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Förord 
Föreliggande arbete är en första delrapport i det av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(FORTE) finansierade projektet ”Service och säkerhet på passagerarfärjor – risktänkande och 
sammanhållning ur intendenturens perspektiv” (Dnr 2011-1004). Syftet med detta projekt är att 
undersöka intendenturpersonalens erfarenheter och föreställningar ombord på passagerarfärjor och 
om deras bakgrund, förutsättningar och arbete inom serviceinriktade yrken medför specifika 
förutsättningar för säkerhetstänkande och för att agera i säkerhetssyfte. 
 
I denna första rapport som är en litteratur- och dokumentstudie fokuseras den forskning som finns 
på detta område, existerande regelverk, olika aktörers definitioner och konstruktioner av 
intendenturpersonalen och deras roll i säkerhetsarbetet ombord på passagerarfärjor. Förutom FAS 
har arbetet med rapporten finansierats av interna forskningsmedel vid Högskolan Väst. 
 
Vi vill speciellt tacka deltagarna i seminarieserien kring säkerhet och risk vid Högskolan Väst och 
framför allt dess initiativtagare professor Marianne Törner samt Margareta Lützhöft, docent och 
maritim human factors-forskare vid Chalmers tekniska högskola för värdefulla synpunkter. För 
rapporten och dess eventuella brister ansvarar givetvis endast vi författare. 
 
Anders Persson har varit rapportens huvudförfattare. Margareta Ljung har författat delar av 
inledningskapitlet och kapitel 4: Forskning om passagerarsjöfart och säkerhet samt avsnitten om 
praktikgemenskaper (2.4) och kvinnliga sjöfarare (7.2). 
 
 
 
Trollhättan december 2014 
 
 
 
Anders Persson                                      Margareta Ljung 
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Safety and service staff on passenger ferries 
- a document and literature study 

 
 
 
Abstract 
Due to fatal accidents in the last three decades the safety of passenger ferries has been of central 
concern for ship owners and regulating authorities. New technology, regulations and education to 
improve the construction of ships and the capability of the crews to act in critical situations have 
been implemented. In this report we focus how one special category of personnel, the service staff, is 
integrated in the safety organisation and culture on board passenger ferries. We do this by studying 
research literature and a variety of documents issued by regulating authorities on the subject. An 
internet-based discussion among seafarers about who is considered to be a “real seafarer” is also 
analysed. Another topic discussed in the report is the everyday working conditions for the service 
staff and its impact on their health. By analysing statistical data it is shown that work-related 
accidents and sickness are far more common among this category compared to other seafarers. The 
main conclusion in the report is that research on and interest in the role of the service staff in the 
safety organisation and culture of passenger ferries is underdeveloped and weak.  Traditional strong 
hierarchies among seafarers and seafarers’ and other relevant actors’ views on who is considered to 
be a “real seafarer” may to some extent explain this situation. More research and more efforts to 
integrate this category in the concrete work to improve safety are therefore needed. 
 
Key words: Passenger ferries, service staff, safety organization, safety culture. 
 
 
Sammanfattning 
De ödesdigra färjekatastrofer som inträffat de senaste tre decennierna har inneburit att 
passagerafärjors säkerhet blivit en allt mer angelägen uppgift för rederier och myndigheter. Ny 
teknologi, nya regelverk och utökade utbildningsinsatser i syfte att göra fartygens konstruktion 
säkrare och förbättra besättningarnas förmåga att agera i kritiska situationer har implementerats. I 
denna rapport fokuserar vi hur en speciell personalkategori, intendenturpersonalen, integreras i 
säkerhetsorganisationen och kulturen ombord på passagerarfärjor. Vi gör detta genom att studera 
vad forskningslitteratur och olika dokument producerade av reglerande myndigheter har att säga om 
ämnet. En internetbaserad diskussion bland sjöfarare om vad det innebär att vara en ”riktig 
sjöfarare” har analyserats. Ett tema som diskuteras i rapporten är de vardagliga arbetsförhållandena 
för intendenturpersonalen och hur dessa påverkar deras hälsa. Genom en analys av tillgängliga 
statistiska data framgår klart att denna kategori är mer drabbade av arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomar än andra kategorier sjöfarare. Rapportens huvudsakliga slutsats är att forskningen om och 
intresset för intendenturpersonalens roll i säkerhetsorganisationen på passagerarfärjor är 
underutvecklad och svagt. Traditionella starka hierarkier bland sjöfarare och andra relevanta aktörers 
syn på om vem som är en ”riktig sjöfarare” torde till vissa delar kunna förklara varför det är så. Mer 
forskning och mer arbete för att integrera denna kategori i arbetet med att förbättra sjösäkerheten är 
därför nödvändigt. 
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Rapportens disposition 
I kapitel 1 presenteras en bakgrund till studien och dess problemområde samt redogörs för dess 
syften. 
 
I kapitel 2 behandlar vi översiktligt några teoretiska begrepp som är relevanta för att förstå risk- och 
säkerhetsarbete ombord på passagerarfärjor. Här diskuteras olika perspektiv på ”risk” och ”säkerhet” 
samt begrepp som ”säkerhetskultur” och ”säkerhetsklimat”. Detta är begrepp som är allt annat än 
oomstridda inom forskningen. Vi tar även i detta kapitel upp den av Weick och Sutcliffe lanserade 
teorin om High Reliability Organizations som kommit att utgöra något av en idealtyp för hur man 
kan hantera risk och säkerhet i organisationer som präglas av komplexitet och avancerad teknologi. 
 
I kapitel 3 presenteras det material rapporten bygger på och det perspektiv som vägleder analysen av 
detta.  
 
I kapitel 4 presenteras en översikt över forskning om risk och säkerhet till sjöss och då med fokus på 
passagerarfärjor. En slutsats är att denna forskning är av tämligen begränsat omfång, inte minst om 
man jämför med andra sektorer som t.ex. den civila flygtrafiken.  
 
I kapitel 5 ges en översikt över framväxten av internationella regelverk med syftet att reglera 
säkerheten vid passagerartrafik till havs. Vi har här koncentrerat oss på FN-organet IMO och i viss 
mån det arbete som skett inom EU. Debatten om säkerhet till havs handlar i de flesta fall om risker 
som rör fartygens säkerhet och som kan få fatala konsekvenser för många människor.  Sjöfolk möter 
emellertid i sitt vardagliga arbete risker som kan innebära skada för dem personligen. Detta gäller inte 
minst intendenturpersonal på passagerarfärjor.  
 
I kapitel 6 presenteras och kommenteras statistik över olycksfall och sjukdom i arbetet för denna 
personalkategori.  
 
I kapitlen 7-8 analyseras hur olika aktörer betraktar intendenturpersonalen och deras roll i 
säkerhetsarbetet. I kapitel 7 studerar vi hur man definierar ”sjöman” eller ”sjöfarare” i en 
internetdiskussion förd av människor som är eller har varit yrkesverksamma till sjöss. I detta kapitel 
studerar vi också hur man från statsmakternas sida tolkat intendenturpersonalens roll. I kapitel 8 
analyseras vilken vikt denna personalkategori tillmätts i utredningar av stora fartygsolyckor. En 
slutsats man kan dra utifrån dessa tre kapitel är att intendenturpersonalen av flera externa aktörer 
anses ha ringa inflytande och betydelse när det gäller säkerhetsarbetet till sjöss.  
 
I kapitel 9 summeras rapporten och dess centrala slutsatser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sjöfart, vare sig det gäller transport av gods eller människor, är ett av de ledande transportsätten i 
världen. Bara i Sverige transporterades år 2009 27,7 miljoner människor till och från landet med 
passagerarfärja (Sjöfartens årsbok 2010).1 Om ett handelsfartyg med dess olika funktioner för brygga, 
däck, maskin, intendentur och kommunikation med landsidan är ett komplext system så gäller detta i 
ännu högre grad en passagerarfärja. 
 
Den moderna färjetrafiken är framför allt att betrakta som en efterkrigstida företeelse och dess 
förutsättningar i Norden kan dels sägas ha byggt på den framväxande bilturismen, dels på det slopade 
passtvånget mellan de nordiska länderna i mitten på 50-talet (Hellstadius, 1992a).2 
 

Dess karaktär har dock förändrats väsentligt under åren, något som påverkat såväl fartygens 
utformning som arbetet och dess organisation ombord. Hellstadius (a.a.) urskiljde tre olika 
generationer passagerarfärjor som avlöst varandra fram till 90-talets början. När det gäller den första 
generationen låg tonvikten på transporten av passagerare (och bilar). Servering av mat och dryck var 
här mer en bisak. Detta kom dock snabbt att ändras. Den svenska samhällsutvecklingen med ökande 
levnadsstandard, expanderande privatbilism, förlängda semestertider (från tre till fyra veckor 1963 
och från fyra till fem veckor 1977) samt inte minst prisskillnader avseende livsmedel, alkohol och 
tobak mellan de nordiska länderna gynnade färjetrafikens utveckling (Lindström & Malmberg, 2010: 
208). På 70-talet kom en andra generation fartyg där fokus försköts mot vistelsen ombord. Dessa 
fartyg hade fler hytter och publika utrymmen i form av restauranger och barer. Till skillnad från 
tidigare epokers luxuösa kryssningsfartyg, var dessa publika utrymmen tillgängliga för alla 
passagerare. Man talade om det ”klasslösa” fartyget. Detta fokus på passagerarnas vistelse ombord 
accentuerades ytterligare när den tredje generationens färjor började tas i drift under 80-talet. Här 
fanns hyttplatser för i stort sett alla passagerare. Fartygen hade ett flertal restauranger, barer och 
kaféer och passagerarna kunde underhållas genom artistuppträdanden, levande musik, diskotek m.m. 
Konferensverksamhet blev ett viktigt inslag i färjetrafiken. Fartygen var inredda med utrustning och 
andra faciliteter som möjliggjorde konferenser så att passagerarna kunde kombinera arbete och nöjen 
ombord. I 90-talets början, vid tidpunkten för Hellstadius uppsats, menade hon sig även kunna 
urskilja en fjärde generation passagerarfärjor (Hellstadius, 1992a). Man började nu utforma fartygen 
arkitektoniskt så att de efterliknade stadsbilder med gågator eller gallerior med butiker och 
serveringar som kantar öppna genomgående stråk och en öppen rymd som sträcker sig flera däck i 
höjd. Från att ha stått i centrum har således transporten av passagerare fått en alltmer undanskymd 
roll och istället har deras vistelse ombord och upplevelse av denna blivit det primära i verksamheten. 
 
Den ovan beskrivna utvecklingen har naturligtvis medfört att antalet funktioner med syfte att ge 
passagerarna service har ökat och därmed att intendenturavdelningarna har utvidgats. Lindström och 
Malmberg (2010: s.209) skriver: 
 

                                                            
1 Som passagerarfartyg räknas enligt Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) fartyg som medför fler än tolv passagerare. 

Lindström & Malmberg (2010) urskiljer fyra olika huvudsakliga färjetyper utifrån vilken last fartyget är konstruerat att ha: 
passagerarfärjor, bilfärjor, lastfärjor och tågfärjor. Så kallade ropax‐färjor är fartyg som har större lastkapacitet men mindre 
passagerarkapacitet än konventionella passagerarfartyg med samma dimensioner. Färjor som inte fraktar fordon är 
passagerarfartyg (Lindström & Malmberg, 2010: 207). Genom bortfallet av tax‐free försäljningen på flera färjelinjer den 1 juli 
1999 och Öresundsbrons färdigställande år 2000 påverkades den svenska färjetrafiken drastiskt. År 1998 transporterades ca.39 
miljoner passagerare, 5 miljoner personbilar och 1,6 miljoner lastbilar i svensk färjetrafik (Sjöfartsverket, 1999: 10). 
  
2 Den första svenska bilfärjeförbindelsen öppnades mellan Göteborg och Fredrikshamn 1936 (Sjöfartens Bok, 2011a). 
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”Med färjetrafikens expansion förändrades medlemsstrukturen i de sjöfackliga organisationerna. 
Sjöfolksförbundet som fram till 1960-talet dominerats av däcksmanskapet fick nu en ny majoritet 
medlemmar med yrkesbeteckningar som cafeteriakassörska, kioskbiträde, servitris, bartender, 
kallskänka, hyttstäderska och flygbåtsvärdinna”. 
 
Även ansvarsbesättningen (däcks- och maskinpersonal) måste förutom ordinarie arbetsuppgifter vara 
beredda att ge olika former av service (information etc.) till passagerarna (Hellstadius 1992b, 
Hesselgren 1992). 

När det gäller svensk färjetrafik fanns det år 2010 35 olika färjelinjer som trafikerade åtta av våra 
grannländer med ett 60-tal fartyg. Dessutom tillkommer inrikestrafiken på Gotland (Lindström & 
Malmberg, 2010: s.210). 

Passagerarfartyg och deras organisation innebär särskilda krav beträffande säkerhet. I jämförelse med 
handelsfartyg tillkommer framför allt säkerhetstänkande, regler och rutiner som rör passagerarna 
ombord. Samtliga personalkategorier på en passagerarfärja ingår i fartygets säkerhetsorganisation. 
Det finns funktioner och särskilda grupper för att bekämpa bränder, utrymma fartyget, hantera 
livräddningsutrustning, livbåtar och flottar, sjukvård och upprätthållande av ordning. 
Intendenturpersonalen ingår vanligtvis i de grupper som ansvarar för utrymning och hanterandet av 
livräddningsutrustning etc. Kraven på besättningarnas kunskaper och färdigheter beträffande 
säkerhet har kontinuerligt skärpts. På Stena Lines hemsida kan vi läsa att all nyanställd 
ombordpersonal ska genomgå en tredagars säkerhetsutbildning som är anpassad till det fartyg de ska 
tjänstgöra på (www.stena.line.com).3 
 
Är man borta från arbetet ett halvår eller mer ska denna utbildning upprepas. En gång i veckan 
genomförs säkerhetsövningar på varje fartyg inom rederiet där olika olycksscenarier spelas upp. 
Minst två gånger per år genomför varje fartyg större övningar där man samverkar med 
räddningstjänst, kustbevakning, landbaserade helikopterförband och olika sjukhus. Stena Line är 
också anslutet till ett datasystem för rapportering av avvikelser, incidenter (”nära olyckor”) och 
olyckor i vilket 70 nordiska rederier ingår. Därigenom har man möjlighet att lära av varandras 
erfarenheter (www.stenaline.com/stena-line/stena-line-koncernen/sjos).  

Nya regler och direktiv kring säkerhet tillkommer och revideras fortlöpande på såväl nationell som 
internationell nivå. En väsentlig orsak till att The International Safety Management Code (ISM-
koden, se kapitel 5.5) antogs 1993 av FN-organet IMO (The International Maritime Organization) 
var det ökade antalet svåra fartygsolyckor som under 1900-talets senare decennier orsakade stora 
förluster i människoliv och en omfattande miljöförstöring. Världssjöfarten kom alltmer att hamna i 
en legitimitetskris, vilket påskyndade en samordning av det globala sjösäkerhetsarbetet. 
De två färjekatastrofer som ägde rum i nordiska farvatten under 90-talet, branden på Scandinavian Star 
och Estonias förlisning innebar att fokus från såväl nationella som internationella myndigheter alltmer 
kom att riktas mot säkerhet i färjetrafiken (Sjöfartsinspektionen 2001, Dunlop 2002, Lu & Yang 
2011). I en rapport om sjösäkerhetsutbildning (Landsort Maritime, 2004) konstateras att 
fartygsolyckor i nordeuropeiska farvatten varit drivande för den internationella regelutvecklingen 
medan de fler och ofta större olyckorna utanför Europa spelat mindre roll härvidlag. Samtidigt kan vi 
konstatera att de största färjekatastroferna under de senaste decennierna ägt rum i utomeuropeiska 
farvatten. År 1987 förliste den filippinska passagerarfärjan Dona Paz efter att ha kolliderat med ett 

                                                            
3 För liknande redogörelser över andra färjerederier som trafikerar svenska hamnar se: 

www.vikingline.com/sv/koncernen/sakerhet‐och‐miljö/sakerhet/ 
www.ttline.com/sv/Skandinavien/Om‐TT‐Line/Foretagsfakta/Miljo‐sakerhet/Sakerhet/ 
www.tallinksilja.com/sv/web/se/om‐oss/ 
www.destinationgotland.se/Om‐foretaget/Sakerhet‐ombord/ 
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tankfartyg. Enligt de första officiella uppgifterna hade hon ca. 1.500 passagerare och 60 
besättningsmedlemmar ombord. Senare uppgifter visar dock att passagerarantalet var väsentligt 
större. Det totala antalet omkomna har beräknats att överstiga 4 000. Ytterligare en stor färjekatastrof 
i utomeuropeiska farvatten inträffade 2006 då en egyptisk färja förliste i Röda havet. Här beräknas att 
minst 1.000 personer omkom (Lu & Tseng, 2012). För arbetet med att utveckla säkerheten i 
färjetrafik i utvecklingsländer se Lawson & Weisbrod (2005). I de utredningar som gjordes om 
Scandinavian Star och Estonia berördes något den roll intendenturpersonalen spelat och då framför allt 
i samband med utrymningen av fartygen (NOU 1991: 1A, Den för Estland, Finland och Sverige 
gemensamma haverikommissionen 1998). I båda fallen drogs slutsatsen att denna personalkategori 
spelat ingen eller mycket liten roll vid utrymningarna och att utbildning och förberedelser varit 
otillräckliga. 
 
Samtidigt, och inte minst med tanke på att de utgör majoriteten av ombordanställda, som 
intendenturpersonalen förutsätts att spela en viktig och aktiv roll i fartygets säkerhetsorganisation är 
deras inlemmande i en sådan inte oproblematisk. Etnografisk forskning har visat att det finns en 
skiljelinje mellan intendenturavdelningen och de båda driftsavdelningarna (däck och maskin) och att 
de senare i praktiken har tolkningsföreträde när det gäller frågor och beslut om säkerhet ombord 
(Eldh, 2004). Sådana skiljelinjer grundar sig på förekomsten av olika hierarkiska principer utifrån 
professionell tillhörighet, erfarenhet, genus, etnicitet o.s.v. och innebär att en gemensam 
”säkerhetskultur” d.v.s. gemensam förståelse för och inriktning av säkerhetsarbetet försvåras (Eldh 
2004). 
 

1.2 Rapportens syften 

Denna rapport utgör en förstudie inom ramen för ett större projekt som fokuserar hur 
intendenturpersonal på passagerarfärjor integreras i säkerhetsarbetet på fartyg och vilka hinder som 
kan finnas mot en sådan integration. Rapporten syftar till att ta fram översikter över: 

 
- Befintlig forskning på det aktuella området. 
- Relevanta teorier och begrepp för analys av insamlad data.4 
- Befintliga regelverk och kontrollfunktioner angående säkerheten på passagerarfärjor. 
- Forskning och data rörande arbetsmiljön för intendenturpersonalen ombord på 

passagerarfärjor. 
- En analys av hur man från olika aktörers sida definierat och konstruerat 

intendenturpersonalens roll och agerande i säkerhetsarbetet ombord. 
-  
Ytterligare ett syfte är att rapporten ska kunna användas inom utbildningar som fokuserar 
säkerhet och risker inom olika verksamheter, och då inte minst naturligtvis, inom sjöfart. 

 
2. Säkerhet i arbetsorganisationer 

2.1 Risk  

Risk är ett begrepp som vi stöter på i många sammanhang och enligt vissa sociologer har upplevelsen 
och hanterandet av risker blivit en central del av människors liv i det senmoderna samhället (Beck, 

                                                            
4 Här avses de data som samlas in inom ramen för det större projektet. Det huvudsakliga dataunderlaget kommer att utgöras av 

kvalitativa intervjuer med intendenturpersonal anställda på tre olika svenska rederier samt representanter för rederier, fackliga 
organisationer och Sjöfartsverket.   
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1992, Luhmann, 1996, Denney, 2005). Samtidigt som det för de flesta av oss känns intuitivt självklart 
vad risk innebär är emellertid begreppet svårt att definiera (Holton, 2004). Inom riskforskningen och 
samhällets riskhantering har det framför allt anlagts en objektivistisk syn på risker. 
Kunskapsteoretiskt bygger detta perspektiv på att risker är något som existerar oberoende av 
människors uppfattningar om dem. Det innebär vidare att man med hjälp av vetenskapliga metoder 
kan karakterisera och kvantifiera dem; identifiera orsak- verkans-relationer, negativa konsekvenser 
och beräkna sannolikheten för deras inträffande samt effekten av åtgärder för att förhindra dem 
(Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997: s.90). 
 
I detta perspektiv har experter tolkningsföreträde. Det krävs specialiserade kunskaper och avancerad 
teknisk utrustning för att identifiera risker och uppskatta deras omfattning. Allmänhetens 
varseblivning och värdering av risker skiljer sig ofta från experternas. I det objektivistiska 
perspektivet blir det därför en uppgift för riskforskare att undersöka hur och varför 
lekmannaföreställningar om risker uppkommer och skiljer sig åt från experternas. En inte sällan 
förekommande uppfattning är att lekmäns föreställningar ofta bygger på ofullständiga kunskaper 
och/eller irrationella grunder”the knowledge deficit thesis” (Persson & Welin, 2008). Genom att 
kommunicera expertkunskap till allmänheten är då förhoppningen att man ska kunna korrigera 
felaktiga föreställningar och beteenden.5  Det objektivistiska riskperspektivet har dock kritiserats bl.a. 
för att vara allt för teoretiskt och abstrakt vilket gör det föga tillämpbart i konkreta situationer. 
Sociologen Zygmunt Bauman hör till dem som menar att det finns en övertro på att matematiska 
modeller för att beräkna risker ska kunna hjälpa oss att undvika dem i verkligheten: 
 
”Låt oss emellertid slå fast att kalkylerbarhet inte betyder förutsägbarhet; vad som kalkyleras är bara 
sannolikheten för att något ska gå fel och olyckan slå till. Sannolikhetsberäkningar säger något 
tillförlitligt om verkningarnas spridning vid ett stort antal liknande handlingar, men är nästan 
värdelösa som prognosmedel när de tämligen illegitimt, används som vägledning vid ett specifikt 
företag. Sannolikhet erbjuder, även om den beräknas på ett högst seriöst sätt, ingen garanti för att 
farorna kommer eller inte kommer att undvikas i det här speciella fallet här och nu eller i det där fallet 
där och då”. (Bauman, 2007: s.17) 
 
Som ett alternativ till det objektivistiska riskperspektivet har sociologer hävdat ett 
socialkonstruktionistiskt sådant vilket utgår från aktörers egna definitioner av risker i konkreta 
situationer. Ett konstruktionistiskt perspektiv på risk avvisar såväl en renodlad objektivistisk 
riskuppfattning (utan att fördenskull förneka existensen av reella risker i bemärkelsen faror som kan 
orsaka olyckor) som en renodlad subjektivistisk dito, där individers riskuppfattningar ses som 
korrigerbara genom förmedlandet av expertkunskap. Van Nuffelen (2004) har utvecklat ett fruktbart 
perspektiv på hur risker kan uppfattas och konstrueras genom att bl.a. utgå från sociologen Pierre 
Bourdieus begrepp ”sociala fält”. Ett socialt fält utgörs av ett antal individer som innehar ett antal 
interrelaterade positioner (t.ex. intendenturavdelningen på en passagerarfärja). De olika individerna 
har handlingsmöjligheter som utgår från vars och ens unika habitus vilket utgörs av inlärda tanke- 
och handlingsmöjligheter från samtliga sociala fält (d.v.s. såväl inom som utanför yrkeslivet) där de 
innehar/innehaft positioner. Inom ett givet socialt fält finns det dock normer som formar ett för 
fältet mer eller mindre specifikt habitus vilket strukturerar de ramar inom vilka individerna uppfattar 
och handlar i verkligheten: 
 
”…to every field, a proper way of looking at the universe corresponds, creating the objects that are 
worth paying attention to”. (Van Nuffelen, 2004: s.2) 
 

                                                            
5 För en diskussion av människors upplevelser av risker och ”the knowledge deficit thesis” i samband med införandet av nya 

teknologier, se Persson & Welin (2008), kapitel 6. 
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Individens uppfattningar om risker är, således, i detta perspektiv, beroende av den position hon har i 
det sociala fält i vilket hon ingår och det habitus som predisponerar henne mot en viss 
verklighetsuppfattning. 
 

2.2 Säkerhet 

Inom forskning om risker och hur dessa ska hanteras är det vanligt att man gör en distinktion mellan 
vad som på engelska benämns ”safety” å den ena sidan och ”security” å den andra (i det svenska 
språket benämns båda dessa ”säkerhet”). Även om dessa begrepp kan överlappa varandra finns det 
skillnader som får konsekvenser inte minst för var man lägger tyngdpunkten i det praktiska arbetet 
för att skapa säkerhet i en organisation. Piètre-Cambacédès och Chadet (2010) pekar på att i 
diskussioner av ”safety” står olyckshändelser (icke intentionella och oväntade händelser) i centrum 
som orsaker till potentiella skadeverkningar av olika magnitud medan man beträffande ”security” 
refererar till avsiktliga handlingar i syfte att åstadkomma skada. Dessa forskare menar också att 
”safety” framför allt fokuserar svagheter inom ett system medan ”security” fokuserar hot mot 
systemet från dess omgivning. 
 
Som kommer att framhållas i rapporten har säkerhet i betydelsen ”security” kommit att betonas allt 
mer när det gäller transporter till sjöss av såväl gods som passagerare. När det gäller handelsfartyg har 
detta inte minst föranletts av den omfattande piratverksamhet som förekommer i vattnen runt 
Afrikas horn. För passagerartrafiken innebar terrorattentaten den 11 september 2001 och därpå 
följande händelser att denna aspekt av säkerhet blivit allt viktigare. 
 
Definitionerna av säkerhet ovan pekar på risker som gäller en organisation/ett fartyg som helhet. 
Samtidigt bör begreppet även inbegripa säkerhet för de individuella arbetstagarna i deras vardagliga 
arbete. När det gäller intendenturpersonal på fartyg pekar t.ex. Hansen, Nielsen och Frydenberg i en 
studie av arbetsolyckor till sjöss på att: 
 
”Galley and catering crew have many accidents while preparing food and serving it. Such an accident 
will in many cases make them temporarily unfit for food handling, but the accidents seldom cause a 
permanent disability”. (Hansen, Nielsen & Frydsberg 2002: s.90). 
 
Här är det sålunda fråga om små men frekvent förekommande olyckor som drabbar enskilda 
arbetstagare men som sällan ägnas någon store uppmärksamhet. I kapitel 6 kommer vi närmare att 
diskutera sådana olyckor och behovet av att vidga begrepp som säkerhet och säkerhetskultur till att 
även innefatta denna dimension av risker. 
 

2.3 Risk och intersektionalitet 

Sjöfararyrket har av tradition dominerats av män. Även om kvinnliga befattningshavare nu blivit 
vanligare såväl på brygga, som på däck och i maskin är den manliga dominansen fortfarande stark. 
Den moderna kryssnings- och färjetrafiken med sina stora intendenturavdelningar torde vara den 
form av sjöfart som mest avviker från detta mönster. Enligt statistik från Transportstyrelsen arbetade 
1 835 kvinnor och 1 699 män inom intendenturen på svenska fartyg år 2011 (Transportstyrelsen, 
2011: s.13). Även om andra fartyg än passagerarfartyg har intendenturfunktioner torde den stora 
majoriteten av de ovan redovisade arbeta på just passagerarfärjor. 
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på risk är detta intressant då mycket forskning på 
området funnit att genus har betydelse för hur risker uppfattas och hanteras (Olofsson & Rashid, 
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2011). I Eldhs (2004) etnografiska studie av livet ombord på en passagerarfärja visas hur män tar 
över hanterandet av säkerheten och exkluderar kvinnor från dessa delar av verksamheten. 
Därigenom menar Eldh, stärker de den maskulinitet som associeras med sjöfararyrket och 
reproducerar den rådande könsmaktsordningen. Andra traditionella sociala kategorier som klass, 
etnicitet och ålder påverkar emellertid också vår riskperception och samverkar sinsemellan. Olofsson 
och Rashid (2011) lyfter här fram ”the white male effect” som kunnat påvisas i flera, framför allt 
amerikanska studier. Resultaten från dessa visar att välutbildade vita män med höga inkomster och 
konservativa politiska åsikter tenderar att uppfatta risker och då inte minst miljörisker, som mindre 
allvarliga än kvinnor och människor av annan etnisk tillhörighet. I en egen företagen studie av 
svenska förhållanden kunde dock Olofsson och Rashid inte påvisa någon ”white male effect”, 
däremot att riskuppfattningar skiljde sig åt mellan infödda svenskar och invandrade. Att det inte 
fanns några större skillnader mellan män och kvinnor förklarades genom de jämlika förhållanden 
som råder mellan könen i Sverige jämfört med t.ex. USA. Att invandrade svenskar tenderade att 
betrakta olika risker som mer grava gavs följande förklaring: 
 
”People originating from Africa, South America, and Asia…do not have the same living conditions 
in Sweden as native people have. On the contrary, they face greater unemployment, poverty and 
segregation, which may well influence their view of risk and security in life. That said, it is important 
to emphasize that it is not “ethnicity” per se that is the explanatory factor here, but rather what it 
mediates: inequality, discrimination, and a number of other factors related to an ethnically stratified 
population”. (Olofsson & Rashid, 2011: s.1030). 
 
Det räcker sålunda inte med att stanna vid att låta enskilda sociala kategorier förklara skillnader i 
riskuppfattningar. Vi måste tränga bakom dessa och undersöka vad de innebär för individen i form 
av makt och underordning. Som individer återfinns vi också i flera av dessa kategorier som formar 
våra livschanser och styr våra uppfattningar om verkligheten. Detta kräver att vi i våra studier av 
människors riskuppfattningar anlägger ett intersektionellt perspektiv, d.v.s. ett perspektiv som 
innefattar hur flera olika hierarkiserande och diskriminerande maktordningar samverkar. 
 
Ett sådant perspektiv kräver också ett annat metodologiskt förhållningssätt än det som varit och 
fortfarande torde vara det gängse i studier av riskperception nämligen kvantitativa 
surveyundersökningar av samband mellan olika variabler. För att nå djupare kunskap om hur 
individers tillhörighet i såväl enskilda som flera olika sociala kategorier formar riskuppfattningar bör 
kvalitativa metoder vara bäst lämpade (Gustafson, 1998). 
 

2.4 Praktikgemenskap 

Ett begrepp som ligger nära det ovan förda resonemanget om sociala fält och intersektionalitet vilket 
är användbart för att studera hur organisationer hanterar risker är ”praktikgemenskap”. Arbetet med 
att skapa säkerhet i ett komplext sociotekniskt system som en passagerarfärja utgör, kräver en 
gemensam orientering, en praktikgemenskap (Wenger, 1998). Wenger som lanserat begreppet utgår 
från social inlärningsteori och lyfter fram fyra viktiga komponenter som är relaterade till varandra: 
meningsfullhet, praktik, gemenskap och identitet när han diskuterar inlärning på arbetsplatser. För att 
få en fungerande gemenskap som arbetar och fungerar måste alla känna delaktighet och engagemang. 
Delaktigheten förutsätter också att de inblandade delar föreställningar, uppfattningar och vissa 
värden, om hur livsvärlden är strukturerad och hur den fungerar i vardagen. Det är inte bara språket 
utan även symboliska handlingar, gester och sättet att handla och bete sig som skapar denna 
gemenskap där medarbetarna hyser ömsesidig tillit till varandra. Wengers teori tar också upp 
mekanismerna bakom de processer som både inkluderar och exkluderar olika medarbetare. 
Gemenskaper är inte bara homogena och samstämda utan kan även ha skarpa gränser mot 
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omgivningen och gränser inom gruppen (Sherman, 2005). Inom verksamheter där man är utsatta för 
fysiska risker upprätthålls gränserna ofta genom en diskursivt formad maskulinitet där egenskaper 
som mod, beslutsamhet och aggressivitet framhålls som särskiljande den egna gruppen gentemot 
andra (Barrett, 1996, Pacholok, 2009, Hale 2012). Genom sådana diskursivt formade gränser kan 
medarbetare som inte anses ha sådana egenskaper uteslutas från gemenskapen. Praktikgemenskaper 
är således värdefulla för en organisations effektivitet men de kan också motverka organisationens 
mål. 
 
Organisationsteoretikern Karl E. Weick (1987) har studerat de processer som leder till förändringar i 
praktikgemenskaper, det vill säga när en praktikgemenskap övergår från att vara harmonisk med 
balanserad öppenhet gentemot omgivningen till att bli sluten och stängd. Hur påverkar detta 
organisationen som helhet? Vad händer när det finns hierarkier mellan praktikgemenskaper och en av 
dessa dominerar på bekostnad av de andra? Hur kan överhuvudtaget olika praktikgemenskaper – 
t.ex. på en passagerarfärja – interagera på ett för organisationen i sin helhet, fruktbart sätt? Weick 
påtalar här vikten av att anta en variation av olika perspektiv för att stärka tillförlitligheten i 
organisationen framför allt ur säkerhetssynpunkt, men detta kan också överföras till större 
tillförlitlighet i flera avseenden rent generellt. Genom att intressera sig för varandras arbetsområden, 
att kommunicera över kategorigränserna och visa respekt för varandras kompetenser och färdigheter 
skapas enligt Weick (1987) större förutsättningar för en förbättrad säkerhet ombord. Enligt Weick 
möjliggör perspektivvariation att det skapas förutsättningar även för större delaktighet, motivation 
och tillfredsställelse hos besättningen. 

2.5 Säkerhetskultur och säkerhetsklimat 

Begreppet ”säkerhetskultur” är omdiskuterat och en rad olika definitioner förekommer såväl inom 
forskningen som i olika myndigheters regelverk angående säkerhet. Historiskt har begreppet sina 
rötter i den diskurs om kärnkraft och säkerhet som uppkom i samband med Tjernobylolyckan 1986. 
I de utredningar som gjordes av denna drogs slutsatsen att den orsakats av brister i 
organisationskulturen och personalens motivation. Utifrån dessa resonemang myntades begreppet 
”säkerhetskultur” som sedan kommit att stå i fokus såväl för myndigheters och företags försök att 
hantera risker, som forskningen om hur man bygger upp och underhåller en kultur som främjar 
säkerhet i olika verksamheter. (Cooper, 2000, Martínez-Córcoles et. al., 2011). Inom den maritima 
sektorn aktualiserades begreppet i och med passagerarfärjan Herald of Free Enterprise:s förlisning 1987. 
Från att sektorn tidigare haft en mer reaktiv inställning till olyckor implementerades nu en proaktiv 
filosofi baserad på begreppet säkerhetskultur vilket konkret manifesterades i den s.k. ISM-koden 
1993 (se kapitel 5) (Gill & Wahner, 2012). Definitionerna av begreppet säkerhetskultur varierar men 
gemensamt är att de (i likhet med kulturbegreppet i övrigt) refererar till en uppsättning gemensamma 
föreställningar, normer och värden som delas av en grupp människor och som utgör grunden för 
deras orientering och handlande i verkligheten. Så definierar t.ex. Richter och Koch (2004) begreppet 
”säkerhetskultur” enligt följande: 
 
”…the shared and learned meanings, experiences and interpretations of work and safety – expressed 
partially symbolically – which guide peoples’ actions towards risks, accident and prevention. Safety 
culture is shaped by people in the structures and social relations within and outside the organization”. 
(Richter & Koch, 2004: s.705). 
 
The International Maritime Organisation (IMO) lyfter fram följande som nödvändigt för att uppnå 
en god säkerhetskultur: 
 

- Recognising that accidents are preventable through following correct procedures and 
established best practice. 



14 

 

- Constantly thinking safety 
- Seeking continuous improvements. 
-  

Ett problem med begreppet “säkerhetskultur” är att det visat sig svårt att studera i empiriska 
undersökningar av konkreta organisationer (Guldenmund, 2007). En faktor som spelar in här är att 
de individer som ingår i organisationen ser och handlar utifrån en rad olika kulturella dispositioner 
som de erhållit utanför organisationen (jfr habitusbegreppet i avsnitt 2.1) Ett sätt att analysera 
säkerhetskultur är att kontrastera det mot ”säkerhetsklimat”. Dessa begrepp används ibland likvärdigt 
men det finns skillnader. Undersökningar av säkerhetsklimat innebär att man kan få en snapshot av 
en underliggande säkerhetskultur. Det handlar då om att i en grupp studera individernas 
gemensamma uppfattningar av policys, procedurer och praktiker till risk och säkerhet under en viss 
tid eller i speciella situationer. Säkerhetskultur är sålunda ett mer sammansatt begrepp som innehåller 
djupare och mer varaktiga dimensioner vilka reflekterar mer fundamentala antaganden och värden. 
Uttrycken av dessa kulturella element kan märkas genom den säkerhetspraktik som råder i 
organisationen och som reflekteras i säkerhetsklimatet. Säkerhetsklimat mäts ofta genom kvantitativa 
surveyundersökningar medan studier av säkerhetskultur kräver undersökningar av djupare slag som 
inkluderar hur medlemmarna inom en organisation interagerar för att forma en gemensam syn på 
säkerhet. 
 
Walker (2010) pekar på att det i vissa arbetsorganisationer går att urskilja ”motkulturer” direkt riktade 
mot ledningens försök att implementera ett visst säkerhetstänkande. Det kan då vara fråga om en 
reaktion mot föreskrivna beteenden som anses rimma illa med verkligheten. Arbetet, dess 
målsättning och hur det utförs (och måste utföras) i praktiken står i ett motsatsförhållande till sådana 
regelverk. Istället kan de uppfattas som strategier från ledningens sida att upprätthålla en 
legitimerande fasad utåt. Motkulturen bygger på ett underifrånperspektiv, på direkta och nära 
erfarenheter av arbetet och dess olika moment. Utifrån ett sådant perspektiv kan tvärtom, ett 
efterföljande av de från ledning och myndigheter föreskrivna säkerhetsreglerna uppfattas som direkt 
farligt. Walker exemplifierar här med att det många gånger obligatoriska kravet på att bära 
skyddsutrustning i vissa arbetssituationer kan skydda mot mindre allvarliga skador men samtidigt kan 
upplevas av bärarna att det minskar deras kontroll över situationen. Detta kan innebära långt 
allvarligare risker. Från arbetstagarnas sida menar man sig själva ha den erfarenhet och de kunskaper 
som behövs för att kunna bedöma när och vilka risker man kan ta för att arbetet ska flyta effektivt. 
 
I och med att motkulturens normer kan komma i konflikt med de officiella säkerhetsföreskrifterna 
måste de ”skyddas” mot kontroll ovanifrån. Konkret kan detta ta sig uttryck i att man följer de 
ovanifrån sanktionerade reglerna när individer från ledning (eller myndigheter) är närvarande men 
återgår till att följa motkulturens normer när man inte är utsatt för kontroll. I grunden står vi här 
inför en tillitsproblematik. Arbetarna känner inget eller litet förtroende för ledningens avsikter 
och/eller förmåga att identifiera och hantera de verkliga riskerna i verksamheten och ledningen hyser 
ingen tilltro till arbetarnas erfarenhetsbaserade förmåga att göra det samma.  
 

2.6 HRO:s 

Den amerikanske organisationsforskaren Karl E. Weick har i flera artiklar och böcker utvecklat 
begeppet ”high reliability organizations” (HRO:s) för att beteckna organisationer som präglas av ett 
tänkande som fokuserar säkerhet. Det rör sig då framför allt om organisationer vars verksamhet 
präglas av avancerad teknologi och där misstag kan få mycket stora konsekvenser som t.ex. 
kärnkraftverk och flygledning. Enstaka misstag kan i sådana organisationer resultera i katastrofer och 
måste därför till varje pris undvikas. Det innebär att en HRO till skillnad mot andra organisationer 
och företag i mycket högre utsträckning kan förväntas prioritera säkerhet framför effektivitet och 
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produktivitet (se t.ex. Sutcliffe, 2011) Tillsamman med Kathleen M. Sutcliffe lyfter Weick i boken 
Managing the Unexpected (2001) fram följande fem karakteristika för en HRO: 
 
Preoccupation with failure: Innebär att organisationen ständigt söker och uppmärksammar fel och 
störningar i verksamheten och då inte minst små sådana som tas för indikationer på att något 
allvarligare kan inträffa. Rapportering av fel och misstag och då även ”nära ögat” händelser 
uppmuntras och analyseras för att se vilka erfarenheter man kan dra från dem. 
 
Reluctance to simplify: I en HRO söker man inte enkla förklaringar till fel och misstag utan dessa 
analyseras utifrån hela systemets komplexitet. Detta kan t.ex. innebära att man inte nöjer sig med 
förklaringen att en enskild operatör gjort ett missgrepp p.g.a. ”den mänskliga faktorn” utan man 
söker vidare orsaker i arbetsorganisatoriska förhållanden o.s.v. 
 
Sensivity to operations: I en HRO är ledningens uppmärksamhet ständigt riktad mot den pågående 
verksamheten, ”vad som händer på golvet”, för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka anomalier 
och förebygga allvarligare konsekvenser. Weick och Sutcliffe (2001) menar att HRO:s skiljer sig från 
andra organisationer här då de senare ofta har ett mer strategiskt fokus riktat mot verksamhetens 
produkter. 
 
Commitment to resilience: Inget system är någonsin helt perfekt, fel och misstag kan inträffa. HRO:s 
strävar efter att möta detta genom att utveckla förmåga att tidigt identifiera avvikelse, begränsa dem 
och använda alternativa handlingsvägar för att få systemet att fungera. Det här kräver att de som 
arbetar med systemet har goda kunskaper om det, den teknologi som används och sina medarbetare 
och deras förmågor. 
 
Deference to expertise: Flexibilitet för att kunna hantera det oväntade innebär att en HRO tillåter 
förändringar i sina expert- och auktoritetsstrukturer när så är påkallat. I vissa fall uppträder problem 
som inte kan hanteras inom dessa strukturer men där annan tillgänglig kompetens inom 
organisationen kan utnyttjas. Det innebär att man är beredd att bortse från de befintliga hierarkierna 
och beslutsvägarna för att lösa problemet.  
 
HRO-konceptet är nu inte okontroversiellt. Marais, Dulac och Leveson (2004) har kritiserat det på 
en rad punkter. Bland annat menar man att HRO-forskningen har underskattat den konflikt som i de 
flesta fall föreligger inom en organisation mellan målet att skapa och vidmakthålla största möjliga 
säkerhet och det som är dess operativa mål, såsom att kostnadseffektivt sälja produkter, transportera 
passagerare o.s.v.  Här påpekas även att en av de organisationer HRO forskningen lyft fram som ett 
exempel, hangarfartyg, är missledande. Det är som författarna påpekar, inget större problem att 
prioritera säkerheten som första mål ombord på ett hangarfartyg i fredstid (vilket varit den 
förutsättning som gällt för studierna). I krigstid gäller dock andra förutsättningar då andra operativa 
målsättningar kommer in vilka med största sannolikhet innebär att säkerheten kompromissas. 
 
En annan fråga man bör ställa är i vilken grad HRO-konceptet måste genomsyra hela organisationen 
för att vara framgångsrik och i vilken utsträckning detta är praktiskt möjligt. Så har t.ex. ett 
hangarfartyg av idag tusentals besättningsmedlemmar vilka har mycket varierande arbetsuppgifter 
varav många har ringa anknytning med vad som traditionellt associeras med risk och säkerhet på ett 
örlogsfartyg såsom framförandet av fartyget, flygverksamheten och hanterandet av tekniskt 
avancerade vapensystem. En sådan fråga blir också relevant i vårt fall gällande passagerarfärjor. Är 
säkerhetstänkandet något förbehållet vissa praktikgemenskaper ombord eller ska det genomsyra hela 
arbetsorganisationen? 
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Marais, Dulac och Leveson ifrågasätter även tanken att säkerheten ökas genom att en organisations 
medlemmar tränas att självständigt kunna fatta beslut för att bemästra kritiska situationer. Tvärtom 
pekar man på att lokalt fattade beslut, som i sig är rationella och ändamålsenliga, kan få fatala 
konsekvenser om de fattas isolerade och utan hänsyn till andra komponenter i ett komplext 
sociotekniskt system. En händelse på en Stenafärja 1998 kan få illustrera denna problematik. På 
kvällen den 9 april, 1998, utbröt en häftig brand i en hytt på passagerarfärjan Stena Scandinavica under 
dess färd från Göteborg till Kiel. När den enligt plan avdelade brandgruppen (S1) närmade sig den 
aktuella platsen dök en för dem okänd rökdykare (F) upp och tog kommando över insatsen som 
kunde genomföras framgångsrikt. Det visade sig sedermera att den okände rökdykaren var en 
fartygsvärd som arbetade extra på Stenafärjorna. Han hade inte erhållit någon information om hur 
säkerhetsarbetet var organiserat ombord och hade därför handlat på eget initiativ. I sitt ordinarie yrke 
iland var han brandman och hade dessutom specialutbildning i RITS (Räddnings Insats Till Sjöss). I 
den utredning som företogs efter branden var man dock starkt kritisk till hans agerande: 
 
”F handlade i strid mot gällande rutiner när han på eget bevåg tog kommandot över de två 
rökdykarna ur S1. Oavsett att han var utbildad brandman och därmed hade de kunskaper som 
erfordrades för släckningsinsatsen strider det sätt på vilket han agerade mot gängse regler”. 
(Sjöfartsverket, 1998: s.9) 
 
Att agera i strid med en fastställd struktur (deference to expertise) kan alltså i sig innebära en risk 
genom att man skapar förvirring och desorganisation även om utfallet i den här refererade episoden 
var lyckligt. 
 
Marais, Dulac och Levenson pläderar istället för ett mer systeminriktat perspektiv på säkerhet där 
man inte lägger tonvikten vid uppfattningen av olyckor som resultatet av en händelsekedja av 
tekniska och mänskliga dysfunktioner: 
 
”Chain-of-events models encourage limited notions of linear causality and cannot account for the 
indirect, non-linear, and feed-back relationships common for accidents in complex systems”. (Marais, 
Dulac & Leveson, 2004: s.13) 
 
Istället bör sökarljuset riktas mot systemet som helhet och interaktionen mellan dess olika 
komponenter och dess externa omgivning. Det inbegriper mänskliga, tekniska, organisatoriska och 
samhälleliga komponenter. Inom sjöfarten är inte minst interaktionen med olika externa 
komponenter viktig att beakta. Hårdnande ekonomiska villkor innebärande bemanningsreduceringar, 
kortare lastnings- och lossningsstider (mindre tid i hamn) och utflaggning är faktorer som i hög grad 
kan påverka säkerheten ombord på det enskilda fartyget (Hjort, 2012). Växande internationella och 
nationella regelverk kan också påverka säkerheten både positivt men också negativt om de medför en 
svårhanterlig byråkrati för de befattningshavare som har ansvaret för att de efterlevs (se avsnitt 5.5). 
Det är också viktigt att understryka att i ett sådant systemperspektiv är säkerhet inte en statisk entitet 
som en organisation är i besittning av, utan något som hela tiden skapas och varierar i en dynamisk 
process. 
 
3. Metod och material 
Föreliggande rapport bygger uteslutande på publicerat material av relevans för de syften som 
presenterats i kapitel 1. Detta material har i sig en stor spännvidd. Beträffande tidigare forskning har 
vi sökt artiklar i vetenskapliga databaser. Internet utgör idag en rik källa till information (som dock 
måste utnyttjas mycket källkritiskt). Vi har använt denna för att söka information om de 
organisationer och regelverk som växt fram för att främja säkerheten till sjöss. Framför allt har vi 
utnyttjat det material som The International Maritime Organization (IMO) publicerar på sin hemsida. 
Offentliga utredningar (svenska), riksdagstryck finns idag sökbara och publicerade i riksdagens 
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databas (RIXLEX) i fulltext (fr.o.m.1990 och senare). Sådant tryck har utnyttjats i delar av rapporten. 
När det gäller haverirapporter har vi inskränkt oss till större olyckor som drabbat passagerarfärjor i 
nordiska farvatten från och med 1990 och framåt. I övrigt har artiklar och liknande från dagspress 
samt skildringar av sjöfararliv utnyttjats.  
 
Diskurser om säkerhet till sjöss fokuserar framför allt risker som rör fartygens säkerhet. I denna 
rapport vill vi även lyfta fram de risker som möter arbetstagaren som individ och den vikt man 
tillmäter dessa. Vi har därför använt av oss av statistik som redovisar förekomsten av arbetsskador 
och arbetssjukdom till sjöss. Utifrån ett rapporteringssystem som tillämpats fr.o.m. 2002, redovisar 
Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) årligen statistik över anmälda 
arbetsskador och arbetssjukdomar. Med arbetsskador avses olyckor och sjukdom som uppkommit 
som en följd av skadlig inverkan i arbetet. Här ingår även organiserad fritidsverksamhet i land, detta 
p.g.a. sjöfararnas speciella arbetsförhållanden. Som arbetssjukdom räknas besvär beroende på att man 
varit utsatt för någon form av exponering i arbetet och som först efter kortare eller längre tids 
inverkan manifesterar sig. Denna tidsrymd kan då omfatta flera år och besvären kan vara av såväl 
fysisk som psykisk art. Kodningen av materialet bygger huvudsakligen på rekommendationer från 
EU:s statistikkontor EUROSTAT. Vi har, för att få en bild av de ”vardagsrisker” 
intendenturpersonalen möter i sitt arbete, brutit ut de data som rör denna personalkategori ur de 
årliga redovisningarna och sammanställt dem i tabeller som sträcker sig över perioden 2002-2011. 
 
I delar av rapporten anläggs ett diskursanalytiskt perspektiv på hur olika aktörer definierar och 
konstruerar intendenturpersonalens roll i arbets- och säkerhetsorganisationen till sjöss. En diskurs 
kan med den franske idéhistorikern Michael Foucaults terminologi definieras som ”reglerad 
samtalsordning” (se bl.a. Foucault, 1993). Det handlar om socialt reglerade sätt att tala om ett 
fenomen, sanningsregimer innebärande auktoritativa försanthållanden om detta fenomen. En diskurs 
avspeglar makt- och underordningsförhållanden. Det är reglerat vem som får tala, i vilket 
sammanhang och hur man får tala. Det intressanta för oss är då inte bara att identifiera vad som hålls 
för sant och riktigt i diskursen om säkerhet på passagerarfärjor och vem/vilka som har företräde att 
göra sådana tolkningar och uttalanden utan också vad som inte sägs och vilka som utesluts eller 
förbigås i diskursen. I vårt material är det olika auktoriteter som uttalar sig såsom manliga sjöfarare, 
politiker och myndigheter med uppgift att reglera sjösäkerhet och utreda olyckor. Konkret fokuserar 
vi texter som producerats i tre olika sammanhang. Det första av dessa sammanhang utgörs av en 
internetdiskussion om vem som egentligen är att betrakta som ”riktig” sjöfarare och vad detta 
innebär. Denna diskussion fördes på Landgången.se som är en webbplats för sjöfarare med drygt  
3 000 registrerade medlemmar varav många har egen erfarenhet av att arbeta till sjöss. Den aktuella 
frågeställningen genererade 170 kommentarer vilka vi har gått igenom för att få en föreställning om 
hur man från ett ”inifrånperspektiv” definierar sjöfararrollen och hur man relaterar 
intendenturpersonalen till denna. 
 
Det andra sammanhanget är Sveriges riksdag och dess behandling av en fråga under åren 2006-2007 
som rörde lättnader i mönstringsförfarandet för en viss kategori av intendenturpersonal. Vi har här 
studerat hur man argumenterat i motioner, betänkande, debatt och proposition. Utifrån en sådan 
analys kan vi då få en uppfattning om hur man från politikers och statsmakternas sida definierar 
intendenturpersonalens roll i arbets- och säkerhetsorganisationen. 
 
Det tredje sammanhanget utgörs av utredningarna av tre fartygsolyckor som drabbat 
passagerarfärjor: branden på Scandinavian Star 1990, Estonias förlisning 1994 och kollisionen mellan 
Gotland och Gotlandia II, 2009. Centralt för oss att undersöka här är hur intendenturpersonalen 
beskrivs i haveriutredningarna och vilken roll de tilldelas och vilken vikt de tillmäts i 
händelseförloppens olika skeden. Det är också viktigt att i detta sammanhang notera och diskutera 
vad utredarna inte lägger vikt vid eller helt förbigår. Genom att analysera haveriutredningar erhålls ett 
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myndighets- och expertperspektiv som torde vara centralt när det kommer till den konkreta 
utformningen av säkerhetsorganisationen ombord. Det man kan förvänta sig är att där experterna 
lägger tonvikten kommer också rederierna att koncentrera sina ansträngningar och vice versa; det 
experterna lägger mindre vikt vid kommer också att ägnas mindre uppmärksamhet i verksamheten. 
 
4. Forskning om passagerarsjöfart och säkerhet 
Historiskt har forskningen om säkerhet och risker inom civil sjöfart framför allt fokuserat tekniska 
aspekter. Under senare år har den emellertid även kommit att omfatta mänskliga/organisatoriska 
faktorer även om denna forskning i jämförelse med vad som gjorts t.ex. inom flyget ännu får sägas 
vara i sin linda (Heatherington, Flin & Merns, 2006). Ser vi till den mer sentida svenska forskningen 
om arbete och säkerhet på fartyg har man ofta anlagt ett organisatoriskt eller socio-tekniskt 
perspektiv t.ex. Olofsson (1995), Hansson (1996), Stenmark (2000), Eldh (2004), Mårtensson (2006), 
Jense (2007), Lützhöft, Ljung & Nodin (2008), Lundh (2010). Den forskning som finns om 
”säkerhetskultur” och ”säkerhetsklimat” (två centrala, men omdiskuterade begrepp, se kapitel 2) 
inom sjöfarten har i huvudsak belyst traditionella yrkesgrupper som sjöbefäl (nautiker), däcks- och 
maskinpersonal (se t.ex. Hjort, 2012). Forskningen har framför allt gällt handelsfartyg men 
färjekatastroferna i slutet av 1980- och början av 1990-talet innebar att intresset även riktades mot 
passagerarfartyg. Inte minst har svenska forskare varit aktiva på detta område. Nedan refereras kort 
några studier som är av intresse för denna rapport. 
 
Eldh (2004) studerade genom intervjuer och deltagande observation hur kulturella och 
organisatoriska faktorer påverkar hanterandet av säkerhet på passagerarfärjor Studien indikerade en 
arbetsorganisation som präglas av starka hierarkier och gränser mellan olika yrkesgrupper.6 En 
slutsats var också att de försök som gjorts för att överbrygga dessa gränser sällan haft effekt. De 
snarare förstärkte, än motverkade, de föreställningar som olika yrkesgrupper haft om varandra. De 
hierarkier och gränser som fanns mellan grupperna fick också konsekvenser för arbetet med att 
skapa säkerhet ombord, menade Eldh. Däcks- och maskinpersonalen tenderade att betrakta 
intendenturpersonalen som mindre nyttiga för fartygets säkerhet då de ansågs sakna känsla för 
arbetet till sjöss. Den senare kategorin exkluderades också från diskussioner och kunskaper om 
rutiner och funktioner som de förra ansåg viktiga för fartyget. I och med detta kom de i en sämre 
situation för att kunna delta i och påverka säkerhetsarbetet. 
 
Ek och Akselsson (2005) studerade säkerhetskulturen ombord på sex svenska passagerarfartyg 
genom observationer av verksamheten ombord och frågeformulär till besättningsmedlemmar. 
Resultaten visade att det fanns skillnader mellan individers säkerhetstänkande beroende på vilken typ 
av fartyg man arbetar på och vilken placering man har i fartygets organisationshierarki. Dessa 
skillnader befanns dock vara små inom de personalkategorier som återfinns i intendenturen. Ek och 
Akselsson poängterar att bemanningen på en passagerarfärja är anpassad till säsongsvariationer 
(gäller då speciellt intendenturen) d.v.s. antalet passagerare. Denna flexibilitet i bemanningen 
återspeglas också i en flexibilitet i säkerhetsorganisationen. För enskilda besättningsmedlemmar 
innebär detta att man kan inneha olika positioner i denna organisation vid olika restillfällen. Detta 
lyftes fram som något positivt av de intervjuade besättningsmedlemmarna då det innebar att man fick 
ökad kunskap om säkerhetsorganisationen och stimulerades att tänka mer aktivt kring 
säkerhetsfrågor. 
 
Något som också framkom från besättningens sida var att man såg hanterandet av 
säkerhetsutrustning som en svag länk i arbetet. Faktorer som personalens ålder och fysiska kondition 
                                                            
6 Att arbetsorganisationen till sjöss präglas av starka hierarkier och gränser mellan olika yrkesgrupper brukar ofta förklaras med 

hänvisning till dess historiska rötter och traditioner (Aubert, 1968). Knudsen (2009) pekar emellertid på att den fortgående 
globaliseringen av sjöfartsnäringen med en hög omsättning av besättningsmedlemmar på fartygen gynnas av att det finns en 
tydlig, klart strukturerad och allmängiltig social organisation. 
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togs sällan i beaktande i organiseringen av säkerhetsarbete. Som exempel lyfter Ek och Akselsson 
fram, att en 64-årig servitris som hade problem med sina ben hade ålagts uppgiften att utrymma 
passagerarhytter vid en eventuell olycka. 
 
I dagens fartygsbesättningar blandas nationaliteter och kulturer i allt högre utsträckning, något som 
även gäller passagerarfärjor. En studie av intresse, trots att den utfördes huvudsakligen på 
bulk/containerfartyg, är Håvold (2005). Här studerades genom en enkätundersökning hur attityderna 
hos besättningsmedlemmar av skilda nationaliteter, anställda vid ett norskt rederi, förhöll sig till olika 
aspekter av begreppet ”säkerhetskultur”. Resultaten visade att det fanns nationella skillnader i 
attityder som bl.a. kunde relateras till om respondenterna tillhörde vad som beskrevs som en 
”individualistisk” respektive ”kollektivistisk” nationell kultur. 
 
Jense (2007) studerade arbete och säkerhet inom svensk ropaxsjöfart (d.v.s. färjor med större 
lastkapacitet men mindre passagerarkapacitet än konventionella passagerarfartyg) i internationell 
trafik genom bl.a. intervjuer med företrädare för rederier, myndigheter, fackorganisationer och 
besättningar. Jense hävdar att den traditionella distansen mellan drifts- och intendenturpersonal 
minskat och att det idag finns ett väl fungerande samarbete mellan olika befattningskategorier. Han 
menar att det senmoderna samhällets demokratiska utveckling också påverkat 
organisationsstrukturerna inom sjöfarten. Samtidigt lyfter han fram och diskuterar en rad för 
säkerheten problematiska punkter: 
 

- Bemanningsreduceringar, vilka enligt de intervjuade besättningsmedlemmarna inneburit 
otillräckligt sammanhållen arbets- och vilotid samt ett högre arbetstempo. Dessa förhållanden 
gäller enligt Jense, i hög grad intendenturpersonalen. 

- Ökande administrativa arbetsbördor bl.a. säkerhetsrelaterad dokumentation. Den ökade 
administrativa arbetsbelastningen innebär att det löpande arbetet i verksamheten riskerar att 
bli lidande. 

- Hög personalomsättning framför allt inom intendenturen. 
- Ökande andel okvalificerad personal. 
- Bristfällig introduktion och utbildning av ny ombordpersonal. 

 
Det här är faktorer som kan påverka säkerheten ombord negativt och som i hög grad berör 
intendenturpersonalen. 
 
Lu & Yang (2011) undersökte säkerhetsklimat/beteende bland besättningarna på taiwanesiska 
passagerarfärjor i en surveyundersökning. Studien visade att förekomsten/upplevelsen av ett gott 
säkerhetsklimat ombord och erhållen utbildning om säkerhetsfrågor samt anställningstid var positivt 
korrelerade med ett egenrapporterat säkerhetsbeteende. Egenrapporteringen samt det faktum att man 
hade ett betydande bortfall (ca.75 procent) begränsar dock de slutsatser man kan dra utifrån studien. 
Det är heller inte möjligt att dra några specifika slutsatser om intendenturpersonalen utifrån denna 
undersökning.  
 
En annan studie rörande säkerheten på taiwanesiska färjor utfördes av Lu & Tseng (2012). Här 
undersöktes olika intressenters (redare, passagerare m.fl.) syn på hur man ska åstadkomma säkerhet. 
Studien poängterar vikten av att besättningarna tränas i att hantera utrustning för brandsläckning och 
evakuering samt att kunna kommunicera med passagerarna. Det sistnämnda är också något som 
understryks i en studie av kryssningsfartyg (Lois et al., 2004). Även om kryssningsindustrin i vissa 
avseenden skiljer sig från färjetrafik har de många drag gemensamma vilka ställer specifika krav på 
besättningarna och då inte minst intendenturpersonalen: 
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”The fact that cruise ships carry large and diverse groups of people means that their officers, staff 
and crew need a clear understanding of human responses in emergencies and an ability to deal with 
crowds. The areas directly related to human behavior and crowd control might include the ability of 
giving clear and reassuring order, reducing or avoiding panic. In emergency situations, the key 
personnel…who has responsibility for the safety of passengers might lead and direct other people, 
assess the situation and provide an effective response and recognize specific behaviours of 
passengers and other personnel”. (Lois et al., 2004: s.107) 
 
Läget på utbildningssidan beträffande sjösäkerhet undersöktes i början av 2000-talet av företaget 
Landsort Maritime AB i samråd med bl.a Sjöfartsskolan i Kalmar och Chalmers Lindholmen 
sjösäkerhetscentrum inom ramen för VINNOVA:s forskningsprogram för ökad sjösäkerhet. I 
rapporten kan man läsa följande om intendenturpersonalen: 
 
”Sjömanskapet och säkerhetskompetensen är jämförelsevis begränsad hos den här personalgruppen. 
Man kan inte livbåtsutrustning, MES:ar, vet inte vad en linkastare är etc.7 Framför allt är branddelen 
otillfredsställande, även om personer ur denna personalgrupp sällan sätts i brandgrupper. Personer i 
gruppen kan ha andra starka sidor, t.ex. den förmåga att ”ta folk” som krävs i händelse av 
krissituation och utrymning”. (Landsort Maritime, 2004: s.37) 
 
Framför allt pekar man på att den sommarvikarierande intendenturpersonalen är den 
besättningskategori som har lägst kompetens ur säkerhetssynpunkt samtidigt som den tjänstgör 
under den tid på året då trafiken och belastningen är som störst.8 Samtidigt påpekar man även att de 
som utbildar sjöfarare i säkerhet tenderar att göra åtskillnader mellan drifts- och intendenturpersonal 
genom att utbildningsinsatserna gentemot de senare är mindre omfattande. Ser vi till internationella 
förhållanden menar Davy och Noh (2011) att utbildningen av sjöfarare och då inte minst i ledande 
befattningar fortfarande uppvisar brister och att den borde ha mer human factors-inslag: 
 
”Holistic courses that focus on practical maritime skills and which include more than just technical 
knowledge need to be implemented. For example, within the curriculum it is necessary to learn about 
different cultures, assertiveness, body language and conflict resolution”. (Davy & Noh, 2011: s.489). 
 
I en mastersuppsats framlagd vid universitetet i Stavanger undersöktes bl.a. genom intervjuer med 
besättningsmedlemmar hur såväl säkerheten som uppfattningar om denna förändrats sedan branden 
på Scandinavian Star (Påhlman, 2011). Här indikerades att övningarna som sker regelbundet ombord 
bör göras mer intressanta och realistiska. Det finns en risk att de blir slentrianmässiga och därmed 
uppfattas som ointressanta. Det underströks att det var viktigt att de gav utrymme för att lära genom 
att få göra misstag. För att göra övningarna mer realistiska föreslogs att de ska innehålla statister. Så 
kan man t.ex. låta besättningarna från systerfartyg agera passagerare. 
 
Problemet med att genomföra realistiska säkerhetsövningar är nu inget som är unikt för 
sjöfartssektorn. Andersson et al. (kommande) har studerat övningsverksamhet som genomförts av 
”blåljusorganisationer” (polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård). Erfarenheterna från deras 
studie bör vara relevanta även för sjöfarten. Forskarna pekar på att övningar för att vara 
meningsfulla, måste tillåta deltagarna att göra misstag för att de ska dra lärdomar utifrån dem. I 
många fall upplever deltagarna att övningarna främst har en kontrollerande funktion, d.v.s. syftet är 

                                                            
7 MES (Marine Evacuation System) utgörs av en nedåkningsslide/strumpa som fästs vid det nödställda fartyget och som avslutas 

i en flytande uppblåsbar plattform. Uppblåsbara livflottar kan sedan förtöjas vid plattformen för fortsatt evakuering. Linkastare 
är ett raketdrivet hjälpmedel för att få över bogsertåg eller liknande från fartyget till en räddningsbåt (Åkerblom & Boberg 
Gustafsson, 2012). 
8 Problematiken med att ge säsongsanställd intendenturpersonal nödvändig säkerhetsutbildning uppmärksammades även i en 

kanadensisk utvärdering 2007 av den operativa säkerheten hos BC Ferries (Morfitt, 2007). 
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att kontrollera att man har de färdigheter man förväntas ha. Detta bidrar inte till en lärandeprocess. 
Övningar kan också vara alltför standardiserade, inriktade på ett fåtal förväntade utfall vilket 
begränsar deltagarnas möjligheter att agera utifrån sina erfarenheter vid skarpa lägen. Forskarna 
påpekar också vikten av att övningar följs upp och att sådana uppföljningar bör ha karaktären av 
reflektion och diskussion snarare än utvärderingar av övningarnas utfall. 
 
Ett stort forskningsområde under de senaste decennierna med relevans för sjöfart och säkerhet har 
gällt uttröttning eller fatigue hos sjöfararna. Det finns inom forskningen ingen enhetlig definition av 
uttröttning men en gemensam dimension inbegriper ofta en försämring av den mänskliga 
kapaciteten. IMO:s definition av fatigue lyder: 
 
”A reduction in physical and/or mental capability as the result of physical, mental or emotional 
exertion which may impair nearly all physical abilities including: strength; speed; reaction time; 
coordination; decision making; or balance”. (citerat i Mårtensson 2006: s.148). 
 
Ett flertal publikationer om fatigue i sjöfart av både utländska och svenska forskare har blivit 
uppmärksammade. I Sverige har Lützhöft et al. (2010) och Leeuwen et al. (2012) publicerat forskning 
om problematiken kring fatigue. 
 
Fatigue eller uttröttning är heller inget som bara drabbar de traditionella sjöfararyrkena (brygga, däck 
och maskin). Även inom intendenturpersonalens arbetsområden märks en ökande arbetsbelastning 
till följd av hårdnande ekonomiska krav vilket medför att personal ur denna kategori kan drabbas av 
fatigue. 
Fatigue finns som Mårtensson (2006) påpekar även inom annan transportverksamhet som pågår 
dygnet runt. Sjöfarten skiljer sig emellertid från andra branscher genom att människor som arbetar till 
sjöss är bundna till sin arbetsmiljö dygnet runt och att det inte finns någon klar gräns mellan arbete 
och fritid. Andra faktorer som bidragit till ökad trötthet är komplexa arbetssituationer till följd av den 
tekniska utvecklingen och den ekonomiska konkurrensen. 
 
Utifrån ovanstående genomgång menar vi att den forskning som bedrivits om 
intendenturpersonalens roll i säkerhetsorganisationen på passagerarfärjor (och kryssningsfartyg) varit 
sparsam. Med tanke på hur denna näring utvecklats kvantitativt finns ett behov av att speciellt 
urskilja och fokusera denna personalkategori i den forskning som bedrivs om risk och säkerhet till 
sjöss  
 
5. Utveckling av regelverk och kontrollfunktioner 

5.1 Klassificeringssällskap9 

En institution med gamla anor i syfte att verka för säker sjöfart utgörs av klassificeringssällskapen. 
Dessa organisationer har en central roll i sjösäkerhetsarbetet då de kontrollerar ritningar, material och 
utrustningens kvalitet beträffande fartyg. Klassificeringssällskapen är av de flesta flaggstater 
auktoriserade för att representera myndigheterna för att kontrollera ett fartygs sjövärdighet, 
sjösäkerhet och miljöskydd. Om ett fartyg inte godkänts av ett auktoriserat klassificeringssällskap 
försäkras det inte av seriösa försäkringsbolag. Det utnyttjas inte heller av seriösa lastägare eller 
befraktare. Klassificeringssällskapen av vilka idag det finns ett 70-tal runt om i världen har en lång 
historia. Det första och förmodligen mest kända, Lloyds Register, grundades redan 1760. Avsikten 
var att ge olika intressenter som försäkringsagenter, befraktare och handelsmän en bild av fartygens 
konstruktion och kondition. Idag samarbetar de största klassificeringssällskapen i ”International 

                                                            
9 Framställningen om klassificeringssällskap bygger uteslutande på en artikel i Sjöfartens Bok (2011b). 
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Association of Classification Societies” (IACS) för att utveckla enhetliga regler samt förtydliga och 
tolka regler från International Maritime Organization (IMO). 
 

5.2 The International Maritime Organization 

Behovet av ett organ på internationell nivå för att utveckla och kontrollera säkerheten gällande civil 
sjöfart insågs av flera stater redan i början av 1900-talet. De första konkreta stegen mot etablerandet 
av ett sådant togs dock först efter andra världskriget. År 1948 hölls i FN:s regi en internationell 
konferens där en konvention om bildandet av The Intra-Governmental Maritime Consultative 
Organization (IMCO namnet ändrades 1982 till The International Maritime Organization, IMO) 
antogs. Konventionen trädde i kraft först 1958 och organisationen höll sitt första möte året därpå. 
Dess grundläggande uppgift finns uttryckt i konventionens artikel 1(a): 
 
“To provide machinery for cooperation among Governments in the field of governmental regulation 
and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping in international trade; to 
encourage and facilitate the general adoption of the highest practicable standards in matters 
concerning maritime safety, efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution 
of ships”. 
 
Det sistnämnda aktualiserades framför allt i och med olyckan med tankfartyget Torrey Canyon 1967 då 
120 000 ton olja läckte ut i havet. IMO vidtog efter detta en rad åtgärder för att förebygga och 
hantera utsläpp av föroreningar från fartyg. 
 
Genom åren har IMO tagit initiativet till en rad olika åtgärder för att öka säkerheten till sjöss (varav 
några behandlas utförligare nedan). På 70-talet utvecklade man ett globalt ”sök och räddningssystem” 
genom etablerandet av The International Mobile Satellite Organization (IMSO) varvid förmågan att 
utbyta information mellan fartyg sinsemellan och med land förbättrades avsevärt. I början av 90-talet 
introducerades The Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) för att effektivisera 
räddningsinsatser till nödställda fartyg. 
 
IMO består idag av representanter från 170 medlemsstater vilka utgör organisationens församling, 
dess högsta beslutande organ. Församlingen sammanträder vartannat år och utser då ett råd som är 
IMO:s exekutiva organ. Församlingen är också den instans som utfärdar rekommendationer till 
regeringar i säkerhetsfrågor rörande civil sjöfart. Under rådet finns fem kommittéer varav den 
viktigaste är The Maritime Safety Commitee. I denna arbetar man med frågor kring 
navigationshjälpmedel, konstruktion och utrustning av fartyg, hanterandet av farligt gods, 
säkerhetsorganisation o.s.v. Kommittén utarbetar också tillägg till olika konventioner som SOLAS 
(se nedan). 
 
IMO:s huvudkontor är förlagt till London och under dess generalsekreterare arbetar cirka 300 
personer. 
 

5.2.1 The International Convention for the Safety of Life at Sea 

The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) utgör idag den viktigaste 
internationella konventionen angående ett regelverk för säkerhet i civil sjötrafik. Den första 
versionen av denna konvention antogs redan 1914 som en reaktion på Titanic-katastrofen. Nya 
versioner har sedan kommit 1929, 1948, 1960 och senast 1974. Denna senaste version revideras 
kontinuerligt genom nya tillägg. Huvuduppgiften för SOLAS är att specificera minimistandarder ur 
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säkerhetssynpunkt vad gäller fartygens konstruktion, utrustning och handhavande. De flaggstater 
som skrivit under konventionen är skyldiga att tillse att fartyg under deras flagg uppfyller dess krav. 
De har också rätt att inspektera andra fartyg (vars flaggstater undertecknat konventionen) som 
anlöper deras hamnar om det finns rimliga skäl att anta att avvikelser från SOLAS föreligger (Port 
State Control). 
 

5.2.2 The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
(STCW) 

Denna konvention trädde i kraft första gången 1978 och antogs i en ny reviderad version av IMO 
1997. Konventionen föreskriver vilka krav som ska ställas på olika besättningskategorier vad avser 
minimiålder, erfarenhet till sjöss, utbildning och certifiering. I STCW:s femte kapitel beskrivs de krav 
som ska ställas på befattningshavare som har till uppgift att hantera passagerare i nödsituationer 
(IMO 2000). Här sägs bl.a. att dessa måste ha: 
 

-  utbildning i ”crowd management”. 
-  genomgått specificerad säkerhetsutbildning vilken ska inkludera färdigheter i att kunna 

kommunicera med passagerarna på relevant språk eller genom grundläggande engelska. 
-  färdigheter i att för passagerarna kunna demonstrera hur personlig livräddningsutrustning 

ska användas. 
- genomgått utbildning i ”mänskligt beteende” och krishantering. 

 
Landsort Maritime (2004) pekar på att man i utarbetandet av STCW-reglerna hämtat inspiration från 
säkerhetsarbetet inom off-shoreindustrin. Samtidigt framhålls de skillnader som finns mellan denna 
verksamhet och sjöfarten vad beträffar resurser för att åstadkomma säkerhet. Off-shoreindustrin har 
enligt rapporten väsentligt större möjligheter att åstadkomma verksamhetsnära utbildning och 
realistisk träning än vad som hitintills varit fallet inom sjöfarten (Landsort Maritime, 2004: 16). 
 

5.2.3 The International Safety Management Code 

Efter en rad allvarliga incidenter och olyckor till sjöss antog IMO 1993 The International Safety 
Management Code (ISM-koden) vilken utgör en del av SOLAS. Syftet med koden är att 
tillhandahålla internationella standarder för säker hantering (”safety management”) av fartyg och att 
förebygga föroreningar till sjöss. Med ”safety management” avses i koden att rederierna övergripande 
har att: 
 

1) Provide for safe practices in ship operation and a safe working environment. 
2) Assess all identified risks to its ships. 
3) Continuously improve safety management skills of personnel ashore and aboard ships, 

preparing for emergencies related both to safety and environmental protection. 
(www.imo.org/ourwork/humanelement/safetymanagement/pages/ismcode.aspx ). 
 

Dessa övergripande mål bryts i koden ner till sex funktionella krav som rederierna har att uppfylla: 
 

1. A safety and environment protection policy. 
2. Instructions and procedures to ensure safe operations of ships and protection of the 

environment in compliance with relevant international and Flag state legislation. 
3. Defined levels of authority and lines of communication between, and amongst, shore and 

shipboard personnel. 
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4. Procedures for reporting accidents and nonconformities with the provisions of this code. 
5. Procedures to prepare for and respond to emergency situations. 
6. Procedures for internal audits and management reviews.  

 
Koden specificerar vidare en rad punkter som berör ansvarsförhållanden, procedurer för att uppfylla 
kraven, hantera dokumentation och uppföljning m.m. Samtidigt poängteras följande i inledningen till 
dokumentet: 
 
”Recognizing that no two shipping companies or ship owners are the same, and that ships operate 
under a wide range of different conditions, the Code is based on general principles and 
objectives…The Code is expressed in broad terms so that it can have a widespread application. 
Clearly, different levels of management, whether shore-based or at sea, will require varying levels of 
knowledge and awareness of the items outlined” 
(www.imo.org/ourwork/humanelement/safetymanagement/pages/ismcode.aspx ). 
 
Detta innebär att koden medger en betydande tolkningsfrihet för enskilda rederier och stater att 
anpassa den till de förutsättningar som anses vara för handen i just deras fall, en tolkningsfrihet som 
ifrågasatts. 
 

5.2.4 Samarbete IMO – ILO 

IMO samarbetar med andra FN-organ på olika områden. En av de viktigaste organen man 
samarbetar med är ILO (The International Labour Organisation). Tillsammans med ILO har IMO 
bl.a. etablerat s.k. Joint IMO/ILO Ad Hoc Working Groups som arbetat med frågor rörande: 
 
“ - Liability and Compensation regarding Claims for Death, Personal Injury and Abandonment  of 
Seafarers 
- Fair treatment of Seafarers in the Event of Maritime Accidents. 
- Medical Examinations of Seafarers and Ships’ Medicine Chests”. (ILO, 2011). 
 
År 2006 antog en ILO-konferens The Maritime Labour Convention för att förbättra och 
standardisera sjöfarares arbetsförhållanden. Detta ansågs nödvändigt utifrån utgångspunkten att 
samtidigt som sjöfarten idag är en globaliserad företeelse så råder mycket olika villkor för sjöfarare 
beroende på olikheter i flaggstaternas regelverk. Denna konvention tar upp en rad punkter som bl.a. 
gäller: minimiålder för olika former av arbete, arbetstider, utbildning, löner och hälsovård. I juni 2012 
meddelade ILO att Sverige hade ratificerat konventionen. Detta framhölls som ett viktigt steg inte 
bara för att Sverige anses som en framstående sjöfararnation. Det påpekades att Sverige spelat en stor 
roll då konventionen utarbetades och att landet bidragit ekonomiskt till utvecklingsländer för att 
dessa ska kunna uppfylla konventionens krav. Genom SIDA tillhandahåller också Sverige två 
miljoner US dollar för att utbilda inspektörer och jurister som har till uppgift att kontrollera 
efterlevnaden av konventionen (ILO, 2012). 
 

5.3 EU 

De olyckor som drabbade passagerarfärjor och då framför allt Estonia, i nordeuropeiska farvatten 
under slutet av 80- och i början av 90-talet initierade en rad åtgärder från EU:s sida. Dessa regler 
gäller alla rederier som bedriver trafik med passagerarfärjor inom EU. År 2006 utsträcktes detta 
regelverk till att gälla i ett EU-land registrerade last- och passagerarfartyg som går i internationell 
trafik. Reglerna gäller även fartyg med annan flagg i trafik inom EU eller som utnyttjar en 
medlemsstats hamnar. År 1998 antog EU i linje med SOLAS direktiv specifika krav gällande 
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fartygens utformning, stabilitet, brandskydd och livräddningsutrustning. Detta direktiv har sedan 
modifierats ett flertal gånger för att avspegla SOLAS-konventionens utveckling t.ex. vad beträffar 
specifika krav avseende tillgänglighet för och information till passagerare med särskilda behov (t.ex. 
rörelsehindrade). Samma år, 1998, kom också ett direktiv som i enlighet med SOLAS kräver att 
rederierna ska registrera alla passagerare och besättningsmedlemmar inför resor som omfattar 20 
sjömil eller mera. 
 
Mot bakgrund av Estonia-olyckan slöt sju EU-länder samt Norge 1996 den s.k. 
”Stockholmsöverenskommelsen” vilken specificerar åtgärder för att förebygga den destabiliserande 
effekten av att vatten ackumuleras på ett ropax och ro-ro passagerarfartygs bildäck. Genom två EU-
direktiv 2003 har dessa åtgärder utsträcks till samtliga sådana fartyg inom unionen vilka går i såväl 
internationell som nationell trafik. 
 
År 2005 presenterade EU-kommission sitt tredje s.k. sjösäkerhetspaket vilket innehöll förslag till sju 
olika rättsakter; flaggstatsdirektivet, klassdirektivet, övervakningsdirektivet, 
hamnstatskontrolldirektivet, olycksutredningsdirektivet, förordningen om transportörens ansvar i 
samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar 
(passagerarförordningen) samt direktivet om redares skadeståndsansvar och finansiella säkerhet 
(ansvarsdirektivet). De sistnämnda direktiven syftar till att förbättra ersättningsskyddet till de 
passagerare som drabbas av skador till följd av olyckor till sjöss. Olycksutredningsdirektivets syfte är 
att effektivisera EU-ländernas olycksfallsutredningar och harmonisera dem med IMO:s regelverk 
(SOU 2009:90). 
 

5.3.1 Den europeiska byrån för sjösäkerhet 

Genom en förordning från EU-parlamentet och Europarådet inrättades 2002 EMSA (The European 
Maritime Safety Agency) eller som den benämns på svenska den Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 
Syftet med denna organisation är att ge EU.s medlemsstater och EU-kommissionen tekniskt och 
vetenskapligt stöd för att kunna tillämpa och utvärdera EU:s lagstiftning på sjösäkerhetsområdet. 
Mer specifikt består EMSA:s uppgifter i att bistå EU-kommissionen i arbetet med att utveckla och 
effektivt tillämpa EU:s lagstiftning när det gäller sjösäkerhet. Man ska härvid samarbeta med de olika 
EU-länderna för att organisera utbildningsinsatser, samla in data rörande sjösäkerhet och utforma en 
gemensam metodik för att utreda olyckor och analysera tidigare haveriutredningar 
(Europaparlamentet, 2002). 
 

5.4 Security 

Samtidigt som man genom tekniska förbättringar av fartygens konstruktion och utvidgad utbildning 
av deras personal försöker förebygga kända risker uppträder nya sådana. Sedan den 11 september 
2001 har risken för terrordåd kommit att stå i fokus för såväl det allmänna medvetandet som olika 
nationella och internationella ansträngningar för att hantera sådana hot. Terrorhandlingar är givetvis 
inget nytt men deras karaktär har förändrats, något som händelserna den 11 september illustrerade 
(Denney, 2005). Den ”nya” terrorismen är riktad mot specifika sätt att leva och de värderingar och 
samhälleliga institutioner som upprätthåller dessa. Denna terrorism är, med al-Qaida som 
paradigmatiskt exempel, global, gränslös, av nätverkskaraktär och teknologiberoende. Utifrån den 
tyske sociologen Ulrich Becks perspektiv, kan den ”nya” terrorismen, i likhet med många andra 
”nya” risker, betraktas som en produkt av den teknologiska utveckling som präglar det senmoderna 
samhället (Beck, 1992). Terrornätverk som al-Qaida utnyttjar och är beroende av modern 
informationsteknologi för att genomföra nödvändiga finansiella transaktioner och kommunicera 
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mellan nätverkets olika delar. Målen för aktionerna är ofta komplexa sociotekniska 
kommunikationssystem som flyg-, tåg- och sjötrafik, där en attack mot en enskild del kan få 
vittgående konsekvenser för systemet som helhet. Passagerarfärjor kan här utgöra ett tacksamt mål. 
 
”Principally attacks on ferries are easy to execute, have the potential to kill many people, are likely to 
capture significant media attention and can be exploited to visibly demonstrate a terrorist group’s 
salience and vibrancy”. (Greenberg et al. 2006: s.95) 
 
Passagerarfärjor är och har också redan utgjort mål för den ”nya” terrorismen. I februari 2004 
exploderade en bomb som gömts i en TV-apparat på en filippinsk passagerarfärja i Manila-bukten 
Dådet krävde över 100 människoliv. 
 
Från och med juli 2004 finns ett tillägg i SOLAS, the International Ship and Port Security Code 
(ISPS) vars syfte är att förebygga terrorhandlingar riktade mot hamnar och fartyg. Denna kod 
specificerar bl.a. en rad minimikrav vad beträffar säkerhetsarbetet gentemot terrorism på fartyg. Det 
skall för fartyg finnas en säkerhetsplan, en utsedd ansvarig säkerhetsofficer, rutiner för att övervaka 
och kontrollera tillgången till fartygets olika delar, passagerare och last samt att nödvändiga 
kommunikationskanaler finns tillgängliga om något inträffar (IMO, 2004), För att möta terrorhotet 
krävs nu inte enbart en beredskap inom den egna organisationen. Det är också viktigt att man 
utvecklar kommunikationskanaler och rutiner för att samverka med andra relevanta aktörer. Detta tar 
sig bl.a. konkreta uttryck i olika former av samverkansövningar. 
 
I september 2008 företogs en omfattande antiterroristövning i Stockholms skärgård med 
passagerarfärjan Silja Symphony som mål. Scenariot var att terrorister kapat fartyget och höll gisslan 
ombord. Tvåhundra specialutbildade poliser från sex länder, transporterade med snabbgående båtar 
och helikoptrar bordade färjan och fritog gisslan (Wagner, 2008). Denna övning var en del av ett 
samarbete mellan olika EU-länders antiterroriststyrkor, Atlas, som initierades av EU efter 
händelserna den 11 september, 2001.10  
 
Sammanfattningsvis, kan det konstateras att händelserna den 11 september 2001 och därefter, gett 
upphov till nya regler och krav på färjetrafiken. Samtidigt som man därigenom hoppas kunna 
förhindra terrorbrott innebär det nya belastningar för näringen. 
 
”…the institution of even minimal precautionary measures can have the effect of generating huge 
delays and backlogs” (Greenberg et al. 2006: s.96) 
 
Allvarligare än förseningar o.s.v. är emellertid ur säkerhetssynpunkt om den utökade arbetsbörda 
som läggs på ombordpersonalen för att åstadkomma ”security” innebär att deras förmåga att 
upprätthålla ”safety” kompromissas. 
 

5.5 Hur långt räcker regelverken? 

Sammanfattningsvis har det således, under de senaste två decennierna, skapats ett omfattande 
regelverk, såväl på nationell som på internationell nivå, i syfte att skapa säkerhet i färjetrafiken. 
Rederierna har svarat upp mot detta genom olika åtgärder. En har varit att rent tekniskt modifiera 
fartygen för att göra dem mer robusta, lättare och säkrare att utrymma o.s.v. Andra åtgärder avser 
organisationen ombord (och i land). Nya och utökade krav ställs på personalen och nya funktioner 
och rutiner med avseende på säkerheten inrättas. Knapp och van de Velden (2011) fann också i en 
                                                            
10 För information om Atlas se www.antyterroryzm.gov.pl/eng/antiterrorism/foreign‐cooperation/the‐european‐union/677. 
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studie omfattande drygt 49 000 observerade incidenter m.m. i hela världen under perioden 1977-2008 
att förändringar i regelverken var positivt korrelerad med en ökad säkerhet till sjöss. Främst gäller 
detta nyare fartyg, tank- och bulkfartyg. Här hade säkerheten förbättrats mer jämfört med 
passagerarfartyg och andra typer av lastfartyg. Författarna menar att en trolig orsak till detta är att de 
förstnämnda fartygstyperna är utsatta för en striktare kontrollverksamhet. 
 
Utvecklingen av regelverken har emellertid också mötts av kritiska röster. I en artikel i tidskriften 
FOKUS 2007 med den något provocerande rubriken ”13 år efter Estonia: Färjorna är fortfarande 
livsfarliga” pekar flera svenska experter på de brister som finns (Rossander, 2007).11 Dels går 
processen med att ta fram och implementera nya regler långsamt, dels lämnar de många gånger ett 
allt för stort tolkningsutrymme för rederier och enskilda stater att anpassa dem till vad man anser 
vara nödvändigt utifrån egna förutsättningar och behov. Framför allt lyfter artikeln fram 
svårigheterna med att implementera regler som innebär stora kostnader för rederierna vilket 
exemplifieras med den s.k. ”farfarsprincipen”: 
 
”Regelverken inom sjöfarten är i många avseenden tandlösa. När en ny säkerhetsregel införs påverkar 
den, i de allra flesta fall, inte annat än nybyggda fartyg. Principen kallad farfarsprincipen, innebär att 
när ett fartyg och dess säkerhetsutrustning en gång godkänts, gäller det fartygets hela livslängd. 
Redare har motsatt sig alla tankar på att som sker i flyget, tvingas bygga om äldre fartyg när det 
kommer bättre teknik” (Rossander, 2007). 
 
Samtidigt som regelverken kritiseras för att i vissa avseenden vara allt för tillåtande påpekas att de i 
andra, kan vara allt för detaljstyrande. Detta kan då medföra att t.ex. rederiernas initiativ för att 
förbättra säkerheten utöver vad regelverken kräver hämmas. En sådan kritik blir inte minst intressant 
mot bakgrund av det tidigare i rapporten förda resonemanget om säkerhetskultur och HRO:s. Den 
sistnämnda organisationstypen bygger ju på att alla delar i organisationen ska ta egna initiativ och 
arbeta för att förebygga olyckor och främja säkerheten. Även om regler naturligtvis är nödvändiga 
kan en allt för rigid utformning av dem hämma sådana initiativ och därmed stå i motsättning till 
grundtankarna i HRO-konceptet. 
 
Ytterligare en brist som uppmärksammades i Rossanders artikel är förmågan att kontrollera 
efterlevandet av befintliga regler. Det framhölls att det faktum att ett fartyg godkänts vid en 
hamnstatskontroll inte med automatik innebär att det uppfyller samtliga krav som regelverket ställer 
utan enbart att det som granskats håller en lägsta godtagbar standard. Tillgången på kompetenta 
inspektörer är här också en nyckelfråga. Enligt artikeln har den svenska sjöfartsinspektionen 
kritiserats för att inte ha tillgång till tillräckligt många kvalificerade inspektörer för att kunna 
genomföra de inspektioner som behöver göras (Rossander, 2007). 
 
I en mycket uppmärksammad och citerad artikel i American Journal of Sociology undersökte Meyer och 
Rowan (1977) organisationsförändringar vars uttalade syfte var att utveckla effektiviteten i 
organisationerna. De fann att dessa förändringar innebar just att organisationerna inrättade nya 
funktioner och rutiner framför allt på de ledande nivåerna. 
 
Förändringarna i sig, menade Meyer och Rowan, nödvändiggörs av att organisationerna för att 
överleva måste anpassa sig till de förväntningar och krav som existerar i det omgivande samhället. 
Dessa ”institutionaliserade regler eller myter” inkorporeras i organisationernas formella strukturer i 
form av nya funktioner och normer och legitimerar dem och deras verksamhet såväl gentemot det 
omgivande samhället, som de egna medarbetarna. Reglerna eller myterna som Meyer och Rowan 
                                                            
11 De experter som refererades till i artikeln var Per Fagerlund, skeppsbyggnadsingenjör och en av Sveriges främsta experter på 

Ro‐Ro konstruktioner, Thore Hagman, sjösäkerhetsforskare, Christer Lindvall, sjökapten och verkställande direktör på Sveriges 
sjöbefälsförening samt Göran Steen f.d. hovrättslagman och chef för sjöfartsinspektionen och Statens haverikommission. 
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föredrar att kalla dem, utgörs av i samhället institutionaliserade uppfattningar om vad som är 
eftersträvansvärt och hur man rationellt ska uppnå detta. Inte sällan finns det ett inslag av 
modetänkande i dessa uppfattningar. För att just uppnå det lärandemålet ska skolan använda sig av 
den och den pedagogiken. För att utvärdera effektivitet och lönsamhet ska företagen inrätta specifika 
funktioner som använder sig av den eller den evalueringstekniken. Reglerna eller myterna kan också 
ta sin form i lagstiftning som t.ex. arbetarskyddslagen vilken då kräver att företag och organisationer 
följer vissa föreskrifter och har vissa funktioner inrättade för att främja säkerheten. Om man inte 
anpassar organisationen efter dessa såväl informella som formella regler kommer förtroendet från 
både omvärlden och de egna medarbetarna att brista. Organisationerna är alltså tvingade till 
anpassning för sin fortlevnad. 
 
Problemet som Meyer och Rowan lyfter fram är emellertid, att det sällan finns något enkelt 
urskiljbart samband mellan de strukturer man inrättar för att anpassa organisationen till omvärlden 
och dess krav och de effekter man förväntar sig uppnå med dessa. I många fall utmynnar 
regelföljandet i ett rituellt beteende som man måste genomföra men vars betydelse för t.ex. 
säkerheten kan ifrågasättas. 
 
Till sjöss har utvecklingen av regelverken avseende säkerhet framskridit samtidigt med att 
besättningarna bantats ned mot bakgrund av den teknologiska utvecklingen och ekonomiska krav. 
Detta har inneburit att den administrativa bördan, inte minst i form av pappersarbete, i vilken 
hanterandet av säkerhet utgör en betydande del, för befattningshavare i befälspositioner ombord har 
ökat kraftigt. Knudsen (2009) hävdar att särskilt erfarna sjöfarare är negativa till denna utveckling 
som de anser stå i motsättning till användandet av sunt förnuft, erfarenhet och professionell 
kunskap. 
 
Den här inställningen konfirmeras i en kvalitativ studie av hur landbaserade rederitjänstemän 
respektive sjöfarare ser på implementeringen av ISM-koden (Bhattacharya, 2012). För sjöfararna 
(befälen) innebar denna implementering en utökad arbetsbörda i form av ifyllandet av blanketter, 
rapporter etc., något som gick ut över det reella arbetet att skapa säkerhet ombord. Detta arbete 
grundades då på sjöfararnas egna erfarenheter och därigenom förvärvade expertis. För de 
landbaserade tjänstemännen handlade det dock om att genom övervakning och kontroll försäkra sig 
om att föreskrivna regler och rutiner efterföljdes av sjöfararna. Brister i detta efterföljande ansåg de 
bero på sjöfararnas okunskap och ignorans. Bhattarcharya pekar på att dessa skillnader i synsätt på 
ISM-koden visar på en misstro från sjöfararnas sida gentemot den landbaserade organisationen och 
bristen på möjligheter att utöva inflytande över de egna arbetsförhållandena. I grunden hävdar 
Bhattacharya att denna misstro och bristerna har sin rot i de osäkra anställningsförhållanden som 
präglar en stor del av den nutida världssjöfarten. 
 
6. Vardagsrisker och deras konsekvenser 
Risker till sjöss handlar inte bara om omständigheter som hotar hela fartygets säkerhet. Sjöfarare 
utsätts i sitt dagliga arbete för risker som kan få mer eller mindre allvarliga och långsiktiga 
konsekvenser för dem personligen. Den nedåtgående trend beträffande skador och sjukdom som 
kännetecknat arbetslivet generellt har inte i samma utsträckning gällt sjöfarten Att arbeta till sjöss har 
alltid varit och är fortfarande en riskabel sysselsättning (Nielsen & Roberts, 1999, Bloor et al, 2000, 
Roberts & Marlow, 2005, Bloor 2011). 
 
Ovanstående förhållanden gäller även den nutida svenska sjöfarten och som framgår av den statistik 
som kommer att redovisas i detta kapitel är intendenturpersonalen en utsatt grupp vad beträffar 
skador och långvarig sjukdom som man ådragit sig i arbetet. 
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Tabell I. Antal anställda inom svensk sjöfart och totalt antal anställda inom intendentur samt anmälda arbetsolyckor 
under åren 2002‐2011 (Källa: Transportstyrelsen) 
 

År 
Totalt antal 

anställda 

Varav inom 

intendentur 

Totalt antal anmälda 

arbetsolyckor 

Varav inom 

intendentur 

2002  1 3789  4 689 207 88 

2003  1 3337  4 385 218 106 

2004  1 3450  4 538 200 112 

2005  1 3268  4 632 212 111 

2006  1 3391  4 656 235 120 

2007  1 3449  4 997 190 118 

2008  1 3225  4 824 135 80 

2009  1 2250  3 974 192 98 

2010  1 1268  3 393 202 146 

2011  1 1227  3 534 178 100 

 

 
Som framgår av ovanstående tabell har det totala antalet anmälda arbetsolyckor per år bland sjöfarare 
legat ganska konstant under 2000-talets första decennium. Relaterat till den förvärvsarbetande 
befolkningen generellt är frekvensen hög och statistiken visar i motsats till denna kategori ingen 
avtagande tendens (Hult, 2012). Vi kan också notera att arbetsolyckor bland intendenturpersonalen 
utgjort hälften eller mer än hälften av de årligen anmälda fallen samtidigt som man utgjort mindre än 
hälften av den totala personalstyrkan till sjöss. Anmärkningsvärt är också att olycksfrekvensen, 
tvärtemot vad som borde förväntas, inte minskat utan ökat under åren 2009 och 2010 samtidigt som 
antalet personer registrerade i kategorin intendenturpersonal drastiskt minskat under denna 
tidsperiod. Anledningen till denna minskning var ett politiskt beslut att undanta intendenturpersonal i 
s.k. ”inre fart” från kravet på mönstring (se avsnitt 7.3). 
 
Det är framför allt anställda i de yngre ålderskategorierna intendenturpersonal som drabbas av 
arbetsolyckor vilket framgår av nedanstående tabell. En förklaring skulle kunna vara att det är ur 
dessa kategorier som den säsongsvikarierande personalen, d.v.s. de med minst erfarenhet av att 
arbeta till sjöss rekryteras. 
 
 
Tabell II. Antal arbetsolyckor/100 anställda intendenturpersonal inom olika åldersintervall år 2011 (Grunddata, 
Transportstyrelsen, 2011) 
 

Ålder  20‐24 25‐34 35‐44 45‐54  55‐64

Antal arbetsolyckor/100 anställda  8,0  3,3 2,9 2,4  1,0

 
 

Kvinnor utgör som tidigare framhållits majoriteten av de intendenturanställda på passagerarfärjor. De 
är också i majoritet vad avser arbetsolyckor vilket framgår av tabellen nedan. 
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Tabell III. Antal anmälda arbetsolyckor bland intendenturpersonal under åren 2002‐2011 fördelat på kön (Källa: 
Transportstyrelsen 
 

År  2002  2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

Män  36  40  49  56 55 33 33 48 74  48 
Kvinnor  52  66  63  55 65 85 47 50 72  52 

 
 
Denna bild gäller även antalet anmälda arbetssjukdomar d.v.s. besvär till följd av längre eller kortare 
exponering för riskfaktorer som manifesterar sig på längre sikt. 
 
 
Tabell IV. Totalt antal anmälda fall av arbetssjukdom bland anställda inom svensk sjöfart samt för anställda inom 
intendenturen fördelat på kön under åren 2002‐2011 (Källa: Transportstyrelsen) 
 

År  Totalt antal 
anmälda fall 

Varav inom 
intendenturen 

Varav män Varav kvinnor 

2002  85 45 19 26 
2003  60 29 9 20 
2004  66 36 11 25 
2005  71 38 19 19 
2006  44 24 9 15 
2007  38 16 3 13 
2008  25 12 6 6 
2009  38 22 12 10 
2010  42 35 13 22 
2011  23 10 1 9 

 
 
Det finns relativt få studier av kvinnliga sjöfarares utsatthet för olika hälsorisker, ett förhållande som 
då inte minst gäller kvinnor som arbetar inom fartygens intendentur. I en dansk studie av 
arbetsrelaterad mortalitetsstatistik (Hansen & Jensen, 1998) fann man att kvinnliga sjöfarare generellt 
uppvisade högre arbetsrelaterad dödlighet än kvinnor som arbetade i land. Framför allt löpte 
kvinnliga sjöfarare större risk att dö i olyckor, lungcancer och hjärtsjukdomar. De två sistnämnda 
dödsorsakerna tillskrevs en hög tobakskonsumtion bland dessa kvinnor. Tobakskonsumtionen som 
riskfaktor för kvinnliga sjöfarare lyftes också fram i en tidigare finsk studie av cancerincidens hos 
sjöfarare (Pukkala & Saarni, 1996). 
 
När det gäller kvinnor som arbetade i intendenturen uppvisade de i Hansens och Jensens (1998) 
studie ungefär samma förväntade dödlighet som den danska kvinnliga yrkesarbetande befolkningen 
generellt. En övergripande slutsats som Hansen och Jensen (1998) drog var att kvinnliga sjöfarare 
syntes anamma den risktagande och i vissa stycken ohälsosamma livsstil som präglade de manliga 
sjöfararna. Det fanns dock undantag. Inga dödsfall bland kvinnliga sjöfarare hade under den 
studerade perioden, registrerats p.g.a. alkohol- eller drogmissbruk. 
 
I en senare dansk studie undersöktes orsaker till att sjöfarare fått vårdas på sjukhus p.g.a. 
arbetsrelaterad ohälsa (Hansen, Tüchsen & Hannerz, 2005). Här fann man att framför allt 
intendenturpersonalen var drabbad av olika gastrointestinala problem, något man menade kunde 
reflektera livsstilsfaktorer som alkohol- och tobaksbruk samt det faktum att intendenturpersonalen 
ofta arbetar sena kvällar och nätter. Det ohälsomönster man fann bland intendenturpersonalen 
överensstämde med motsvarande mönster i den landbaserade danska hotell- och 
restaurangbranschen. 
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Gällande kvinnliga anställda inom intendenturen skriver man: 
 
”The female seafarers in this study, mainly consisting of women employed in the catering 
departments and the gallery, approach the poor profile of the majority of the male seafarers with a 
high risk of hospitalisation due to lifestyle and also external causes”. (Hansen, Tüchsen & Hannerz, 
2005: s.149). 
 
Här är det alltså på sin plats att ställa frågan om detta egentligen rör sig om en anpassning till en 
manlig livsstil som präglar sjöfararlivet eller om det handlar om en livsstil som präglar hotell- och 
restaurangbranschen i stort. 
Ser vi till orsakerna till arbetsolyckor bland intendenturpersonalen framträder följande bild. 
 
 
Tabell V. Orsaker till arbetsolyckor bland intendenturpersonal under åren 2002‐2011 (Källa: Transportstyrelsen) 

Orsak  Antal

Fall av person  260

Ras, fall, bristning av material  52

Förlorad kontroll över maskin  23

Förlorad kontroll över fordon, transportmedel 80

Förlorad kontroll över handverktyg, redskap 74

Förlorad kontroll över hanterat föremål 173

Läckage, utströmning  35

Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning 86

Kroppsrörelse med fysisk överbelastning 202

Fysiskt våld, övergrepp, traumatisk upplevelse 53

 
 
Som framgår av ovanstående tabell utgör olika former av belastningsskador och fallolyckor en stor 
del av de anmälda arbetsskadorna. Detta var också faktorer som lyftes fram av en representant för 
Seko sjöfolk, Karl-Arne Johansson, i en diskussion av det pågående arbetsmiljöarbetet till sjöss i 
Sjöfartens arbetsmiljönämnds nyhetsblad Sannytt, 2008: 
 
”Jag har under åren också oroat mig för den dåliga arbetsmiljön i färjetrafiken och då tänker jag mest 
på cateringpersonalen. På de flesta färjor jag besökt använder man sig av storpack när det gäller vin, 
mjölk, läsk, mjöl m.m. och en förpackning brukar rymma 20 liter eller mer. Problemet är att det ofta 
är kvinnor som ska lyfta dessa förpackningar ombord och i en färja är ofta arbetsstationen tillverkad 
efter fartygsbygget. Detta gör att den allt för ofta är placerad på ett oergonomiskt ställe. Detta leder i 
sin tur till att de som arbetar på dessa arbetsplatser riskerar att få problem med nacke och axlar med 
långa sjukskrivningar som följd. Fallskydd är något som också ofta glöms bort vid byggnation av nya 
fartyg”. (Johansson, 2008: s.4). 
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Som framhålls i citatet är det också den här typen av skador som kan leda till kroniska besvär och 
därmed långvarig sjukfrånvaro, något som klart indikeras i tabellen nedan: 
 
Tabell VI. Orsaker till arbetssjukdom bland intendenturpersonal under åren 2002‐2011 (Källa: Transportstyrelsen) 
 

 
Orsak  02 

 
03  04  05  06  07  08 

 
09 

 
10  11 

Belastningsfaktorer  34  21  26 26 14 12  7   9  19   6
Kemiska/biologiska ämnen  3     4  1 6 3 3  3    ‐  7   3
Buller  4  1  1 2 ‐    ‐  1    1  2  ‐
Sociala/organisatoriska 
faktorer 

4  2  8 1 5 1   1 2  ‐  ‐

Övrigt  ‐  1  ‐ 3 2 ‐ ‐ 1  7  1

 

 
I tabellen ovan urskiljs omständigheter i sociala eller organisatoriska förhållanden som orsak till 
arbetssjukdom. Sjöfarares psykosociala arbetsproblem var ett tema som diskuterades på en 
internationell forskarkonferens i London 2005 (Carter, 2005). Det konstaterades då att detta är ett 
område där forskning i stor utsträckning saknas inte minst om man jämför med vad som gjorts om 
olika yrkesgrupper iland. Samtidigt skiljer sig sjöfarares arbetssituation från de flesta arbeten iland på 
ett sätt som gör att psykosociala faktorer kan få större konsekvenser för deras hälsa och möjligheter 
att utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Arbetet till sjöss innebär att man tillbringar långa perioder borta från hem och anhöriga. Under dessa 
perioder flyter arbete och fritid ihop då man rumsligt är begränsad till att vistas på fartyget. Livet 
ombord har drag av vad Erving Goffman kallade en ”total institution”, en värld styrd av regler och 
andras övervakande ögon där man har få eller inga möjligheter att dra sig tillbaka till en egen privat 
sfär (Goffman, 1973). Carter (2005) pekar också på, att det faktum, att fartyget är en fysiskt isolerad 
arbetsplats ute till sjöss innebär svårigheter om man skulle bli sjuk. Det anses ofta inte legitimt av 
arbetskamraterna, att vara frånvarande från arbetet på grund av att man känner sig dålig då det inte 
finns någon som kan ersätta en. De ekonomiskt grundade besättningsreduceringar, snävare tidsramar 
och utökade arbetsuppgifter som kännetecknar dagens sjöfart ökar denna problematik och förstärker 
upplevelsen av stress ombord. Inte minst aktualiseras dessa problem när det gäller 
intendenturpersonalen. Enligt uppgifter som lades fram på konferensen var dessa tillsammans med 
befäl de som löpte störst risk att drabbas av ”utbrändhet”. Generellt kan kanske inte sjöfarare sägas 
uppvisa psykosociala hälsoproblem som skiljer sig från andra yrkesgrupper, deras arbetsförhållanden 
är emellertid av sådan art att sådana problem riskerar att accentueras. 
 
Även om man naturligtvis inte ska dra allt för långtgående slutsatser av det material som presenterats 
ovan indikerar det att intendenturpersonal på passagerarfärjor i sitt dagliga arbete är utsatta för såväl 
fysiska som psykosociala risker vilka i stor utsträckning torde kunna härledas till organisatoriska 
omständigheter. Att arbeta till sjöss är i sig riskabelt och den ökande konkurrensen vilken medför 
minskade besättningar, stramare arbetsscheman, utflaggning m.m. innebär att riskpanoramat 
vidmakthålls eller förstärks. Utflaggningen av fartyg i världens handelsflottor till s.k. 
”bekvämlighetsflagg” (Flag of convenience, open registers) i syfte att reducera rederiernas kostnader 
har ökat kraftigt under de två senaste decennierna (för begreppets innebörd och historik se Li (1999) 
och Montero Llácer (2003). Även om det råder viss osäkerhet om data från denna typ av register 
menade Nielsen och Roberts (1999) att det finns goda skäl att anta att incidens och mortalitet i 
arbetsolyckor är högre här. Av Knapp och van de Velden (2011) framgår också att äldre 
bekvämlighetsflaggade fartyg är de mest olycksdrabbade. I en statlig utredning publicerad 2010, 
konstateras att andelen besättningsmedlemmar från s.k. lågkostnadsländer är lägre på svenskflaggade 
fartyg jämfört med fartyg från närliggande flaggstater. Detta innebär att man har väsentligt högre 
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bemanningskostnader vilket utredningen framhåller som en avgörande konkurrensnackdel för svensk 
sjöfart (SOU 2010: 73). etta är då ett förhållande som inte bara gäller traditionella handelsfartyg utan i 
minst lika stor utsträckning, om inte större, moderna passagerarfartyg (Nielsen & Roberts, 1999, 
Carter, 2005). 
 
Eldh (2004) pekade på att intendenturpersonal oftast svarade nej på frågan om de upplevt något 
farligt ombord. Samtidigt hade de flesta varit med om incidenter med t.ex. bråkiga passagerare. Eldhs 
tolkning var att denna typ av vardagsrisker inte upplevdes som risker då de inte hade direkt med 
fartygets säkerhet som farkost att göra. En möjlighet är alltså att man tenderar att nedvärdera de 
riskscenarier som föreligger för den egna gruppen till förmån för sådana som formuleras av andra 
vilka har högre status i organisationen. 
 
Detta är nu inte något unikt för passagerarfärjor och deras intendenturpersonal. Återknyter vi till 
begreppet säkerhetskultur (se 3.5) hävdar Höivik et al. (2009) att vår nuvarande (akademiska) 
förståelse av detta begrepp innebär begränsningar som utesluter de mindre risker som möter oss i det 
vardagliga arbetet i olika branscher. Denna förståelse har istället fokuserat de gemensamma 
föreställningar, normer och beteenden som syftar till att förebygga stora olyckor och katastrofer i en 
organisation. Som ett alternativ lyfter Höivik et al. fram ett mer holistiskt perspektiv på 
säkerhetskultur vilket innefattar såväl det ovanstående som de hälsorisker som möter den individuelle 
arbetstagaren men även dimensioner som security och verksamheters påverkan på den yttre miljön. 
Detta perspektiv på säkerhetskultur kallar författarna Health, Safety and Environment (HSE). 
 
Olika kategorier av anställda tenderar emellertid att fokusera olika dimensioner av begreppet mer än 
andra vilket Höivik et al. visar i en kvalitativ intervjustudie företagen i ett norskt oljebolag: 
 
”Safety was the topic interviewees mentioned most frequently. In fact, many informants especially 
from the production units, only addressed safety and not occupational health and the environment 
when we asked for their opinions about HSE”. (Höivik et al., 2009: s.996) 
 
Till skillnad från dem som arbetade inom produktionen på oljeplattformar och i fabriksmiljö nämnde 
de landbaserade kontorsanställda däremot ofta sådant som påverkade deras egna individuella 
arbetssituation; arbetsbelastning, stress, problem med att balansera arbete och fritid o.s.v. De 
hävdade dock samtidigt att de lärt sig mycket om säkerhet (i den tidigare begränsade betydelsen) då 
detta var den dimension som företaget fokuserade och då i sina produktionsdelar. En slutsats som 
dras av Höivik et. al. (2009) är att kunskaperna om HSE-kultur och samspelet mellan 
arbetsmiljöfaktorer, övergripande säkerhet samt miljöfaktorer och hur dessa prioriteras i förhållande 
till andra organisatoriska målsättningar som produktivitet och lönsamhet måste fördjupas. Mot 
bakgrund av de data som presenterats i detta kapitel angående intendenturpersonal på 
passagerarfärjor och arbetsskadefrekvens bör detta vara en angelägen uppgift även när det gäller 
denna bransch. 
 
7. Vem är egentligen sjöfarare? 
Tidigare forskning som t.ex. Eldh (2004) och Ek och Akselsson (2005) indikerar att det finns 
skillnader i hur individer tänker om och integreras i fartygens säkerhetsorganisation beroende på 
vilken yrkesroll man har och var denna återfinns i organisationshierarkin. En viktig skiljelinje 
förefaller då att vara om man själv anser sig och av andra anses vara en ”riktig” sjöfarare. I det 
följande diskuteras hur sjöfararna själva ser på begreppet ”sjöfarare”, hur det förändrats och dess 
relation till säkerhetsarbetet. 
 
När Jonas Engman i början av 90-talet intervjuade besättningsmedlemmar på en passagerarfärja fann 
han att däcks- och maskinpersonalen använde smek- eller öknamnet ”flunkare” för att beteckna 
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intendenturpersonalen. Han tolkade detta som ett sätt att dra en gräns mellan de olika kategorierna 
(Engman et al., 1992). ”Flunkarna” var inte några riktiga sjöfarare. Han fann emellertid också att 
intendenturpersonalen delade denna uppfattning.  Hans informanter bland denna kategori föreföll 
överraskade när de fick frågan. Att vara sjöfarare var något helt annat än vad de arbetade med som 
att servera och städa. De ansåg sig vara servicepersonal som inte i något speciellt avseende skiljde sig 
från motsvarande funktioner i land. 
 
I en senare svensk enkätundersökning studerades sjöfarares yrkesmotivation, något som definierades 
enligt följande: 
 
”Yrkesmotivationen, det vill säga sjömannens känslomässiga förhållande till sjömansyrket och 
sjömanslivet handlar om yrkets identitetsskapande kvaliteter och den utsträckning man föredrar 
sjömansyrket framför andra yrken”. (Hult, 2012: s.175). 
 
I den aktuella undersökningen befanns befäl samt däcks- och maskinmanskapet uppvisa högst 
yrkesmotivation medan intendenturmanskapet uppvisade den lägsta (Hult, 2012). 
 

7.1 ”Iron men in wooden ships – Wooden men in iron ships” 

I ett inlägg på sjöfartsforumet Landgången.se den 1 januari 2010 ställde signaturen Mässkalle en fråga 
som kom att utlösa en intensiv diskussion: 
 
”Vilka räknas som sjömän egentligen, är en hovmästare på ett passagerarfartyg sjöman?” 
 
Flera av de inlägg som följde svarade jakande på denna fråga. Det påpekades att 
intendenturpersonalen i likhet med annan personal är mönstrad och att de uppfyller det svenska 
sjömanslagens och ILO:s definitioner av vad en sjöman är.12 Man underströk även som signaturen 
Dirren nedan, den roll denna personalkategori fyller i fartygets säkerhetsorganisation: 
 
”Hovmästare, serveringspersonal och övrig intendenturpersonal har väl alla en roll i 
säkerhetsorganisationen ombord, som gör att ett passagerarfartyg får lämna kaj. I mitt tycke är de då 
sjömän”. 
 
Således verkar det finnas en konsensus om att intendenturpersonal är att betrakta som sjöfarare i en 
formell mening. Detta i sig visar sig emellertid nödvändigtvis inte vara tillräckligt för att man ska 
uppfattas som sjöfarare eller som signaturen Captainmorgan skriver: 
 
”Hm, han jobbar ju ombord på ett fartyg som intendenturpersonal…och måste således vara 
påmönstrad med sjöfartsbok, så ja. Han är en sjöman om man ser till reglerna, Men i mina ögon? Nja 
tveksamt. 
 
Andra var mer kategoriska som signaturen oldsailor: 
 
”Det är nog bara däcksare som är riktiga sjömän”. 
 
Det visade sig dock snabbt att sådana distinktioner var allt annat än oproblematiska: 
 

                                                            
12 I den svenska sjömanslagen definieras sjöman enligt följande: ”Sådan arbetstagare som är anställd för fartygsarbete och som 

under den tid han tjänstgör ombord har befattning på fartyget”. Med fartygsarbete avses: ”Sådant arbete för fartygets räkning 
som utföres ombord på fartyget eller på annat ställe av arbetstagare som följer med fartyget” (SFS 1973:282 §3). 
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När jag gjorde min praktik -97 frågade jag en matros om hur det va att va sjöman, svaret?! Jag är inte 
sjöman, jag är transportarbetare”. ( signaturen KRNI) 
Eldh (2004) pekar på att man genom berättelser formar den egna gruppen och dess relationer till 
andra. Genom att berätta egna upplevelser och anekdoter från sjömanslivet lyfter man fram de 
attribut som man uppfattar som kännetecknande för yrkets identitet. De inlägg som följde på 
forumet kom snart att anta ett sådant mönster. Genom att berätta om personliga upplevelser och 
historier man hört lyfte man på gott och ont fram vad man uppfattade som olika karaktäristiska drag 
för sjömanslivet. Här får man naturligtvis vara försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser. 
Deltagarna i nätdiskussionen identifierade sig med signaturer. Vi vet därför inte i vilken utsträckning 
de fortfarande är yrkesverksamma inom sjöfarten. En möjlighet är därmed att diskussionen 
domineras av ”old sailors” som blickar tillbaka på sitt yrkesliv utifrån perspektivet att ”allt var bättre 
förr”. Noterbart är att dessa upplevelser och kontexter undantagslöst refererade till en historisk 
kontext som i följande inlägg av signaturen Kenneth S. 
 
”Det har alltid funnits diskussioner om vilka som är riktiga sjömän. Seglade ihop med en gammal 
maltesare som menade att bara dom som seglat i segelfartyg var riktiga sjömän, eller som han sa: Förr 
var det ”iron men in wooden ships, but now its wooden men in iron ships”. 
 
Förutom referensen till segelfartygen vars era väl för länge sedan får anses avslutad lyfts begreppet 
”uteseglare” fram för att karaktärisera den ”riktige” sjöfararen. I sin bok med just titeln Uteseglarna 
definierar Lennart Revborn detta begrepp som: 
 
”De sjömän och fartyg som inte gick på svenska hamnar utan mest på avlägsna linjer och som sällan 
eller aldrig kom hem.” (Revborn, 2001: s.7). 
 
Begreppet ”uteseglare” används också i internetdiskussionen för att beteckna den ”riktiga” 
sjöfararen: 
 
”Visst var det väl så att de enda riktiga sjömännen var vi som seglade ut från Antwerpen. Dessa 
vagabonderande uteseglare som bodde på caféerna runt Falconplein mellan törnarna och spenderade 
hela avmönstringen på hyra och pilsner”. (signaturen Lasse Bender). 
 
Intressant nog förekommer det relativt få referenser till livet och arbetet ombord i diskussionen. Det 
är istället livet i hamn och framhållandet av sjöfararyrket som en mer eller mindre excentrisk (och 
alkoholdoftande) livsstil som träder i förgrunden. 
 
”En kamrat var på en tankbåt tidigt 90-tal. Befälhavaren hade utav förmedlingen i Stockholm begärt 
2 st. erfarna matroser, Han var trött på alla unga glin och understrykte erfarna matroser. När fartyget 
kommer till kaj står det två halvpackade själar på kajen med varsin ICA-kasse som enda bagage. 
Skepparens kommentar: Nog för att jag ville ha erfarna matroser, men inte så erfarna.” (signaturen 
peppelino). 
 
Hänvisningarna till tider som flytt när man ska försöka skapa en bild av vad det innebär att vara 
”riktig” sjöman är ingen ny företeelse. När Engman et al. (1992) gjorde en etnografisk studie av livet 
ombord på en Finlandsfärja i början av 90-talet framträdde detta tydligt i de intervjuer man 
genomförde med olika personalkategorier. 
 
Såväl den sociala, som den teknologiska och ekonomiska utvecklingen har emellertid gjort den ”frie 
sjömannen” eller ”uteseglaren” till en anakronism. Detta började bli uppenbart redan på 60- och 70-
talen. År 1973 slöts ett kollektivavtal mellan svenska redareföreningen och sjöfolksförbundet vilket 
innebar att fler sjömän blev rederianställda istället för att anställas på ett visst fartyg för en viss tid. 
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Framför allt bland ”uteseglarna” hade det funnits ett motstånd mot att bindas upp i en 
anställningsform som band dem till ett och samma rederi och därmed fråntog dem möjligheten att 
själva bestämma var, när och hur länge de ville mönstra på. I och med det nya kollektivavtalet och 
lagstiftning på området började detta motstånd att brytas (Revborn, 2001). Anställningsförhållandena 
för sjöfarare blev sålunda likartade de som rådde i land.  
 
Helt klart är dock att utvecklingen och de förändringar den medförde inte hälsades med odelat bifall 
bland sjöfararna. Känslorna i samband med övergången från traditionell styckegods- till 
containertrafik har beskrivits i poetiska ordalag med en underton av bitter ironi i Ove Allans och 
Stefan Lindbergs bok Sjömän (1985): 
 
             Tala om den magiska boxen!  
             Vad allt förändrade inte transportsystemets  
              magiska box – containern. 
             Containern förändrade fartygen, hamnarna 
             arbetets villkor 
             för oss sjöfolk, kranmaskinister, 
             hamnarbetare och andra transportarbetare. 
             Allt var plötsligt fördolt, inneslutet 
             i plåtlådor. 
            Allt gick plötsligt fortare, direktare 
            givetvis kände vi alla lycka och trivsel, 
            inte minst vi sjömän som blev arbetslösa. 
           Varje containerjagare ersatte 
            fem-sju konventionella styckegodsare 
            i runt tal miste vi sjöfolk 
            200 arbetstillfällen 
            för varje insatt containerfartyg.  
 
Denna utveckling fortgår än idag och har inneburit inte minst, att det mytomspunna livet i 
hamnkvarteren definitivt har fått stryka på foten. Enligt en rapport publicerad av Seko 2011 kan man 
globalt också se en långsiktig trend präglad av hårdnande konkurrens och krav på 
kostnadseffektivitet som inneburit att sjöfararyrket blivit mindre attraktivt: 
 
”Det handlar om minskat antal manskap, kortare tid i hamn, ökade inkomstklyftor och en känsla av 
att sjömansyrket tappar i status” (Seko, 2011: s.6-7). 
Som en bidragande orsak till att yrket tappar i status pekar man på det ökade inslaget av besättningar 
från låglöneländer. 
 
Utifrån den nätdiskussion som förts bland sjöfararna själva är det sålunda långt ifrån klart hur man 
ska definiera vem som är att betrakta som ”riktig” sjöfarare idag. De mer eller mindre 
romantiserande minnen som förs fram refererar undantagslöst till kontexter som ligger åtminstone 
fyra till fem decennier tillbaka i tiden. Den nutida sjöfarten bedrivs emellertid under helt andra villkor 
vilka drastiskt förändrat sjöfararnas arbete på ett sätt som på få eller inga sätt motsvarar de historiska 
förutsättningar berättelserna vilar på. 
 
Hur ska man då tolka dessa berättelser och vad innebär det att vara ”en riktig sjöfarare”? Den danske 
forskaren Christopher Gad (2012) som studerat hur ”sjöfararkultur” kommer till uttryck i populära 
framställningar (film) och i egna etnografiska studier menar att detta begrepp inte kan ges någon 
entydig definition. Vad som är ”sjöfararkultur” (eller som i vår frågeställning; vem som är en ”riktig 
sjöfarare”) är något som hela tiden är föremål för aktiva omtolkningar och konstruktioner. Dessa 
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konstruktioner utgör såväl anpassning till, som motstånd mot de förändringar som omvärlden 
påtvingar yrket. Ett svällande regelverk och snabb utveckling av ny teknik upplevs kringskära 
sjöfararnas yrkesroller och frihet. Genom tillbakablickar, om än nostalgiska och imaginära, som i 
nätdiskussionen ovan, återskapar sjöfararna bilden av en kultur där ideal som frihet ryms. Detta är en 
kultur som då står i skarp kontrast mot de villkor som gäller idag. Dessa berättelser rymmer därmed 
inte bara nostalgiska återblickar utan också hopp om hur framtiden skulle kunna gestalta sig. I sin 
analys av filmen ”Martha” (ett folklustspel filmatiserat 1967) visar Gad på hur man utifrån en starkt 
idealiserad bild av sjöfarare hanterar introduktionen av ny teknologi, maktrelationer mellan sjöfarare 
och redare och inom besättningen och ytterst hotet att förlora sin frihet. Samtidigt som filmens 
framställning av sjöfararkulturen är orealistisk pekar Gad på att de värderingar den lyfter fram i 
högsta grad är aktuella i de konstruktioner av sjöfararkulturen som idag skapas av sjöfarare. 
 
Att alkohol förknippas med sjöfararlivet framgår av den ovan refererade nätdiskussionen men torde 
även vara förankrat i en mer generell romantiserad bild. Gad lyfter emellertid fram en intressant 
aspekt på alkoholens sociala funktion i sjöfararkulturen. Den har i ritualiserade sammanhang fungerat 
som en möjlighet för sjöfararna att ifrågasätta de hierarkiska strukturer som råder ombord men 
därmed också att återskapa en kollektiv identitet där sådana strukturer legitimeras. 
 

7.2 Kvinnliga sjöfarare 

I nätdiskussionen ovan används inte begreppet ”sjöfarare” utan ”sjöman”. Det faktum att allt fler 
kvinnor idag och då inte minst inom intendenturen, arbetar till sjöss är inget som öppet relateras till 
frågan om vem som är att betrakta som en riktig sjöfarare. Litteraturen om kvinnliga sjöfarare lyfter 
ofta fram de kvinnor som arbetar i traditionellt manliga yrkesroller (navigation, däck och maskin). 
Samtidigt kan vi konstatera att det var inom intendenturfunktioner som kvinnor först fick tillträde till 
den manligt dominerade yrkesvärld som sjöfarten är. Mäenpää (2004) pekar på att ångfartygens 
introduktion som passagerarfartyg samt emigranttrafikens snabba expansion från 1800-talets mitt och 
framåt ”nödvändiggjorde” att kvinnor anställdes på fartygen. Dels krävde kvinnliga passagerare ur 
högre sociala skikt tillgång till olika former av kvinnlig uppassning. Dels krävde den dåtida 
viktorianska moralen att manliga och kvinnliga passagerare på emigrantfartygen så långt som möjligt 
hölls isär. Det krävdes då enligt denna moral kvinnlig personal för att ge de kvinnliga passagerarna 
nödvändig service. 
 
Jense (2007) lyfter fram den maskulina dominansen och den hierarkiska maktstrukturen som i ett 
historiskt perspektiv alltid existerat inom sjöfarten. Med tanke på att intendenturen består till cirka 
hälften av kvinnor varav många med olika etniska bakgrunder finns det skäl att undersöka hur deras 
praktikgemenskaper konstrueras, hur de interagerar inom intendenturen och med gemenskaperna 
inom däck- och maskinavdelningarna. De maktrelationer som finns mellan de olika 
praktikgemenskaperna har effekter på risk- och säkerhetsföreställningar och på själva 
säkerhetsarbetet. Kvinnlig intendenturpersonal på passagerarfärjor riskerar som Eldh (2004) påpekar 
att bortdefinieras i säkerhetsdiskursen, dels för att de är just kvinnor, dels för att de ingår i en 
praktikgemenskap, intendenturen, som av de andra gemenskaperna anses vara av mindre nytta för 
säkerheten ombord. 
 
Feministiskt inriktade organisationsteoretiker som Gherardi (1995) problematiserar genus i 
organisationen. Sociala och kulturella normer skapar och upprätthåller kontinuerligt 
genusförhållanden inom en organisation. Hon använder metaforen ”gender citizenship” för att 
beskriva hur organisationskulturer förhåller sig till genus. Hon menar att dessa manifesterar sitt 
förhållande till genus på varierande sätt, till exempel genom att göra anspråk på att vara 
genusneutrala. Man förnekar att det finns något förhållande mellan organisationen och 
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medarbetarnas kön. Andra exempel är att man ser på kvinnor som praktiskt taget lika män och 
utlovar lika behandling för lika utfört arbete, eller att man ser på kvinnor som en särskild resurs för 
organisationen och etablerar ett genusförhållande som baseras på en stereotyp dikotomi mellan vad 
som är specifikt kvinnligt respektive manligt. 
 
Kvinnor som befinner sig på manligt dominerade arbetsplatser utnyttjar olika strategier för att finna 
sin plats och sin identitet. Kvinnliga sjöfarare eftersträvar, enligt forskare som studerat kvinnor på 
sjön (Kaijser 2005, Kitada 2010), en bra arbetsmiljö, att bli respekterade som individer och kvinnor 
samt att känna sig jämställda med sina manliga arbetskamrater. Bortser man från bemanningen på 
passagerarfärjor utgör de en minoritet i besättningen och de arbetar i en manlig sjömanskultur med 
månghundraåriga traditioner och värderingar som i stor utsträckning lever kvar än idag.13 I intervjuer 
berättar dessa kvinnor om svårigheter att finna en egen identitet och om de strategier de använder 
för att bli accepterade i sina yrkesroller, inte minst som befäl, och som kvinna och om att över huvud 
taget må bra. Momoko Kitada (2010) beskriver i sin avhandling olika roller som kvinnan går in i, ofta 
i en process, för att så småningom förhoppningsvis nå fram till en identitet där hon både kan känna 
sig trygg i sig själv och respekterad av (de manliga) arbetskamraterna.  
 
Även om kvinnliga sjöfarare inom traditionellt manliga yrken blivit vanligare idag och att 
organisationer som IMO pekat på nödvändigheten av att rekrytera kvinnor till näringen för att fylla 
bristen på arbetskraft kvarstår många av de problem som mött tidigare generationer kvinnliga 
sjöfarare (Thomas, 2004, Guo & Liang, 2012). När Thomas (2004) och Guo och Liang (2012) 
intervjuade arbetsgivare samt olika befattningshavare ombord på fartyg fann de att många 
könsspecifika stereotyper fortfarande finns kvar i synen på kvinnliga sjöfarare. Flera arbetsgivare var 
ovilliga att anställa kvinnor då de inte ansågs lämpade för ett så tungt och smutsigt arbete som de 
ansåg att arbetet till sjöss innebär. Kvinnor ansågs även vara mer benägna att lämna arbetet för att 
prioritera barn och familj framför karriären (även om just frånvaron från familj ofta framhålls som 
ett av de största problemen av manliga sjöfarare). Av vissa arbetsgivare och (manliga) 
befattningshavare ansågs de också utgöra ett sexuellt orosmoment ombord. Samtidigt pekade flera av 
de arbetsgivare och befattningshavare som haft erfarenhet av att arbeta med kvinnor på att dessa ofta 
klarade arbetet minst lika bra och t.o.m. bättre än sina manliga motsvarigheter. I båda de ovan 
nämnda studierna lyfter man här fram kvinnors strategi att anpassa sig till den manliga dominansen 
på arbetsplatsen, att dölja sin kvinnlighet och att hela tiden försöka infria eller överträffa de 
förväntningar och krav som ställs. 
 
Forskning om kvinnor på sjön har nästan uteslutande handlat om sjöfarare på bryggan, däck eller i 
maskin. Så behandlar t.ex. Kaijser (2005) i sin studie över huvud taget inte de kvinnor som arbetar 
inom intendenturen på passagerarfärjor. Hon skriver: 
 
”Majoriteten av de intervjuade kvinnorna har varit aktiva inom handelssjöfarten, medan däremot det 
stora antalet kvinnor som arbetar inom färjesjöfarten har lämnats utanför denna undersökning. Där 
arbetar den till antalet största gruppen kvinnor som finns till sjöss idag. Denna grupp kräver dock, 
genom sin specifika karaktär i förhållande till övriga sjöyrken ett helt annat perspektiv, vilket blir för 
omfattande för denna utredning”. (Kaijser, 2005: s.20-21). 
 
Det finns naturligtvis skäl som motiverar en sådan avgränsning. Studien fokuserar kvinnor, vilka i 
många fall varit pionjärer när de brutit sig in på traditionellt mycket starkt manligt dominerande 

                                                            
13 I Kaijsers (2005) kvalitativa studie Kvinnliga sjömän – finns dom? indikeras att flera av de kvinnor som intervjuats  (totalt 78) 

själva varit motiverade och påverkade utifrån sådana traditioner och värderingar genom att de haft (manliga) sjöfarare i den 
nära släkten: 
”Av dokumentationens tretton telegrafister hade drygt hälften fäder som arbetat inom eller nära sjöfartsbranschen. Av tjugosex 
kvinnliga styrmän hade drygt två tredjedelar sjöanknytning i släkten (inom tre generationer)”. (Kaijser, 2005: s.44) 
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yrkesområden som brygga, däck och maskin. En annan omständighet som skiljer färjetrafiken från 
handelssjöfarten generellt är den tid man tillbringar till sjöss som ju är avsevärt längre i det senare 
fallet. Den tid som spenderas ombord påverkar också hur man uppfattar tillvaron där. Samtidigt 
innebär en sådan här avgränsning att en stor och viktig del av de kvinnliga sjöfararna riskerar att 
utdefinieras. Att arbeta på sjön med andra arbetsuppgifter än de rent maritima, med service och inom 
en intendenturavdelning där kvinnor, ofta med olika etniska bakgrunder, utgör en majoritet innebär 
förmodligen att andra typer av strategier måste användas för socialiseringen in i 
organisationskulturen. 

7.3 Politik och sjömanskap 

Utvecklingen i början av 70-talet mot att allt fler sjöfarare blev rederianställda istället för att som 
tidigare tagit hyra på ett fartyg inför en resa innebar också att frågan om mönstringsförfarandet kom 
upp på bordet. Detta förfarande som innebar att sjöfararna skulle mönstras av och på i samband med 
varje enskild törn medförde en avsevärd byråkrati och stora kostnader för rederierna. För 
mönstringen inom Sverige svarade av arbetsmarknadsstyrelsen utsedda mönstringsförrättare, 
utomlands hade av utrikesministern förordnade förrättare (konsulerna) samma uppgift. För att få 
tillträda en befattning ombord på ett handelsfartyg med en dräktighet om 20 registerton eller mer 
måste sjöfararen kunna uppvisa giltig sjöfartsbok, intyg från speciellt utsedda sjömansläkare på att 
man av hälsoskäl inte befanns olämplig att arbeta ombord (vilket kontrollerades genom regelbundna 
hälsoundersökningar), intyg om att man hade kompetens för den befattning man skulle tillträda och 
så vidare. Sjöfarare skulle efter inskrivning hos mönstringsförrättaren registreras i ett register som 
förvaltades av arbetsmarknadsstyrelsen (Regeringens proposition 1980/81:83). 
 
Inte minst medförde utvecklingen mot en ökad andel intendenturpersonal bland sjöfararna genom 
färjetrafikens tillväxt att systemet med mönstringsförrättare och förfarandet som sådant ansågs 
otidsenligt, byråkratiskt och kostsamt. Redan 1974 föreslog en utredning att mönstring av 
intendenturpersonal i färjetrafik skulle slopas (DsK 1974:11). Förslaget föranledde emellertid inga 
åtgärder från statsmakternas sida vid detta tillfälle. En ny utredning, 1979, tog ånyo upp förslaget i en 
skrivelse till regeringen med motiveringen: 
 
”Intendenturpersonalen i färjor är främst dimensionerad för att tillgodose passagerarnas behov och 
får anses ha mindre betydelse för säkerheten ombord än den övriga besättningen. Till skillnad mot 
vad som gäller för övrig personal ställs på intendenturpersonal inga formella krav på utbildning eller 
praktik, d.v.s. behörighet. Således är sådant arbete mera att jämställa med arbete inom hotell- och 
restaurangbranschen i land” (citerat i Regeringens proposition 1980/81:83 s.10). 
 
Utredningen föreslog därför att intendenturpersonal som tjänstgjorde på färjor som drevs av svenska 
redare och med svensk bashamn (här innefattades även av svenskt rederi inhyrda utländska färjor) 
skulle befrias från den mönstringsskyldighet som förelåg. Detta menade man skulle innebära 
kostnadsbesparingar för rederierna utan att säkerheten kompromissades. 
 
Frågan om intendenturpersonalens status har sedan varit uppe på riksdagens bord vid flera tillfällen 
och då senast 2006/2007. I en promemoria från näringsdepartementet avfattad i januari 2006 
föreslogs att mönstringskraven beträffande intendenturpersonal på fartyg i s.k. inre fart skulle mildras 
(Näringsdepartementet, 2006).14 Bakgrunden var att Sveriges redareförening för mindre 

                                                            
14 Med inre fart avses sjöfart i trafik inom Sverige och utanför kusterna högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där 

ett fartyg kan finna skydd, samt sjöfart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart avses också fart i fartområde D 
(Trafikutskottets betänkande 2006/07: TU5). Fartområde D definieras enligt fartygssäkerhetsförordningen (1 kap. 3§) som ett 
fartområde ”där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent under en 
ettårsperiod för åretrunttrafik eller för en begränsad period av året för trafik under den perioden. Området får varken sträcka 
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passagerarfartyg (SWEREF Skärgårdsredarna) till sjöfartsverket och regeringen framfört önskemål 
om att intendenturpersonal i inre fart skulle undantas från mönstringsplikten i syfte att minska 
kostnader och administrativ arbetsbörda, i promemorian skriver man: 
 
”Vid en genomgång av aktuella bestämmelser kan konstateras att mycket starka skäl talar mot att 
restaurangpersonal och annan s.k. intendenturpersonal är sjömän i sjömanslagens mening och 
därmed mönstringspliktiga. Det är svårt att finna några sjösäkerhetsskäl som talar för att 
intendenturpersonal på fartyg i inre fart bör omfattas av den rapportering och övrig administration 
som mönstringen innebär. En lättnad i mönstringsreglerna i detta hänseende har inte heller någon 
inverkan på eller någon betydelse för t.ex. sjöfartsskyddet…” (Näringsdepartementet, 2006). 
 
I den proposition som den då sittande borgerliga regering lade den 14 december 2006 i frågan följde 
man i allt väsentligt SWEREF:s och näringsdepartementets argumentationslinje och förslag men man 
öppnade också upp för ytterligare förändringar: 
 
”Regeringen föreslår således att den föreslagna förändringen av mönstringsförfarandet för 
intendenturpersonalen skall ske genom ett bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter om 
undantag. En lättnad i mönstringskraven är för närvarande aktuell endast för fartyg i inre fart, men 
bemyndigandet bör utformas så att undantag kan göras för intendenturpersonal oavsett vilken fart 
fartyget går i. Det har nämligen i promemorian redovisats att det kan finnas skäl att undanta fartyg i 
vidsträcktare fart än inre fart, men att det för närvarande, bl.a. på grund av internationella åtaganden, 
inte finns underlag för att införa mer långtgående lättnader i mönstringskraven”. (Regeringens prop. 
2006/07:31). 
 
I den debatt som följde i riksdagen motsatte sig oppositionen (socialdemokraterna och 
vänsterpartiet) kraftigt detta förslag (Sveriges riksdag, Protokoll 2006/07:69). Argumenten var just att 
mönstring av samtliga personalkategorier är viktig för att inte skapa skiljelinjer dem emellan och att 
samtliga som arbetar ombord fyller sin roll i säkerhetsorganisationen. Socialdemokraten Claes Göran 
Brandin hävdade i sina anföranden bl.a.: 
 
”Säkerheten till sjöss är ett samspel mellan alla som arbetar ombord på ett fartyg…I dag ingår alla 
som arbetar på ett fartyg i en säkerhetsorganisation där var och en har givna arbetsuppgifter om en 
olycka sker och kan skapa det lugn som behövs om det inträffar något på fartyget. Oavsett om du 
arbetar i köket eller på bryggan är du en i besättningen när det gäller att hålla säkerheten på en hög 
nivå. Genom att alla personalgrupper genomgår mönstring tydliggör man sammanhållningen av de 
olika personalgrupperna…En risk med olika mönstringsförfaranden är att det skapas ett A- och ett 
B-lag inom fartygsbesättningarna” (Sveriges riksdag, Protokoll 2006/07:69 s.111). 
 
Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) gav emellertid uttryck för en annan inställning: 
 
”Antalet personer som påverkas av detta idag, om de fick lov att undantas från kravet, är mellan  
3 000 och 4 000. Men det finns ett stort mörkertal eftersom alla som enligt lagens bokstav skulle 
mönstras inte mönstras idag heller. Skulle man följa den lagen rakt upp och ned till punkt och pricka 
skulle även till exempel artister, musiker, föredragshållare och andra ombord på båtarna mönstra. 
Men det görs inte idag…För personal som inte ingår i säkerhetsbesättningen eller 
säkerhetsorganisationen borde det inte vara någon skillnad i krav på friskintyg mot vad som gäller för 
motsvarande personal i land. Det är inte så stor skillnad mellan att servera en kopp kaffe ombord på 
en färja eller i land” (ibid: s.120).  
 
                                                                                                                                                                                                 
sig längre än 6 nautiska mil från en skyddad plats eller längre än tre nautiska mil (vid medelvattenstånd) från en strandlinje där 
nödställda kan ta sig i land”. (SFS 2003:438). 



41 

 

Mot denna beskrivning om vilka som egentligen är att betrakta som intendenturpersonal reagerade 
vänsterpartisten Peter Pedersen: 
 
”Det handlar om de som ganska stadigvarande har en anställning på ett fartyg, inte trubaduren som 
är där någon gång i halvåret. Det är en viss skillnad. Om man jobbar stadigvarande i köket eller som 
servicepersonal är det rimligt att man ska vara en del av kollektivet och känna att man kan och vet 
vad som ska göras om en olycka inträffar” (ibid: s.122). 
 
Diskussionerna på den politiska arenan om hur man ska definiera begreppet sjöfarare och då framför 
allt frågan om intendenturpersonalen på passagerarfärjor ska inbegripas i detta kan då 
sammanfattningsvis sägas ha handlat om två saker; ekonomiska kostnader och säkerhet. I det första 
fallet ses det då som en fördel att inte betrakta denna personalkategori som sjöfarare (i bemärkelsen 
mönstrad) då det minskar de kostnader näringen har. Ett underliggande argument är här att det inte 
finns några väsentliga skillnader mellan intendenturens yrkesroller till sjöss och motsvarande i land. I 
det andra fallet, där säkerhet är nyckelordet, betonas istället vikten av att samtliga ombordanställda 
har en gemensam yrkesidentitet. Argumentationen ligger här i linje med Wengers (1998) resonemang 
om praktikgemenskaper, d.v.s. att arbetet med att skapa säkerhet i komplexa sociotekniska system, 
som ju passagerafärjor är exempel på, kräver det att alla anställda har en gemensam orientering som 
bygger på upplevelsen att man tillhör ett kollektiv med en gemensam identitet. Särskiljandet av 
personalkategorierna i olika praktikgemenskaper, i ett A- och B-lag som det uttrycks i ett av citaten 
ovan, kan här medföra att det dras skarpa gränser mellan dessa som försvårar en gemensam 
säkerhetsorientering. 
 
8. Intendenturpersonalen i haverirapporter 
Vid olycksfallsutredningar har man traditionellt lagt tonvikten på att finna de direkta iakttagbara 
orsakerna till det inträffade. Det handlar då om att hitta tekniska fel och eventuell inverkan av den 
s.k. ”mänskliga faktorn” då i betydelsen enskilda operatörers felgrepp. Medvetenheten har emellertid 
ökat om att andra, mer diffusa faktorer i den arbetsorganisatoriska bakgrunden kan utgöra en 
betydande orsak till inträffade olyckor och därför måste ingå i analyserna (Rollenhagen, 1995). Det 
kan handla om att man inte avsatt tillräckligt med tid och resurser för utbildning av personal, att 
arbetet av kostnadsskäl är organiserat på ett sådant sätt som försvårar ett säkert agerande, att 
kontrollfunktioner och uppföljningsrutiner är otillräckliga och inte minst att ledningen sänder oklara 
signaler om säkerhetens betydelse i arbetet. 
 
I en analys av tre stora fartygskatastrofer (Titanic, Herald of Free Enterprise och Estonia) som inträffade 
under 1900-talet skriver Roberts och Bea (2001): 
 
”When a catastrophic error occurs and an investigation is conducted, it usually focuses first on the 
engineering design and manufacturing components of the incident. This is somewhat analogous to 
the drunk who looks for his lost keys under the street light because that is where the light is. When 
findings from that approach are limited, the next step is to examine individual error to name and 
blame the culprit. The investigation usually ends here, but this is almost never the whole story, 
because individual acts are embedded in systems that direct the individuals behavior” (Roberts & 
Bea, 2001: s.179). 
 
Nedan diskuteras tre haveriutredningar gällande fartygsolyckor som inträffat i nordiska farvatten, 
branden på Scandinavian Star 1990, Estonias förlisning 1994 och kollisionen mellan Gotland och 
Gotlandia II, 2009. Vår huvudfråga är här vilken vikt man tillmätt intendenturpersonalens agerande 
vid dessa katastrofer i relation till andra faktorer i utredningarna. 
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8.1 Scandinavian Star 

Natten till den 7 april 1990 utbröt mellan kl. 01.45 och 02.15 två bränder ombord på passagerarfärjan 
Scandinavian Star på väg från Oslo till Fredrikshamn. Den första branden kunde snabbt släckas, den 
andra slutade i en katastrof som krävde 158 människors liv. I den utredning som företogs efter 
katastrofen riktades skarp kritik mot besättningens agerande och förutsättningar att över huvudtaget 
kunna agera rationellt och effektivt vid den aktuella händelsen. 
 
Den kombinerade passagerar- och bilfärjan Scandinavian Star, byggd 1971, förvärvades av VR DaNo-
gruppen i januari 1990 för att trafikera rutten Oslo-Fredrikshamn. Fartyget var certifierat för att ta  
1 402 personer varav 250 besättningsmedlemmar. För trafiken mellan Norge och Danmark hade 
rederiet fastställt en besättning om 100 personer och ett maximalt antal passagerare om 1 052 
personer. Vid katastroftillfället fanns 383 passagerare och 99 besättningsmedlemmar ombord. 
 
Iståndsättandet av fartyget för att sättas in på den aktuella rutten hade präglats av stor brådska då den 
första turen var planerad att avlöpa den 1 april. En stor del av besättningen och då framför allt 
intendenturpersonalen hade anställts genom en förhyrningsagent i Portugal. Den sista gruppen av 
dessa (30 personer) anlände till Scandinavian Star den 30 mars. Av dessa hade nio arbetat tidigare till 
sjöss medan 21 saknade sådan erfarenhet. De flesta som anställts genom förhyrningsagenten talade 
portugisiska och behärskade engelska i varierande utsträckning (några dock inte alls). I utredningen 
drogs slutsatsen att antalet besättningsmedlemmar med dåliga kunskaper i engelska bör ha varit högre 
än vad som framgår av anställningsregistren. En minoritet i besättningen behärskade ett 
skandinaviskt språk. 
 
Innan VR DaNo gruppen tog över Scandinavian Star hade hon gjort dagskryssningar från Miami. 
Hennes nya rutt och uppgifter krävde stora arbetsinsatser för att fylla de behov den medförde. Hytter 
behövde rustas upp och varor måste tas ombord för att fylla på restauranger, barer och den 
nyinredda tax free butiken o.s.v. Detta medförde att intendenturpersonalen kom att ha en mycket 
hög arbetsbelastning från det att de anlände fram till branden. Chefspursern (chef för intendenturen) 
som kom ombord den 23 mars uppgav i förhör att han arbetat ca 20 timmar per dygn. Stora delar av 
intendenturpersonalen uppgavs i utredningen ha arbetat mellan 12 till 14 timmar per dygn under 
inkörningsperioden. Det forcerade iståndsättandet av Scandinavian Star för den nya rutten fick också 
konsekvenser för säkerhetsarbetet ombord. 
 
Den första branden utbröt någon gång på natten mellan 01.45 och 02.00 i en hyttkorridor, i ett bylte 
bestående av sängkläder och mattor. Den upptäcktes av några passagerare och kunde snabbt släckas. 
Den andra branden utbröt någon gång strax efter 02.00 även den i en hyttkorridor. Det här var en 
större brand med våldsammare förlopp. Den upptäcktes av passagerare som larmade genom att 
trycka in knapparna på de manuella brandlarm som fanns utplacerade runt om i fartyget. Efter att ha 
fått klart för sig att det brann igen reducerade kaptenen fartygets fart till noll samt stängde 
branddörrar och ventilation i det aktuella området. Från bryggan meddelade man vidare, via 
högtalarsystemet, att det var brand ombord och att passagerare och besättning skulle ta sig till 
båtdäck. Inga specifika instruktioner gavs till besättningen och inga försök att organisera 
brandbekämpningen gjordes. Totalt åtta livbåtar med passagerare och besättningsmedlemmar sattes i 
sjön, den sista med kaptenen ombord ca en timme efter det att branden utbrutit. Några 
besättningsmedlemmar och passagerare var kvar och gjorde eftersök i fartygets inre. De evakuerades 
med hjälp av helikoptrar och räddningsbåtar. 
 
I en övergripande summering av besättningens agerande under olycksförloppet skriver man följande 
i utredningen: 
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”I forbindelse med den andre brannen tilltok enkelte seg – stort sett på eget initiativ sentrale roller i 
varslings-evakueringsarbeidet. Andre hade en mer beskjeden rolle. Og atter andre – den kanskje 
storste del av besetningen – fikk aldri noen annen rolle enn den å evakuere seg selv. På den annen 
side deltok flere av passasjerene meget aktivt i redningsarbeidet på skipet15” (NOU 1991 1A: s.123). 
 
Flera av de individuella insatser som citatet anspelar på utfördes av personer i befälsställning. Dessa 
ansågs i vissa fall som beundransvärda men insatserna skedde, vilket framhålls i utredningen, på 
bekostnad av de egentliga uppgifterna att skapa överblick och organisation i räddningsarbetet. 
Varken brand- eller utrymningsgrupper mobiliserades som de enligt nödplanen skulle göra. 
Nödplanen i sig var ett stort problem. Man hade övertagit den plan som gällde när fartyget gick i 
kryssningstrafik i USA. Denna plan byggde emellertid på att besättningen var avsevärt större, 228 
personer. Kaptenen och övrigt befäl hade inte fått tid att anpassa planen till nuvarande förhållanden 
eller lära känna besättningen och dess kvalifikationer. En konsekvens var bl.a. att 
evakueringsgrupperna var underbemannade i förhållande till planen. De försök till släckning och den 
utrymning som gjordes skedde på basis av individuella initiativ vilka byggde på individernas egna 
värderingar av den situation de befann sig i. Det var egentligen först på båtdäck vid fyllandet och 
sjösättning av livbåtarna som det förekom någon form av organisation även om denna också var 
mycket bristfällig. Enligt vissa vittnesmål var stämningen på båtdäck panikartad, enligt andra hade det 
gått lugnt och sansat till väga. I utredningen konstateras att brandens våldsamma förlopp och den 
starka rökutvecklingen i och för sig försvårade utrymningsarbetet men man är trots det mycket 
kritiska till hur besättningen agerade. Framför allt pekar utredningen på kaptenens och andra befäls 
brister när det gällde att kommunicera med och organisera besättningen men också på att 
besättningen som helhet saknade förtrogenhet med nödplanen och avsaknaden av övningar. 
 
”Det er også grunn till å framheve at de fleste besetningsmedlemmer hade svaert dålig kjennskap til 
eget skip og nödplanene. Dette skyldes bl.a. at det ikke ble avholt brann- og evakueringsövelser, på 
tross at den alt overveiende del av besetningen var ny. Men selv med övelser ville det vaert begrenset 
hvor fortrolige disse besetningsmedlemmene kunne rekke å bli med skipet og hverandre på de få 
dagene de var ombord. Det harde arbeidspress store grupper av besetningen levde under i disse 
förste dagene virket i samme retning” (NOU 1991 1A: s.140). 
 
Det här förhållandet framhöll utredningen som en grundläggande kritik och då riktad mot rederiet. 
Även om det fanns skäl att kritisera såväl hela besättningens agerande som enskilda 
besättningsmedlemmar fastslog man att det över huvud taget inte var försvarbart att ta ett fartyg i 
drift för reguljär passagerartrafik efter så kort förberedelsetid.  
 
I utredningen slogs det fast att kommunikationen mellan besättning och passagerare brustit på en rad 
viktiga punkter såväl innan som under brandförloppet. Ombordstigningskort innehållande 
alarminstruktion och information om mönstringsstationer och utrymningsvägar till dessa blev aldrig 
utdelade. I hytterna fanns visserligen alarminstruktionen anslagen men texten var på engelska, 
spanska och portugisiska, inte något skandinaviskt språk. Man pekade även på att information om 
hur man som passagerare skulle förhålla sig vid en nödsituation skulle ha givits via fartygets 
högtalarsystem direkt efter avgång. Detta menade man från utredningens sida, kunna ha medfört att 
enskilda passagerare undersökt utrymningsvägarna och därmed haft bättre förutsättningar att finna 
rätt väg ut från branden vid det aktuella tillfället (NOU 1991 1B: 91). Det rör sig här således om 

                                                            
15 Landsort Maritime lyfter i sin rapport fram den resurs som passagerarna kan utgöra i en krissituation. Förutom att det ofta 

finns personer med sjukvårdsutbildning bland dessa pekar man på att vissa passagerarkategorier reser mer frekvent än andra 
som t.ex. lastbilschaufförer. Dessa skulle kunna utbildas, menar man, och därmed kunna utöka gruppen av potentiella 
räddningsarbetare. Ett sådant initiativ har också tagits i Nederländerna. Intresset från fraktarnas sida var dock ringa (Landsort 
Maritime, 2004: 54). 
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förebyggande information som skulle kunnat minska katastrofens konsekvenser. Effekterna av sådan 
information är emellertid allt annat än självklar. 
 
I en svensk studie av riskkommunikation ombord på passagerarfartyg fann Ohlsson och Johansson 
(2001) att passagerarna i mycket begränsad omfattning tog till sig information om hur de skulle agera 
i en nödsituation. Så visste t.ex. endast en tredjedel av de tillfrågade att de skulle ta sig till en 
samlingsplats om något hände. Fyrtiotre procent visste inte var livvästarna fanns och 13 procent 
uppgav att de inte fått någon säkerhetsinformation över huvud taget. Ohlsson och Johansson pekar 
här på olika förklaringar till att man som passagerare inte tillägnar sig den information som finns att 
tillgå. En är att man förknippar resan med något positivt, lustfyllt och då förtränger att något negativt 
skulle kunna inträffa. En annan förklaring är att rederierna i broschyrer etc. tonar ner riskerna för att 
inte avskräcka resenärer (Ohlsson & Johansson (2001).16.  
 

8.2 Estonia 

Den 27 september 1994 klockan 19.15 lämnade den estniskflaggade ro-ro passagerarfärjan Estonia 
hamnen i Tallinn med destination Stockholm. Ombord på fartyget fanns 989 personer, varav 803 
passagerare. När fartyget lämnade den estniska kusten ökade vindarna markant och vid midnatt var 
vindstyrkorna uppe i ca 15-20 m/s. Fartygets rullningar och stampningar i våggången medförde att 
flera passagerare blev sjösjuka. Strax före 01.00 hörde vakthavande matros en metallisk smäll från 
bogporten när fartyget träffades av en kraftig våg. Han rapporterade detta, men vid kontroll föreföll 
allt normalt. Fem minuter senare, omkring 01.05 uppmärksammade flera passagerare och 
besättningsmedlemmar ett onormalt buller som fortsatte under flera minuter. Vakthavande matros 
sändes till bildäck för kontroll, han tog sig dock aldrig dit. Omkring 01.15 lossnade bogvisiret och 
rampen slets loss varvid vattenmassorna vällde in på bildäck. Fartyget fick snabbt styrbords slagsida 
och passagerare började rusa upp för trapporna för att sätta sig i säkerhet. Panik utbröt på flera 
ställen. Runt 01.20 hörs en kvinnoröst ropa på estniska över högtalarsystemet att det är alarm på 
fartyget. Klockan 01.22 uppfattar kringliggande fartyg och landbaserade radiostationer det första 
nödanropet från Estonia. Fartygets samtliga motorer hade nu stannat, slagsidan ökade och 
inredningsdäcken började snabbt vattenfyllas. Styrbordssidan var helt under vatten klockan 01.30. 
Estonia sjönk nu snabbt och försvann från de kringliggande fartygens radarskärmar 01.50. 
 
Efter Estonias förlisning tillsattes en gemensam haverikommission av Estland, Finland och Sverige 
för att utreda olyckan.17 Rapporten som överlämnades i december 1997 omfattade 228 sidor och tog 
upp en rad olika aspekter i analysen som färjetrafikens historik i Östersjön, gällande regelverk, 
ägarförhållanden och driftsformer, besättningens kompetens och säkerhetsorganisationen ombord, 
yttre förhållanden (väder) som rådde under resan, den externa räddningsinsatsen och dess 
organisation i de inblandade länderna (Finland och Sverige). Stort utrymme ägnades åt rent tekniska 
aspekter som fartygets skick och prestanda, räddningsutrustningen och naturligtvis bogvisirets 
konstruktion och hållfasthet. Estonia hade tidigare seglat under finsk flagg under namnet Viking Sally. 
Det certifikat som då utfärdats begränsade hennes fartområde till korta internationella resor som inte 

                                                            
16 För problemen med att förmedla säkerhetsinformation till passagerarna se även Magnusson (2011). 
17 Estoniakatastrofen gav upphov till en rad olika utredningar med skiftande syften. Bl.a. undersöktes hur olika samhällsaktörer 

agerat i samband med och efter katastrofen (se SOU 1996:189, SOU 1998:132 och SOU 1999:48). År 1995 tillsatte regeringen 
den s.k. ”Sjösäkerhetskommittén” vilken gavs uppdraget att analysera möjligheterna att ytterligare utveckla sjösäkerheten. 
Kommitténs betänkande presenterades i december 1996 (SOU 1996:182). Intendenturpersonalen ägnades ingen särskild 
uppmärksamhet i betänkandet men kommittén konstaterade: 
”Ändringarna i STCW‐koden under 1995 innehåller bl.a. en rapportskyldighet för enskilda länder om vilka åtgärder de vidtar för 
att tillförsäkra sjöfolk en adekvat utbildning. Samtidigt införs regler om särskild utbildning för besättningar på ro‐ro‐
passagerarfartyg. Detta uppfattar vi som ett stort framsteg, särskilt för intendenturpersonal på passagerarfärjor, då denna grupp 
ofta rekryteras bland personer som inte har någon traditionell sjömansutbildning”. (SOU 1996:182: s.420). 
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fick överstiga 600 nautiska mil. Hon fick heller aldrig befinna sig mer än 200 nautiska mil från en 
hamn där de ombordvarande kunde sätta sig i säkerhet. När fartyget 1993 blev estniskt upphörde 
detta certifikat att gälla. I det av estniska myndigheter utfärdade certifikatet fanns inga begränsningar i 
fartområdet trots att inga nämnvärda förändringar i fartygets konstruktion hade gjorts (Lindström & 
Malmberg, 2010: s.344). I Rossander (2007) kritiseras också klassningssällskapens roll. Det påpekas 
att samma klassningssällskap, Bureau Veritas, som godkände Viking Sally för leverans till Finland 
också skötte inspektionen av henne när hon bytte till estnisk flagg under namnet Estonia vilket alltså i 
praktiken innebar att Bureau Veritas kontrollerade sina egna kontroller. Även svenska statliga 
myndigheter har kritiserats. I Lindberg och Malmberg (2010: s.349) hävdas det att det mellan 1975 
och 1986 inträffade 16 allvarliga tillbud med bogvisir eller bogportar på färjor i Östersjötrafik utan att 
detta föranledde några djupare analyser eller åtgärder. I ett sakkunnigutlåtande till 
kommunikationsdepartementet efter olyckan hävdar Göran Steen att katastrofen kunnat undvikas 
om man följt de rekommendationer som en tidigare utredning av den svenskflaggade bilfärjan 
Zenobias förlisning utanför Larnaca 1980 lagt fram. Statsmakterna visade dock enligt honom föga 
intresse för denna utredning och dess rekommendationer (Steen, 1995). I haveriutredningen berördes 
besättningen, dess utbildning, kompetens och agerande under olycksförloppets olika faser berördes i 
olika utsträckning i fem av rapportens totalt 22 kapitel. 
 
När det gäller besättningens utbildning och kompetens gjorde man i utredningen en individuell 
genomgång av befälens samt däcks- och maskinpersonalens tidigare utbildning och 
arbetslivserfarenhet till sjöss. Beträffande intendenturpersonalen säger man emellertid: 
 
”Cateringpersonalens formella yrkeskompetens saknar relevans för olyckan. Den enda aspekt som 
beaktas i utredningen är deras roll i fartygets säkerhetsorganisation” (Steen: s.51). 
 
Beträffande intendenturpersonalens uppförande under olycksförloppet är utredningen mycket kritisk. 
”Besättningens huvuduppgift var att organisera evakueringen av passagerarna. Kommissionen förstår 
emellertid att detta blev nästan omöjligt, eftersom situationen senare utvecklades till en överhängande 
livsfara för samtliga oavsett vilken kategori man tillhörde. Att ta ansvar innefattar att ta risker, och 
dessa var under olycksförloppet lika stora för besättning och passagerare. Besättningsmedlemmarnas 
uppgift var att ta hand om passagerarna och använda sina kunskaper och sin utbildning aktivt under 
räddningsinsatserna. Passagerare har rätt att förvänta sig att besättningsmedlemmar skall vara 
medvetna om sitt ansvar och åtminstone vara aktiva. Uppgifterna om passivitet hos några 
besättningsmedlemmar, de försenade larmen och avsaknaden av ledning från bryggan tyder på att 
utbildning och förberedelser var otillräckliga. Ytterligare tecken på detta är att medlemmar ur 
cateringpersonalen uppenbarligen inte spelade någon särskild roll vid utrymningen. Deras åliggande 
var att bilda en samaritgrupp, en vaktgrupp och elva utrymningsgrupper. Om de inte hade andra 
uppgifter var de anvisade att bemanna livbåts- och livflottestationerna. Enskilda medlemmar ur 
däcks- och maskinpersonalen tog emellertid ansvar för passagerare och arbetskamrater i 
besättningen. Några av dessa, däribland två som inte överlevde, gjorde heroiska insatser och var 
mycket aktiva uppenbarligen utan hänsyn till sin egen säkerhet. Passagerare hjälpte och stödde också 
varandra och höll sig ofta tillsammans parvis eller i små grupper. Ett fåtal särskilt energiska och 
aktiva passagerare hjälpte också till att organisera och dirigera andra” (Den för Estland, Finland och 
Sverige gemensamma haverikommissionen 1998: s.51). 
 
Liksom i fallet med Scandinavian Star fungerade inte den formella räddningsorganisationen utan 
händelseförloppet skapade nya aktörer. I en antologi om hur risk och hot kan organiseras 
(Czarniawska 2007) framhålls att detta är vanligt vid krissituationer. Att studera uppkomsten av 
sådana är då ett alternativ eller komplement till hur man vanligtvis analyserar olyckor och katastrofer 
där man utgår från aktörernas förutbestämda positioner och roller i organisationen. Fokus riktas 
istället mot det konkreta händelseförloppet och vad som faktiskt utförs, Det är dessa handlingar som 
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skapar aktörerna, deras positioner och roller i en mer eller mindre tillfällig organisation, ett 
handlingsnät d.v.s. handling antas föregå identitet istället för tvärtom vilket brukar vara den vanliga 
utgångspunkten.  
 
Den personal som ska genomföra utrymning och evakuering är helt beroende av den information 
och de order som erhålls från fartygsledningen för att kunna agera effektivt. Detta blev inte minst 
uppenbart vid en nyligen inträffad katastrof, kryssningsfartyget Costa Concordias haveri den 13 januari, 
2012, efter en grundstötning som slet upp delar av fartygets ena sida. I en brittisk dokumentär visad 
av TV4 Fakta (2012) får vi följa händelseförloppet genom intervjuer med besättningsmedlemmar, 
passagerare och experter. Dessutom återges den radiotrafik som fördes mellan bryggan och 
kustbevakningen. Trots att såväl passagerare som besättning kände grundstötningen gick den 
information som sändes från bryggan ut på att fartyget hade problem med strömförsörjningen. Detta 
var också det besked som kustbevakningen iland fick. I ett senare skede när passagerare samlats på 
däck vid livbåtsstationerna iförda livvästar får vi följa en sekvens filmad av en passagerare. Här 
uppmanas passagerarna av en besättningsmedlem att lämna däcket och återvända till sina hytter då 
fartygets problem snart ska vara åtgärdat. Denna brist på kommunikation mellan de som ska leda 
räddningsarbetet (bryggan) och de som ska utföra det (besättningen) framhålls också i 
haverirapporterna om Scandinavian Star och Estonia. 
 
En slående iakttagelse när man läser Estoniarapporten är den i det närmaste obefintliga 
uppmärksamhet som ägnas den roll som alkohol kan ha spelat för omständigheterna kring fartygets 
evakuering och dess betydelse för utfallet i skadade och döda. Rapporten är nu inte unik i detta 
avseende. I utredningen av branden ombord på Scandinavian Star analyserades de troliga 
dödsorsakerna. Här konstaterades att de flesta av de omkomna befunnit sig i sina hytter och att den 
direkta dödsorsaken varit kolmonoxid- och i vissa fall blåsyreförgiftning eller en kombination av 
dessa ämnen som fanns i brandröken. Det fanns emellertid, enligt utredningen, ingen anledning att 
tro att alkohol hade någon väsentlig påverkan på utfallet. Detta är den enda referens som görs till 
alkohol i utredningen. Dess eventuella betydelse för passagerarnas beteenden kommenteras inte 
vidare. 
 
Även i Estoniarapporten lyser alltså detta tema med sin frånvaro. I de vittnesmål som lämnades av 
överlevande och som publicerades i ett av rapportens kapitel framgår dock att berusning kan ha 
spelat en roll i evakueringens olika skeden och i vissa fall hade förödande konsekvenser.18 I 
vittnesmål angående att många människor försökte ta sig till huvudtrappan vid entrén under det att 
fartyget fick allt svårare slagsida påpekades att många var berusade. I en vittnesrapport från en av 
livflottarna beskrivs följande: 
 
”En tämligen berusad man, endast iklädd underkläder, blev upprörd och började slåss med ´’ledaren’ 
som försökte lugna ner honom och skydda sig. Mannen slogs våldsamt och var inte lätt att lugna. 
Efter ungefär en timme dog han i en annan passagerares armar” (SOU 1998:132, s.89). 
 
Problematiken kring alkohol berördes i det betänkande som avgavs av den 1995 tillsatta 
sjösäkerhetskommittén (SOU 1996:182). Här var dock fokus riktat enbart mot fartygens 
besättningar. Man konstaterade att det internationellt, i STCW-konventionen, införts en gräns om 
maximalt 0,8 promille i blodet ombord. I Sverige hade Redareföreningen och 
Fartygsbefälsföreningen slutit ett avtal om en gräns om högst 0,2 promille under arbetstid och 0,4 

                                                            
18 Kent Härstedt som överlevde katastrofen skriver i sin bok om densamma, Det som inte kunde ske: 

”Jag hade inte druckit särskilt mycket starkt under kvällen. Två öl bara, tidigt på kvällen, sedan inget med alkohol. Hur mycket 
man druckit var något som skulle ge klart utslag senare på natten. Det fungerade inte för dem som hade sprit i kroppen, de 
orkade inte med de ansträngningar som skulle komma. Uthålligheten försämrades av alkohol, både när det gäller muskelstyrka 
och förmåga att hålla värmen”. (Härstedt, 1995: 40) 
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promille under fritid. Ett avtal med liknande riktlinjer hade i september 1996 slutits mellan 
Redareföreningen och Seko sjöfolk. Från kommitténs sida var man dock kritisk till att den här typen 
av frågor skulle beslutas av arbetsmarknadens parter utan man efterlyste lagstiftning på området 
(SOU 1996:182: 424). Detta kom också att bli fallet. Genom tillägg till 1994 års sjölag (20 kapitlet §4-
5.) gäller idag samma regler till sjöss som vid framförandet av fordon i land d.v.s. en gräns vid 0,2 
promille i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Denna lagstiftning gäller inte 
endast dem som framför fartyget utan även den som: 
 
”…i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är 
påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan 
utföra uppgiften på ett betryggande sätt”.  (SFS 1994: 104, kap. 20 §5). 
 
Rederierna har också infört alkotester av samtliga kategorier ombordanställda för att kontrollera att 
gällande lagar upprätthålls. Samtidigt, när det gäller passagerarna finns alltså inga formella 
restriktioner.  
 
Haveri- och olycksfallsutredningar syftar till att förebygga framtida olyckor genom att ge 
rekommendationer som kan förbättra säkerheten. Samtidigt bör man vara medveten om att dessa 
utredningar har begränsningar. Dels genom det fokus som anläggs i den enskilda utredningen där 
vissa orsaksfaktorer lyfts fram medan andra får en mer undanskymd roll eller utesluts (Lundberg, 
Rollenhagen & Hollnagel, 2009). Dels genom att de åtgärder som föreslås är präglade av utredarnas 
bedömningar av vad som är praktiskt möjligt mot bakgrund av ekonomiska, organisatoriska, politiska 
o.s.v. ramar (Lundberg, Rollenhagen & Hollnagel, 2010). Att föreslå inskränkningar i försäljningen av 
alkohol ombord på passagerarfärjor i syfte att öka säkerheten kan då uppfattas som en åtgärd vilken 
skulle överskrida sådana rammar och därför betraktas som omöjlig. 
 

8.3 Kollisionen mellan Gotland och Gotlandia II 

Den 23 juli kl.11.17 2009 inträffade an kollision mellan passagerarfärjorna Gotland och Gotlandia II i 
inloppet till Nynäshamn. Gotland hade vid olyckstillfället 75 besättningsmedlemmar och 1338 
passagerare ombord, Gotlandia II 19 besättningsmedlemmar och 532 passagerare. Kollisionen som 
varade ca.10 sekunder resulterade i att en del av Gotlandia II:s styrbordsida trycktes in. Däck 5, ett 
passagerardäck, fick de allvarligaste skadorna, stolar trycktes in, innertaket störtade ner vilket 
medförde att plast- och glassplitter spreds. Totalt skadades vid kollisionen 33 personer varav 10 fick 
föras till sjukhus. Samtliga skadade fanns ombord på Gotlandia II. Inget av fartygen fick så allvarligar 
skador att de inte kunde ta sig in till kaj i Nynäshamn. Gotlandia II som fått de allvarligaste skadorna 
nådde kaj 21 minuter efter kollisionen. I sin utredning av olyckan skrev Statens haverikommission 
om Gotlandia II: 
 
”Det kom aldrig larm till besättningen. De organiserade sig inte och arbetade inte enligt de planer de 
övat. Besättningen försökte hjälpa till där de kunde, men allt skedde ad hoc och helt oplanerat utan 
överblick eller någon styrning. Det gick heller inte ut någon information till passagerarna om vad 
som hänt, hur farlig situationen var, vad de skulle göra och vad som skulle komma att ske med 
fartyget. Besättningarna har övat olika scenarier, men just det som inträffade med att hela stolsrader 
förstördes hade aldrig övats. De nödplaner som fanns byggde på att passagerarna ska sitta kvar i sina 
stolar”. (Statens haverikommission, 2010: s.91). 
 
I likhet med de tidigare utredningarna om Scandinavian Star och Estonia är det främst 
bryggpersonalens ageranden som fokuseras i utredningen. I en bilaga till den presenterades emellertid 
en enkätundersökning utförd av MTO Säkerhet AB bland passagerarna på de båda fartygen. I denna 
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ställdes frågor om den information man erhållit i händelsens olika skeden samt hur man upplevt 
personalens agerande i anslutning till dessa. 
 
Resultatet av enkäten rörande den värst skadade färjan Gotlandia II visade att drygt 90 procent saknat 
någon typ av information bl.a. om vad som hade hänt, om fartyget tog in vatten o.s.v. En femtedel 
av de tillfrågade uppgav att de inte fått någon information om hur de skulle agera. Huvuddelen, drygt 
80 procent, hävdade att de fått den första informationen 10-15 minuter eller senare efter kollisionen. 
När det gäller personalens agerande svarade 72 procent att de såg personal efter kollisionen. En 
tredjedel av dessa hävdade att personalen hjälpte eller försökte lugna passagerare. Likaledes hävdade 
dock en tredjedel att personalen agerade passivt eller bara sprang omkring. I de kommentarer som 
gavs hävdade flera att det varit svårt att få fram barnflytvästar. I båda enkäterna framhölls att man 
inte upplevde den beredskap som fanns inför sådana här olyckor vara tillräcklig. I enkäten rörande 
Gotland var man också kritisk till den information som gavs när fartyget väl var i hamn. 
 
Ovanstående lyfts också fram i haveriutredningen där det konstateras att nödorganisationen och 
informationen till kabinpersonal (intendentur) inte fungerat på Gotlandia II. Här lyfter man också 
fram problematiken med att ge säsongsanställd personal nödvändig träning och tid att sätta sig in i 
arbetet. Flera säkerhetsövningar hade företagits på båda färjorna månaderna innan olyckan bl.a. 
övningar i utrymnings- och evakueringstaktik och crowd management på Gotlandia II. Från 
haveriutredningens sida ställde man sig dock frågande till huruvida besättningen fått agera praktiskt i 
dessa övningar: 
 
”Från en av kabinvärdarna på Gotlandia II har emellertid inhämtats att hon under tre och en halv 
säsonger ombord inte övat att praktiskt lämna fartyget vid evakuering. Hon hade endast fått se en 
livbåt eller flotte klargöras för sjösättning. Efter den nu aktuella olyckan har hon deltagit i en 
evakueringsövning där flottar sjösattes och besättningen fick hantera dem” (Statens 
haverikommission, 2010: s.57). 
 
Sammanfattningsvis vill vi sålunda utifrån denna genomgång av dessa tre haveriutredningar hävda att 
intendenturpersonalens kompetens (i form av säkerhetsutbildning, övningar) ägnas mycket liten 
uppmärksamhet av utredarna. Man koncentrerar sig istället på tekniska faktorer och driftspersonalens 
formella kompetens. I sitt sakkunnigutlåtande till kommunikationsdepartementet efter 
Estoniakatastrofen menar Göran Steen att haveriutredningar borde utföras på ett annorlunda sätt för 
att fånga upp så många brister som möjligt och då även sådana som man inte direkt eftersökt: 
 
”Erfarenheter visar också på fördelen att inte ha för bråttom i den första fasen på haveriplatsen. Ej 
sällan har då någon intressent eller enskild tillfälle att självmant ta upp med utredaren säkerhetsfrågor 
som i sin tur medfört nya intervjuer eller utredningar. I samband med sådan aktiv medverkan från 
någon utanför utredningen kan det komma att uppdagas allvarliga brister i säkerheten som ofta ej har 
något egentligt samband med olyckan” (Steen, 1995: s.67). 
 
Han pekar här på att representanter för redare och ombordanställda bör kallas som sakägare till 
haveriutredningarna och ges möjlighet att aktivt delta i utredningsarbetet. 
 
9. Slutsatser och reflektioner 
Utifrån den genomförda litteratur- och dokumentanalysen vill vi lyfta fram några framträdande drag 
som vi anser vara intressanta att studera vidare inom ramen för det fortsatta projektet och även för 
vidare forskning. 
 

1) Den befintliga forskningen om intendenturpersonalens roll i passagerarfärjornas 
säkerhetsorganisation får anses vara såväl kvantitativt som kvalitativt outvecklad. Den 
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forskning som finns om säkerhet i sjöfart fokuserar framför allt driftspersonal, inte 
intendenturpersonal. Förutom att denna grupp och dess roll i säkerhetsarbetet generellt 
borde ägnas mer uppmärksamhet ser vi ett behov av att föra in olika sociologiska perspektiv i 
sådana analyser. Sådana perspektiv skulle då omfatta frågeställningar om hur risker och 
säkerhet definieras och hanteras av olika grupper ombord, vad som befordrar eller motverkar 
uppbyggandet av en gemensam säkerhetskultur eller ett säkerhetsklimat i en 
arbetsorganisation bestående av olika praktikgemenskaper präglade av genus och olika 
erfarenhetsbakgrunder. 

 
2) Den forskning som finns och det empiriska material som redovisats i denna rapport indikerar 

att intendenturpersonalens roll i säkerhetsorganisationen ombord på passagerarfärjor av olika 
centrala aktörer, om inte negligeras så tillmäts mindre vikt. Om så är fallet är det viktigt att 
analysera varför det är så och vilka effekter detta kan få för intendenturpersonalens självbild 
och inte minst konkret, vilken tid och vilka resurser som avsätts för att utbilda denna 
personalkategori i säkerhetsfrågor. 

 
3) Att arbeta till sjöss är riskfyllt för den individuelle arbetstagaren. Statistik över arbetsskador 

och arbetssjukdom visar att intendenturpersonal tillhör de värst drabbade inom kategorin 
sjöfarare. Frågan om de mer exakta orsakerna till detta förhållande ryms inte inom det 
föreliggande projektets ramar men en relevant fråga är om individer inom 
intendenturpersonalen tenderar att bortse från eller nedvärdera de risker de möter i sitt 
vardagliga arbete. Istället fokuserar de risker som framhålls av andra och som då framför allt 
rör fartygens säkerhet. En sådan frågeställning skulle då också inrymma frågan om behovet 
av en utvidgning av begreppet säkerhetskultur. Även om den litteratur och de data som 
presenterats i denna rapport är av begränsad omfattning indikeras att kartläggning och analys 
av de arbetsrelaterade hälsorisker som möter anställda (och då inte minst kvinnor) inom 
passagerarfärjors/fartygs intendentur behöver ägnas mer uppmärksamhet än vad som tidigare 
varit fallet. 

 
4) Samtidigt som nationella och internationella regelverk med syftet att öka säkerheten ombord 

på passagerarfärjor snabbt växer i omfång medför konkurrenssituationen med snävare 
tidsramar och personalminskningar ökad arbetsbelastning för de olika befattningshavarna 
ombord. Frågan är då vilka konsekvenser detta kan få för förmågan att upprätthålla 
säkerheten? En risk som påtalas i litteraturen är att efterföljandet av de allt fler regelverken 
under dessa förhållanden kan underminera den reella säkerheten ombord.  

 
5) De haveriutredningar som gjorts vid stora fartygsolyckor fokuserar framför allt defekter i 

tekniska komponenter samt driftpersonalens agerande. Mindre vikt läggs vid hur majoriteten 
av besättningen på passagerarfärjor d.v.s. intendenturpersonalen agerat när olyckan väl är ett 
faktum. Med detta menar vi att minst lika mycket intresse som riktas mot en olyckas orsaker 
bör från utredarnas sida riktas mot de åtgärder som vidtas för att begränsa dess 
konsekvenser. Här spelar intendenturpersonalen på passagerarfärjor en central roll då de 
ansvarar för utrymningen och ibland även evakueringen av passagerare vid en olycka. 

 
6) I delar av rapporten indikeras att utbildning och övningsverksamhet beträffande säkerhet 

avseende intendenturpersonalen uppvisar brister även om det skett förbättringar under de 
senaste 20 åren. Övningar riskerar att bli rutinartade/standardiserade, ofullständiga (alla 
moment fullgörs inte), enbart kontrollerande och att inte följas upp på ett adekvat sätt. Här 
ser vi ett behov av att vidare studera den utbildnings- och övningsverksamhet som ägnas 
intendenturpersonalen på passagerarfärjor och då inte minst den säsongsvikarierande 
personalen. 
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Den övergripande slutsats som kan dras utifrån det studerade materialet är att såväl intresset från 
olika relevanta aktörer för intendenturpersonalen och deras roll i säkerhetskulturen ombord på 
passagerarfärjor som forskningen om detta i många stycken uppvisar svagheter och luckor. Vi menar 
att det är av vitalt intresse att denna personalkategori uppmärksammas både i det konkreta 
säkerhetsarbetet och i den maritima forskningen. 
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