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Abstrakt 
 

Flyktingströmmarna över Medelhavet har de senaste åren ökat dramatiskt. Dessa migranter och 

flyktingar har oftast färdats i undermåliga farkoster, vilket i flera fall lett till att de hamnat i 

sjönöd. Detta har i sin tur resulterat i att ett stort antal fartyg engagerats i att undsätta dessa 

människor. Denna studie har genom intervjuer med svenska sjöfarare och genom en 

litteraturstudie undersökt vilka skillnader och likheter det finns mellan gällande riktlinjer för 

sjöräddning och räddningsinsatser i Medelhavet. Syftet med studien var att undersöka om 

riktlinjerna identifierar samma problem och risker som personer som deltagit i 

räddningsinsatser av nödställda migranter i Medelhavet gjort. Av intervjuerna framkom att det 

inte fanns några större skillnader mellan de internationella riktlinjerna och respondenternas 

upplevelse. Dock framkom det av intervjuerna att det stora antalet människor ombord utgjorde 

en säkerhetsrisk. Detta är något som inte togs i beaktande i de riktlinjer som undersökts. 

Studien poängterar vikten av att undvika panik i alla situationer, ha tydlig ansvarsfördelning 

samt att vara väl medveten om att omhändertagandet är resurskrävande och innebär en stor 

arbetsinsats. Den mest centrala rekommendationen för att uppnå ett framgångsrikt resultat 

ansågs vara att planera väl före en sjöräddningsinsats påbörjades. 
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Abstract 
The stream of refugees across the Mediterranean Sea has in recent years increased 

dramatically. This study has through interviews with Swedish seafarers and through a literature 

study, examined what differences there are between international guidelines and actual efforts 

made in the Mediterranean Sea. The purpose of the study was to enquire if these guidelines 

identified the same problems and risks during a SAR-operation as the people involved in the 

rescue of distressed migrants in the Mediterranean Sea. The interviews revealed that there were 

no major differences between the guidelines and the experience of the people involved. It 

emerged however from the interviews that the large number of people on board constituted a 

security risk. This is something that was not taken into account in the guidelines that were 

examined. The study showed the pressing need to avoid panic in any situation, have clear 

responsibilities and be aware that the care of the distressed migrants is resource-intensive and 

involves a lot of work. The most important recommendation to achieve a successful outcome 

was considered to plan well before a search and rescue effort began. 
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Förord 
 
Ett stort tack till respondenterna som gjort detta arbete möjligt. Tack vare er har vi fått en 

ovärderlig inblick i situationen i Medelhavet. Vi vill även tacka vår positiva och drivande 

handledare Göran Stöth. 

 

 

 

Kalmar den 18 maj 2016 

Joel Arvidsson och William Andersson



 

Definitioner och förkortningar 
 
Clutter Störningseko i radarskärmen 

COMSAR Committee on Radiocommunications and Search and Rescue 

Farkost Vattenburet transportmedel 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 

IAMSAR International Aeronautical and Maritime Search and Rescue 

ICS International Chamber of Shipping 

IMO International Maritime Organization 

Krysspejla Att med hjälp av minst två bäringar få fram ett objekts position 

MES Marine Evacuation System 

MRCC Maritime Rescue Coordination Center 

MOB-båt Man Over Board Boat, mindre snabbgående båt som används i 

sjöräddningssyfte 

MSC Maritime Safety Committee 

Quick-release Automatutlösande koppling som används vid sjösättning av 

livflottar 

RCC Rescue Coordination Center 

RIB-båt Rigid Hull Inflatable Boat 

SAR-Konventionen International Convention on Maritime Search and Rescue 

SAR-service Search and Rescue Service 

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea 

SSP Ship Security Plan 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Att människor använder havet som en färdväg för att komma till en säker plats, för att fly 

undan förtryck eller helt enkelt för att få bättre ekonomiska förutsättningar är ingenting nytt. 

Såväl under 1980-talet och 1990-talet pågick stora flyktingströmmar över haven runt om i 

världen (UNHCR, a, 2011). Under 2010-talet intensifierades flyktingströmmarna, framför allt 

i Medelhavet. Året 2014 kom att bli ett av de värsta flyktingåren under modern tid enligt en 

rapport från United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR). Hela 59.5 miljoner 

människor var på flykt 2014, en siffra som aldrig varit högre sedan dessa rapporter började 

ges ut. Konflikterna i bland annat Syrien och övriga Mellanöstern, norra Afrika, Afghanistan 

och Somalia gjorde att antalet flyktingar ökade med över 40 % sedan 2011. Människor sökte 

sig framför allt till grannländerna till konfliktområden men även till Europa. 2014 flydde över 

200,000 människor över Medelhavet till Europa, nästan tre gånger fler än vad som flydde 

över Medelhavet 2011. Över 3500 personer antogs saknade eller döda under 2014 vilket visar 

den fara som en resa över Medelhavet innebär för en människa på flykt (UNHCR, b, 2014). 

 

2015 flydde över en miljon människor över Medelhavet, framför allt personer från Syrien, 

Afghanistan och Irak (UNHCR, c, 2016). Trenden i Medelhavet, med den allt ökade mängden 

migranter i icke sjövärdiga farkoster, ställer stora krav på sjöfarten i området. Det är en 

maritim tradition att komma till undsättning för människor som befinner sig i sjönöd. I såväl 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) som International Convention 

for the Safety of Life at Sea (SOLAS) finns det paragrafer som behandlar fartygs skyldigheter 

att undsätta nödställda till sjöss. Som komplement till ovannämnda lagar har International 

Maritime Organisation (IMO) gett ut riktlinjer och rekommendationer för hur en 

sjöräddningsoperation bör genomföras. Några av de mest relevanta rekommendationerna är 

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manuel (IAMSAR) Vol. III: 

Mobile Facilities, som är lagstadgad att ha ombord på mobila enheter till sjöss (IMO, a, 

2014), Maritime Safety Committee´s cirkulär 1/Circ.1182/Rev. 1 – Guide to recovery 

techniques samt MSC.1/Circ. 167(78) – Guidelines on the treatment of persons rescued at 

sea. Eftersom UNCLOS och SOLAS inte behandlar hur man skall gå tillväga, utan bara slår 
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fast att det är varje fartygs skyldighet att undsätta nödställda, är det dessa som har ansetts 

ligga till grund för hur en sjöräddningsoperation skall genomföras. 

 

UNHCR gjorde 2006 en sammanställning av de regelverk och de resolutioner som behandlar 

nödställda flyktingar och migranter till sjöss. En uppdaterad version publicerades 2011 vars 

syfte var att underlätta för stater och andra inblandade och att samla den lagstiftning som 

kunde tillämpas på flyktingar och asylsökande som färdas på havet. Även riktlinjer, 

rekommendationer och resolutioner som utfärdats av UNHCR och IMO inkluderades i 

sammanställningen (UNHCR, a, 2011). Som exempel på flyktingströmmar togs 1980-talets 

flyktingar i Indokina upp, framför allt från Vietnam och även 1990-talets storskaliga flykt 

från Albanien, Cuba och Haiti. När sammanställningen utfärdades 2011 var det framför allt 

storskalig flykt från norra Afrika till Europa på grund av krisen i Libyen och från Somalia och 

Etiopien över Adenviken. Det som var gemensamt för alla dessa situationer var att 

farkosterna som användes ofta bar fler personer än de hade kapacitet för, att de inte uppfyllde 

kraven för sjövärdighet och att de inte framfördes av professionella sjömän. Att de därför 

hamnade i sjönöd var vanligt vilket satte samtliga personers liv i fara (UNHCR, a, 2011). I 

introduktionen till UNHCR:s sammanställning beskrivs flödet av personer över havet som 

“mixed movements”. Det innebär att personer som ger sig ut till sjöss i sjöodugliga farkoster 

för att nå nya länder och kontinenter har olika behov och olika status. En del är flyktingar och 

asylsökande medan andra är migranter. För sjöfartens del är de nödställdas status en oviktig 

fråga då det framgår i lagstiftningen att personer som befinner sig i nöd till sjöss skall räddas 

oavsett status och nationalitet (UNHCR, a, 2011). Den stora flykten över Medelhavet som 

framför allt tog fart 2014-2015 resulterade i att en stor mängd människor behövt undsättas 

vilket många gånger är en komplex uppgift. Är gällande riktlinjer angående sjöräddning 

tillräckliga för situationen i Medelhavet? 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka i vilken mån de internationella riktlinjerna kring sjöräddning kan 

appliceras på sjöräddning av migranter i Medelhavet. 

 

Syftet är specificerat i följande frågeställningar: 
 
 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur de internationella riktlinjerna 

föreskriver att sjöräddning skall utföras och hur de utförs av professionella 

sjöräddare i Medelhavet? 

 

Identifierar de internationella riktlinjerna samma risker och problem som personer 

som agerat professionella sjöräddare i Medelhavet? 

 

1.3 Avgränsningar 

De internationella lagarna som reglerar sjöräddning skall följas av fartyg från samtliga 

sjöfartsnationer. Anledningen till att studien begränsats till svenska respondenter var att det 

var lättare att få kontakt med personer bosatta i Sverige. För att undersöka hur verkligheten 

förhåller sig till de internationella riktlinjerna kring sjöräddning har svenska sjöfarare som 

deltagit aktivt i sjöräddning av migranter och flyktingar i Medelhavet intervjuats. 

 

IMO har publicerat en rad riktlinjer och rekommendationer angående sjöräddning men för 

att omfattning på arbetet inte skulle bli för stort har studien begränsats till MSC.1/Circ.1182/ 

Rev. 1 – Guide to recovery techniques och MSC.1/Circ. 167(78) – Guidelines on the 

treatment of persons rescued at sea och IAMSAR Vol. III. Dessa beskriver utförligt hur en 

räddningsoperation bör utföras och var därför lämpliga att jämföra med individers 

erfarenheter av sjöräddningsinsatser av migranter och flyktingar i Medelhavet. 
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2. Tidigare forskning 
Den aktuella problematiken kring sjöräddning av migranter och flyktingar har tidigare 

uppmärksammats i ett antal studier. Trevisanut (2010) publicerades i The International 

Journal of Marine and Coastal Law med sin studie “Search and Rescue Operations in the 

Mediterranean: Factor of Cooperation or Conflict?”. Studien behandlar kuststaters agerande 

vad gäller att erbjuda en säker hamn att lämna av nödställda migranter i Medelhavet. Det är 

internationellt lagstadgat i såväl UNCLOS (1982), SOLAS (2014) samt SAR-konventionen 

(2006) att kuststater är skyldiga att erbjuda en säker hamn för personer räddade i deras SAR- 

område. Det är dock inte alltid som kuststater följer sina skyldigheter och det är detta som 

Trevisanut (2010) belyser i studien. Som exempel tas det turkiska fartyget Pinars räddning av 

153 nödställda migranter utanför den italienska ön Lampedusa som är belägen i Maltas SAR- 

område. Det framgår i studien att fartyget vägrats tillstånd att äntra italienskt territorialvatten 

då Italien påpekat att räddningen skedde i maltesiskt SAR-området och att det därför var 

Malta som ansvarade för mottagandet av de räddade. Malta i sin tur förnekade sitt ansvar och 

vägrade att ge fartyget tillgång till någon av sina hamnar. Trevisanut (2010) diskuterar SAR- 

områdenas uppbyggnad, där förhållandet mellan geografiska förutsättningar och populationen 

inte alltid är anpassat för SAR-områdets storlek. Trevisanut (2010) identifierar även 

problemet med överlappande SAR-områden där territorialgränser hamnar i samma zon vilket 

gör att dispyter uppstår och SAR-arbetet försvåras, som exempel lyfts Turkiet och Grekland 

fram. För att lösa den här problematiken föreslår Trevisanut (2010) att en “ren” SAR-zon 

etableras och hanteras med endast SAR-service i beaktande. Vidare skall det tydligt klargöras 

vilka anspråk som får göras i denna zon så att den kan särskiljas från andra funktioner som 

utförs på haven. I exemplet med Italien och Malta belyses problematiken med överlappande 

SAR-områden, där länder skjuter över ansvaret på varandra (Trevisanut, 2010). 

 
De farkoster migranter och flyktingar i Medelhavet färdas på är många gånger överlastade och 

dåligt utrustade (Respondent 5, 2016). Problemet med överlastade farkoster till sjöss tas även 

upp i studien Ferry Accidents: The challange of rescue där olycksstatisktik från 160 

färjeolyckor mellan år 2000-2014 sammanställts. Studien baserades på incidenter från 41 

olika länder. Vid flertalet av olyckorna var färjorna överlastade. Färjorna var varken 

konstruerade eller utrustade enligt SOLAS krav. Det var således många färjor som brustit i sin 
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sjövärdighet och av den anledningen hamnade i sjönöd. Problemen vid räddningsinsatserna 

var främst den stora mängden nödställda personer som behövde assistans, faktumet att det 

saknades standardprocedurer för sjöräddning och att det saknades tillräckligt med livvästar 

ombord för de nödställda. Dock var det huvudsakliga hindret för en lyckad insats vid dessa 

olyckor den bristande kommunikationen som gjorde att MRCC inte fick vetskap om det 

inträffad i tid (Reid-Sander, 2015). 



6		

 

3. Metod 
 
3.1 Val av metod 

Den använda metoden för detta arbete baserades på två huvudmoment. Den första delen 

ämnade utreda vad de internationella regelverken och rekommendationerna föreskriver 

angående räddningsinsatser till sjöss. De lagtexter som har mest relevans i sammanhanget är 

UNCLOS och SOLAS då det är här skyldigheterna att bistå människor i sjönöd regleras 

(UNHCR, a, 2011). För att utröna hur själva utförandet skall gå till, något som inte framgår 

av lagstiftningen, användes framför allt cirkulär utgivna av IMO. Cirkulären som användes 

benämns MSC.1/Circ.1182/Rev. 1 – Guide to recovery techniques och MSC.1/Circ. 167(78) 

– Guidelines on the treatment of persons rescued at sea. Här ges rekommendationer för det 

praktiska genomförandet av räddningsoperationer, både i upphämtningsfasen och hur 

personerna skall behandlas ombord. Även IAMSAR Vol. III användes då den är 

obligatorisk att ha ombord för samtliga mobila enheter till sjöss (IMO, a, 2014). Dessa 

regelverk och riktlinjer utgjorde huvuddelen av den teoretiska grunden som arbetet vilar på. 

Den andra delen byggde på kvalitativa intervjuer med respondenter som varit delaktiga i 

räddningsinsatser av flyktingar och migranter i Medelhavet. 

 

3.2 Intervjuernas struktur 

De kvalitativa intervjuerna eftersträvade inte att ta reda på någon objektiv sanning utan 

istället att ta reda på människors erfarenheter och upplevelser ur verkligheten. Det var den 

subjektiva uppfattningen av verkligheten som var relevant för arbetet, dels hur en storskalig 

räddningsoperation går till från respondenternas perspektiv och dels vilka svårigheter och 

problem respondenterna identifierade. Intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär för att 

passa syftet. En semistrukturerad intervju inrymmer flexibilitet som balanseras upp av 

struktur och ger därför data av god kvalitet (Gillham, 2005). En viss struktur behövdes för att 

styra intervjun så att svaren som gavs var relevanta för arbetet men samtidigt bibehölls en 

öppenhet för att få mer utvecklade svar om de moment en viss respondent identifierade som 

problematiska. Respondenterna kom från olika fartyg och hade verkat i olika delar av 

Medelhavet. Detta för att skapa en hög validitet i arbetet.  
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Frågorna som ställdes byggde på fyra huvudkategorier: upptäckten av de nödställda, 

upphämtandet, hanteringen av de nödställda ombord samt avlämnandet iland. Denna 

uppdelning gjordes för att täcka in alla aspekter av en sjöräddning och därmed få en så 

fulländad helhetsbild som möjligt. Samma uppdelning gjordes i litteraturgenomgången och 

likaså i diskussionsdelen för att underlätta jämförelsen mellan teori och verklighet. Genom att 

kombinera dessa två metoder gavs möjlighet att jämföra hur verklighetens 

räddningsoperationer går till kontra hur det teoretiskt ska genomföras enligt några av de 

riktlinjer som finns. 

 
3.3 Etiska aspekter 

I hela arbetet har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts. Före intervjuerna 

påbörjades informerades respondenterna om att deltagandet i arbetet var frivilligt och att de 

kunde avbryta sin medverkan när som helst. De informerades om att intervjun spelades in och 

gav sitt medgivande till detta och de blev även informerade om hur länge ljudfilerna sparades 

samt vem som hade tillgång till dem. Respondenterna har vid begäran fått tillgång till 

materialet, såväl transkriptionerna som hela arbetet, och gett sitt samtycke innan arbetet 

publicerades (Vetenskapsrådet, 2013). På grund av arbetets karaktär gavs respondenterna 

största möjliga konfidentialitet och endast författarna av detta arbete har tillgång till vem som 

har deltagit (Patel & Davidson, 2011). 
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3.4 Metoddiskussion 

För att besvara studiens frågeställningar om hur cirkulären och IAMSAR Vol. III kan 

appliceras på flyktingsituationen i Medelhavet har professionella sjöräddare som verkat i 

området intervjuats. Enkäter valdes bort då arbetet syftade att ta reda på människors 

erfarenheter och upplevelser av verkligheten. En enkät som metod hade inte givit personliga 

upplevelser, åsikter och kunskaper om ämnet vilket syftet strävade att frambringa. De 

kvalitativa fakta som varje respondent gav bidrog mer till denna studie än kvantitativ fakta, 

varför en semistrukturerad intervju gjordes. En kvantitativ metod var inte möjlig då tillgången 

av antalet respondenter var begränsad. En kvalitativ metod gav respondenterna utrymme att 

kunna uttrycka sina upplevelser och gav samtidigt utrymme till följdfrågor till skillnad från  

en enkätundersökning (Gillham, 2005). Då intervjuerna spelades in kan detta ha påverkat 

respondenterna och gett mindre spontana svar (Patel & Davidson, 2011). 

 

Innan intervjuprocessen påbörjades genomfördes en pilotintervju för att på förhand kunna 

bearbeta intervjufrågorna och precisera frågorna som behövde ställas till respondenterna. 

Intervjuguiden ändrades inte nämnvärt utan frågorna som ställdes under pilotintervju kom att 

användas även under resterande intervjuer. Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon så 

kunde följdfrågor ställas för att klargöra eventuella otydligheter. Hade intervjun skett i 

textform hade inte detta varit möjligt. Genom att genomföra telefonintervjuer istället för 

personliga intervjuer kan en del av personkemin saknats mellan intervjuare och respondent 

som behövs för att skapa motivation och intresse för frågorna som ställs. Ett uppmuntrande 

kroppspråk hos intervjuaren kan ge motivation till mer uttömmande svar på frågorna som 

ställs. Även respondenternas kroppspråk kan ge intervjuaren ledtrådar till hur ett svar skall 

tolkas. Vid en telefonintervju saknas denna möjlighet (Gillham, 2005). Då flertalet av 

respondenterna befann sig på antingen sjöräddningsuppdrag, eller på annat håll till sjöss fanns 

det inte någon möjlighet att utföra personliga intervjuer och därför användes telefonintervjuer 

som metod istället. Följdfrågorna som ställdes till de olika respondenterna kan ha påverkat 

resultatet då dessa alltid inte var samma. Respondenterna kan ha tolkat frågorna olika 

beroende på följdfrågorna som ställdes (Patel & Davidsson, 2011). 

 

För att uppnå ett bredare resultat intervjuades respondenter från olika fartyg som verkat i 

olika områden. Detta gjorde att svårigheter som respondenter stött på inte berodde på ett 

enskilt fartyg eller för ett specifikt område. För att få eventuella kulturella skillnader hade 
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respondenter av olika nationaliteter kunna intervjuats men på grund av svårigheter att få 

kontakt med personer som agerat professionella sjöräddare i Medelhavet fokuserade studien 

på svenskar som deltagit. 

 

Det finns flera olika guider och cirkulär som tagits fram av olika parter som hanterar 

sjöräddning. De guider författade av ICS utfärdades inte av IMO eller någon organisation 

som står under IMO och har därför inte jämförts med resultatet av intervjuerna. Arbetet 

syftade nämligen till att jämföra de officiella riktlinjer som finns angående sjöräddning med 

verkliga insatser i Medelhavet. The Sub-Committee on Radiocommunications and Search and 

Rescue (COMSAR) gav 2003 ut ett cirkulär som benämns “Guidance for mass rescue 

operations”. Som namnet antyder hanterar cirkuläret räddningsinsatser där ett stort antal 

nödställda är inblandade. Då det är utgivet av COMSAR fokuserar det dock till stor del på 

hur kommunikation skall hanteras och de avsnitt som behandlar själva sjöräddningen tillför 

inget nytt från det som står i cirkulären som använts i det här arbetet. Cirkuläret fokuserar 

även till stor del på passagerarfartyg som har SOLAS-klassad nödutrustning vilket inte är 

tillämpbart på situationen i Medelhavet (COMSAR, 2003). 
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4. Teoretisk referensram 
Fartygs skyldigheter att hjälpa nödställda till sjöss 

En av de grundläggande lagarna som talar om befälhavares skyldigheter att hjälpa nödställda 

människor till sjöss är artikel 98 i UNCLOS. Lagen talar om att varje stat skall kräva av 

befälhavaren ombord fartyg som är flaggade i deras stat att han ska hjälpa nödställda till 

sjöss. Man ska både ge assistans till påträffade personer som riskerar att förolyckas och med 

högsta fart komma till undsättning för personer som man blivit informerad befinner sig i nöd. 

Villkoren som dikteras i lagen är att befälhavaren skall göra så utan allvarlig fara för fartyget, 

besättningen eller passagerarna och till den grad som sådana handlingar kan vara rimligt att 

förvänta sig av honom (UN, 1982). 

 

Även i SOLAS är befälhavarens skyldighet att assistera nödställda lagstadgat. SOLAS V/33 

slår fast att befälhavaren som kan ge assistans till nödställda till sjöss är bunden till att med 

högsta fart komma till deras undsättning. Denna skyldighet gäller oavsett nationalitet eller 

status på de nödställda. Fartyget som blir varse om nödställda men inte kan komma till 

undsättning eller under speciella omständigheter där man finner det orimligt eller onödigt så 

ska man uppge anledning i loggboken och informera lämplig SAR-service (IMO, a, 2014). 

 
Guider utgivna av IMO och ICS 

IMO tillsammans med UNHCR och International Chamber of Shipping (ICS) gav ut en guide 

2015 för sjöräddningsoperationer där asylsökande och flyktingar är inblandade. Guiden 

benämns “Rescue at sea: A guide to principles and practice as applied to refugees and 

migrants”. Den tar upp flera aspekter av den här typen av sjöräddning. Dels de lagar som 

reglerar befälhavarens skyldigheter att bistå nödställda men även de lagar som reglerar 

kuststaters skyldigheter att bistå med kommunikation, sjöräddningsfaciliteter och initial hjälp 

till dem som hamnar i sjönöd i deras vatten. Guiden informerar även om de lagar som 

hanterar asylsökande och flyktingars rättigheter och status. Convention Relating to the Status 

of Refugees som togs fram 1951 är den konvention som än idag reglerar hur flyktingar skall 

behandlas och som fastställer att flyktingar inte får föras tillbaka till länder där deras säkerhet 

är hotad (IMO, d, 2015). 
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Guiden fokuserar på det övergripande åtgärder som befälhavaren skall vidta. Befälhavaren 

ska identifiera vilken sjöräddningsutrustning som är lämplig att använda och avgöra om några 

särskilda åtgärder behöver göras eller om någon särskild utrustning behöver användas. Vidare 

skall befälhavaren implementera de procedurer som krävs för att säkerhetsställa säkerheten 

för fartyget och besättning samt informera rederiet och nästa hamn om räddningsoperationen. 

Guiden går inte in på detalj hur detta skall genomföras och är därför svår att jämföra med 

respondenternas upplevelser från Medelhavet (IMO, d, 2015). 

 

ICS har även tagit fram en guide som behandlar hur storskaliga sjöräddningsoperationer bör 

gå till för att utföras på ett säkert sätt för både besättningen och de nödställda. Guiden 

benämns “Large scale rescue operations at sea” och bygger på bland annat IAMSAR Vol. III 

och de cirkulär som även ligger till grund för det här arbetet och kommer därför inte att 

specificeras i den här delen. Det framgår förutom rekommendationer för sjöräddningsarbetet 

att säkerhetsaspekten för de ombordvarande är viktig att ta i beaktande vid den här typen av 

sjöräddningsinsatser. När de nödställda är överlägsna i antal i förhållande till besättningen är 

det av största vikt att implementera fartygets Ship Security Plan (SSP) för att säkerställa 

fartygets och de ombordvarandes säkerhet. Vidare rekommenderar guiden att visitera de 

nödställda när de tas ombord för att undvika att eventuella vapen finns bland de nödställda. 

Att hela tiden övervaka de nödställda rekommenderas också och likaså att låsa alla utrymmen 

ombord. Det kan även finnas anledning att segregera olika grupperingar för att undvika att 

konflikter bryter ut (ICS, a, 2015). 

 

ICS har även tagit fram en guide som behandlar hur man ska förbereda sig ombord för att 

plocka upp nödställda personer från vattnet och hur den plan som behandlar detta skall 

utformas. Guiden benämns ”Recovery of persons from the water”. Även denna guide är 

snarlik IAMSAR Vol. III och de cirkulär som använts i arbetet (ICS, b, 2014). 

 
Räddningsoperationens delmoment 

Enligt SAR-konventionen (IMO, b, 2006) är en Search and Rescue Operation ett uppdrag 

vilket syftar till att hitta och hämta hem personer i nöd, förse dem med initial medicinsk 

assistans eller annan hjälp de är i behov av samt slutligen transportera dem till en säker plats. 

Operationen påbörjas i och med att en enhet upptäcker en nödställd eller på annat vis får 

kännedom om att en eller flera personer befinner sig i nöd. En enhet som mottagit en 

nödsignal är skyldig att utan dröjsmål rapportera detta till närmaste Rescue Co-ordination 
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Center (RCC) (IMO, b, 2006). Efter att fartygets befälhavare bedömer det lämpligt att ingripa 

sätter man kurs emot den senast kända positionen för de nödställda (IMO, a, 2014). När de 

lokaliserats påbörjas upphämtningen. När personerna är räddade ur vattnet så övergår 

uppgiften till att vårda och omhänderta de överlevande (IMO, c, 2016). Insatsen anses inte 

vara avslutad före det att de överlevande förts till en säker plats (IMO, b, 2006). 

 

4.1 Upptäckt av nödställda 

En räddningsaktion initieras efter det att en enhet fått kännedom om att en farkost eller person 

befinner sig i nöd. Det finns en rad metoder för att påkalla uppmärksamhet vid akut behov av 

hjälp. Undsättande enheter skall vara beredda att mottaga nödmeddelande via GMDSS- 

utrustning under dygnets alla timmar. De skall även hålla en noggrann utkik runt hela 

horisonten (IMO, e, 1972). I de fall en kommunikationskanal med de nödställda lyckas 

upprättas skall följande information ges: vilken typ av fartyg det egna är, call sign, eget namn, 

eget fartygs position, eget fartygs fart och beräknad ankomsttid till den nödställda (ETA), 

samt informera om vilken bäring och avstånd man har till deras position. Om möjligt skall det 

assisterande fartyget upprätthålla en kontakt med de nödställda under hela operationen och 

använda alla tillgängliga hjälpmedel för att bibehålla vetskapen om deras position (IMO, c, 

2016). 

 

Det assisterande fartyget skall inhämta information angående de nödställda. Informationen 

innefattar: positionen för farkosten, identiteten, anropssignal, namn, antalet personer ombord, 

vilken typ av nödsituation de befinner sig i, vilken typ av assistans de är i behov av, hur 

många som skadats eller förolyckats om så är fallet, den nödställda farkostens kurs och fart, 

slutligen annan information som kan tänkas vara viktig för insatsen (IMO, c, 2016). Under 

tiden fartyget stävar mot olycksplatsen skall livbåtar, uppblåsbara livflottar, livvästar, 

överlevnadsdräkter för besättningen, frälsarkransar, portabla VHF:s för internkommunikation, 

linkastare, båtshakar, räddningskorgar, lastnät, lathund för International Code of Signals, 

brandbekämpningsutrustning, kikare, portabla pumpar och kameror förberedas (IMO, c, 

2016). 
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4.2 Upphämtning av nödställda 

Vid ankomst till positionen för de nödställda påbörjas upphämtningsarbetet i den utsträckning 

rådande omständigheterna tillåter. Från och med juli 2014 är samtliga fartyg skyldiga att ha 

en fartygsspecifik plan för att ta upp människor ifrån vattnet. Planen skall specificera den 

utrustning besättningen menar att använda vid upphämtning av nödställda. Planen skall även 

specificera de åtgärder som vidtas för att minimera risken för den ombordvarande personalen 

som är inblandade i räddningsaktionen (IMO, a, 2014). 

 

När det undsättande fartyget är på väg mot en nödsituation till sjöss är det troligt att det har 

begränsad information angående vad som kommer att påträffas. Det kan röra sig om 

människor som befinner sig på ett sjunkande fartyg, i livflottar eller ligger i vattnet. Planering 

och förberedelser innan dess att olycksplatsen nås är av betydelse. Omständigheterna varierar 

från fall till fall men generell planering kan och bör göras. Det skall beslutas vilka av det 

assisterande fartygets besättning som skall delta i upphämtandet, vem som skall navigera 

fartyget under den aktuella tiden, vad som kan göras för de nödställda före det att de tagits 

ombord, undersöka vilken utrustning som finns att tillgå för att utföra insatsen, vart de 

räddade skall placeras ombord och hur vård skall tillhandahållas. Vidare bör det avgöras hur 

den egna besättningen skall hållas uppdaterad under själva räddningsoperationen. Trots att det 

assisterande fartyget har funnit de nödställda så befinner de sig fortfarande i en livshotande 

situation. Upphämtningen tar tid, något de nödställda i regel saknar. Detta innebär att det 

assisterande fartyget bör vara beredd att ge temporär hjälp initialt. Den provisoriska hjälpen 

kan bestå av frälsarkransar, livvästar och livflottar. Även vatten, mat, kläder och förstahjälpen 

kit kan sändas över. För att sända över hjälpen på ett kontrollerat sätt rekommenderas att 

använda en kastlina (MSC, a, 2014). 

 

Vilken typ av överlevnadsfarkoster som används kan variera. Motordrivna farkoster har 

förmågan att manövrera och ta sig till det assisterande fartyget, dock med vissa 

begränsningar. Farkoster utan eget maskineri har inte den möjligheten. Vissa 

livflottar/livbåtar är täckta vilket är bra i avseendet att skydda de ombordvarande mot vind 

och sjö. Dock är ingångar och utgångar små och problematiska att röra sig igenom, vilket 

försvårar förflyttningen av människor från en farkost till en annan. Människor som befinner 

sig i vattnet är i större behov av hjälp än de som befinner sig på någon typ av farkost. Dessa 

har svårare att på egen hand ta sig till säkerhet och riskerar därför i större utsträckning att 
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förolyckas. Vidare poängteras att rådande väderlek och sjö skall tas i beaktning. Då det 

assisterande fartyget närmar sig de nödställda rekommenderas det att göra detta med de 

betydande elementen (vind, sjö och dyning) på losidan och de nödställda på läsidan. Under 

hela tiden bör utkik på däck bibehållas som kan kommunicera med bryggan. Väl framme vid 

de nödställda bör det finnas personer som är förberedda för att ta ombord de nödställda 

(MSC, a 2014). 

 

Tiden de nödställda har spenderat i den kritiska situationen kan ha påverkat deras fysiska 

hälsa och resulterat i skador, sjösjuka, värmeslag, förfrysning eller utmattning. De inblandade 

kan ha olika erfarenheter vad gäller att utföra atletiska rörelser som att klättra på en 

lotslejdare eller ta sig från en farkost till en annan. Faktumet att det kan uppstå 

språkförbistringar bör uppmärksammas då missförstådda instruktioner givna av det 

assisterande fartyget kan få allvarliga konsekvenser (MSC, a, 2014). 

 

Vid en sjöolycka där ett passagerarfartyg är inblandat kan en stor mängd människor vara i 

behov av akut hjälp, detta antal kan uppgå till hundratals eller till och med tusentals. Stressen 

som orsakas av en sådan situation kan leda till att besättningen som ska genomföra 

räddningen tappar fokus och effektivitet. Det stora antal människor som är i akut behov av 

hjälp skapar osäkerhet i vem som ska prioriteras. Det vill säga hur man ska fördela hjälpen 

mellan dem som har stor sannolikhet att överleva och dem som inte har det (MSC, a, 2014). 

 

Vad gäller det sista närmandet för det assisterande fartyget tas det upp en del faktorer och 

risker. I situationer då nödställda ej kan manövrera på egen hand krävs det att det assisterande 

fartyg sjösätter en mindre enhet. För större fartyg finns det en del risker med att komma för 

nära de nödställda. För det första riskeras de att köras över och krossas. Det finns också en 

risk att för mycket hänsyn tas till detta och ett för stort avstånd till de nödställda uppstår. 

Hänsyn måste också tas till hur mycket de olika farkosterna driver under tiden då operationen 

pågår. För att kunna sjösätta en MOB-båt krävs det att omständigheterna tillåter detta och det 

skall avgöras av fartygets befälhavare för att inte utsätta fartygets besättning för livshotande 

fara. Om så är fallet skall en bedömning ske huruvida en annan metod kan användas eller om 

assistans från andra enheter skall inväntas. Vid närmandet av farkosten finns det risk att 

personer självmant hoppar i vattnet för att simma emot de som kommer till undsättning. Det 

rekommenderas att beordra alla ombord farkosten att stanna där till dess att de assisterande är 

beredda att ta emot dem (MSC, a, 2014). 



15		

 

Det rekommenderas att vid själva embarkeringen av personerna ombord på fartyget endast 

tillåta ett begränsat antal åt gången. På så sätt får besättningen mer tid att ta hand om dem 

som räddats och det hela kan ske mer kontrollerat. Ett antal faktorer skall tas i beaktande vid 

själva embarkeringen. Hänsyn måste tas till väder och sjö, vilken kondition de nödställda är i, 

fartygets design, vilken utrustning som finns att tillgå och besättningens kompetens. Det är 

fysiskt och psykiskt krävande att hjälpa människor upp ur vattnet och den egna besättningen 

riskeras att snabbt tröttas ut. Det finns många variabler och risker som påverkar insatsen och 

gör att det kan bli aktuellt att bara hålla sig i position och vänta in mer assistans eller rentav 

avbryta en pågående operation (MSC, a, 2014). 

 

Fysiska och psykiska konditionen på de människor som ska räddas kan variera från vältränad 

och frisk till hjälplös och svårt skadad. Det innebär att vissa personer kan klättra ombord utan 

assistans medan andra behöver lyftas ombord. Det är ett tungt jobb som är uttröttande för 

besättningen och även en sjöfarare i god fysisk form kan bli utmattad på kort tid. Rädsla är en 

faktor som också spelar in. Vissa människor kan hantera den och andra inte. De senare 

nämnda kan agera på ett egocentriskt vis genom att tränga sig fram och försöka bli räddade 

först eller tvärtom agera irrationellt och inte vilja bli räddade alls. Huvudmålet är att behålla 

kontrollen över insatsen. MSC rekommenderar att de som är i god form räddas först för att 

eventuellt nyttja dessa personer vid upphämtandet av resterande. Dock bör några av de i god 

form lämnas för att hjälpa de rörelsehindrade vid transföreringen. God kommunikation med 

de nödställda är därför viktigt (MSC, a, 2014). 

 

Från vattenytan till fartygets första däck (fribord) är det många gånger ett flertal meter. 

Lotslejdare, landgång, lejdare eller egna flottar och lastnät kan användas för att ta ombord de 

nödställda. Vid val av hjälpmedel anses lejdare eller nät vara det bästa sättet för de nödställda 

att med egen kraft ta sig ombord. Lejdare och näten skall riggas med avstånd ifrån både 

bogen och låringen, på en plats där fribordet är som lägst eller där man har öppningar i 

skrovet. Till skillnad från när lotslejdare riggas skall denna nu sänkas ned cirka två meter 

under vattenytan för att underlätta för personer som ligger i vattnet. Det är viktigt att nät och 

lejdare hålls spända. Säkerhetslinor bör hängas vid sidan om lejdaren eller nätet för den 

nödställde att greppa tag i. För att skapa en räddningsplattform vid nedre delen av lejdaren 

eller nätet rekommenderas det att en livflotte sänks ned och förankras vid lejdarens slut. Vid 
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ett sådant tillfälle kan det vara aktuellt att placera en besättningsmedlem i flotten med för 

situationen lämplig personlig skyddsutrustning och en säkerhetslina (MSC, a, 2014). 

 

Situationen kan vara av den natur att de nödställda inte har ork eller möjlighet att klättra upp 

för egen kraft. För att få ombord dessa kan hela nät eller lejdare med de nödställda lyftas 

ombord. För att utföra en åtgärd av den sorten bör kranar, dävertar, spel eller vinschar 

användas. Det beskrivs som en riskfylld uppgift och det rekommenderas därför att hänsyn tas 

till rådande omständigheter samt miljön på däck. Vad gäller personer som legat i vattnet, är 

skadade eller rörelsehindrade bör dessa lyftas i ett horisontellt läge. Detta för att reducera 

risken för kraftigt blodtrycksfall vilket kan leda till chock. Vid dessa situationer kan det 

återigen vara aktuellt med en besättningsmedlem nere vid vattenytan som assisterar personen 

som skall lyftas. Det rekommenderas att ha en ändamålsenligt byggd räddningskorg ombord 

för att utföra horisontella lyft av nödställda. Finns det ett Marine Evacuation System (MES) 

ombord är det möjligt att sjösätta det och ta ombord personer via detta (MSC, a, 2014). 

 

IAMASAR Vol. III förhåller sig till upphämtandet på ett liknande vis. Sjöfarare bör 

utvärdera, planera och förbereda sig på hur man skall plocka upp nödställda under olika 

omständigheter redan innan en skarp situation inträffar. För att utföra upphämtandet 

rekommenderas samma tillvägagångsätt som MSC (2014) gör (IMO, c, 2016). 

 

4.3 Vård av upphämtade personer 

För själva mottagandet skall det förberedas följande enligt IAMASAR Vol. III: bårar, filtar, 

sjukvårdsförnödenheter och mediciner, kläder, mat samt skydd. Behöver fartyget som plockat 

upp de nödställda assistans i dessa avseenden skall närmsta SAR-facilitet kontaktas. Behövs 

råd kring hur skadade bör behandlas skall Telemedical Maritime Advice Service via RCC 

kontaktas. Det är viktigt att erhålla information angående eventuella skador personer som 

upphämtats har för att kunna informera myndigheter i land om vilken assistans de nödställda 

kan behöva. Vilken typ av skador, hur skadan uppstod, tidigare sjukdomshistorik, vitala 

värden och vilken typ av behandling som getts är viktigt information som nästa instans i land 

kan behöva. Det är även viktigt att erhålla information som kan underlätta för 

sjöräddningsarbetet. Var farkosten som de nödställda färdades i kapsejsa, hur många som 

befann sig i farkosten och huruvida de nödställda har flytväst är alla frågor som kan vara till 

stor hjälp för det fortsatta sjöräddningsarbetet (IMO, c, 2016). 
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Personer som räddats behöver enkla instruktioner och helst ledsagas till en säker plats 

ombord fartyget. Det är viktigt att på förhand bestämma vart ombord det nödställda skall 

placeras och vem det är som ska ta hand om dem. Personer som befunnit sig i sjönöd kan ofta 

vara i chock och vara desorienterade vilket gör att de kan ha svårt att förstå instruktioner. Det 

kan även vara så att personerna som räddats inte talar samma språk som de som kommit till 

undsättning. Särskilda insatser kan krävas för dessa personer (MSC, a, 2014). 

 

I samband med sjöräddningsinsatsen kan döda personer påträffas, både avlidna personer som 

måste plockas upp från vattnet och personer som på grund av sina skador avlider ombord. 

Utan att försätta de räddade i fara skall försök göras att identifiera de döda. Alla saker som 

förflyttas från de döda eller som hittas nära kroppen måste förvaras separat och märkas upp så 

att det senare kan härledas till kroppen. Vid första tillfälle skall dessa saker överlämnas till 

lämplig myndighet. Även den avlidne skall kunna identifieras vid senare tillfälle. Om det 

finns möjlighet skall en identifieringssedel upprättas ombord som ska innehålla ålder på den 

avlidne, såväl som platsen och tiden för dödsfallet. Om det finns möjlighet ska man även 

nedteckna dödsorsaken (IMO, c, 2016). 

 

4.4 Avlämnandet av nödställda 

Efter att de nödställda tagits ombord måste de tas till en säker plats. Säker plats definieras i 

MSC.1/Circ. 167(78) som en plats där räddningsinsatsen har sitt avslut. Det är även en plats 

där de överlevandes säkerhet inte längre är hotad och grundläggande behov, så som mat, 

skydd och medicinska behov kan bemötas. Från denna plats kan också vidare transport göras 

till de överlevandes nästa- eller slutdestination. Fartyget som bärgat nödställda skall inte 

nödvändigtvis betraktas som en säker plats. Ett sådant fartyg kan sakna utrustning och 

resurser för att tillfredsställa de överlevandes behov. Det undsättande fartyget skall därför 

överlåta ansvaret så fort man kommer i kontakt med en annan plats eller fartyg som är bättre 

lämpad att ta hand om de nödställda (MSC, b, 2004). 

 

I SOLAS V/33 står det att flaggstater skall koordinera och samarbeta med befälhavaren så att 

denne frigörs från sitt ansvar gentemot de upphämtade nödställda med en så liten deviation 

från fartygets planerade resa som möjligt, så länge det inte skulle innebära ytterligare fara för 

säkerheten till sjöss (IMO, a, 2014). 
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Det är viktigt att disembarkeringen inte sker i områden där livet och friheten hos de personer 

som har flyktingstatus eller som är asylsökande är hotad. Oftast kan det assisterande fartyget 

transportera de nödställda till en säker plats. Om det skulle innebära problem för fartyget att 

göra detta skall RCC försöka arrangera ett annat sätt att utföra flytten till en säker plats 

(MSC, b, 2004). 

 

De upphämtade nödställdas status skall inte hanteras av det assisterande fartyget. Detta skall 

istället behandlas av lämplig myndighet när personerna lämnats i land. Det är vanligtvis andra 

nationella myndigheter än RCC som hanterar den typen av ärenden. Vad gäller asylsökande 

och flyktingar måste en utredning ske för att bedöma personernas status. Denna process får 

dock aldrig stå i vägen för sjöräddningsarbetet och det är heller inget som ska hindra eller 

försena disembarkeringen av de upphämtade nödställda från det assisterande fartyget. 

Problemen som kan uppstå vid bedömningen av personers status står utanför SOLAS och 

SAR. Det är en statlig angelägenhet som skall hanteras när personerna väl är iland. De 

nationella myndigheter som hanterar den här typen av frågor kan begära av RCC:s att de skall 

be det assisterande fartyget att hämta information av personer som blivit räddade, eller om 

deras förlista farkost. På så sätt kan mottagarlandet förbereda sig (MSC, b, 2004). 
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5. Resultat 
I denna del redovisas resultatet som framkommit under intervjuerna. Respondenter kommer 

att vara konfidentiella men har tilldelats en siffra för att särskiljas när de återges i resultatet. 

En kort presentation ges av respondenterna då det är av intresse för resultatet att veta deras 

olika befattningar, erfarenhet samt typ av fartyg de tjänstgjort på. 

 

Respondent 1: Sjöräddare, 12 räddningsinsatser i Medelhavet ombord det aktuella Supply- 

fartyget. 

Respondent 2: Befälhavare, 12 räddningsinsatser i Medelhavet ombord ett 

övervakningsfartyg 

Respondent 3: Befälhavare, saknar statistik angående antal insatser, patrullbåt 

Respondent 4: Styrman, 8 räddningsinsatser i Medelhavet ombord ett övervakningsfartyg 

Respondent 5: Befälhavare, 7 räddningsinsatser i Medelhavet ombord ett övervakningsfartyg 
 
 
 
5.1 Upptäckt av nödställda 

Två respondenter förklarade att de nödställda inte använde sig av nödsignaler utan fartyget 

fick ofta information av MRCC som meddelade att överlastade farkoster var på väg från 

fastlandet. Ibland hade en av de nödställda själv ringt någon kontakt på EU sidan och den 

personen larmade i sin tur MRCC i Rom. På detta vis fick MRCC information av de 

nödställda angående antal personer ombord, typ av farkost de befann sig i och status på dem 

ombord. Genom att krysspejla signalen från satelittelefonen kunde även MRCC få fram en 

ungefärlig position som de nödställda befann sig på. Även information från flygplan 

användes för att lokalisera nödställda. I övrigt var det med hjälp av radar eller optisk scanning 

av horisonten som gjorde att nödställda upptäcktes. Radarns begränsningar i hög sjö lyftes 

fram som ett problem för att upptäcka de nödställda. En gummibåt kunde enkelt upptäckas 

med hjälp av radarn vid fint väder men vid dåligt väder blev radarbilden full av clutter och 

det blev avsevärt svårare att urskilja eventuella farkoster med nödställda. 
 

Om det var helt platt eller spegelblankt kunde man se en gummibåt på ganska många sjömil, 10-12 

sjömil någonting på ett sådant fartyg. Men om det var minsta vågrörelse, kanske en/två meter då blev 

det svårt med clutter och lite annat. – Respondent 1 
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90 % av nödanropen de skedde via satellittelefon. De kunde ju inte säga någon exakt position utan då 

fick de [MRCC i Rom] pejla varifrån samtalet kom. Och sen resten [av de nödställda] upptäcktes av 

flygplan. – Respondent 2 

 

En av respondenterna delar delvis bilden men då denne opererat i en annan del av Medelhavet 

fanns det fler aspekter att väga in. Respondenten var delaktig i sjöräddningsinsatser närmare 

land där det fanns radarstationer och patruller som kunde hjälpa till att upptäcka nödställda. 
 

Flyktingar i båten kan ringa in själva till sjöräddningscentralen och uppge någon form av visuell 

position, det är många olika sätt man upptäcker och får kontakt med en flyktingbåt. Ofta så upptäcker 

man dem själv. Sen finns det landpatruller på land, det finns radarstationer som försvaret har. – 

Respondent 3 

 

De flesta av de metoder som IAMSAR Vol. III listar användes dock inte av de nödställda för 

att signalera att de befann sig i nöd. Farkosterna som de använde var inte utrustade med 

nödraketer, nödbloss, fallskärmsraketer eller röksignaler. Det enda nödsignalen som användes 

av de nödställda som också tas upp i IAMSAR Vol. III var att använda kroppspråk för att visa 

att man befann sig i nöd. De nödställda kunde även använda mobiltelefoner för att med ljus 

dra till sig uppmärksamhet. 
 

Nej, det är inte på det sättet. Det man kan se är en mobiltelefonkamera med flashlight eller att man lyser 

runt omkring i horisonten. – Respondent 3 

 
Samtliga respondenter förklarade att farkosterna de nödställda transporterade sig på saknade 

GMDSS-utrustning vilket gjorde att kommunikationen var av annan art och upprätthölls på 

annat vis än det som beskrivs i IAMSAR Vol. III. Istället för att kontakta de nödställda via 

VHF eller annan GMDSS-utrustning kunde man endast använda muntlig kommunikation när 

man väl kommit tillräckligt nära de nödställda. 

 
Man tog med en helt vanlig megafon för att etablera kontakt och säga att “vi kommer från EU och vi 

kommer att rädda er”. Alltså för att försöka lugna ner stämningen innan man ens kommer bredvid dem. 

– Respondent 1 
 
 
Vad beträffar utrustning för upphämtandet förklara respondenterna att man kastade olika 

flytredskap i vattnet för folk att grabba tag i. I vissa fall då omständigheterna tillät kunde man 

räcka över livvästar medan de var ombord sin egen farkost. För att på ett säkert sätt ta 
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personer från vattenytan till första genomgående däcket valde man att på ett av fartygen sänka 

ned ett fallrep. 

 
Ja, nu gjorde vi ju det enkelt tack vare att vi kunde köra RIB:ar och sen ta upp dem längs med sidan. 

Men annars har vi ju stora änternät, vi har flytvästar i mängder, vi har korgar vi kan sänka i vattnet. Vi 

har det mesta helt enkelt. 

– Respondent 4 
 
 

Vi hade ju våra två RIB-båtar och sen hade vi ju modifierat ett fallrep som vi hade vänt bak och fram så 

man bara kunde sänka ner det. Man hämtade migranterna och flyktingarna i gummibåtarna och 

träbåtarna och sen så la man dem i RIB:en sen så körde man dem till fallrepet och sen så kunde de 

knalla upp den vägen. – Respondent 5 

 
 
5.2 Upphämtning av nödställda 

Under insatserna hade de medverkande inte haft mer än ett par meter sjö vilket underlättade 

upphämtandet. Det räckte därför ofta att de la sig i en strategisk position med det egna 

fartyget för att genomföra upphämtandet. 

 
Vi la ju alltid dem på läsidan så det fungerade faktiskt fint. – Respondent 2 

 
 
Fartygen som respondenterna tjänstgjorde på hade utarbetade standardförfarande som skulle 

följas vid insatserna. Standardförfarandena som upprättats handlade både om hur 

sjöräddningen skulle gå till men även om hur säkerheten för den egna besättningen och 

fartyget skulle upprätthållas. 

 
Sen har vi massvis med skriftliga instruktioner där det står hur vi ska jobba och vem som gör vad. Hur 

man ska vara klädd och hur man ska agera och vilken slags utrustning man ska ha. – Respondent 3 

 
Respondenter berättade att situationerna skilde sig från varandra men att det alltid var viktigt 

att besättningen planerade och förberedde sig inför närmandet. God planering var väsentligt 

för en lyckad insats, både vad gällde ansvarsfördelning och vilken utrustning som skulle 

användas. Man hade en genomgång innan en insats påbörjades för att dels uppskatta 

situationen man ställdes inför och dels för att säkerhetsställa att alla i besättningen var väl 

förtrogna med sina arbetsuppgifter och hade rätt utrustning. 



22		

Har du inte den organisationen ombord, utan att alla istället gör vad de själva tycker då kommer du 

aldrig lyckas. Oftast är det ju så att man har fem minuter över och tänka till på. Och samla och se till att 

besättningen har rätt utrustning. – Respondent 3 

 
Vad gäller situationen i Medelhavet identifierade respondenterna framför allt tre olika typer 

av farkoster som de nödställda färdades på. Den vanligaste typen var gummibåtar men även 

uttjänta fiskebåtar i trä och stålbåtar användes. Vad som var gemensamt för samtliga typer var 

att de var kraftigt överlastade och att detta ofta försvårade insatserna. Gummibåtarna var 

ibland lastade med 100-200 personer och de gamla uttjänta 25 meter långa fiskebåtarna kunde 

ha 300-600 personer ombord. Gummibåtarna kunde enkelt punkteras och var konstruerade 

med endast en bälg vilket innebar att ett litet hål sänkte hela båten. 

 
Där hände det ganska mycket olyckor också, just med dem [gummibåtarna] tack vare att det var en 

bälg. Det var många som slog runt och när fartyget gick in till sidan på dem så var det så dålig kvalité 

på gummit så att bara man stötte emot så sjönk dem. – Respondent 2 

 
Minst en RIB-båt sjösattes vid samtliga insatser. Dessa användes för att närma sig de 

nödställda och sedan bogsera dem till sidan av fartyget. Ibland lyfte man över de nödställda 

till RIB-båten och transporterade dem sedan i den till fartyget. För att transförera de 

nödställda till RIB-båten på ett säkert sätt närmade man sig de nödställdas farkost akter ifrån. 

Stålbåtarna som respondenterna stötte på var ofta av bättre kvalité och dessa kunde man ta 

vid sidan av det egna fartyget. Förfarande för att närma sig de nödställde skilde sig alltså 

beroende på vilken farkost som användes. 

 
Alla vill ju bli räddade först och det är därför det händer så mycket olyckor för då springer alla över till 

den sidan där räddningsfartyget kommer. Så det var därför vi alltid närmade oss från aktern och bad 

dem att sitta ner. – Respondent 2 

 
Punkterades gummibåten uppstod det panik vilket försvårade insatsen avsevärt. I den 

panikartade situationen som uppstod var folks desperation att bli räddade en utmaning. Av 

denna anledning räddades alltid kvinnor och barn först från de nödställda farkosterna. Vid en 

eventuell kapsejsning skulle dessa oftast klara sig kortast tid och därför hade man som rutin 

att alltid ta ombord dem först. 

 
För om det skulle ske en punktering i gummibåten eller kapsejsning under den här så uppstår det 

tumult. Folk slår varandra, de är desperata och klättrar över varandra för att kunna komma ombord 

fartyget. – Respondent 1 
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För att kunna kommunicera med de nödställda såg man till att urskilja någon som var 

engelsktalande som i sin tur kunde översätta instruktionerna till de övriga. Respondenterna 

upplevde inte språkförbistringar som något problem utan det fanns alltid någon som var 

engelsktalande och kunde översätta instruktioner till de övriga nödställda. 

 
Sen är det alltid någon i gruppen som kan engelska, så den personen hittade vi ofta direkt och så fick 

den översätta. – Respondent 2 

 

Ofta förekom fall där personer behövde lyftas ombord. Det kunde både vara folk som 

behövde plockas upp ur vattnet och folk som inte klarade av att klättra ombord själva. 

Ansträngningen att plocka upp människor från vattnet var krävande för besättningen. 

 
Sen är det naturligtvis fantastiskt tungt för de två som står och plockar folk. Speciellt om du har som sagt 

var 50 man i vattnet. Så är det fysiskt mycket tungt. Mycket tungt. – Respondent 3 

 
 
5.3 Vård av upphämtade personer 

De nödställda påträffades ofta i dålig kondition, såväl fysisk som psykisk. De hade ofta 

sjukdomar och psykiska men sedan tidigare då de varit på flykt en längre tid. Det vanligaste 

var att de nödställda påträffades väldigt uttorkade och en del av dem hade kroniska sjukdomar 

så som diabetes. Respondenterna förklarade vidare att ett stort antal nödställda hade skabb 

och löss, något de inte kunde behandla ombord. 

 
Det var ju uttorkning. Sen övriga hade mycket skabb och löss och det är ju inte så mycket att göra åt 

egentligen. Vi hade ju inga medel mot det utan det togs när de kom i land. – Respondent 4 

 

Alla är i något slags chocktillstånd och lätt psykotiska kan man säga och rädda för sitt liv. – Respondent 

1 

 
På grund av den stora mängd personer som led av uttorkning krävdes det att fartyget 

förberedde med dropp i första hand. Utöver det hade respondenterna ingen särskild medicinsk 

utrustning med sig. 

 
Det var det vanliga skeppsapoteket. Sen köpte vi till ringer-acertat och dropp sådana här grejer. Det var 

lite åtgång på det så det rustade vi upp med. Men annars så hade vi ingenting extra. – Respondent 5 
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En av respondenterna menade att den största utmaningen var omhändertagandet av de 

nödställda under resan till en säker hamn, inte själva sjöräddningsmomentet. Att ha 

tillräckligt med proviant och vatten för de nödställda samt ha tillräcklig medicinsk utrustning 

var den mest resurskrävande aspekten av insatsen. 

 
Jag skulle vilja poängtera att sjöräddningen är den del som, alltså att få folk ombord fartyget eller 

disembark är en bråkdel av det hela. Det mesta när det gäller resurser gäller omhändertagandet och att ha 

tillräcklig med vatten och nödproviant för transporten som kan ta upp emot två dygn till den italienska 

hamn som vill ta emot. Så det är den viktigaste biten, själva resan. – Respondent 1 

 
Många av respondenterna upplevde en viss säkerhetsrisk med att ha en stor mängd nödställda 

ombord på samma plats. Under tiden migranterna befunnit sig i farkosten hade det inte 

funnits någon ork eller någon tid att fokusera på konflikter. Dessa konflikter blossade istället 

upp när de nödställda kommit ombord räddningsfartyget och fått ny energi. Alla som togs 

ombord visiterades för att på så vis upptäcka eventuella vapen, något som ofta förekom. 

 
De blev ju gäng ombord. I båtarna är de väldigt sams och alla håller med varandra och är goda vänner. 

Det är religion och det är olika grejer de har, olika falanger. Det märks när de kommer ombord. Då 

slappnar de ju av och då blir det sådana här schismer ibland. – Respondent 4 

 

De fick om man säger akterdäcket. Det var ju deras, alla som kom ombord blev ju skyddsvisiterade. 

Reggade, så att vi visste exakt hur många vi hade. Sen hade de akterdäcket som de fick vara på. – 

Respondent 5 

 
Detta var även en av anledningarna till att kvinnor och barn togs ombord först. De kunde då 

placera kvinnor och barn avskilt vilket gav dessa en lite lugnare miljö. Ombord ett 

räddningsfartyg kunde det i vissa fall befinna sig 400-1000 överlevare. Detta innebär att 

besättningen var långt färre än de personer som tagits ombord. För att hålla kontroll över 

situationen förklarade respondenterna att närvaro hela tiden visades och att konflikter 

stoppades i ett tidigt stadie. 

 
Den största säkerhetsrisken är att det blir oroligt ombord, eller ett bråk mellan två individer som sedan 

sprider sig från två individer, till två grupper, till två länder osv då blir det riot ombord. Så säkerhetsrisk 

fanns kontinuerligt men genom att ge information, hålla koll och visa närvaro ombord så kunde man hålla 

det relativt lugnt. – Respondent 1 

 
Respondenterna tog även upp smittorisken då flera av de nödställda hade parasiter och 

sjukdomar som kunde smitta. Besättningen var av denna anledning utrustad med Ebola- 
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dräkter. På ett av fartygen delades däcket upp i zoner för att ha kontroll på och begränsa det 

utrymme som kunde vara kontaminerat. 

 
Alla fick ju åka på vårt akterdäck, röd zon kallade vi den, och sen hade vi gul zon där vi sanerade ut oss. 

Alla hade ju Ebola-dräkter på sig just för skabb och andra smittor och det var engångsdräkter så sen 

kastade man dem så gick man i duschen och sen gick man ut i grön zon som var en ren zon då. – 

Respondent 2 

 
Vad beträffar avlidna personer berättar en respondent att vid vissa insatser påträffades ett 

stort antal döda människor vilket var påfrestande för besättningen. När den här typen av 

situationer uppstod var det viktigt att kunna avgöra vilka av de upphämtade som det skulle 

läggas resurser på och vilka det inte längre gick att rädda. 

 
Det var ju 52 döda och där var ju läkaren suverän för han fick liksom undan de där det inte fanns någon 

mening att lägga mer resurser på utan vi fick fokusera på dem som det fanns möjlighet att rädda. – 

Respondent 2 

 
 
5.4 Avlämnandet av nödställda 

För de som medverkade i sjöräddningsinsatser i Medelhavet beslutades den säkra hamn dit de 

nödställda skulle tas av MRCC. Befälhavaren kunde komma med önskemål utifrån sin 

position och situation men det var i slutändan sjöräddningscentralen som bestämde vart de 

skulle lämnas iland. När de nödställda togs ombord togs nationaliteten redas på genom att låta 

dem peka på en karta. Även de nödställdas ålder registrerades. Informationen om hur många 

nödställda från ett visst land som befann sig ombord vidarebefordrades sedan till MRCC. När 

de sedan skulle lämnas iland ville MRCC försöka få människor från samma länder på samma 

plats för att undvika eventuella konflikter och oroligheter. 

 
Det gjorde MRCC också. De bestämde vilken hamnstat vi skulle gå till. Det berodde på 

mottagningscentrumen i hamnarna. Om det fanns tillräckligt med läkare, tolkar och allt sådant här på 

plats. – Respondent 4 

 

Sen fick de peka på en karta, det land de kom ifrån eller en flagga, sitt lands flagga. Så registrerade vi 

dem. De flesta hade ingen ID med sig. – Respondent 4 

 

De hade upplevt att det var mycket bråk och såhär så att man ville gå till den närmsta hamnen där de 

landets migranter befann sig. – Respondent 2 
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En av respondenterna befann sig i en annan del av Medelhavet och där fanns en viss 

problematik med territorialgränser som skapade hinder för sjöräddningsarbetet. Fartyget som 

respondenten arbetade på var ett statsfartyg och detta komplicerade juridiken vad gäller 

rättigheterna att passera in i ett annat lands territorialvatten för att utföra sjöräddningar. 

 
Så trots att du har en sjöräddning på andra sidan så kan inte jag bara som befälhavare, får inte som 

befälhavare gå över [territorial-] gränsen. Inte ens om det ligger folk i vattnet. – Respondent 4 

 
Samtliga respondenter talade om att ingen hänsyn togs till de nödställdas status. Oavsett om 

människorna var flyktingar, migranter, asylsökande eller människosmugglare så räddades de 

och togs ombord. Avgörandet vilken migrationsstatus människorna skulle ges gjordes iland 

av andra instanser än de som hanterar sjöräddning. 

 
Alla behandlades som flyktingar. Avgörandet gjorde man sen [iland]. – Respondent 4 
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6. Diskussion 
Syftet är att undersöka i vilken mån de internationella riktlinjerna kring sjöräddning kan 

appliceras på sjöräddning av migranter i Medelhavet. 

 

Syftet är specificerat i följande frågeställningar: 
 
 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur de internationella riktlinjerna 

föreskriver att sjöräddning skall utföras och hur de utförs av professionella 

sjöräddare i Medelhavet? 

 

Identifierar de internationella riktlinjerna samma risker och problem som personer 

som agerat professionella sjöräddare i Medelhavet? 

 

MSC.1/Circ.1182/Rev. 1 – Guide to recovery techniques har i detta avsnitt benämnts 

cirkulär 1 medan MSC.1/Circ. 167(78) – Guidelines on the treatment of persons rescued at 

sea benämnts cirkulär 2. 

 

6.1 Upptäckt av nödställda 

Resultatet från intervjuerna visar en viss skillnad mellan hur de nödställda gav ifrån sig 

nödmeddelande och hur IAMSAR Vol. III beskriver att uppmärksamhet bör påkallas. Detta 

beror troligtvis på att farkosterna inte är tillverkade eller utrustade enligt SOLAS- 

konventionen. De nödställda hade alltså inte tillgång till GMDSS-utrustning, 

fallskärmsraketer, nödbloss och dylikt. I ”Ferry Accidents: The Challenge of Rescue” (2015) 

framkommer det att färjorna som också varit överlastade och i dåligt skick ej hunnit skicka 

iväg ett nödmeddelande via den GMDSS utrustnings som funnits ombord. De nödställda har i 

de fallen istället upptäckts av förbipasserande fartyg (Reid-Sander, 2015). Detta ledde till att 

noggrann utkik från fartyget själva och att MRCC hade bra informationsinhämtning haft stor 

betydelse för sannolikheten att upptäcka nödställda i de fall de nödställda saknat föreskriven 

utrusning. 
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På grund av att de nödställda saknade GMDSS-utrustning kunde inte räddningsfartyget 

kommunicera med dem innan de kommit inom hörbart avstånd. Detta resulterade i att den 

informationen som föreskrivs i IAMSAR Vol. III, så som call sign, eget fartygs position och 

fart, ETA samt information om vilken bäring och avstånd man har till de nödställd inte 

kunnat delges före ankomsten till de nödställda (IMO, c, 2016). Mellan det undsättande 

fartyget och de nödställda kunde därför inte kommunikation upprättas förrän fartyget kom 

fram till de nödställdas position. Respondenternas svar visar att informationen de enligt 

IAMSAR Vol. III skall inhämta angående de nödställda före ankomst till olycksplatsen 

tillhandahölls i regel av MRCC vilka hade varit i kontakt med de nödställda via satelittelefon. 

 

Resultatet visar att fartygen som undsatte i regel hade en gedigen uppsättning 

räddningsutrustning men att det först och främst var RIB-båtar, frälsarkransar och flytvästar 

som förberedes och användes i störst utsträckning vid upphämtandet. Det ansågs räcka med 

den här utrustningen för själva upphämtandet av de nödställda. 

 

6.2 Upphämtning av nödställda 

Resultaten vittnar om att fartygen hade utarbetade planer och standardprocedurer för 

sjöräddningsinsatser. Detta är i linje med cirkulär 1 och IAMSAR Vol. III som påtalar vikten 

av att göra en uppgiftsindelning hos besättningen så att alla som deltar i insatsen vet vad de 

ska göra. Likaså skall det finnas en utarbetad plan för vilken utrustning som ska användas, 

något även respondenterna lyfte fram som en viktig aspekt av planeringen. Såväl resultatet, 

cirkulären och IAMSAR Vol. III visar att planering är en av de viktigaste komponenterna för 

en lyckad sjöräddningsoperation. Reid-Sander (2015) förklarar att flertalet räddningsinsatser 

vid massräddning i samband med färjeolyckor saknade utarbetade planer vilket var en 

avgörande faktor till att räddningsarbetet inte nådde önskat resultat, vilket återigen visar på 

vikten av att ha utarbetade planer för räddningsinsatser. 

 

I cirkulär 1 och IAMSAR Vol. III framgår det närmandet av de nödställda skall ske med 

försiktighet, något även samtliga respondenter poängterade var viktigt eftersom farkosterna i 

regel var överlastade och känsliga för hastiga rörelser. Då massräddning behandlas i 

cirkulären och IAMSAR Vol. III talas det om passagerarfartyg som förlist. Dessa fartyg är 

utrustade enligt kraven i SOLAS (2014) och har överlevnadsutrustning för samtliga 

ombordvarande. Resultatet visar att de nödställda i Medelhavet oftast saknade livvästar och 
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att farkosterna de färdades på saknade den utrustning som man återfinner i en livbåt från ett 

fartyg som uppfyller kraven från SOLAS. Rapporter ifrån färjeolyckor världen över visar att 

även dessa i ett betydande antal fall saknar tillräckligt med flytvästar för de ombordvarande. 

Detta anses vara en bidragande orsak till att ett stort antal människor förolyckats och att 

räddningsarbetet försvårats (Reid-Sander, 2015). 

 

Problematiken med att transferera de nödställda från sin farkost till det undsättande fartyget 

berodde till största del på den ömtåliga konstruktionen som dessa farkoster hade. I cirkulär 1 

är det istället problematiken med begränsade öppningar i täckta räddningsfarkoster som 

framhävs vad gäller detta moment. Dock framgår det i såväl cirkulär 1 och IAMSAR Vol. III 

som av respondenterna att en situation där människor hamnat i vattnet innebar att insatsen 

övergick till en kritisk situation för alla inblandade. Då människor hamnade i vattnet uppstod 

panik och de riskerade att drunkna eller drabbas av hypotermi. I resultatet framgår det att 

respondenterna, för att underlätta transföreringen, sjösatte mindre enheter. Även i cirkulär 1 

och IAMSAR Vol. III rekommenderas denna metod. Respondenterna menade att detta 

gjordes av två anledningar, dels för att inte riskera att sänka de nödställdas farkost med 

fartyget och dels för att vara redo ifall människor hamnade i vattnet. 

 

Vid massräddningsinsatser handlar det om ett stort antal människor som är nödställda och i 

behov av hjälp. Dessa personer behöver många gånger dras upp ur vattnet vilket ställer den 

undsättande besättningen inför en stor fysisk utmaning. Detta bekräftas av såväl 

respondenterna, Reid-Sander (2015) som IAMSAR Vol. III. 

 

Respondenterna förklarade att människorna som räddades ofta var i dålig fysisk och psykisk 

kondition när de påträffades. Även IAMSAR Vol. III och cirkulär 1 tar upp att det är en risk 

att nödställda är i dålig kondition när de skall tas ombord. På grund av sin nedsatta förmåga 

krävdes ofta en stor insats av besättningen för att få ombord de nödställda på den egna båten. 

Resultatet visar att tillvägagångssättet vad gäller prioriteringen av de nödställda människorna 

skiljde sig åt. Cirkulär 1 rekommenderade att de som är i god form räddas först för att kunna 

nyttja dessa till att undsätta resten. Respondenterna såg istället till att rädda de svagaste först 

som vid en kapsejsning skulle ha minst chans att klara sig. Skillnaden kan förklaras med att 

det fanns en stor risk att farkosterna som respondenterna påträffade kunde förlisa snabbt på 

grund av den bristfälliga konstruktionen samt att de var överlastade. 
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För att få människor från vattenytan upp till fartygets fribordsdäck berättade respondenterna 

om olika metoder de använt. Det rörde sig att i vissa fall helt enkelt bara lyfta över dem där 

fribordet var tillräckligt lågt till att använda ett fallrep och via det ta dem ombord. Cirkulär 1 

berör dessa metoder i sina rekommendationer. 

 

6.3 Vård av upphämtade personer 

Det förklaras i cirkulär 1 att människor vilka har räddats ur en krissituation kan vara i chock 

och ha svårt att förstå instruktioner. Utöver detta kan de också med stor sannolikhet tala ett 

annat språk än de som kommer till undsättning. Samtliga respondenter återberättade att de 

hanterade detta genom att hitta en person i gruppen som kunde engelska och lät därefter 

denna översätta informationen till resterande. För att lugna de nödställda användes ett lugnt 

tonfall och det gjordes tydligt att besättningen var där för att hjälpa dem. 

 

Säkerheten för besättningen och fartyget är något som respondenterna la stor fokus på, både i 

förberedelserna och under tiden de nödställda befann sig ombord. Resultatet visar att 

situationen i Medelhavet, med ofta flera hundra migranter på små farkoster, där folk från 

olika nationaliteter och religiös åskådning trängs skapar konflikter. För alla respondenter var 

en av uppgifterna när de nödställda tagits ombord, utöver medicinska insatser och liknande, 

att visitera dem efter vapen och sedan att övervaka de nödställda för att undvika att konflikter 

spred sig. Likaså menade respondenterna att det var tvunget att ha en utsedd plats där de 

nödställda placerades för att säkerhetsställa att ingen obehörig kom in i fartyget. Även 

cirkulär 1 och IAMSAR Vol. III rekommenderar att utse en plats ombord där de nödställda 

skall placeras men nämner inte fartygets säkerhet som en av anledningarna till att detta bör 

göras. 

 

6.4 Avlämnandet av nödställda 

Resultatet visar att den säkra hamnen bestämdes av MRCC i Rom. Ledningen på fartygen 

hade en dialog med MRCC för att besluta var de nödställda skulle sättas iland. Beslutet 

grundade sig på fartygets egen position, nationaliteten på de överlevande och vilka 

förutsättningar de olika hamnarna hade att ta emot människor. Avlämnandet av de nödställda 

gick till som cirkulär 2 föreskriver. Även statusen på dem som räddats hanterades enligt vad 

som föreskrivs. Ingen hänsyn togs till om de nödställda var flyktingar, asylsökande eller
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migranter utan denna process påbörjades när de lämnats iland. Problematiken som Trevisanut 

(2010) beskrev i sin studie var något som även en av respondenterna identifierade. I området 

där respondenten verkade kunde en del sjöräddningar inte utföras då de nödställda befann sig 

på andra sidan territorialgränsen. Då respondenten arbetat på ett statsfartyg fick nämligen inte 

territorialgränsen passeras utan att tillstånd givits av landets myndigheter. 
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7. Slutsatser 
Genom metoden som använts och genom uppdelningen som gjorts har det visats i studien att 

det inte finns några signifikanta skillnader mellan hur sjöräddningen hanteras i IAMSAR Vol. 

III, cirkulär 1 samt cirkulär 2 och hur professionella sjöräddare i Medelhavet opererat. 
 
Studien visar att upptäckten av de nödställda skedde på ett liknande vis som det som beskrivs 

i IAMSAR Vol. III och cirkulär 1. Dock bör det poängteras att de nödställda saknade 

GMDSS-utrustning och att de därför upptäcktes antingen visuellt av det undsättande fartyget 

eller genom att MRCC fått larm via satellittelefoni. 
 
Det framgick att upphämtningen av de nödställda skedde enligt vad som föreskrivs i 

IAMSAR Vol. III och cirkulär 1. I dessa listas en rad metoder för hur upphämtningen kan 

utföras men resultatet visade att sjösätta en mindre enhet och utföra upphämtningen via denna 

oftast var det mest effektiva. 
 
Det har visat sig i resultatet att de nödställda som räddats ofta var i behov av vård, något som 

även IAMSAR Vol. III och cirkulär 2 poängterar. Den mest förekommande vården som de 

nödställda var i behov av var vätskeersättning via dropp. Även i teorin tas uttorkning upp som 

något som är vanligt förekommande. I IAMSAR Vol. III och cirkulär 2 utelämnas den 

säkerhetsrisken för alla ombordvarande det innebär att ta ombord ett stort antal människor. I 

studien har problematiken med säkerheten ombord framkommit både från ICS:s guide “Large 

scale rescue operations at sea” och från intervjuerna. Konflikter mellan olika grupperingar 

uppstod och dessa behövde besättningen hantera. Det framgick att problemet lösts genom att 

hålla alla utrymmen låsta på fartyget och att det ständigt fanns besättningsmedlemmar som 

visade närvaro och behöll en auktoritär ställning bland de nödställda. Slutsatsen som dras är 

att det är befälhavarens uppgift att själv identifiera denna risk och ta det i beaktning. 
 
Inte heller avlämnandet av de nödställda skiljde sig från vad som föreskrivs. Information om 

de nödställdas antal och nationalitet gavs till MRCC som sedan beslutade platsen för 

avlämnandet. 
 
Det framhävs i studien vikten av att undvika panik i alla situationer, ha tydlig 

ansvarsfördelning samt vara väl medveten om att omhändertagandet är resurskrävande och 
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innebär en stor arbetsinsats. Den mest centrala rekommendationen för att uppnå ett 

framgångsrikt resultat ansågs vara att planera väl före en sjöräddningsinsats påbörjades. 
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8. Förslag till vidare forskning 
 
Under detta arbete kom ett flertal frågeställningar fram kring sjöräddning av migranter som 

kunnat vara av intresse att forska vidare inom. 

 
Säkerhetsrisken ombord. Det kan vara av intresse att fördjupa sig kring de säkerhetsrisker 

som identifierats i detta arbete. 

 
Andra nationaliteter. En jämförelse med respondenter från andra nationaliteter för att se om 

deras agerande skiljer sig från svenska respondenter. 

 
Mottagandet iland. Undersöka hur länder som erbjudit säkra hamnar förbereder sig för att 

mottaga nödställda migranter. 

 
Standardprocedurer. En jämförelse mellan olika rederiers och organisationers 

standardprocedurer för sjöräddningsinsatser. 
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Bilaga  
Intervjuguide 

 
1. Om ditt jobb 

Hur länge har du arbetat till sjöss? 

Vilken befattning har du? 

Hur lång tid spenderade du i Medelhavet? 

Hur kände du inför denna typ av insatser? 

Hur många insatser har du erfarit? 

 

2. Upptäckt eller vetskap om nödställd 

Vad avgjorde om ni deltog i räddningsinsatsen eller inte? 

På vilket sätt signalerade de nödställda? (GMDSS) 

Hur förberedde ni er ombord före ni kom till platsen? 

• Inför närmandet 

• Upplockandet 

• Omhändertagandet 

• Avlämmnandet 
 
 
3. Vilken utrustning hade ni att tillgå? 

• Kände ni att något saknades? 
 
 
4. På vilken typ av farkost transporterade sig de nödställda oftast? 

• Vilket skick var farkosterna i? 
 
 
5. I vilken kondition var de nödställda då ni kom fram? 

• Fysisk hälsa 

• Psykisk hälsa 
 
 
6. Hur gick ni tillväga då ni tog ombord dem? 

• Fanns det något moment som var problematiskt? 
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7. Vilken information kunde ni få ifrån de räddade? 

• Togs någon hänsyn till personernas status? (asylsökande/flyktingar/migranter) 

• Fanns det några svårigheter att kommunicera? 
 
 
8. Var placerade ni dem ombord? 

• Kunde ni placera alla på en och samma plats? 

• Vad avgjorde beslutet om vart de skulle placeras? 

• Var säkerheten ombord en faktor i valet av placering? 
 
 
9. Vilken typ av vård hade ni resurser att ge dem och vilken typ var dem i behov av? 

• Uppfattade du det problematiskt att tillgodose deras behov? 
 
 
10. Vilka faktorer vägde ni in i beslutet om vart de räddade skulle sättas i land? 

• När bestämdes vart de skulle sättas iland? Innan/Efter de plockats upp? 
 
 
11. Finns det något moment i räddningsoperationen som ni gjort annorlunda såhär i 

efterhand? 

 

12. Vilka råd skulle du ge en person som skulle ställas inför en likartad situation? 
 
 
13. Upplevde du att handelsfartyg följde UNCLOS artikel 98? (Att de ska med största 

skyndsamhet komma till undsättning) 

• Hade du någonsin något samarbete med handelsfartyg? 
 
 
14. Hur tar man reda på vilket land de nödställda är ifrån? 
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