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Abstract  
Detta arbete ämnar att belysa hur sjöfarten bör hantera individens riskhantering och hur denna 
hantering kan påverka säkerheten ombord. Genom att kombinera en litteraturstudie över 
befintlig riskforskning med intervjuer har kunskap erhållits om vad som påverkar hur individer 
uppfattar, förstår och hanterar risker och hur detta kan påverka de säkerhetssystem som 
byggts upp för att undvika olyckor. Resultatet visar hur de säkerhetssystem som används 
tenderar att vara baserade på att risk är ett objektivt begrepp medan forskning visar att risk är 
subjektivt. Vad som styr hur risk uppfattas är till stor del personligt, något som leder till en 
individuell riskförståelse. Denna riskförståelse kan äventyra säkerhetssystem och risktagande 
kan ses som orsak till olyckor, något som borde synas i statistiken. Arbetets slutsats är att 
sjöfarten bör lägga större vikt vid individens hantering av risker än vad den i nuläget gör.  
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Abstract  

This paper aims to show how shipping should take the individuals management of risk into 
account and how this can affect the safety onboard. By combining a literature review on 
existing risk research with interviews, knowledge has been obtained on what affects how 
individuals perceive, understand and handle risks and how this can affect the safety systems 
constructed to prevent accidents. The result shows how the safety systems in use tend to be 
based on that risk is something objective while research shows that risk is subjective. What 
governs how risk is perceived is largely personal, something that leads to an individual sense-
making of risk. This sense-making of risk can jeopardize safety systems and risk taking can be 
seen as a cause of accidents, something that ought to be represented in the statistics. The 
conclusion of this paper is that shipping needs to put a greater emphasis on how individuals 
manage risk than it currently does. 
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1 Introduktion 

 

Oberoende av befattning ombord konfronteras du dagligen av risker. Riskerna är inte 

nödvändigtvis fler till sjöss än i andra branscher men konsekvenserna tenderar att bli det på 

grund av den utsatta situation fartyget verkar i. Assistans kan i värsta fall vara dagar bort och 

besättningen tvingas förlita sig på att de själva kan lösa de problem som uppstår. 

 

Att vara befälselev i svenska handelsflottan innebär att man får en unik inblick i hur personer 

uppfattar situationer. Även fast man som elev deltar i arbetet kan positionen närmast likställas 

med den av en observatör utan ansvar. Att vara utan ansvar kan i vissa situationer innebära 

en möjlighet att betrakta besättningens agerande ur ett större perspektiv, något som de 

ansvariga kanske inte har möjlighet eller tid till. Detta har gjort det tydligt att en situation kan 

uppfattas väldigt olika. Det som verkar vara en svår trafiksituation för en elev, eller oerfaren 

styrman, kan för någon med stor erfarenhet upplevas som mindre allvarlig.  

 

Det borde rimligen förhålla sig på samma sätt när det kommer till att uppfatta risker. Det som 

är en risk för en person behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan. Om situationen 

uppfattas som riskfylld eller ej kommer att påverka de val som görs för att hantera den. Därför 

är det av intresse att titta närmare på fenomenet risk och dess inverkan på sjöfarten. Efter en 

litteratursökning kan det konstateras att detta är ett ämne som inte studerats i nämnvärd 

utsträckning. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sjöfarten har alltid varit, och kommer alltid att vara, en riskfylld bransch där olyckor tenderar 

att ske, ofta i utsatta lägen vilket innebär att liv ibland sätts på spel. Allvarliga olyckor får 

mycket uppmärksamhet och leder i bästa fall till förändringar i regelverken för att förhindra att 

de händer igen. Typexemplen som brukar nämnas är Titanic och Estonia, två förlisningar som 

båda mynnade ut i utarbetandet av nya regelverk (European Comission 2015; IMO 2016). 

Även mindre incidenter och tillbud rapporteras och system som till exempel INSJÖ används 

för att sprida kunskap om, och förhindra, olyckor. Transportstyrelsen verkar som 

tillsynsmyndighet och säger att alla olyckor som sker på svenska handelsfartyg skall utredas, 

oavsett om de sker i svenska eller internationella farvatten. Dessutom skall alla olyckor som 
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sker i svenska vatten utredas, oavsett nationalitet på fartyget. Transportstyrelsen ger 

kontinuerligt ut sammanställningar med statistik över de olyckor som inträffat 

(Transportstyrelsen 2016). Sedan 1990 är det Statens haverikommission som utreder 

olyckorna (SFS 1990:717). Det får alltså anses att när det kommer till sjöfarten görs det 

mycket för att fastställa de faktorer som leder till olyckor och dessa används i arbetet med att 

förhindra att olyckor sker på nytt.  

 

Att olyckor ändå sker är förmodligen ofrånkomligt av en rad orsaker. Sjöfarten är en pressad 

bransch där konkurrensen tvingar aktörer att vara mer och mer effektiva, både vad gäller 

kostnader och tid. Resor skall ske så snabbt som möjligt och kosta så lite som möjligt 

(Stopford 2009). Dessutom kommer det alltid finnas yttre faktorer som inte helt går att skydda 

sig från. Det är alltså orimligt och ointressant att begära att sjöfarten ska vara riskfri, då detta 

hade krävt insatser som skulle göra den omöjlig att bedriva (Berg 2013). Däremot kan och bör 

man alltid försöka minimera riskerna. International Maritime Organization (IMO) har tagit fram 

International Safety Management Code med det specifika syftet att möjliggöra säkra 

fartygsoperationer och en säker arbetsmiljö inom sjöfarten samt skapa säkerhetssystem mot 

alla identifierade risker (Håvold 2010). Denna kod ligger till grund för utvecklandet av 

fartygens egna Safety Management Systems som fungerar som säkerhetssystem där rutiner 

för hur eventuellt riskfyllda arbetsmoment skall genomföras.  

 

Inom de flesta branscher, sjöfarten inkluderad, tenderar man dock att bara prata om risk ur en 

teknologisk och ekonomisk synvinkel, i form av riskanalyser som beskriver hur sannolikt det är 

att något kommer hända och vad konsekvensen blir (Renn 1998b). Det pratas mindre om hur 

olika människor uppfattar, och ställer sig till risker, hur benägna de är att ta risker av olika skäl 

och vad de faktiskt ser som en risk. Detta är anmärkningsvärt eftersom fartygen framförs av 

individer och uppfattas en potentiellt farlig situation inte som en risk borde fartygets säkerhet 

kunna sättas på spel.  

 

Omfattande forskning har gjorts om hur individer uppfattar och hanterar risker. Detta har ej 

skett specifikt för sjöfarten men borde gå att överföra eftersom det handlar om individuella 

beteendemönster. Den psykologiska och sociologiska riskforskningen har mycket att säga i 

denna fråga och kommer granskas för att se om den har kommit fram till resultat som går att 

tillämpa på sjöfarten.  
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1.2 Risk 

 

Detta kapitel ger en inblick i riskforskningen och dess olika inriktningar. Kapitlet inleds med en 

diskussion om hur svårdefinierat begreppet risk är och avslutas med att det verk som utgör 

arbetets teoretiska referensram presenteras. 

 

1.2.1 Definitionen av risk 

 

Ett av problemen med begreppet risk är att det saknas en entydig definition (Aven 2011). 

Många forskare har gjort försök att definiera risk men få har kunnat enas om en gemensam, 

slutgiltig definition. Problematiken tenderar att ligga i forskarnas olika kunskapsteoretiska 

trossystem. Aven (2011) menar att det också behövs tydligare definitioner som skiljer på risk 

och hanteringen och uppfattandet av risk. Forskare har dock på senare år börjat ägna sig åt 

tvärvetenskaplig forskning för att komma så nära en gemensam definition som möjligt men 

det finns ännu ingen som blivit universellt godtagen. Exemplen nedan visar hur svårt det är att 

enkelt beskriva detta begrepp och hur mycket de olika forskarnas definitioner skiljer sig.   

 

“Risk är en olycka eller kris innan den har skett, men krisen behöver inte ske för att risken 

skall existera” (Olofsson & Rashid 2009) 

“Risk is a situation or event where something of human value (including humans themselves)  

is at stake and where the outcome is uncertain” (Rosa 1998) 

“Risks refer to the possibility that human actions or events lead to consequences that affect 

aspects of what human’s value” (Renn 1998) 

“Risk equals the expected disutility” (Campbell 2005) 

“Risk is equal to the two-dimensional combination of events/consequences and associated 

uncertainties (will the events occur, what will be the consequences)” (Aven 2007) 

“Risk equals the expected loss” (Willis 2007) 

“Risk refers to uncertainty about and severity of the events and consequences (or outcomes) 

of an activity with respect to something that human values” (Aven & Renn 2009) 

“Effect of uncertainty on objectives” (Håvold 2010) 

 

Rosa (1998) säger att definitioner nästan aldrig är helt sanna eller falska och detta arbete har 

inte heller som syfte att fastslå vilken definition som är den mest korrekta men har tagit fasta 

på sättet Wall (2010) beskriver risk när hon så enkelt som möjligt kallar det för möjligheten att 

någonting skall hända i framtiden, eller att en viss konsekvens skall uppstå.  
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1.2.2 Riskforskningens utveckling 

 

De flesta forskare (bl.a. Renn 1998b) är överrens om att risk alltid varit en del av människans 

liv även om Beck (1992) menar att risk inte existerade innan industrialiseringen och att 

människan skapade risk genom utformningen av dagens samhälle. Forskning specifikt om 

risk har däremot inte existerat särskilt länge. Renn (1998b) menar att den systematiska 

riskforskningen kan ha haft sin början med en artikel av Chauncy Starr 1968, alternativt på 50-

talet när rymdprogrammen startade. Det får hur som helst anses vara ett relativt ungt 

forskningsområde och åtminstone i början tämligen homogent med fokus på den teknologiska 

riskforskningen. Det dröjde dock inte länge förrän psykologer, delvis som en motreaktion, 

började studera människors upplevelse av risker och den subjektiva aspekten av ämnet 

(Riskkollegiet 1991). 

 

1.2.2.1 Teknologisk riskforskning 

 

Den inriktning inom riskforskningen som det har fokuserats mest på är den teknologiska. 

Detta eftersom den har som syfte att arbeta fram riskanalyser. Dessa används för att 

identifiera och förhindra risker som kan leda till olyckor samt ändra på de förhållanden som 

gör att riskerna uppstår (Renn 1998b). Risk har här en absolut negativ betydelse och är något 

som kan leda till skada eller olycka för människor, infrastruktur, djur eller natur (Olofsson & 

Rashid 2009). Risken skall undvikas eller minimeras med hjälp av riskanalyser. 

 

Olofsson och Rashid (2009) beskriver så kortfattat som möjligt risk enligt denna inriktning som 

Risk = Sannolikhet x Effekt. Hur allvarlig risk som föreligger beror alltså på sannolikheten för 

att en olycka eller kris skall hända och hur stor effekten blir. I praktiken innebär detta att 

sammanställa statistik över en viss händelse eller aktivitet, hur ofta den sker, hur ofta en 

olycka sker och effekten eller konsekvensen av olyckan. Riskanalysens utgångspunkt är att 

risk är något objektivt som i princip kan kokas ner till summan och verkan av en effekt och 

dess sannolikhet att inträffa så länge man anser sig ha tillräckligt med bakgrundsinformation 

om den rådande situationen. I de fall där information om konsekvensen inte är känd används 

statistiska modeller för att uppskatta den potentiella risken. Genom dessa riskanalyser läggs 

grunden för säkerhetssystem och utveckling av nya, säkrare produkter. De bidrar också till 

skapandet av, och ändringar i, lagar, förordningar och gränsvärden. 
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I praktiken används teknologiska riskanalyser bland annat i Risk Management som är ett 

företags, eller samhälles, samlade insatser mot risker (Renn 1998a). Arbetet består av 

utvärdering och inventering av eventuella risker och vidden av skada de skulle komma att 

generera om de inträffar samt hur man bäst hanterar dessa och vad som kan vara en 

acceptabel nivå för risk. Således ett företags eller samhälles förmåga att hitta balansen 

mellan för- och nackdelar med exempelvis nya investeringar sett till vad som anses vara en 

acceptabel risknivå för dessa investeringar (Aven 2010). 

 

1.2.2.2 Ekonomisk riskforskning  

 

Olofsson och Rashid (2009) menar att den ekonomiska riskforskningen har en del 

gemensamt med den teknologiska. Istället för riskanalyser skapas riskkalkyler som framförallt 

används när beslut ska fattas. Den största skillnaden är att man inom denna inriktning bara 

tar hänsyn till sannolikheten när risken skall definieras och inte effekten. Risk kan för 

ekonomer innebära både en vinst och en förlust och är inte något rakt igenom negativt som 

skall elimineras (Renn 1998b). 

 

Man skiljer också på situationer där alla konsekvenser är kända (riskabelt beslut) och 

situationer där beslutets olika utfall är okända (beslut under osäkerhet). Exempel på ett 

riskabelt beslut är försäkringsbolagen som med hjälp av olycksstatistik får fram sannolikheten 

och använder denna för att sätta sina riskpremier. Ett beslut under osäkerhet kan vara en 

investering där den eventuella vinsten eller förlusten är osäker. I båda fallen används, precis 

som inom den teknologiska riskforskningen, sannolikhetsberäkningar men när utfallet är okänt 

bygger denna beräkning på uppskattningar. Dessa beräkningar kan få vitt skilda resultat 

eftersom de bygger på den enskilde person som utfört dem och klassas därför som subjektiva 

(Olofsson & Rashid 2009). Om risk för tekniker är något rent objektivt är det för ekonomer 

alltså både objektivt och subjektivt. 

 

 

1.2.2.3 Psykologisk och sociologisk riskforskning 

 

Många forskare är kritiska mot den teknologiska riskforskningen och de objektiva 

riskanalyserna eftersom de utgår ifrån att människan är rationell och alltid kommer sträva efter 

att undvika riskerna (Olofsson & Rashid 2009). Detta är dock inte alltid fallet då olika 

människor har olika syn på vad som utgör en risk och värderar risker olika högt (Renn 1998b), 
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något som kan leda till att riskanalyser fallerar eftersom människor inte beter sig så som 

analytikerna har utgått från när de skapades. Psykologer har därför sedan slutet på 1960-talet 

studerat hur människor upplever risker och ställt detta mot hur risker beräknas (Riskkollegiet 

1991).  

 

Sociologer och kulturteoretiker har tagit forskningen vidare och menar att hur risker uppfattas 

även beror på riskens kulturella och sociala aspekter (Olofsson & Rashid 2009). Människor 

definierar alltså risk olika beroende på kulturell tillhörighet och sociala sammanhang. Faktorer 

som ålder, kön, etnicitet och personlig erfarenhet spelar in, liksom samhällets eller gruppens 

gemensamma värderingar, normer och uppfattningar. Detta påverkar hur individen hanterar 

och uppfattar risk men också vad den anser vara en risk och hur olika risker värderas mer 

eller mindre högt.  

 

1.2.3 Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen för detta arbete är begreppet riskförståelse som presenteras i 

Erika Wall och Anna Olofssons Young People Making Sense of Risk (2008) för att utvecklas i 

Erika Walls doktorsavhandling Riskförståelse - Teoretiska och empiriska perspektiv (2010). 

Detta begrepp bedöms som lämpligt på grund av sjöfartens speciella natur med besättningar 

som lever och verkar i isolerade grupper bestående av individer från skilda kulturer som 

tillsammans bidrar till bildandet av en gemensam fartygskultur. Denna variation gäller också 

för de normer, värderingar och erfarenheter som alla är faktorer som enligt detta begrepp 

påverkar individens sätt att se på risk.  

 

Wall (2010) förklarar begreppet riskförståelse som dels individens personliga förståelse för 

risker och hur denna förståelse är kopplad till omgivande kontexter, alltså de sammanhang 

som individen befinner sig i och den sociala interaktionen på samhälls- och gruppnivå. Att 

sociala sammanhang påverkar individens riskförståelse kan enligt Wall (2010) förklara hur 

olika gruppers riskförståelse skiljer sig även om de definierar risker på samma sätt och borde 

ha samma uppfattning om dem. Begreppet är också kopplat till beteende då individens 

riskförståelse kommer påverka hur individen agerar. 

 

Meningsstruktur beskrivs av Wall (2010) som basen för riskförståelse och det verktyg som 

används av individen för att kunna skatta och evaluera olika fenomen och således skapa 

mening för risken. Detta görs genom att individen utgår från erfarenheter för att skapa 
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modeller som används för att göra situationer och fenomen där osäkerhet råder möjliga att 

förstå och värdera. Wall (2010) menar att i även denna process påverkas individen av de 

sociala sammanhangen och att situationer värderas och omvärderas i och med social 

interaktion.  

 

Med anledning av riskförståelsens sociologiska rötter och att dess syfte är att visa hur 

individen förstår risk och hur detta påverkas av samhället inte bara på individnivå utan även 

vad gäller grupper, kulturell kontext, geografiska/rumsliga sammanhang, normer samt tidigare 

erfarenheter av den specifika risken kan riskförståelse som begrepp vara värt att ha i åtanke 

under detta arbetes gång. Sjöfartens natur skulle enligt denna teori kunna ha stor påverkan 

på individens riskförståelse och hur denne således kommer att agera i riskfyllda situationer. 
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2 Syfte 

 

Detta arbete har som syfte att undersöka i vilken utsträckning sjöfarten bör ta hänsyn till 

individens förmåga att hantera risker och om denna hantering kan påverka säkerheten 

ombord.  

 

För att bidra till uppfyllandet av syftet kommer följande frågeställningar att försöka besvaras: 

 

1. Vad påverkar hur individen hanterar risk? 

2. I vilken utsträckning kan individens riskhantering äventyra fartygets säkerhetssystem? 

3. Går det att se risktagande som en direkt orsak till olyckor och borde detta synas i 

statistiken? 

4. Tar sjöfarten tillräcklig hänsyn till individens riskförståelse? 
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3 Metod 

 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som valts och urvalsprocesser och 

avgränsningar gås igenom. För att ställa teori mot empiri och få en tydligare koppling till 

sjöfart har en kvalitativ litteraturstudie kombinerats med semistrukturerade intervjuer med 

representanter från riskforskning och sjöfartens olycksutredningsorgan.  

 

3.1 Val av metod 

 

Detta arbete har som metod valt en litteraturstudie med en kvalitativ ansats eftersom målet är 

att belysa hur sjöfarten hanterar individuell riskhantering. Arbetet strävar således efter att fylla 

ut luckorna inom den aktuella forskningen på området och öka motivationen till vidare 

forskning inom ämnet, två huvudanledningar som motiverar till valet av en litteraturstudie 

enligt (Jesson, Matheson & Lacey 2011; Bryman 2016). Den kvalitativa ansatsen motiveras 

av det faktum att den teoretiska referensramen är sprungen ur sociologiska grundteorier för 

hur människan tolkar och konstruerar sin verklighet, Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) menar att ett induktivt tankesätt med målet att tolka och bringa klarhet i 

människans subjektiva upplevelser av världen omkring henne är en stor del av den kvalitativa 

ansatsen inom forskningen.  

 

Intervjuerna har genomförts med en kvalitativ ansats. Istället för tydligt strukturerade intervjuer 

valdes en mer flexibel intervjuform för att ge respondenterna möjlighet att fritt uttrycka sin 

åsikt. Valet föll på semistrukturerade intervjuer istället för ostrukturerade eftersom intervjuerna 

kretsar kring redan fastslagna teman, detta för att säkerställa att dessa adresseras (Bryman 

2016). Dessa teman utvecklades för att så långt som möjligt överensstämma med 

frågeställningarna i kapitel 2 och anpassades efter aktuell respondents förkunskaper (se 

Bilaga 2). En semistrukturerad intervju bedömdes som lämplig då den ger en större möjlighet 

för intervjuaren att ställa följdfrågor och låta intervjuerna utvecklas och förfinas under 

projektets gång (Grønmo 2006; Denscombe 2016). Intervjuerna spelades in för att få en 

permanent och så gott som fullständig dokumentation (Denscombe 2014). Transkriberingen 

av dessa ljudupptagningar har använts som referensmaterial i resultatavsnittet.  
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3.2 Avgränsning av litteratur 

 

Risk är ett omfattande forskningsområde och för att få en så heltäckande översikt som möjligt 

kan den initiala avgränsningen inte vara för snäv. Istället är det bitvis arbetsbördan och 

tidsrymden för arbetet som verkat avgränsande. Fokus kom dock att ligga på data som 

behandlar risk på individnivå. Enbart artiklar som är peer-reviewed har tagits med i arbetet.  

 

3.3 Sökprocess och urval 

 

Efter insikten att det saknas forskning om individuell riskhantering specifik för sjöfarten 

skiftades fokus till riskforskning i allmänhet. En pilotsökning genomfördes i OneSearch, DiVa 

och Google Scholar med sökorden riskforskning och risk research. De resultat som erhölls 

och valdes ut som intressanta genererade nya sökord utifrån resultatens nyckelord. 

Kunskapen om för arbetet relevanta och mer specificerade grenar inom riskforskningen ledde 

till ytterligare sökord och att sökningen breddades. Merparten av insamlad data tillkom genom 

manuella sökningar som pågick parallellt med sökningen i databaser. Relevanta författares 

tidigare och senare publiceringar gicks igenom och för ämnet intressanta referenser som 

upptäckts i redan insamlat material följdes upp i enlighet med vad Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström (2013) rekommenderar. Detta har dessutom medfört att förstahandskällor 

kunnat premieras framför andrahandskällor.  

 

Material som initialt verkat intressant men efter genomgång inte visat sig vara relevant för 

syftet har exkluderats. Totalt har 45 artiklar lästs i sin helhet, 18 av dessa har använts i 

arbetets resultatdel. Utöver detta tillkommer sex böcker som berör ämnet.  

 

Ett strategiskt urval användes vid val av respondenter för att säkerställa expertkunskap inom 

de ämnen som intervjuerna handlar om samt ge variation i svaren (Grønmo 2006; Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Intervjuer genomfördes med en olycksutredare från 

Statens haverikommission, två av Transportstyrelsens ansvariga för statistik och analys av 

sjöfartsolyckor och en universitetsanställd riskforskare.  
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3.4 Analys 

 

Arbetets dataanalys är sprungen ur vad Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

kallar innehållsanalys och anammar delar av både den latenta och manifesta analysformen. 

Fejes och Thornberg (2009) utvecklar Steinar Kvales fem huvudmetoder för kvalitativ analys 

av intervjudata till att även kunna användas för analyser av kvalitativ data på en mer generell 

basis, dessa har legat som grund för arbetets innehållsanalys och fokus har lagts på 

tillvägagångssätten koncentrering och modellering samt ad hoc som innebär att kombinera 

flera analysmetoder. Koncentrering innebär att bryta ner materialet för att ge en mer koncis 

bild av den data som är relevant. För att kunna hitta ett teoretiskt samspråk som kan verka 

förklarande för olika sammanhang i materialet användes modellering som innebär att 

analysera fram begrepp och relationen mellan dessa. Den analytiska processen har inte 

enbart begränsats till att gälla för den slutligen utvalda litteraturen utan har varit fortlöpande 

under hela arbetets gång då, som påpekat av Fejes och Thornberg (2009), den kvalitativa 

analysen inte är bunden av att vara linjär.  

 

För att minimera risken för bias har forskartriangulering använts för att säkerställa att 

samstämmighet råder gällande synsätt, tolkning och kodning av litteraturen (Denscombe 

2014). Detta utfördes genom att varje enskild källa lästes och analyserades enskilt för att 

erhålla två olika synsätt på det ackumulerade materialet. Därefter markerades det i materialet 

som ansågs vara av betydelse för arbetets utveckling för att sedan jämföras och möjliggöra 

en gemensam diskussion och analys av dess relevans. 

 

3.5 Etik 

 

Arbetet har genomgående följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

2002), inte minst vad gäller urval och presentation av resultat. All litteratur som använts är 

peer-reviewed eller får på annat sätt anses vara etiskt granskad. Respondenterna kommer att 

hanteras anonymt för att säkerställa personernas privata integritet. Detta ställningstagande 

har gjorts efter övervägande av det som Kvale & Brinkmann (2014) beskriver som en konflikt 

mellan etiska krav och grundläggande principer för vetenskaplig forskning.  
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4 Resultat 

 

Insamlade data presenteras i detta kapitel utifrån de övergripande teman som använts vid 

intervjuerna och representerar frågeställningarna. Där intervjuerna gett användbar data införs 

dessa för att samverka eller ställas mot litteraturen för att på så vis koppla forskningen till 

sjöfarten. Respondent 1 är olycksutredare för Statens haverikommission. Respondent 2 och 3 

arbetar på statistik- och analysavdelningen gällande sjöfartsolyckor vid Transportstyrelsen. 

Respondent 4 arbetar som riskforskare. 

 

4.1 Individen och risk 

 

Individers uppfattningar om risk tenderar att skilja sig åt både till hur den uppfattas och 

upplevs, men även sett till vad som kan komma att influera hur dessa risker bedöms. Faktorer 

som individens förhållande till riskkällan, individens bedömning av den och dess samhälleliga 

samt sociala aspekter spelar roll (Enander 2005). De flesta forskare håller med om att risk är 

något subjektivt (Renn 1998b; Pidgeon 1998; Slovic 2000; Sjöberg 2006; Aven 2010b; 

Fishhoff & Kadvany 2012). Dess subjektiva innebörd erhåller den eftersom den enligt Aven 

och Renn (2009) är baserad på individens personliga värderingar, emotioner samt tidigare 

erfarenheter (oberoende av dessas giltighet). Kasperson, Renn, Slovic, Brown, Emel, Goble, 

Kasperson och Ratick (1988) menar på att händelser gällande faror kan komma att samspela 

med olika sociala, institutionella, psykologiska och kulturella processer och därmed förstärka 

eller försvaga den individuella riskperceptionen och således fungera formande när det 

kommer till riskbeteende. Olofsson (2009) menar att eftersom synen på risk utgår från våra 

intellektuella mönster, som influeras av hypoteser om den sociala och kulturella miljön och 

kontexten vi befinner oss i, måste man även titta på hur olika individer i olika kontexter 

förhåller sig till risker. Således är det inte tillräckligt när risk beaktas ur endast ett 

naturvetenskapligt och teknologiskt perspektiv utan hänsyn måste även tas till dess sociala 

omfattning.  

 

Något som tenderar att påverka individens riskperception är fruktan (Slovic, Fischhoff & 

Lichtenstein 1982; Slovic 2000; Aven 2010a). När individen utgår från fruktan riskerar man att 

koncentrera sig på själva omfattningen av utfallet vid en händelse, själva konsekvensen av 

den, istället för hur sannolikt det är att händelsen faktiskt inträffar (Sjöberg 2006; Aven 
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2010a). Således finns det en tendens att man, när något är betingat med en stark känsla, 

positiv som negativ, drabbas av vad Olofsson (2009) kallar sannolikhetsignorans. Detta 

innebär att man ser på exempelvis kärnkraft som mer riskfyllt än bilkörning fast sannolikheten 

för att vara med om en bilolycka är större och därför utgör en större risk rent statistiskt. 

Jasanoff (1998) menar att människor har en förmåga att skapa inbillade skyddsbarriärer runt 

sina mer alldagliga vanor. 

 

För att förenkla tankeprocessen rörande svåröverskådliga fenomen så som risk använder 

man sig av så kallade heuristiker (Kasperson et al. 1988; Olofsson 2009; Aven 2010a). 

Heuristiker beskrivs av Enander (2005) som generella tumregler som används för att bedöma 

frekvensen av någonting. Renn (1998b) menar att heuristiker visar på subjektivitetens 

betydelse för urskillningsförmågan sett till riskens beskaffenhet och omfattning. Användandet 

av heuristiker kan enligt Slovic (2000) leda till skevhet i bedömningen eftersom det tycks 

föreligga en tendens att man inte inser hur lite faktisk kunskap om den stundande risken man 

besitter samt hur mycket extra information man egentligen behöver ackumulera för att få en 

så rättvis bild av den som möjligt. Aven (2010a) menar att man ovetande har en benägenhet 

för att lägga alldeles för stort fokus på ovidkommande information. Skevheten delas upp i tre 

delar; tillgänglighet, förankring och representativitet (Olofsson 2009; Renn 1998b; Slovic 

2000; Aven 2010a; Fishhoff & Kadvany 2012). Tillgänglighet innebär att man bedömer 

sannolikheten större för att händelser som ligger färskt i minnet skall inträffa, till exempel 

sensationella och dramatiska händelser som erhållit massmedial bevakning, medan 

förankring syftar till att utgångspunkten för tolkningen av en situation knyter an till tidigare 

erfarenheter som man dock inte lyckas med att anpassa tillräckligt för att de skall vara 

adekvata för den rådande situationen. Med representativitet menas att det förekommer en 

böjelse att dra allt för allmänna slutsatser om två liknande händelser genom att 

sannolikheteten för dess inträffande anses vara densamma för de båda (Renn 1998b; Slovic 

2000; Olofsson 2009; Aven 2010a; Fishhoff & Kadvany 2012).  

 

De tre tidigare nämnda faktorer som enligt Enander (2005) påverkar den individuella 

riskperceptionen väger tungt för hur individen värderar olika risker. Riskkällan kan skifta 

individens uppfattning beroende på om den är känd eller okänd, detta tenderar att resultera i 

en mer allvarlig syn på den för individen okända källan (Olofsson 2009). Upplevelsen av att ha 

risken under kontroll resulterar i att den skattas som mindre farlig än om den upplevts som 

utom individens kontroll (Olofsson 2009; Slovic 2000). Detsamma, menar Olofsson (2009), 

gäller för om individen anser att den utsätts för risken på frivillig eller ofrivillig basis. När det 

kommer till individens bedömning påverkar de individuella karaktärsdragen som präglar 
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denne utifrån bland annat hur individen uppfattar sig själv, dennes erfarenheter och kognitiva 

förmåga (Olofsson 2009).  

 

Människans tendens att skatta risk högre för andra än sig själva, något som Weinstein (1984) 

benämner som orealistisk optimism, är vanligt förekommande när en händelse upplevs som 

kontrollerbar. Weinstein (1984) menar att människor har en tendens att vara egocentriska när 

det kommer till att likställa sin egen risk med andras då individen har en villighet att ge sig 

själv erkännande för faktorer som verkar decimerande för den egna risken, samtidigt som 

man missar att fundera över om andra människor kan tänkas ha samma eller fler faktorer till 

sitt förfogande. Enander (2005) menar att det förefaller finnas en viss benägenhet att se andra 

som mer ömtåliga. Dock har det visat sig att även situationer som skäligen borde anses vara 

utom den egna kontrollen tenderar att bemötas med ett viss mått av orealistisk optimism 

(Weinstein 1984; Enander 2005). Det förs ett liknande resonemang av Sjöberg (2000) som 

väljer att benämna det som riskförnekelse. Sjöberg (2000) säger att det visserligen av logiska 

skäl kommer vara sant för somliga att risken är mindre för dem, men att resonemanget om 

orealistisk optimism faller i sin helhet på grund av sin egen orimlighet. Det finns även en 

möjlighet menar Sjöberg (2000) att ideologi spelar in när det kommer till den individuella 

riskperceptionen eftersom exempelvis människor som är för kärnkraft har en benägenhet att 

betrakta den som mindre riskfylld än vad de som av ideologiska skäl är emot den gör. Sjöberg 

(2000) menar även att det är av intresse att i framtiden titta på konsekvenserna av 

riskperception då det bör anses naivt att anta att hög riskperception för med sig ett 

automatiskt krav om riskminimering.  

 

4.2 Säkerhetssystem och individen 

 

Olofsson & Rashid (2009) menar att teknologiska riskanalyser, som ligger till grund för 

säkerhetssystem, i sin objektivitet inte är universellt giltiga och att de måste utföras med 

hänsyn tagen till olika kulturer och grupper. Samma sak säger Renn (1998b) som utvecklar 

med att vad människan anser som en ovälkommen effekt är beroende av hennes värderingar 

och preferenser och att interaktionen mellan handling och konsekvens är för komplext för att 

kunna fastslås i teknologiska riskanalyser.  

 

Wachter & Yoiro (2013) menar att för att ett Safety Management System (SMS) ska fungera 

effektivt måste ett större fokus ligga på arbetarnas engagemang och säkerhetstänk. Enligt 
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Wachter & Yoiro (2013) går det att kombinera SMS med beteendevetenskap men att detta 

inte sker i tillräckligt hög utsträckning. Enander (2005) för en diskussion om huruvida hänsyn 

bör tas till individens uppfattningar om risk vid beslutsfattande i risk- och säkerhetsfrågor. Som 

argument mot nämns att de psykologiska och sociologiska påverkans- och 

variationsfaktorerna kan agera felkällor medan argumenten för hävdar att alla bedömningar 

har ett subjektivt inslag och att använda olikheter i uppfattning kan vara en styrka. För Renn 

(1998a) är frågan inte om hänsyn bör tas utan i vilken utsträckning.  

 

Respondenternas åsikter går isär i frågan om säkerhetssystemen ombord kan fallera på 

grund av den individuella riskförståelsen. Respondent 1 tror att vid skapandet av dessa 

system funderar man på hur operatören kommer hantera olika situationer och att tillräcklig 

kunskap om hur människor hanterar risker finns eftersom det mänskliga agerandet följer 

mönster. 

 

Respondent 2 menar att om man har ett väl fungerande säkerhetssystem eliminerar man 

behovet att ta en risk eller ser i alla fall till att risken övervägs väldigt väl. Om organisationen 

fungerar är individen medveten om att säkerheten går före exempelvis att vinna tid. Exemplet 

Estonia beskriver Respondent 2 som ett gigantiskt risktagande men att i ett fungerande 

säkerhetssystem hade det inte hänt, pressen att ta risken hade inte funnits. 

 

Respondent 4 är av den avvikande åsikten att individuell riskförståelse kan få 

säkerhetssystem att fallera och säger att man inom riskforskningen vet att människor kan 

sätta systemen ur spel. Respondenten nämner här Tjernobyl som exempel. 

 

På frågan om man hos Statens haverikommission i sitt utredningsarbete tar hänsyn till 

risktagande som orsak till olyckor svarar Respondent 1 först nej men ändrar sitt svar till ja 

även om det inte sker systematiskt. Det finns ingen punkt på någon checklista men om det är 

relevant, till exempel om ett arbete utförts utan någon gjord riskanalys, är det något man tar 

hänsyn till. 

 

Respondent 2 svarar likartat på samma fråga, det är ingenting man tittar på vid varje olycka. 

Däremot om det är något som sticker ut så kan det följas upp, exemplet som nämns är en 

grundstötning där frågetecken om händelseförloppet fanns. Denna följdes upp för att få mer 

information specifikt om vad som hänt innan olyckan och det framkom att en bidragande 

orsak var ett beslut som ansågs vara ett oansvarigt risktagande. 
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Berg (2013) menar att the International Maritime Safety Code sedan den lanserades under 

1990-talet verkat för etableringen av en säkerhetskultur inom sjöfarten och lyckats med detta. 

Det finns dock fortfarande problem på grund av sjöfartens traditionsbundna kultur, som 

exempel på detta menar Berg (2013) att hierarkin som råder ombord gör att säkerhetsbeslut i 

hög grad beror på befälens riskperception och säkerhetstänk. Renn (1998b) efterlyser 

metoder för att säkerställa en gemensam riskperception för samhällen och grupper.  

 

Respondent 4 säger att en gemensam riskförståelse eller lägesbild inte går att uppnå i en 

grupp, till exempel ombord på ett fartyg, eftersom alla har sin egen version och uppfattning av 

situationen. Även om man har en hierarki och någon definierar vad som är en risk kommer 

man inte kunna skapa en situation där risk hanteras på ett enhetligt sätt. Respondenten 

menar också att en gemensam riskbild inte nödvändigtvis är positivt utan att det är bättre att 

skapa modeller för att hantera risk där det accepteras att riskförståelsen inte är identisk. 

 

4.3 Human Error-begreppet och risk 

 

Inom den forskning som inriktar sig på att förbättra säkerheten för sjöfarten fokuseras det till 

störst del på att fastslå orsaken bakom olyckor. Statistiken som finns visar att den faktor som 

ligger bakom majoriteten av sjöfartsolyckorna är human error (Celik & Cebi 2009).  Celik och 

Cebi (2009) hänvisar bland annat till Rothblum (2000) som menar att 75-96 % av olyckor inom 

sjöfarten helt eller delvis beror på human error. Även Berg (2013) använder sig av Rothblums 

(2000) statistik men sänker den totala procenten till 80. Detta överensstämmer med siffror 

från Moore, Bea och Roberts (1993) som säger att för tankfartyg beror ca 80 % av olyckorna 

på human error.  

 

Rothblum (2000) definierar human error som ett felaktigt beslut, en felaktigt utförd handling 

eller bristen på handling. Sorensen (2002) beskriver human error som en osäker handling av 

en systemoperatör som, beroende på omständigheterna, kan leda till en allvarlig konsekvens. 

Det skiljs på aktiva fel där effekten märks på en gång och latenta fel vars konsekvens kan 

ligga gömd i systemet under en längre tid. Human error är dock enligt Sorensen (2002) ingen 

orsak utan endast en konsekvens av organisatoriska faktorer. Grech, Horberry och Koester 

(2008) uttrycker samma åsikt och säger att användandet av begreppet human error innebär 

att man ignorerar den komplexa interaktionen mellan människor och andra faktorer som leder 
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till systemfel och att man dessutom inte drar någon lärdom av olyckor på grund av human 

error om man inte specificerar den underliggande orsaken.  

 

Respondenterna är eniga om att begreppet human error kan anses vara för brett. Respondent 

1 säger att vill man dra det tillräckligt långt kan allting vara human error och att det behöver 

specificeras för att bli meningsfullt.  

 

Respondent 3 tycker också att det är ett komplicerat begrepp och berättar hur andra orsaker 

till olyckor syns i statistiken men att dessa på sätt och vis faller in i kategorin mänskliga 

faktorn. Detta är något de håller på att se över i sitt arbete med att koda olyckor för att 

förbättra sättet att definiera human error som orsak till olyckor.  

 

På frågan om risktagande kan vara en underkategori till human error svarar Respondent 4 ja 

och utvecklar sitt resonemang genom att säga att beskrivningen av vissa saker som human 

error är att förenkla sociala processer och olikheter i hur man uppfattar situationer. Det är 

många faktorer som spelar in och leder till misstag och även om det är enkelt att kalla det 

human error borde man analysera mer djupgående vad som gått fel. 

 

4.4 Konstant riskbedömning 

 

Goerlandt, Montewka, Kuzmin och Kujala (2014) pratar om moment inom sjöfarten som 

innebär konstant riskbedömning och tar upp hur Collision Alert Systems (CAS),där det mest 

förekommande är Automatic Radar Plotting (ARPA), fungerar som verktyg för att minimera 

risker men hur de på grund av bristande information kan hämma den egna riskbedömningen 

eller på grund av för mycket information, i det här fallet antalet alarm, göra att operatören 

missar något. Goerlandt et al. (2014) menar att ett riskminimerande verktyg här i sig blir ett 

riskmoment. Stöd för detta går att finna i Renns (1998b) resonemang om kognitiv dissonans 

som innebär att individen bortser från ny information om den är motstridig den tidigare tron om 

hur situationen ser ut. Slovic, Fischhoff och Lichtenstein (1982) för ett liknade resonemang 

där de menar att befästa värderingar påverkar hur nytillkommen information tolkas och när 

den således inte stämmer överens med ens redan befästa värderingar avfärdas den som 

irrelevant. Vidare menar Slovic (2000) att tillgängligheten av information riskerar att göra 

mottagaren likgiltig.  
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Respondent 1 tar i intervjun upp hur tillverkare av bryggutrustning i större utsträckning borde 

ha individens riskhantering i åtanke vid tillverkan och design. 

 

Respondent 2 håller med om att arbeten i stil med antikollisionsarbetet med ARPA kan ses 

som en konstant riskbedömning och menar att kriterier för hur detta arbete skall gå till är 

något som man både har med sig från skolorna och något som bestäms från rederiets sida. 

Kriterierna ser respondenten som extra viktiga för nya unga styrmän eftersom arbetet med 

riskbedömningar är en erfarenhetsfråga. 

 

Respondent 4 tycker att utbildningen i dessa moment bör ta upp riskbedömningar och vad för 

faktorer som kan påverka ens bedömning. Respondenten trycker på hur riskförståelsen kan 

skilja sig mellan olika individer och hur vissa är mer riskaversiva än andra. 
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5 Diskussion 

 

Nedan diskuteras den valda metoden och om ett annat metodval hade påverkat arbetet. 

Resultatet diskuteras också och kopplas till den teoretiska referensramen. De frågeställningar 

som ställts upp kommer här besvaras för att vara behjälpliga i uppfyllandet av arbetets syfte. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Anledningen till att valet inte föll på att göra en systematisk litteraturstudie var att den kan 

verka för begränsande inom ett område som sociologi, ur vilken den teoretiska referensramen 

är sprungen. Visserligen får det anses att ett mer systematisk tillvägagångsätt hade gjort 

möjligheten till replikering avsevärt större och samtidigt ökat generaliserbarheten om man ser 

till dessas innebörd i en kvantitativ andemening. Däremot menar Bryman (2008) att det inom 

kvalitativ forskning inte är intressant att generalisera sett till population, dessutom omöjligt, 

vad som dock är av intresse är att generalisera resultatet till teorin. Således menar Bryman 

(2008) att det är utifrån standarden på de teoretiska konklusioner, som artikulerats utefter den 

insamlade kvalitativa data, som måttet på generaliserbarheten skall mätas. 

Generaliserbarheten i detta arbete utgår ifrån vad Kvale (2014) benämner som analytisk 

generalisering, att utifrån resultatet göra försiktiga begrundanden om dess möjlighet att göras 

gällande för andra förhållanden med likartade förutsättningar. Detta kombinerat med att 

respondenterna kommer ifrån delvis skilda sociala miljöer, något som Bryman (1997) menar 

ökar generaliserbarheten för kvalitativa studier, gör att den för arbetet får anses ligga på en 

tillfredsställande nivå.  

 

Fler intervjuer med andra respondenter hade utan tvekan gett ett mer nyanserat resultat. 

Dock låg fokus initialt på litteraturstudien och tid och möjlighet att inkludera fler bedöms inte 

ha funnits. Strukturerade intervjuer i enkätform hade möjliggjort för ett avsevärt större antal 

respondenter men gett mindre djup i svaren (Bryman 2016). Dessutom krävde många av 

frågorna förklaringar och utfördes lämpligast i ett öppet samtal. Det strategiska urvalet gjordes 

som tidigare nämnts för att säkerställa erhållandet av expertkunskap samt för att ge bredd och 

variation i svaren. Grønmo (2006) menar att ett strategiskt urval är vanligast i kvalitativa 

studier och kan användas för att utifrån teoretiska värderingar göras gällande att vara 

applicerbar på en större population.  
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Analys av kvalitativa data och dess kvalitet är till stor del beroende av de som utför den (Fejes 

& Thornberg 2009; Grønmo 2006). Således finns det alltid en risk att objektiviteten påverkas i 

ett arbete som använder sig av kvalitativ analys. För att försöka hålla en så objektiv linje som 

möjligt genom arbetets gång användes forskartriangulering genomgående, något som 

Denscombe (2014) anser är ett bra sätt för att få bukt med eventuellt förutfattade meningar.  

 

Datamaterialet som ingår i arbetet är av hög kvalitet sett till att alla respondenter 

representerar för arbetet relevanta instutitioner med sakkunskap specifikt för sina områden, 

och all litteratur är av vetenskaplig karaktär där även de allmänt mest erkända riskforskarnas 

bidrag finns med. Således uppfyller den kraven för hög reliabilitet eftersom Grønmo (2006) 

menar att reliabiliteten hänger samman med arbetets utformning och om dess datainsamling 

genererar trovärdig data. Att avgränsningen initialt gjordes så bred som möjligt, för att få en 

heltäckande uppfattning av området individen och risk, verkar till att ge en god reliabilitet, då 

Grønmo (2006) menar att för att god reliabilitet skall erhållas måste det uteslutas att den data 

som läggs fram inte är ett resultat av slumpen eller författarnas subjektivitet. Däremot finns 

det alltid en möjlighet att författarnas begränsade erfarenheter i databassökning, i kombination 

med en begränsad tidsram resulterat i att för arbetet relevant data gått förlorad och därmed 

påverkat reliabiliteten i viss mån.  

 

Arbetets resultat är i linje med dess syfte, således uppfyller den kraven för vad Grønmo 

(2006) benämner god ytvaliditet. Den för detta arbete mest passande validitetstypen är vad 

Grønmo (2006) kallar kompetensvaliditet som innebär att man tittar på författarnas kompetens 

för datainsamling inom det föreliggande forskningsområdet. Arbetets kompetensvaliditet kan 

tänkas ha påverkats i viss mån av författarnas förkunskaper inom det breda ämnet risk. Dock 

har insamlandet av data genomsyrats av en i princip konstant revidering på grund av den 

kunskap som har erhållits under arbetets gång, något som enligt Grønmo (2006) stärker 

validiteten. För att kompensera för avsaknaden av kompetens användes de av Fejes och 

Thornberg (2009) tidigare nämnda metoderna för kvalitativ analys för att strukturera läsandet 

och tolkandet och därmed undvika att relevant kunskap gått förlorad. Dock ska det inte 

uteslutas att författare med en mer renodlad riskbakgrund hade kommit fram till ett annat 

resultat.  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

När man tittar på sjöfart och hur risk behandlas får man intrycket att risk precis som hos 

riskteknologerna anses som något objektivt. Forskningen inom ämnet är tämligen överens om 

att risk är subjektivt. Resultatet visade att individens riskuppfattning påverkas av en rad 

faktorer varav de flesta, som till exempel tidigare erfarenheter, är högst personliga. Walls 

(2010) teori om riskförståelse stöder detta och menar att den individuella riskförståelsen 

också kommer påverka hur individen hanterar risker. Individens riskförståelse är alltså något 

som alla branscher, sjöfarten inkluderad, borde ta hänsyn till.  

 

Säkerhetssystem som skapas utefter teknologiska riskanalyser bedöms av många forskare 

som otillräckliga just på grund av att hänsyn inte tas till individens riskförståelse. 

Respondenternas åsikter gick i denna fråga isär, de med koppling till sjöfarten ansåg att 

säkerhetssystemen görs med hänsyn till de som ska använda dem och att väl fungerande 

system inte möjliggör för bristande riskhantering. Respondenten med bakgrund i riskforskning 

menade däremot att individer kan få säkerhetssystem att fallera och att detta faktiskt sker. Om 

en gemensam riskbild för fartyget hade kunnat skapas hade detta kanske gått att undvika 

men även här råder delade meningar. Några forskare eftersträvar detta medan andra menar 

att det inte är genomförbart eller ens önskvärt. Det går dock att efter Walls (2010) teori dra 

slutsatsen att individens riskförståelse kommer påverkas av det sociala sammanhanget och 

att man i en sluten grupp på ett fartyg alltså borde kunna närma sig en någorlunda 

samstämmig riskbild.  

 

Resultatet lyfter fram en hel del kritik mot human error, begreppet anses för brett och att sätta 

det som anledning till en olycka leder i sig inte till någon förbättring. Arbetet med att nyansera 

detta begrepp visade sig ha påbörjats i Transportstyrelsens kodningar av olyckor. Om 

risktagande, som enligt två av respondenterna kan gå att se som en orsak till sjöolyckor och 

som av en tredje respondent kan vara en underkategori till human error, fått en egen kodning 

och synts i statistiken hade det säkerligen ökat medvetandet om den betydelse som risk har. 

Kunskap om riskkällor har som resultatet visat stor betydelse för hur risker hanteras och om 

risktagande blir en egen riskkälla borde sjöfarten vara mer benägen att arbeta med att 

förhindra det.  

 

Eftersom arbetet ombord består av moment som kan anses vara en konstant riskbedömning 

bör sjöfarten ta stor hänsyn till individens riskförståelse, något som i nuläget kanske inte görs i 
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tillräcklig utsträckning. Detta borde enligt respondenterna ske i större omfattning i alla led, från 

utbildning om risk i samband med att momenten gås igenom i skolan till bestämmelser från 

rederiets sida. Även tillverkarna av den utrustning som används ombord bör ha detta i åtanke 

under design- och tillverkningsprocess. 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka i vilken utsträckning sjöfarten bör ta hänsyn till 

individens förmåga att hantera risker och om denna hantering kan påverka säkerheten 

ombord. Resultatet har visat att behovet av denna hänsyn är stor och att det finns en rad 

områden där sjöfarten kan bli bättre på detta, inte minst eftersom att individens riskförståelse 

kan ha stor betydelse för säkerheten ombord och i värsta fall äventyra den. 
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6 Slutsats och fo rslag pa  vidare forskning 

Under arbetets gång har förståelse väckts för att risk i grunden är subjektivt men att detta inte 

alltid tas i beaktande. Sjöfarten har en tendens att se risk som objektivt och tar inte alltid 

tillräckligt stor hänsyn till individens riskförståelse. Att hantera risk som något objektivt kan 

leda till att sjöfarten går miste om värdefulla verktyg i arbetet med att säkerställa att olyckor 

inte sker. Det går inte att lita blint på säkerhetssystem om hänsyn inte tas till de som faktiskt 

skall upprätthålla dem. Att en bransch som berörs av risker på så många nivåer inte pratar 

mer om det som är viktigt, hur individen hanterar riskerna, är något som behöver förändras.  

 

Att finna forskningsmaterial som berör risk specifik för sjöfarten visade sig vara svårt och detta 

arbete har förhoppningsvis lyckats visa på ett hål i forskningen. Att det är ett ämne som 

sjöfarten hade gagnats av att studera närmre råder det inga tvivel om. Arbetet som redan 

utförs för att undvika olyckor är omfattande men denna del verkar inte ha getts stort utrymme. 

Walls (2010) teori om riskförståelse bör absolut gå att tillämpa på sjöfarten och kan ge insikt i 

hur individens riskförståelse påverkar sjöfarten samtidigt som sjöfarten påverkar individens 

riskförståelse. För att få ytterligare kunskap i ämnet vore det av intresse att undersöka hur de 

som arbetar till sjöss ser på sin egen roll i hanteringen av risker och säkerheten ombord.  
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Bilaga 1 - Sökschema 
 
Tabell 1. Sök i OneSearch. 

Sökord: Antal träffar Lästa abstrakt Lästa i fulltext Utvalda Böcker 

Risk research  1276449  0  0                      0

 AND 

Risk perception  45162  0  0                     0  

                              Risk  

 AND 

Perception  97883  2  2                    1 

Risk Analysis  1364384  2  2                    2 

Utvalda Böcker totalt:           3 

 

Tabell 2. Sök i DiVA. 

Sökord: Antal träffar Lästa abstrakt Lästa i fulltext Utvalda Artiklar 

     

   Risk research                                        3255 0                                                                0                       0 

              AND 

           Individuals                                      399                                                 15                                 0                      0 

              AND 

       Risk perception      21                                                     5                                                                0                     0       

      Riskförståelse       4                                                       4                                                                1                      1  

              

Utvalda artiklar totalt:           1 

 

Tabell 3. Sök i Google Scholar. 

Sökord:  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa i fulltext Utvalda Artiklar 

Risk perception  3110000  10  7                       2 

Risk perception theory 2560000  12  6                       1 

Risk analysis  3920000  9  4                       2 

Riskförståelse  82  7  3                       0 

Utvalda artiklar totalt:             5 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Här presenteras de övergripande teman som användes som grund för de 

semistrukturerade intervjuerna. 

 

Intervju 1 – Utredare Statens haverikommission 

Risktagande som orsak till olyckor – Tittar man efter det och går det att se? 

Risk som en del i human error – Human error-begreppet för brett? 

Säkerhetssystem och riskbedömning – Kan individen äventyra dem? 

 

Intervju 2 – Analytiker Transportstyrelsen 

Risktagande som orsak till olyckor – Tittar man efter det och går det att se? 

Risk som en del i human error – Human error-begreppet för brett? 

Säkerhetssystem och riskbedömning – Kan individen äventyra dem? 

Konstant riskbedömning – Moment i utbildningen? 

 

Intervju 3 - Riskforskare 

Säkerhetssystem och riskbedömning – Kan individen äventyra dem? 

Gemensam riskförståelse – Möjligt och/eller önskvärt? 

Risk som en del i human error – Human error-begreppet för brett? 

Konstant riskbedömning – Moment i utbildningen? 
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