp och område.  

 

Det finns i resultatet inget entydigt svar om vad som är det största hotet. Det 

skulle i sig kunna anses visa på att fartygstypen påverkar vilket hot man 

uppfattar som störst men det kan även vara så att fartområdet spelar in. Vilket 

som väger tyngst kan vara svårt att uttala sig om men det finns ändå stöd för 

att säga att det i alla fall finns en skiljelinje mellan de två lastfartygen och de 

två passagerarfartygen. På passagerarfartygen har man en större vaksamhet 

och man känner mer att det finns en risk att någon skulle kunna ge sig på 

dem. Den risken kan även komma från passagerarna själva. Det kan bland 

dem finnas någon som kan utgöra ett hot, kanske i form av ett terrorattentat 

men troligare i form av passagerare som är stökiga, bråkiga eller begår någon 

slags brottslighet, då mot främst andra passagerare. Detta återspeglas i man 

på båda dessa fartyg har en stor organisation ombord för att ta hand om det 

problemet. Generellt sett är risken för angrepp låg, men skulle det ske till 

exempel ett attentat mot sjöfarten så är ett passagerarfartyg med mycket folk 

och ett därmed potentiellt stort genomslag i media, ett lockande mål för en 

presumtiv terrorist. Att det förhåller sig på det sättet finns även stöd för i den 

tidigare forskningen. I Maritime Security – A Practical Guide framhåller man 

att kryssningsbranschen just av den anledningen hela tiden legat i framkant 

vad gäller fartygsskyddet. Man konstaterar också att färjor med sina korta 

hamntider och stora passagerar- och lastvolymer är så kallade mjuka mål då 

man ibland kompromissar med fartygsskyddet för att tillgodose kommersiella 

ändamål (Jones 2012, s.15-16). Vad gäller lastfartygen så skiljer sig dock 

resultatet åt på ett sätt som skulle kunna hänföras mer till fartområde än till 

den specifika fartygstypen.  

 

Vad gäller incidenter ombord så har det bara på ett av de undersökta fartygen 

förekommit några allvarliga incidenter men även här kan man trots det se en 

skillnad mellan de två lastfartygen och de två passagerarfartygen. 

Passagerarfartygen har haft incidenter där man behövt ta hjälp av polis eller 

privata externa aktörer. Man skiljer dock ombord på vad man anser vara 

ISPS-relaterade incidenter och sådant som normalt förekommer ombord och 

som ligger inom det interna skyddsarbetet. Att resultatet ser ut så är i linje 

med vad som förväntades. Fler personer ombord borde ge fler incidenter och 

då finns det en risk för att man blir lite avtrubbad och därmed tonar ner 

allvarligheten i det som inträffar. Det visar sig i att de som arbetar som 
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SSO:er inte gärna vill kategorisera de incidenter man haft som allvarliga även 

om det finns en klar risk att obehöriga kan komma åt känsliga utrymmen som 

till exempel bryggan.  

 

Vad gäller resultatet gällande skyddsnivåerna så kan man se att det är 

beroende på området fartyget går i. Det finns exempel i resultatet på att man 

inte höjt skyddsnivån men att man ändå höjt skyddet när man exempelvis gått 

genom områden där det finns pirater, vilket kan vara en indikation på att 

skyddsnivån främst är beroende på fartområde. Det finns dock inget i 

resultatet som skulle peka på att det är beroende på fartygstyp då det normala 

förfarandet är att det är hamnstaten som sätter skyddsnivån och fartygen som 

följer den nivån, även om de får ha en högre nivå än hamnen.  

 

Vad gäller rollen som SSO så utmärker sig även här kryssningsfartyget en del 

då rollen är en annan på grund av att de har en helt annan organisation än de 

övriga då de har en dedikerad securityavdelning och mycket personal att 

tillgå. Detta visar på skillnader mellan fartygstyper även om det är främst ett 

fartyg i undersökningen som utmärker sig extra tydligt här även om det andra 

passagerarfartyget i studien också har en större besättning än vad de båda 

fraktfartygen har. Vad gäller besättningens delaktighet finns det också en klar 

skiljelinje mellan lastfartygen i studien och passagerarfartygen i och med att 

man på passagerarfartygen har tillgång till betydligt mer folk. 

Kryssningsfartyget utmärker sig med sin stora besättning då de har så pass 

mycket folk att inte hela besättningen behöver vara involverad i 

skyddsarbetet och att det bara är de som faktiskt jobbar med det som får mer 

specifik träning och som övar på skyddsarbetet. Att man har mindre 

besättning, visar det sig, betyder dock inte att man på de fartygen tycker att 

skyddsarbetet är krävande eller betungande men det kan bero på att man har 

en annan ambitionsnivå på skyddsarbetet. Man kontrollerar till exempel inte 

allt gods och alla personer innan de kommer ombord. Det betyder i sin tur 

också att man inte alltid kan uppfylla kraven i lagstiftningen eftersom man till 

exempel inte har tillräckligt med folk för att kunna upprätthålla 

vakthållningen vid landgången. Att det ser ut så stämmer väl in med tidigare 

forskning och är något som även IMO har uppmärksammat som ett problem. 

Man har därifrån konstaterat att de mindre besättningar som finns på dagens 

fartyg gynnar en angripare och placerar fartygen i en klart ofördelaktig 

situation (Jones 2009, s.93). Man skärper dock upp skyddet vid inspektioner 

och det stämmer också ganska väl in på uppfattningen innan om hur det 
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fungerar. Resultatet visar dock att besättningen är delaktig i skyddsarbetet i 

och med att man rapporterar eventuell felaktig utrustning och kommer med 

förslag och synpunkter på skyddsarbetet. Det visade sig inte bara vara en 

envägskommunikation där SSO:n ensam måste vara drivande, något som 

innan befarades att det i många fall kunde vara. 

 

Resultatet på frågan om övningar och genomsökningar visar att sökövningar 

är den dominerande övningstypen även om frekvensen varierar och 

inriktningen kan vara lite olika. På de två passagerarfartygen är det 

bombsökning som dominerar medan det på biltransportfartyget är 

fripassagerare. Att det ser ut på det viset skulle kunna förklaras av 

skillnaderna i hotbild mot passagerarfartygen och lastfartygen men även av 

fartområdet. Går man i områden där det är vanligare med till exempel 

fripassagerare är det ganska troligt att det också påverkar inriktningen på 

sökningarna. Det är inget av de undersökta fartygen som regelmässigt gör 

några genomsökningar av fartyget utan det är mer på behovsbasis eller vid 

planerade övningar. Att det ser ut så kan delvis bero på de tillgängliga 

resurser man har vad gäller besättningsstorlek. Har man en stor besättning 

som på kryssningsfartyget kan man ha en bättre kontroll på att ingen 

obehörig kommer ombord och då känner man inget behov att göra extra 

sökningar. Har man däremot en liten besättning har man inte samma kontroll 

på till exempel landgången men man har heller inte tillräckligt med folk för 

att regelbundet kunna söka igenom hela fartyget.  

 

Vad gäller utrustning visar resultatet också på klara skillnader mellan 

fartygstyperna i undersökningen. Kryssningsfartyget utmärker sig även här 

som det fartyg som har klart mest utrustning för skyddsarbetet. Den mesta av 

deras utrustning avser kontroll av passagerare och bagage. Här har man också 

en hel organisation ombord som handhar denna utrustning och som därmed är 

väl förtegen med dess handhavande och som arbetar nästan enbart med 

fartygsskyddet. Man anser sig också få den utrustning man behöver även om 

det ibland kostar en del för rederiet. Även undersökningens andra 

passagerarfartyg har en hel del utrustning även om kontrollen av 

passagerarna är klart mindre omfattande i och med att man har 

självincheckning och inte kontrollerar bagaget. På tre av de undersökta 

fartygen förlitar man sig i stor utsträckning på kameraövervakning. Det kan 

dock finnas ett behov av mer utbildning och träning i hur man bäst använder 

utrustning som kameror. Det är också något som stöds av tidigare forskning 
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på området. I Lloyd’s MIU Handbook of Maritime Security konstateras att det 

finns mycket utrustning som kan komplettera de befintliga skyddssystemen 

ombord men att det krävs att besättningen är utbildad och tränad i hur man 

använder och underhåller utrustningen för att man ska kunna utnyttja dess 

fulla potential. Man konstaterar att bra utrustning bara är så bra som den 

utbildning som ges till besättningen som ska använda den (Jones 2009, s.103-

104). Klart står dock att lastfartygen har klart mindre utrustning än 

passagerarfartygen men man anser sig ändå själva ha den utrustning man 

behöver för det område man går i. Vilken utrustning man behöver kan man 

därmed konstatera är beroende både av vilket område fartyget går i och av 

fartygstypen. 

 

Slutligen kan man konstatera att då respondenterna fick komma med egna 

synpunkter och reflektioner har de respondenter som har lämnat egna 

synpunkter en ganska stor samsyn gällande uppfattningen av regelverket och 

ISPS-koden. De är inte är övertygade om att det verkligen gjort något för 

fartygsskyddet men också att de olika fartygstypernas särart gör att 

tillämpningen i vissa fall blir olika. Man tar även upp att det många gånger 

försvårat för besättningarna att gå iland vilket också ligger i linje med de svar 

som kommer fram i examensarbetet ISPS - sociala aspekter: Sjömäns 

upplevelser av sjöfartsskyddet (Folkesson & Paulin 2009). Resultatet i vår 

studie visar att man anser att fartygsskyddsarbetet är en del av vardagen, 

många gånger lite onödig och överarbetad men att man har accepterat läget 

och att det idag inte är något som påverkar det dagliga arbetet i någon större 

utsträckning eller något som tar upp en stor del av tiden för den som är SSO 

ombord.  

 
 

4.2 Metoddiskussion  
Den metod som valdes för denna studie var en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade djupanalyser bestående av intervjuer med SSO:er ombord 

på fyra handelsfartyg av varierande karaktär och trad. Med semistrukturerade 

djupanalyser menas att frågorna förbereddes innan intervjuerna ägde rum. En 

mall gjordes med teman som skulle tas upp i intervjuerna. Under intervjuerna 

skulle mallens struktur gärna följas i ordning även om detta inte var 

nödvändigt. Respondenterna gavs fritt utrymme att tolka frågorna och att 

svara med egna ord. Valet av en kvalitativ metod ansågs skulle ge det mest 

korrekt återgivna resultatet. I efterhand så anses fortfarande att det valet av 
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metod var det rätta då det gav ett så korrekt resultat som möjligt med tanke på 

urvalet av intervjupersoner och den givna situationen under tidsperioden som 

denna studie ägde rum. Att under en längre tid vara ombord på dessa fartyg 

gav extra kunskap att både kunna ställa och tolka frågor på ett så 

fartygsspecifikt sätt som möjligt, men också att samtidigt kunna hålla en röd 

tråd genom alla intervjuer. De teoretiska begreppen kunde heller inte på 

något meningsfullt sätt ha översatts till kvantitativa begrepp såsom mängd, 

antal eller liknande där resultaten skulle kunnat analyseras och presenteras på 

ett numeriskt sätt. Därför var enkäter eller andra kortare och mer begränsade 

metodval uteslutna. Att koncentrera sig på ett färre antal fartyg hade inte 

heller gett ett lika bra resultat, då tiden utnyttjats fullt ut som det är för de 

fyra intervjuer som genomfördes. Medvetna om att genom att ha undersökt 

ett fåtal fartyg, där alla har unika egenskaper måste försiktighet iakttas vid 

tolkningen av resultatet och med att dra alltför generella slutsatser. Resultatet 

och slutsatserna får därmed anses vara giltiga enbart för de i studien fyra 

undersökta fartygen. Genom att noga beskriva vårt tillvägagångssätt och våra 

val anses en tillräckligt hög validitet respektive reliabilitet uppnås för att dra 

de slutsatser som gjorts.  

 

Inbakat i resultatet från undersökningen finns naturligtvis ett antal felkällor 

som kan ha påverkat resultatet i större eller mindre utsträckning. Den främsta 

felkällan ligger troligtvis i utformningen av intervjuerna och hur de frågor 

som ställts har uppfattats av respondenterna. Det kan vara så att man som 

intervjuare omedvetet har ställt ledande frågor alternativt att respondenterna 

kan uppfattat frågan på olika sätt vilket i sin tur då påverkat hur de svarat. De 

kan ha svarat på delvis olika saker på samma fråga. En felkälla kan också 

vara att respondenterna har en vilja att framställa sig själva och sitt fartyg 

och/eller rederi på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Man har kanske, trots 

att svaren är konfidentiella, inte velat berätta allt av rädsla för att hänga ut sig 

själva, sitt fartyg, sitt rederi eller någon annan.  

 

Vad gäller själva analysen av resultatet finns också potentiella felkällor. Den 

främsta bör här vara att urvalet varit missvisande för de fartygstyper som 

valts att undersökas. Detta är dock inget som kunnat påverkas eller kan 

bedömas men det gör ändå att man måste vara medveten om att resultatet 

gäller enbart för de undersökta fartygen och att allt för stora generaliseringar 

inte ska göras av ett så pass litet urval som det ändå är frågan om i en studie 

av den här storleken. För att minska osäkerheten krävs mer forskning och ett 
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större urval. Det finns även alltid en viss risk vid en sådan här studie för att 

analysen av resultatet kan påverkats av cherry picking men genom att vara 

medvetna om risken och aktivt försökt visa på olika aspekter av resultatet så 

anses risken ändå ha minimerats så mycket som det går. 
 

4.3 Förslag på fortsatt forskning 
Som förslag på fortsatt forskning föreslås, för att bygga vidare på resultaten i 

denna undersökning, att man kan göra fler intervjuer. Man kan med fördel 

utöka studien till fler fartygstyper alternativt med fler intervjuer per 

fartygstyp. Med ett större urval och mer data skulle osäkerheten kunna 

minska samt möjligheterna att dra slutsatser om hur det ser ut i sjöfarten som 

helhet öka. Ett annat alternativ vore att man går in mer på något eller några 

delfrågor och på så sätt fördjupar kunskapen inom dessa områden. Man 

skulle också kunna utöka studien genom fler variabler i form av fler teman 

eller delfrågor.  

 

I och med kriget i Syrien och de stora flyktingströmmar som kommit därifrån 

via vägen över Medelhavet har frågor också börjat ställas kring skydd och 

säkerhet för fartyg vid insatser för räddande av stora grupper av människor. 

Hur ska man kunna hjälpa till och rädda mycket folk på en gång samtidigt 

som man inte äventyrar sin egen säkerhet eller fartygets skydd? Detta är en 

aspekt som inte finns med i denna studie eftersom denna fråga inte var lika 

pressande eller aktuell då intervjuerna genomfördes som de blivit under 

hösten 2015 och våren 2016 då flyktingströmmen över Medelhavet ökade 

väldigt mycket på kort tid. Hade intervjuerna i denna studie gjorts senare, 

hade dessa frågor och utmaningar gällande fartygsskyddet säkerligen varit 

ytterligare en aspekt att ta med i studien. Det får därför bli ett förslag på en 

aspekt att ta upp till fortsatt forskning.  

 

Man skulle till sist också kunna tänka sig att det skulle kunna finnas ett behov 

av mer forskning eller utredning på myndighetsnivå. Det skulle kunna finnas 

ett behov av anpassning av regelverk och/eller myndighetsföreskrifter 

gällande fartygsskydd för att ta hänsyn till behovet hos olika typer av fartyg. 
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Intervjumall 
 

1. Grundfakta om intervjupersonerna 

- Ålder, befattning, tid i yrket, tid på samma fartyg/rederi, tid 

som SSO 

 

2. Vilka är de största riskerna/utmaningarna gällande skyddsarbetet för 

fartyget/området de går i? 

- Be intervjupersonen beskriva/förklara 

- Vad anser de fungerar bra mindre bra? 

- Finns det några särskilda problemområden och hur hanteras 

dem i så fall?  

- Finns det några särskilda regler från flaggstatens sida, något 

som skiljer sig från ISPS-koden? 

 

3. Har ni haft några incidenter under din tid som SSO ombord? 

- Fråga om ev. tillbud, near misses, förhindrade incidenter 

- fråga om han/hon kan beskriva händelsen, 

- Ledde incidenten till några förändringar av skyddsplanen, 

skyddsorganisationen eller rutiner/arbetssätt? I så fall vilka 

och hur, om inte förändringar gjordes fråga varför inte 

- Uppföljningen av incidenten, hur?, rapportering till 

rederi/hamn/myndigheter? Hur går utbyte av erfarenheter 

mellan fartygen i rederiet till? 

-  

4. Skyddsplanen 

- Används den aktivt i arbetet ombord? 

- Vem har utformat skyddsplanen? Styrt från rederiet eller 

utformad mer självständigt ombord?  

- Hur mycket inflytande över planen har SSO?  

- Hur fungerar samarbetet mellan SSO och CSO? Får man 

gehör för sina synpunkter? 

 

 

5. Samarbete/kommunikation med hamnarna 

- Vad fungerar bra/mindre bra? 
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- Hur ser samarbetet mellan SSO och PFSO ut? 

-  Informerar hamnarna om risker, incidenter eller tillbud? 

- Är det stora skillnader mellan olika länder/hamnar? 

 

6. Skyddsnivåerna 

- Har fartygsets skyddsnivå behövt höjas någon gång?  

- Fråga i så fall varför och vem det var som beslutade det? 

- Görs det regelbundna genomsökningar av fartyget eller sker 

det bara vid misstanke? 

- Hur och av vem görs kontroller av vid ombordtagande av 

personer, last och leveranser? 

 

7. SSO-rollen 

- Anser intervjupersonen att SSO-arbetet är tidskrävande? 

- Resurskrävande? 

- Anser de att de har möjligheter att uppfylla alla de krav som 

ställs? Om inte, varför? Vad/hur skulle de vilja förändra?  

- Känner de att de har tillräcklig utbildning för sin roll som 

SSO? 

- Hur värderar de utbildning – erfarenhet? 

- Har de erfarenheter från andra fartyg/rederier/områden? 

Skillnader i så fall. Något som fungerade bättre eller sämre? 

- Hur fungerar samarbetet med den andra SSO:n på fartyget? 

Några särskilda rutiner för överlämning? 

 

8. Besättningens delaktighet/ övningar 

- Hur ofta har man ISPS-övningar ombord? 

- Är det någon särskild typ av övning eller scenario som 

dominerar i så fall med avseende på fartygstyp eller 

fartområde? 

- Deltar hela besättningen i skyddsarbetet och övningar? Om 

inte, varför? 

- Hur går information/kommunikation till/från besättningen 

till angående skyddsarbetet, skyddsplanen mm? Möten?  

- Kommer besättningen med egna idéer, förslag gällande 

skyddsarbetet eller är det enbart envägskommunikation?  

- Hur upplever SSO:n besättningens attityd till ISPS, 

skyddsarbetet, övningar? 
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9. Utrustning/extern hjälp 

- Vilken typ av utrustning används/finns ombord?  

- Är besättningen utbildad på den utrustning som finns? 

- Används den utrustning som finns ombord? Om inte, 

varför? 

 

10. Avslutning 

- Fråga om det är något annat de vill lägga till eller något de 

vill förtydliga? 

 


