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Förord 

 

Efter tre års studier på Risk och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i 

Östersund så tar vi examen VT 2015 efter genomförd C-uppsats. Det har varit lärorika 

år med både motgångar och framgångar, besvikelser och svar. Där vi nu i efterhand 

känner oss väldigt nöjda och stolta med vad vi har åstadkommit under tiden. Vi vill 

tacka vår handledare på sjöfartsverket, Johan Mårtensson, utan dig hade inte denna C-

uppsats blivit av. Genom Johan fick vi delta på Baltic Sarex 2015 där vi har fått nya 

kontakter, nya perspektiv och intressant infallsvinkel på övningsverksamhet. Tack till 

alla som deltog på Baltic Sarex 2015 och främst ledningsstaben som har hjälpt oss 

och guidat oss under tiden. 

Ytterligare vill vi tacka vår handledare på Mittuniversitetet, Erna Danielsson som 

stöttat oss och väglett oss när det varit mörka perioder.  

Nu är det dags att byta blad och söka nya utmaningar! / Filip Ströhm & Jenny Olsson 

VT 2015 
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Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förståelsen och agerandet ombord på 

fartyg när ett nödanrop inträffar. För att genomföra denna studie har vi fått 

möjligheten att närvara under en av världens största sjöräddningsövningar, Baltic 

Sarex 2015, där vi på nära håll har kunnat observera både agerandet, i form av 

rolltaganden vid nödsamtalet men även hur besättningsmedlemmarna ombord på de 

olika fartygen visar förståelse för det inträffade. För att undersöka detta närmare har 

vi använt oss av Karl Weicks teori kring meningsförståelse (sensmaking) samt Erving 

Goffmans teori kring rolltaganden. I diskussionen tar vi upp en del av de funderingar 

som uppstått under observationen ombord på fartygen men även om det skulle vara 

möjligt att utveckla övningen Baltic Sarex så att fler myndigheter, 

frivillighetsorganisationer och framförallt fler länder fick möjlighet träna sjöräddning 

över nationsgränser för att förebygga att fler sjöfartsolyckor, som M/S Estonia 

förlisning, får lika förödande konsekvenser. Resultatet från övningen kategoriseras i 

förståelse, kommunikation, rolltagande och tolkning. Där överhängande delar 

kommer från stress, tillit och bra beslutsfattande.  
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1.0 Inledning 

Natten den 7 april 1990 dog 159 personer. Natten den 28 september 1994 dog 

ytterligare 852 personer. Vad har hänt? Passagerarfartyget Scandinavian Star (1990) 

och passagerarfärjan M/S Estonia (1994) har orsakat katastrofer precis utanför 

Sveriges kustremsa. Totalt har över 1000 personen satt livet till i dessa hemska 

händelser (Myndigheten för samhällsberedskap, 2014 & Tagesson, 2013). 

 

M/S Estonias Mayday-nödanropet sändes klockan 01:22 den 28 september 1994  till 

närliggande fartyg. ”Varken detta eller det sätt på vilket nödanropen och 

nödmeddelandet genomfördes var i enlighet med föreskrifterna i radioreglementet” 

(Haverikommissionen 1998). Nästan hela meddelande var på finska och inte det 

internationella vedertagna språket engelska. Maritime Rescue Coordination Centre 

(MRCC) i Åbo bekräftade inte samtalet vilket gjorde förseningar i 

räddningsförloppet. Estoniaolyckan är en av nordens mest omtalade sjöfartsolycka i 

modern tid. Händelsen blev katastrofal, M/S Estonia sjönk omkring en timme efter de 

första observationerna som förebådade olyckan och bara ca 30 minuter efter det första 

Mayday-anropet (Haverikommissionen, 1998). 

 

På grund av förlisningen av M/S Estonia, som påverkat och än idag påverkar många 

människor, kommer vi i denna rapport studera och kartlägga hur alarmeringen 

fungerar inom svensk sjöfart. Mer specifikt kommer vi att studera alarmeringen från 

nödställd person eller fartyg i nöd till närliggande fartyg som kommer bli On Scene 

Coordinator – räddningsledare på haveriplatsen (OSC) som kommer vara med och 

leda räddningsinsatsen och vara Joint Rescue Co-ordination Center (JRCC) förlängda 

arm (Sjöfartsverket.se, 2015).   

 

Till grund för studien kommer vi följa Baltic Sarex (BS) 2015, världen största 

sjöräddningsövning som sker en gång per år och syftar till att öka förståelsen och 

samverkan mellan olika aktörer inom sjöräddning i länderna kring östersjön. Detta för 

att skapa samarbete mellan olika aktörer och olika länder vid en eventuell 

fartygsolycka samt kunna agera snabbt och effektivt oavsett vilken nationalitet 

räddningsmanskapet eller flagg fartyget har. Övningen innehåller en mängd olika 
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moment och övningar med varierande mål som lokal insatskoordinering från fartyg 

respektive flyg, dykinsats samt sökning efter objekt med olika räddningsmetoder. 

 

När M/S Estonia förliste, 1994, fanns det tydliga brister i de nödanrop som skickades 

ut från kaptenen ombord på skeppet innan det sjönk till havets botten. Vilket gjort oss 

intresserade av hur dagens alarmering tolkas och förstås mellan de olika aktörerna vid 

en olycka samt hur alarmeringen övas idag. Det sociologiska problem som ligger till 

grund för vår studie är hur kommunikationen mellan övningsledare och deltagare går 

till under det första skedet, det vill säga nödanropet. Vad det är som uppfattas, tas 

emot, tolkas och skickar man vidare rätt information men även hur besättningarna 

ombord på de olika fartygen agerar. Även studera hur en ”chockad” person kan 

leverera ett budskap som uppfattas som nödanrop. Till vår hjälp i studien kommer vi 

att följa olika personer som utsetts till OSC under sjöräddningsövningen BS.  

 

Med tanke på att studien riktar in sig på kommunikationen och hur den uppfattas 

mellan avsändare och mottagare ser vi detta som en studie som äger rum på mikro 

nivå och främst mellan olika aktörer och individer. Vi kommer även att ha möjlighet 

att studera på bredare nivå för att kunna dra paralleller längre fram i rapporten.  

1.1  Syfte  

Syftet vi har är att undersöka alarmeringen med första nödanropet ut till närliggande 

enheter och vidare ut till räddningsenheterna som ska agera och hur nödanropet 

uppfattas av bägge parter och hur anropet i sin tur kan förstås ur ett sociologiskt 

perspektiv. Genom att vara närvarande vid BS utanför Bornholm och analysera hur 

alarmeringen i dagsläget går till och vilka problem som kan uppstå vid alarmeringen 

samt vilka rutiner som styr för sändandet och mottagandet av nödanropen i övningen 

gällande grundläggande föreskrifter från SOLAS, SAR, IMO och vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar kommunikation vid krissituationer. Detta för 

att få en ökad förståelse för hur budskap uppfattas och tolkas av olika individer 

beroende på faktorer som kulturer, tidigare erfarenheter, materiel tillgång men även 

vilka roller som antas vid alarmeringen bland besättningsmedlemmarna. 
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1.2  Frågeställning 

 

Hur kan man utifrån Karl E Weicks teori kring sensmaking och Erving 

Goffmans teori om rolltaganden se på: 

o Förståelse 

o Kommunikation 

o Rolltagande 

o Tolkning 

när det kommer till alarmeringen mellan larmcentral och fartyg eller fartyg till 

fartyg.  

 

1.3 Avgränsning 

Under studien måste vi begränsa oss, detta på grund av att arbetet skulle bli nästintill 

hur stort som helst annars. Det finns begräsningar utifrån tidsperspektivet men även 

möjligheten till resurser. Tiden som är satt för denna studie/ uppsats är 10 veckor. För 

att hinna genomföra uppsatsen på denna tid har vi gjort begränsar i studieobjektet och 

valt att rikta in oss på en väldig detaljerad bit inom alarmeringen till sjöss. Till vår 

hjälp för att göra detta har vi fått möjlighet att följa med sjöfartsverkets Johan 

Mårtensson som ansvarar för en del av planeringen av övningen Baltic Sarex 2015. 

Under övningen kommer vi i första hand att begränsa oss till fartyg med svensk 

besättning och observera hur de sköter alarmeringen. Vi har ingen möjlighet att 

genomföra intervjuer eller enkätundersökningar under övningen då de som genomför 

övningen har väldigt kort ”ledig tid” och detta hade i så fall inkräktat på denna tid.  

2.0 Bakgrund 

2.1 Marin bakgrund för forskarna  

En av anledningarna till att vi valt att studera alarmeringen på havet, grundar sig i att 

båda vi (författarna) är genuint intresserade av sjöfart och det marina livet. Vi har 

olika erfarenheter och utbildningar men den gemensamma punkten är att vi har 

arbetat som skeppare och navigatörer på mindre båtar. Samt skeppare inom 

eventbranschen betyder det att vi mestadels har haft erfarenheter från 

högsommarperioder i svenska vatten.  Våra utbildningar och certifikat inom området 
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är drygt ett år respektive ett halvår och vi snittar ungefär fem års sommararbete inom 

det marina. Ytterligare har vi seglat mycket privat och även arbetat med 

segeltävlingar både nationellt och internationellt. Således har vi redan erfarenhet från 

sjöfart men vi vill ändå göra studien så objektiv som möjligt.  

 

Ytterligare en gemensam punkt är att vi bägge två är involverad i det svenska 

sjöräddningssällskapet. Där bägge författare har personliga erfarenheter av 

sjöräddningssällskapet och hur sällskapet bedriver sin verksamhet i svenska hav och 

sjöar. Genom vårt genuina intresse för sjöfart och sjöräddning vill vi nu studera det 

mest grundläggande inom en alarmering, vad som krävs och hur man tolkar 

nödanropet innan man agerar. Haverikommissionens undersökning kring M/S 

Estonias förlisning visar att kommunikationshjälpmedlet VHF radions riktlinjer för 

användandet inte sker enligt stadgarna. ”Kommissionen har med beklagande erfarit att 

nödtrafik nuförtiden mycket sällan sker i korrekt form” (Haverikommission 1998). 

2.2.1 Baltic Sarex 2015 

Blatic Sarex är världens största sjöräddningsövning, en multinationell maritim live 

search and rescue övning med deltagande främst från länder runt Östersjön. De länder 

som deltar har fartyg, flygplan eller helikoptrar som ska övas i sök och 

räddningsberedskap organiseras gemensamt med andra länder. Den första BS 

övningen ägde rum sommaren 1996 och övningar har sen dess genomförts i maj 

månad varje år i vattnet kring Bornholm i Danmark. Övningen i sig är inte bara 

praktisk utan ger även möjligheter till workshops, feedback/diskussioner och andra 

sociala aktiviteter. Övningen är hyllad av experter för det engagemang och intresse 

eldsjälarna har visat inom området för multinationell, maritim erfarenhet med 

uppmuntran till samarbete inom sjöräddningen (BalticSarex.org 2015). 

 

 Med SAR-ambassadörer från olika länder i norra Europa har organisationen fått fram 

en stabsledning som är redo för årets övningsvecka där vår handläggare Johan 

Mårtensson sitter med från svenska sidan. Syfte är att göra SAR verksamheten 

effektivare genom att öka kunskapen hos enskilda individer och i grupper kring olika 

moment och delövningar vars varierande mål som exempelvis lokal 

insatskoordinering från fartyg respektive flyg, dykinsats samt sökning efter olika 

objekt och med olika räddningsmetoder. Ledningen vill i år att man ökar fokus på 
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säkerhet, lärande och debriefing för att ännu en gång driva och höja kvaliteten i 

övningen (Baltic Sarex 2015, 2015). 

 

Under övningarna kommer enheterna att få tillgång till Vessels Operations 

Coordination Tool. Som är en programprototyp som ska demonstreras. Programmet 

kommer att digitalt skicka ut och delge både grafiskt och skriftlig information om 

samtliga räddningsnivåer via det elektroniska sjökortet som fartygen är utrustade med. 

Även fartyg utan befintlig utrustning kommer få möjlighet att låna fristående 

utrustning för att testa funktionaliteten i programmet. Fördelar med programmet är att 

man kan minska behovet av VHF och samtidigt minska risken för missförstånd i 

kommunikationen. Detta kan leda till ett mer effektivt och säkert sätt att arbeta. ”The 

Vessels Operations Coordination Tool has the potential to revolutionize Search and 

Rescue communication and SAR unit management” (Omar Frits Eriksson, 2015). 

Dessutom kommer övningen att ge fokus på att undersöka effektiviteten och 

utnyttjandet av drönare i SAR, då organisationer har bjudit in företag att presentera 

och demonstrera sina produkter under övningen (Baltic Sarex 2015, 2015). 

2.1.2 Rutiner för nödsamtal 

Oavsett om man är privatperson eller i tjänst till sjöss så måste man kunna larma. Det 

finns två sätt som är väldigt vanliga inom kustnära sträckor. Det vanligaste är att man 

ringer 112. Man får kontakt med SOS-alarm där man uppger att man har sett eller är 

med om en sjöolycka. Direkt kopplas du fram till JRCC (Sjö- och 

flygräddningscentralen) som styrs av sjöfartsverket men skickar ut assistans från 

exempelvis kustbevakningen, sjöräddningssällskapet eller försvaret. JRCC kommer 

vara din kontaktpunkt under förloppet (Point of Contact) (Sjöfartsverket, 2014). 

 

Det andra alternativet är att man via sin VHF-radio (Very High Frequency) skickar ett 

nödmeddelande på VHF KANAL 16. Denna kanal är sjöfartens internationella 

nödkanal, som passas dygnet runt av personal på Sjö- och flygräddningscentralen. 

Anropet är Sweden Rescue där den internationella nödsignalen är MAYDAY. Man 

får kontakt med räddningsoperatören som skickar ut assistans (Sjöfartsverket, 2014). 
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Sjöfartsverket, 2014  

 

Gällande handelssjöfart så är det lite annorlunda. För direkt när det är handelssjöfart 

där det är en olycka som exempelvis miljöskada där det inte är fara för människoliv, 

så kopplas man till Maritime Assistance Service (MAS). Detta är en funktion som 

hanterar allvarliga händelser där transportstyrelsen är huvudansvariga och 

kustbevakningen är ansvariga för själva miljöräddningen till sjöss (Sjöfartsverket, 

2014). 

2.1.3 Rutiner för Mobiltelefon 

En mobiltelefon fungerar i skärgården och kustnära farvatten, men längre ut så 

förlorar man lätt kontakten med mobilnätet vilket ökar osäkerheten. Den fungerar bra 

på land men till havs så rekommenderas VHF med alla dess fördelar (Sjöfartsverket, 

2014). När man ringer till SOS-alarm så var den genomsnittliga svarstiden för 112-

anrop 15,3 sekunder under 2014. Där målet enligt det statliga 112-avtalet är åtta 

sekunder (Sosalarm, 2014). Samtalet börjar med att larmoperatören ställer frågan vad 

har hänt? Ger den nödställda då beskrivningen av sjöfartsolycka så kopplas den 

nödställda direkt till JRCC. Vid behov lyssnar även en annan operatör av samtalet och 

vidarebefordra larmet till lämplig myndighet samt bistår med information. Detta 
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innebär att även om den första operatören fortsätter att ställa frågor, så kan hjälp redan 

vara på väg trotts att samtalet med nödställd fortfarande pågår (Sosalarm, 2014). 

2.1.4 VHF – Very High Frequency 

VHF-radion är livlinan till land som ger den trygghet som behövs till sjöss där 

radiokommunikation på VHF-bandet ligger på 30-300 MHz (Där den marina delen 

ligger på maritima delen av VHF-bandet: 155-162 MHz) (Stockholmradio, 2015).  

VHF ger möjligheter att kommunicera med land på långa avstånd. VHF används av 

både privata aktörer men mestadels av yrkestrafik till havs där radions tre största 

funktioner är; nödradio, kommunikationsradio och mottagare för Maritim Säkerhets 

Information (MSI). VHF kanal 16 är det överlägset bästa alternativet för att snabbt 

begära assistans från sjöräddningscentralen. En av fördelarna är att ett nödanrop på 

kanal 16 kan uppfattas av andra båtar och fartyg i närheten som vid behov kan 

assistera eller utses som OSC. Ytterligare fördelar med VHF är att man kan pejla 

radion genom att anropa två intilliggande stationer så får man en position som 

assistansen kan komma till. Dock måste man ha både utbildning, certifikat och 

tillstånd för att använda VHF. Vanligtvis så finns det numera portabla VHF som drivs 

av långtidsbatteri ombord på fartyg som kan tas med överbord om olyckan skulle vara 

framme (Sjöfartsverket, 2014). Runt i Sverige finns 49 basstationer utplacerade vilket 

täcker svenska kustremsan från norr till söder samt de tre största sjöarna (Värnen, 

Vättern och Mälaren) som ger möjligheter till snabb kontakt med närliggande fartyg 

eller radiostationer (Stockholmradio, 2015).   

2.1.5 Solas – Safety Of Life At Sea  

Förlisningen av Titanic den 14 april 1912 var katastrofal då fartyget tog med sig mer 

än 1500 passagerare och besättningsmän till botten. Händelsen skapade mängder med 

frågor från allmänheten vilket gjorde att krav på att säkerhetsregler uppstod. Den 

brittiska regeringen tvingade ansvariga att utforma internationella riktlinjer för sjöfart. 

Där och då var starten för en ny internationell konvention, SOLAS (Internation 

Maritime Organisation, 2015). 

 

Solas är en internationell konvention som finns där med regler och riktlinjer för 

sjöfarten för att rädda människoliv. Konventionen reglera bland annat vad som gäller 

kring; livräddning, eldsläckning, radioutrustning samt hur fartyg ska vara utrustade 
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och konstruerade. Utöver detta så säger konventionen hur sjöräddningsverksamheter 

skall fungera och när fartyg skall besiktas. Dock gäller de flesta regler i Solas endast 

fartyg som bedriver sin verksamhet på internationellt vatten och det är International 

Maritime Organization (IMO) som ansvarar för internationella sjöfartsfrågor 

(Internation Maritime Organisation, 2015). 

 

Under en händelse så finns det ett flertal regler som styr gällande nödassistans.  

 SOLAS Chapter V, Regulation 33:1 

”The master of a ship at sea which is in a position to be able to provide assistance … 

is bound to proceed with all speed to their assistance…” 

 

 SOLAS Chapter III, Part B, Section II, Regulation 21:1.4  

”All survival craft required to provide for abandonment ... shall be capable of being 

launched ... within a period of 30 minutes ...” 

 

 1979 SAR Convention, 2.1.10  

”Parties shall ensure that assistance be provided to any person in distress at sea...” 

(First-rescue, 2015) 

2.1.6 SAR – Search And Rescue  

Eftersökning och räddning (SAR) till havs i Sverige bedrivs och ansvaras av 

sjöfartsverket. Uppgiften innebär att ansvara för insatser för människoliv dygnet runt, 

året runt. Detta inom svenskt vatten som LSO anger (Lagen om skydd om olyckor). 

Det vill säga kustnära områden, samt Vänern, Vättern och Mälaren (Sjöfartsverket, 

2005) 

2.1.7 GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System  

Nödsystemet är en internationellt överenskommen uppsättning regelverk som är 

skapat av SOLAS och syftar till att dela upp havet i olika nödområden och reglera 

typer av utrustning, och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten 

och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan. Beroende på 

området så krävs olika utrustning och kompetens. Grundidén är att ett fartyg eller 

person i nöd alltid ska kunna larma en radiostation via automatiserad utrustning. 

Dessa fyra trafikområden är: 
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 A1: Kustnära, upp till 40 nautiska mil från land. Grundläggande 

sjöfartsutrusning. 

 

 A2: Utsträckt område, upp till 150 nautiska mil från land. Grundläggande 

sjöfartsutrustning med tillägg. 

 

 A3: Havsområdet, upp till 70 grader norr respektive 70 grader syd. Utrustning 

för område A1 + A2, komplexiteten ökar och GMDSS-godkänd 

satellitutrustning krävs. 

 

 A4: Polaromården, nord om N70 och syd om S70. Samma utrustning som A3 

(Stockholmradio, 2015) 

 

2.1.8 LICO -  Local Incident Coordinator 

LICO;s huvuduppgift är att korridorerna och samordna alla SAR enheter under OSCs 

direktiv. Det är således OSC som utser vilken person som får rollen som LICO under 

räddningsinsatsen, från OSC-fartyget eller ett annat räddningsfartyg som är delaktig i 

insatsen. LICO är en person som tar sig ombord på det nödställda fartyget för att får 

en överblick och kunna ge information om vilka resurser som behövs. Exempelvis 

brandbekämpning, medicinsk behandling av skadade personer, skadekontroll i 

händelse av läckage, dykassistans, bogsering eller söka efter försvunna personer i 

närområdet. Genom ett nära samarbete mellan OSC och LICO så underlättar 

möjligheterna till att får en överblick av den faktiska situationen ombord och vilka 

prioriteterna som måste göras (Baltic Sarex 2015, 2015). 

2.1.9 OSC – On Scene Coordination 

Som samordnande funktion och som räddningsledarens "öga" på scenen används 

internationellt uttrycket OSC - On Scene Coordinator. Fartyg som är i närheten till det 

nödställda fartyget som har möjlighet att agera OSC kommer att bli utsedd av JRCC 

att axla rollen och leda insatserna. Uppgifterna är att samordna SAR resurser och 

styra kommunikationen till övriga myndigheter och SAR enheter. ”Den för IMO och 

ICAO gemensamma manualen för sjö- och flygräddning visar på fördelar att, vid de 
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tillfällen två eller flera SAR-enheter deltar i samma insats, utse en person att 

samordna aktiviteterna” (Sjöfartsverket, 2005). 

 

Baltic Sarex 2015, 2014 

2.2.0 Tidigare forskning 

2.2.1 Risker med sjöfart 

Av hela världshandeln utförs uppåt 90 % av rederier och sjöindustrin. Detta för att 

man anser att frakta handelsvaror via havet betraktas som ett miljömässigt, 

ekonomiskt och framförallt säkert sätt att transportera varor på, gällande ett 

kommersiellt transportsätt (Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann & Langard, 2013, 

ss. 26-37). 

 

I den vetenskapliga artikeln har man fått fram statistik som visar på en stadig nedgång 

i sjöfartsolyckor över de senaste 10 åren (Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann & 

Langard, 2013, ss. 26-37). Detta kan bero på att man under de senaste decennierna har 

genomfört en rad åtgärder för att utveckla och förbättra säkerhetsnivå, kompetensen 

och instruktioner för rederier och befälhavare. 
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Dock är i synnerhet kollision den största orsaken till katastrof. Studien visar på att 

dessa kollisioner mestadels beror på felbeslut eller andra mänskliga faktorer. 

Betydande faktorer är: missanvänt/missbruk av instrument, bristande 

situationsmedvetenhet och uppmärksamhet, brist i kommunikation, annan olämplig 

verksamhet eller dåligt sikt. Artikeln visar på att många kollisioner sker i sund och av 

lotsbärande fartyg. Det är stor skillnad på att navigera på öppet hav och trånga sund 

(Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann & Langard, 2013, ss. 26-37). 

2.2.2 Kommunikation 

I studien Communication Gaps in Disaster Management: Perceptions by Experts from 

Governmental and Non-Governmental Organizations, beskriver författarna vilka 

brister som finns i kommunikationen inom statligt ägda organisationer och icke 

statligt ägda organisationer. De har valt att undersöka tre olika vägar som 

kommunikationen kan gå under en kris. Den kommunikation som sker mellan 

organisationerna och media, den som sker mellan organisationerna och invånarna i 

det krisdrabbade området och sist men inte minst den kommunikation som sker 

mellan de statligt ägda och de icke statligt ägda organisationerna. Det är den sist 

nämnda som är intressant utifrån frågeställningen. I denna beskrivs flertalet faktorer 

som kan komma att försvåra eller hindra kommunikationen. Sådana faktorer kan vara 

tekniska, strukturella eller bero på olikheter inom organisationernas kultur. Dessa 

hinder går dock till stor del att förebygga och arbeta med men för detta krävs det att 

organisationen är medveten om de problem som finns. Ofta har företag/organisationer 

sitt eget sätt att utföra olika uppgifter och detta kan sätta käppar i hjulet när de 

förväntas samarbeta med andra organisationer som i sin tur har andra sätt att arbeta 

med problemen. Det är även viktigt att göra klart vem som är ansvarig för 

informationsbytet, både den information som företaget förväntas skicka ut men även 

ta emot så att alla som ska ta del av informationen få möjlighet att göra detta (Palttala, 

Boano, Lund & Vos, 2012 ss. 4, 7-8). 

 

2.2.3 Kriskommunikation 

När ett nödanrop sker så startar direkt en kriskommunikation för att återta kontrollen 

över situationen. I grunden är kriskommunikation en allmän hjälpkommunikation som 

är strategiskt organiserat med diverse ramar om hur allmänheten skall hjälpas. 

Kriskommunikation finns för att hjälpa och att minska osäkerheten, bemöta, lösa 
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problem och att vi bidrar till lärandet av det.  På grund av att en kris sällan är den 

andra lik utan oftast har sina unika faktorer som påverkar hur den hanteras. Kriserna 

medför att tidspress uppstår och förhållanden kräver att man är kapabel att fatta 

snabba och direkta beslut (Palttala, Boano, Lund & Vos, 2012 s. 3). Dessa 

beslutsfattande egenskaper har även Misztal, Barbara A diskuterat i sin artikel från 

2011 Trust: Acceptance of, Precaution Against and Cause of Vulnerability. 

Comparative Sociology. Hon berättar att genom att blanda kulturer så blir ofta språket 

det primära problemet. Verbala problem, enligt Misztal leder till minskande av bra 

beslut fattade från utsatta individer (Misztal, 2011, s. 360). Vårt språk är den enklaste 

möjligheten till kommunikation, går det inte kommunicera så minska således vår 

förmåga till bra beslutsfattande. Misztal berättar att vill man inte skapa förtroende för 

andra individer, en tillit till andra människor, oavsett kultur, så skapar man ett socialt 

vakuum som gör att attityderna tar överhand och skapar sårbarhet. Denna atmosfär 

som saknar tillit till varandra, är inte våra normer och värderingar konstruerade för att 

hantera (Misztal, 2011, s. 362). Vi lever i ett samhälle där det är en mix av många 

olika kulturer vilket kan leda till utsatthet och sårbarhet för närstående vänner, 

kollegor och familj. Utöver detta diskuterar Misztal även hur förtroende och tillit 

hänger ihop där hon beskriver att tyngdpunkter som tillit och förtroende är de 

avgörande faktorerna som håller ihop exempelvis familj, företag och organisationer 

(Misztal, 2011, s. 359). Därför krävs det av både nödställda människor och hjälpande 

människor att vi kan lita på varandra för att inte hamna i onödig sårbarhet.  

 

Utöver detta så uppstår problem när aktörer från olika organisatoriska kulturer och 

strukturer, som därmed har sin egna sätt att hantera en kris, måste samarbeta. Även 

här så berättar Palttala, Boano, Lund & Vos att det finns brister i kommunikationen 

mellan mottagare och allmänhet. Det brister i ansvarstagande i situationer där 

myndigheterna använder mellanhänder i stället för att kommunicera direkt hjälpande 

organisationer eller organ (Palttala, Boano, Lund & Vos, 2012 s. 5). 

2.2.4 Tillit 

Misztal beskriver tre faktorer som brister och gör att vi förlorar tilliten till varandra. 

Man tar inte ansvar, förtroende och förståelsen (visar ödmjukhet). Dessa faktorer går 

hand i hand för att man ska få förtroende för sina kollegor. Om individen inte kan 

kontrollera dessa tre faktorer eller att man bryter någon av dem sjunker individen 



 19 

direkt och blir mentalt sårbar (Misztal, 2011, s. 370). Detta är faktorer som påverkar 

individen både på land och till sjöss. Är inte individen ansvarstagande och har 

självkontroll så ökar direkt riskerna för sårbarhet, vilket leder till utsatthet och 

försämrade beslut (Misztal, 2011, s. 360). Genom att förbättra kommunikationen och 

tilliten till varandra kan besättningen ta bättre beslut som leder till bättre manövrering 

i exempelvis trånga sund eller i SAR-insatser. Mythen berättar att vi ska hålla goda 

sociala förhållande till varandra, genom tillit, ta ansvar för sina handlingar och visa 

ödmjukhet, för att upprätthålla dessa sociala grupper så strukturera sinsemellan 

fungerar på bästa sätt (Mythen, 2014, s. 106). På så sätt undvika onödiga konflikter 

och risker som skapar problem på fartyg. Genom att individer som arbetar tätt 

tillsammans och är beroende av varandras kunskap och erfarenhet visat stor tillit till 

varandra ökar även tilltron till att varje enskild individ antar den roll som förväntas av 

en vid en sjöfartsolycka. 

2.2.5 Hälsa 

Även nästa vetenskapliga artikel visar på riskerna med sjöfarten. Denna studie är mer 

personorienterad och framhäver besättningens arbetsmiljö. Inom sjöfarten är det oftast 

stillasittande arbetsvillkor (självklart individuellt). Det är en atmosfär som kretsar 

kring rökning, alkohol men framförallt stress (Hjarnoe & Leppin, 2013, ss. 721-723). 

 

I studien har man tagit del av bevis som bekräftar att sjöfartslivsstilen ökar risken för 

kronisk ohälsa. Studien syftar på faktorer som att besättning exponeras för kemikalier 

samt solljus, osunda levnadsvanor med exempelvis dålig eller oregelbunden sömn 

vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga sätt. Dåligt fattade beslut kan leda till 

stora som små tillbud. Ute till havs kan även de små tillbuden få katastrofala följder 

vilket visar tyngden av att personalen är vid god hälsa vid kommersiell sjöfart. Även 

rökning, alkoholkonsumtion och kost är stora problem för besättningen på vissa 

fartyg.  (Hjarnoe & Leppin, 2013, s. 725). 

2.2.6 Sjöfartsolyckor 

I artikeln Human and organisational factors in maritime accidents från 2013 berättar 

författarna att flera studier har påpekat betydelsen av mänskliga och organisatoriska 

faktorer inom sjösäkerhet som exempelvis fel beslutsfattande. Man framhäver att 

avbrott i riskkommunikationen eller mellan befälen på fartygsbryggan är en 
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betydande faktor till marina tillbud eller olyckshändelsers (Chauvin, Lardjane, Morel, 

Clostermann & Langard, 2013, s. 27). Därför har man undersökt samordning och 

kommunikationen mellan fartyg. Analysen tyder på att flera sjöfartsolyckor berodde 

på svårigheter med kommunikationen mellan två eller flera fartyg eller mellan 

medlemmar av samma besättning. Samordningen och kommunikationen 

konstaterades vara de främsta orsakerna till olyckor (Chauvin, Lardjane, Morel, 

Clostermann & Langard, 2013, ss. 27-28). Studien visade att mänskliga 

kommunikationsproblem mellan besättning leder till missförstånd som exempelvis 

ofullständig information tilldelas gällande den avsedda manövern, misskötsel av 

instrumenten, brister på lämpligt informationsutbyte, bristande situationsmedvetenhet, 

uppmärksamhetsstörning och riskbedömning samt frånvaro av övervakning av 

fartygets fram drift. De viktigaste punkterna är nivåerna på medvetenhetsgraden och 

på uppmärksamhetsgraden (Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann & Langard, 

2013, s. 35). Efter avslutad undersökning efterfrågar författarna bättre ledarskap och 

samarbetsförmåga på både ledningsnivå och operativ nivå (Chauvin, Lardjane, Morel, 

Clostermann & Langard, 2013, s. 27). Därav kommer studien lägga tyngd på hur 

rollerna uppfattas och fördelas på bryggan för att undersöka sambandet mellan 

rolltagande och exempelvis brister på lämpligt informationsutbyte eller bristande 

situationsmedvetenhet. 

2.2.7 Engelska på havet 

1978 skrivs ett internationellt avtal bland sjöfartsindustriella länder, Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping (STCW Convention). I detta avtal 

beslutades bland annat att det officiella språket på sjön ska vara engelska. 1995 

samlades de länder, som skrivit under avtalet, på IMO i London. Under detta möte 

utformade man avtalet på nytt och tog fram regler om hur säkerhet ombord på fartyg 

ska skötas och fungera. Det var allt från allmänna bestämmelser till hur 

radiokommunikationen skulle gå till. Dessa regler ska följas av alla som har licens att 

arbeta på sjön. Man utökade även språkreglerna och bestämde att arbetsspråket på 

sjön skulle vara engelska oavsett kommunikation inom fartyget eller från fartyg till 

fartyg via radio eller andra kommunikationsmedel. Sjöfarten står för ca 85 % av 

dagens godstransporter runt om i världen. Det är 133 olika nationer som skrivit på 

detta avtal och det är en stor apparat att dra igång att undervisa samtliga licenstagare 

på engelska (Yercan Fricke & Stone, 2015, s. 214). Detta kan bli problem i en 
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krissituation när kommunikationen mellan fartyg ska ske på engelska då språket kan 

vara bristfälligt hos kaptenen ombord på ena eller båda fartygen (Yercan Fricke & 

Stone, 2015, s. 214) 

2.2.8 Styrning 

Artikeln Samverkansformer för räddning och respons som är skriven av Rebecca 

Stenberg, Sofie Pilemalm Kayvan och Yousefi Mojir vid Linköpings universitet 2014 

lyfter fram de olika styrningsnivåerna som bör finnas för ett väl fungerande samhälle. 

Dessa former är regional/nationell myndighetssamordning, lokal integrerad 

samverkan samt gränsöverskridande Ad hoc-samverkan. Till denna studie anser vi att 

det kan vara av vikt att se till den sistnämnda av dessa samverkansformer. Det är 

denna som stämmer in på och lyfter det väsentliga för ett lyckat arbete vid en större 

fartygsolycka. Men självfallet behöver även samverkan inom de andra 

styrningsnivåerna fungera för att den sistnämnda ska vara möjlig. Studien beskriver 

samverkan som sker mellan sjöpolis, räddningstjänst och kommun men även mellan 

statlig sjöräddning och frivillighetsorganisationen Sjöräddningssällskapet. Författarna 

till denna studie nämner tre olika former av styrningsnivåer vid samverkan mellan 

dessa aktörer (Stenberg, Kayvan & Mojir, 2014, s. 3). 

 

Regional/nationell myndighetssamordning som syftar till ledningssamordning samt 

koordinering av de olika myndigheterna på en administrativ nivå. Stödfunktioner som 

används på denna nivå är it-plattformar som gör det möjligt att på ett effektivt sätt 

dela information mellan myndigheterna men även stödfunktioner som geografiska 

informationssystem, kartsystem och positioneringssystem, gemensamma lägesbilder 

och digitala ledningsverktyg är användbara för att möjliggöra arbetet. Samarbetet 

bygger även på att varje enskild myndighet håller sig till de arbetsuppgifter och de 

uppdrag de förväntas genomföra (Stenberg, Kayvan & Mojir, 2014, s. 3). 

 

Lokal integrerad samverkan sker genom kommunikation och samverkan för en lokal 

utveckling av trygghet för de som bor och arbetar i samhället. Genom att 

implementera en säkerhets- och trygghetsdimension till de verksamheter som 

kommunerna ansvarar för blir säkerhetsaspekten en naturlig del i beslutsfattandet. För 

att underlätta denna form av arbete använder man sig av it-plattformar för 
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informationsdelning av bland annat rollfördelning, uppgifter, kompetens, utbildning, 

ansvar och kontaktinformation (Stenberg, Kayvan & Mojir, 2014, s. 4).  

 

Gränsöverskridande Ad hoc-samverkan används för olika former av 

insatsverksamheter under en begränsad tid. Denna resurs är användbar när 

räddningsresurser kan vara svårtillgängliga, när det krävs specialkompetens inom det 

aktuella området och/eller de lokala förutsättningarna inte är de bästa för ändamålet, 

exempelvis glesbygd. Syftet med denna form av samverkan är att på kort tid kunna 

mobilisera de lokala resurser som finns tillgängliga och kunna leda och koordinera 

dessa i en gemensam insats (Stenberg, Kayvan & Mojir, 2014, s. 4). 

 

För att genomföra detta på ett smidigt sätt används beslutsstödsystem, geografiska 

informationssystem, kartsystem och positioneringssystem, gemensamma lägesbilder 

och digitala ledningsbord samt gemensamma IT-plattformar (Stenberg, Kayvan & 

Mojir, 2014, s. 4). 

2.2.9 Beslutsfattande processer 

Gerry Larsson, legitimerad psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid 

försvarshögskolan har skrivit en artikel om samverkan vid kriser. Denna artikel 

presenterar olika anledningar till hur enheter bör och ska arbeta med varandra i sitt 

beslutsfattande vid en kris men även hur de faktiskt gör och hur det går till samt vad 

det är som påverkar just dessa ageranden och beslutsfattande (Larsson, 2011, s. 186). 

Larsson menar att det finns rationella modeller för hur individer bör agera vid en kris. 

Steg ett är att man bör överblicka och värdera situationen, steg två är överblicka och 

värdera målsättningar, steg tre är överblicka och värdera handlingsalternativ och sist 

men inte minst steg 4, fatta beslut. Detta låter som en brilliant plan att följa dock är 

det inte så enkelt när en grupp individer tillsammans ska fatta beslut. Idéer om vilka 

beslut som ska fattas kan både vara genialiska men även icke så genialiska, tyvärr 

oftare de senare alternativet. En anledning till detta kan vara stressnivån hos 

individerna (Larsson, 2011, s. 187).  

En vanlig uppfattning bland chefer som behöver fatta beslut under en kris är att de 

utarbetade systemen för hur detta bör gå till tar för lång tid, istället höftar man och tar 

beslut mellan tummen och pekfingret. Cheferna grundar sina beslut i igenkännande 
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och tidigare erfarenheter. Ett mönster som går att utläsa i dessa beslutsfattanden är 

följande:  

• Har jag varit med om något liknande tidigare?  

• Hur gjorde jag då?  

• Skulle det gå att göra på samma sätt nu? 

 • Det kanske går om jag ändrar lite på det.  

• Nu kör vi.  

Om ledaren besitter stor erfarenhet och om tidspressen är stor är det vanligt att beslut 

fattas just på detta sätt (Larsson, 2011, ss. 188-189). 

Det som till stor del avgör vilken av ovanstående beslutsprocesser som används är 

tidsbrist och verksamhetsnivå. Själva verksamhetsnivån beskrivs som en 

aktivitetsföljd på mikronivå i ena ändan och strategiska uppgifter på makroplan i 

andra ändan (Larsson, 2011, s. 189).  

En gemensam lägesbild vid en katastrof är nödvändigt för ett lyckat krisarbete. Denna 

bild byggs upp av den information som delas mellan de olika aktörerna. Utifrån 

lägesbilden bildas situationsförståelsen som är nödvändig för beslutsfattande. Det är 

viktigt att tänka på att visa respekt för andra aktörers situationsförståelse då den kan 

skilja sig mellan de olika enheterna (Larsson, 2011, s. 190). Artikeln tar upp flertalet 

intressanta aspekter som är av stort värde för vår studie. Exempelvis hur 

situationsförståelsen och lägesbilden samverkar och hur chefers beslutsfattande 

ändras på grund av tidsaspekten och hur omfattande katastrofen är.  

3.0 Metod 

För att genomföra denna studie har vi beslutat att använda oss av observation metoder 

då vi med hjälp av Johan Mårtensson kommer ha möjlighet att närvara under själva 

övningen som äger rum i början på maj. Vi har även blivit ombedda att inte 

genomföra någon studie med enkät eller intervju med tanke på att detta skulle behöva 

ta upp tid ur det redan tidspressade schemat för övningen. Valet av metod grundar sig 

även på att det är svårt att göra mätningar på hur kommunikationen sker vid denna 

övning delvis då inga enkäter får användas men även med tanke på att 
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kommunikation är svårt att mäta i siffror. Där för har vi utarbetat en 

observationsguide för Baltic Sarex 2015 (se bilaga). 

 

I en intervjustudie så berättar Kvale & Brinkmann att ”Intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

129). Men det sägs inte hur många som måste observeras för att få tillräckligt med 

information, därför kommer vi att observera så många övningar vi har möjlighet till 

för att vara på säkra sidan och eventuellt sortera bort onödig material.  

3.1.1 Varför observation? 

Observation är ett sätt att se en händelse utan att själv vara inne och styra i dess 

skeende. Detta ger observatören möjlighet att få vara en del av ett socialt samspel och 

observera de sociala processer som sker inom ett speciellt fält. Inom sociologin är 

samspelet mellan individer en viktig del, genom att genomföra en observation i denna 

studie har vi möjlighet att just få en inblick i detta samspel och på det sättet skapa oss 

en djupare förståelse för vad som sker vid alarmeringen.  

 

Det är vid en observation viktigt att observatörerna är medvetna om sin egen position 

i det sociala spelet men även vilken social bakgrund samt vilka tidigare erfarenheter 

man har inom ämnet. Detta med tanke på hur lätt det kan vara att släppa sin objektiva 

syn på observationen genom att lägga in egna tankar och värderingar i de situationer 

som kan uppstå (Repstad, 2007, ss. 33-35).  

3.1.2 Fält 

I genomförandet av en observation är det viktigt att valet av fält är väl genomtänkt. 

När val av fält genomförs bör man väga in flera faktorer. Går det att göra fältet 

trovärdigt för läsaren, det vill säga går det att göra en genomsnittlig beskrivning/ 

typisk beskrivning av fältet så det även passar in på andra snarlika fält? Det är även av 

stor vikt att fältet är anpassat till den tänkta frågeställningen. En viktig aspekt i val av 

fält kan vara dels den ekonomiska frågan men även den geografiska. Inte alla forskare 

har möjlighet att befinna sig på det fält som hade varit det ultimata för sin studie. 

Detta på grund av att det kan vara långt och svårt att ta sig till den tänkbara platsen 

men även att ekonomin spelar in. Forskaren får i detta fall välja ett snarlikt fält att 
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genomföra sin studie på. Om så är fallet är detta viktigt att ta upp i rapporten 

(Repstad, 2007, ss. 36-37).  

 

Genom vår handledare Johan Mårtensson har vi möjlighet att närvara på det fält som 

passar bäst in i den undersökning vi genomför. 

3.1.3. Öppen observation 

Den observation som vi har valt att genomföra är en öppen observation. Detta betyder 

att de personer som blir observerade är fullt medvetna om detta, det är inte nödvändigt 

att de vet om vad det är som observeras eller hur frågeställningen eller 

frågeställningarna lyder (Repstad, 2007, ss. 53-55). I vår observation valde vi att 

berätta för de observerade om studien och dess syfte i samband med frågan hur i vida 

det var möjligt att vara närvarande på de olika fartygen.  

3.1.4 Övergripande observation 

Vi ska göra en ”flanerande” studie. ”Ordet ”flanera” innebär att lyssna, observera och 

göra erfarenheter, utsätta teorier och biografer för nya obekanta sociala miljöer och 

relationer i syfte att bättre förstå dem” (May, 2013, s. 194). Det första man ska ta 

ställning till när man gör en observation är att själv avgöra om man är utomstående 

eller deltagande observatör. Där den utomstående går bredvid och studerar och inte 

deltar i processen (Kylén, 2004, s. 99). Under BS kommer vi att gå bredvid som 

iakttagande observatörer.  

  

Genom att gå som observatör kan man få mer informell kunskap som inte är lika lätt 

att hämta in genom intervjuer (Justesen & Meyer, 2011, s. 83). Andra fördelar med 

observation är att inga möten planeras, observatören går bara i bakgrunden och följer 

sin observationsmall. Dock är det en ganska tidskrävande metod som kräver mycket 

fokus. Det kräver viss uthållighet vilket ökar risken för att kvalitén sjunker. Efter att 

fokuserat en längre tid brister normalt uppmärksamheten, bristande intresse och man 

får låg motivation (Kylén, 2004, s. 99).  Ytterligare en fördel är att iakttagande 

observation lämpar sig när man undersöker obearbetad kunskap om fenomenet man 

studerar (Justesen & Meyer, 2011, s. 83). 

 

När man observerar ser man direkt hur interaktionen uppstår samtidigt som den 

utspelar sig. Det medför att man får möjlighet att analysera den handling som uppstår 
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i realtid. Man ser kontexten av handlingar och attityder direkt vilket ger en djupare 

förståelse av det utforskade fenomenet (Justesen & Meyer, 2011, s. 83). När man 

studerar en process, där deltagarna vet att det blir observerade så kan man mentalt 

påverka deltagarna. Detta även om man står bakom en spegel eller fönster. Därför 

rekommenderas att man står helt öppet, så slipper individerna fundera på var man 

befinner sig utan smussel. Det blir en öppen och likartat observation (Kylén, 2004, s. 

100) 

 

Observation kräver att vi arbetar strukturerat och deduktivt. Under observationen 

kommer vi följa en observationsguide där vi har tydliga instruktioner för vad vi söker 

efter gällande agerande, kommunikation, förståelse och tolkning. Vi kommer även att 

ha möjlighet till fria observationer som innebär att vi styr själva hur observationerna 

ska genomföras samt redovisas. Detta kan ske med fria ord direkt eller spelas in för 

att i efterhand renskrivas (Kylén, 2004, s. 101). Vi behöver alltså inte strikt följa 

observationsguiden utan ta del av det inspelade materialet istället.  

3.1.5 Observationsstudiers tillförlitlighet  

”Kvalitativ forskning erkänner i princip inte den traditionella positivistiska 

forskningen strikta uppdelningar i subjektivt och objektiv. Istället betonas värdet av 

att i forskningen nå tillträde till vardagslivets subjektiva verklighet, eller verkligheten 

så som den upplevs av dem som lever i den” (Svensson & Starrin, 1996, s. 36). Här 

menar författarna att man får en väldigt sanningsenlig beskrivning av verkligheten. 

Det man trycker på är att uppleva fenomenet och skaffa sig erfarenhet av det som 

stärker projektet man studerar. ”Flera forskare anser att analyser av fältdata hör nära 

samman med empiriska observationer och är därför nästan per definition tillförlitliga” 

(Svensson & Starrin, 1996, s. 36). Dock trycker man på att man ska observera mer än 

ett fenomen, i alla fall observera under en längre period samt att man är minst två 

observatörer. Det leder till att man kan göra detaljerade beskrivningar av fenomenet 

och relativt omfattande citat (Svensson & Starrin, 1996, s. 37). 

3.1.6 Kvalitativ undersökning  

I en kvalitativ undersökning innebär det att forskarens tolkar sin datainsamling. Detta 

genom exempelvis intervjuer som sedan transkriberas. Man använder sig av öppna 

frågor som ger information om att uttrycka sig fritt. Kvalitativ data kan anses som 
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mjuk data kontra kvantitativ data som anses som hård data. Exempel på hård data är 

när man ska använda sig av statisk eller diagram. Medan mjuk data innebär hur 

individer tolkar information, som i denna studie, kriskommunikation genom en 

observationsstudie (Nylén, 2005, ss. 10-13).   

3.1.7 Etik & grundläggande förberedelser 

Viktigt att reflektera över de etiska aspekterna när forskning bedrivs, det handlar 

framförallt om att visa respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter där man inte hänger ut de personer man observerar eller 

intervjuat. Innan man börjar med observationen så skall varje deltagare bli upplyst om 

syftet med observationen och vad målet med undersökningen skall leda till. Efter 

genomförd studie kommer varje deltagare att kunna ta del av det färdigställda 

materialet om så önskas. För oss är det viktigt ur etiskt synvinkel att man som 

deltagare säger till om det är någon situation som känns obehagliga och att man inte 

känner tvång under observationen som skapar osäkerhet eller hinder för själva 

övningen (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 87–88). Svensson & Starrin skriver att i 

deras studie så var deras viktigaste etiska principer att inte skada någon, rätten till 

anonymitet, öppenhet och att inte kränka privatlivet (Svensson & Starrin, 1996, s. 39). 

 

Vi anser att det är viktigt att hålla sig inom de etiska ramarna när man genomför 

insamling av information till sina studier. I boken Handbok i kvalitativa metoder tar 

Göran Ahrne och Peter Svensson upp viktiga etiska tankesätt när man genomför en 

kvalitativ studie. Till etiken hör inte bara hur man handlar och agerar mot de personer 

som man intervjuar eller observerar utan även hur man hanterar annan information 

som man samlar in. Det är viktigt att tänka på att plagiat, förfalskning och fusk tillhör 

den etiska biten (Ahrne & Svensson, 2011, s. 30). 

 

”Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt 

för människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid 

skall beaktas vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför 

samhällets och vetenskapens behov” (Ahrne & Svensson, 2011, s. 31). 
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3.2.0 Övningen 

3.2.1 Urval 

Under Baltic Sarex 2015 deltog ett 20-tal fartyg och ett 10-tal luftenheter i syfte att 

förbättra samordningen och koordineringen mellan enheter och länder. Vi kunde följa 

och observera följande: 

3.2.2 Postkodslotteriet / Vitstjärna – Svenska Sjöräddningssällskapet 

Under övningen hade vi möjlighet att följa två båtar från Svenska 

Sjöräddningssällskapet. Dessa båtar är i Victoriaklassen och i sällskapet finns 

ytterligare 29 stycken av samma klass i Sverige.  Victoriaklassens båtar är 12 meter 

långa och strax över 4 meter breda. De har toppfarter runt 35 knop (65km/h) och har 

en gångtid på ungefär 10 timmar. I arbete är båtarna bestyckade med 3-4 

besättningsmän som alla är frivilliga sjöräddare i sällskapet. Egenskaper för denna 

klass är att båten är självrätande, så om olyckan är framme och båten slår runt, så 

vänder sig båten igen på rätt köl. Båtarna är konstruerade för insatser till havs vid 

Sveriges kustremsa och klimat. Ytterligare egenskaper är att båtarna har väldigt hög 

och funktionsduglig manöverbarhet i alla väderförhållanden samt att de är utrustade 

med pumpar, material för första hjälpen och mer avancerad sjukvård.  

 

Dessa två båtar är normalt stationerade i Falsterbo och Visby (Sjöräddningssällskapet, 

2015). 

3.2.3 Kustbevakningen 034 

Ett av fartygen som vi har fått möjlighet att följa under denna övning är den svenska 

kustbevakningens fartyg 034 (KBV034). Detta fartyg används i första hand för 

miljöräddning men är väl anpassat för större evakueringar till sjöss. Max farten för 

KBV034 är ca 15,5 knop, ca 28 km/timmen. På grund av den relativt låga 

topphastigheten på detta fartyg är det sällan KBV034 är först på plats vid akuta 

olyckor dock har de en mindre RIB-båt som de har möjlighet att sjösätta för att snabbt 

få ett par ögon på olycksplatsen men även som hjälp att evakuera personer som 

befinner sig i vattnet eller plocka upp andra ting som befinner sig i vattnet som kan 

vara svåra att få fatt ifrån KBV034. De har även utrustning för att kunna genomföra 

följande: 
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 Kunna ta upp oljespill från havet  

 Överföra olja från ett fartyg till eget fartyg 

 Överföra olja från ett fartyg till ett annat fartyg 

 Användas som en kvalificerad sjöräddningsenhet 

 Delta i brandbekämpning för hjälp till andra fartyg 

 Utföra nödbogsering 

 Snabbgående patrullerings/ beredskapsbåt  

 Delta i/ utföra räddningsdyknings- verksamhet 

(Kustbevakningen, 2013). 

 

KVB034 har även möjlighet att utföra lättare sjukvård ombord då fartyget är utrustat 

med ett sjukvårdsrum med tillhörande utrustning samt att personalen ombord har 

utbildning inom lättare sjukvård (Kustbevakningen, 2013). 

3.2.4 Jenny Wihuri 

Detta fartyg ägs och brukas av den finska motsvarigheten till Svenska Sjöräddnings 

Sällskapet. Jenny Wihuri är ett Search and Rescue (SAR) fartyg vars 

användningsområde och kapacitet är väldigt brett. Ombord finns utrustning för bland 

annat livräddning, brandbekämpning, länspumpar och till viss del oljebekämpning. 

All besättning ombord på detta fartyg arbetar helt ideellt och utanför sitt dagliga 

arbete. Detta ger dessa fartyg en bredd av erfarenheter och kompetenser vilket kan 

vara av stor vikt vid hantering av olika typer av olyckor.  

 

Själva fartyget är 24 meter långt och på sitt bredaste ställe 6 meter brett. Hon byggdes 

1999 och tillsammans med nio andra likadana fartyg (Marinetraffic.com, 2015). 

Normalt är det fyra besättningsmedlemmar ombord för att framföra Jenny Wihuri 

men under BS var det 11 personer i besättningen. Detta för att så många som möjligt 

från frivillighetsorganisationen skulle få träna på olika typer av sjöfartsolyckor. 

3.2.5 Kindral Kurvits PVL 101  

Kindral Kurvits PVL-101 är ett Estniskt polis och gränsbevakningsfartyg som är 64 

meter långt och 10 meter brett offshore och oljeuppsamlingspatrullfartyg byggt för 

den Estniska regeringen 2012. Fartygets maxhastighet är på 15 knop (27km/h) och det 

finns 17 hytter. Fartyget är uppkallad efter den estniska gränsbevaknings 



 30 

kommendören Myror Kurvitsa. Egenskaper för fartyget är att det är ett 

multifunktionellt oljesanering fartyg med möjlighet att montera krigsutrustning på 

fartyget. Det finns även vissa självförsvars vapen samt en stor kran med lyftkapacitet 

på 3,2 ton för lyft av båtar och utrusning. Utöver detta har fartyget en RIB motorbåt 

för sök- och räddningsuppdrag och en aluminium arbetsbåt. Fartygets 

manöverfunktionalitet är konstruerad för svåra väderförhållanden och isförhållanden. 

Ombord på fartyg finns även utrustning för bland annat livräddning, 

brandbekämpning, rökdykning och länspumpar. Det är stationerat i Tallinn 

(Marinetraffic.com, 2015). 

3.3.1 Övningen i sin helhet 

Baltic Sarex övningen varade i fem dagar. Varje dag hade ett speciellt tema och var 

uppbyggda på olika sätt. Dag ett var en teoretisk dag med presentationer av olika 

navigering och alarmeringssystem som skulle användas ombord på några av fartygen 

under övningen, det var även föreläsning kring problemen som finns med 

flyktingströmmen i medelhavet och vad som görs inom sjöfarten för att hjälpa och 

förebygga olyckorna som kommer i och med detta. 

 

Dag två skedde en ”tabel top” övning på land. Denna övning gick ut på ett påhittat 

scenario om en kollision mellan två fartyg. Deltagarna på BS blev indelade i grupper 

(inte besättningsgrupperna från respektive fartyg) och de skulle ”evakuera” och sköta 

övningen efter bästa förmåga. På eftermiddagen var det dags för praktiska övningar. 

Fartygen indelades in i mindre grupper om sju i varje grupp. Övningen bestod av sju 

småövningar där det gällde att hitta individer i havet med utgångspunkt från en viss 

position. Dessa övningar var indelade så att varje fartyg vid något tillfälle fick 

möjlighet att agera OSC.  

 

Dag tre var övningen mer omfattande då det handlade om evakuering av två fartyg 

med flertalet besättningsmedlemmar. Denna dag var både OSC och LICO med och 

samkörde övningen mellan de olika fartygen.  

 

Dag fyra var samtliga fartyg indelade i två grupper och det skedde en massövning. 

Övningen bestod i att två större fartyg hade kolliderat och vardera fartyg hade flertalet 

passagerare ombord, men även passagerare som fallit i vattnet och en del som var 
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skadade. I denna övning tränades det på att ha många bollar i luften, ta instruktioner 

via radio och rapportera vidare till rätt fartyg om det fanns något att rapportera.  

 

Dag fem var en återkopplingsdag med tankar och funderingar om vad man hade lärt 

sig och vad som kunde bli bättre. 

4.0 Teori 

Vi har valt att använda oss av två olika teoretiker i denna studie. Den första är Karl E 

Weiks och hur han ser på meningsskapande i olika situationer och vad som är 

specifikt för just detta. Den andra teoretikern vi tittar närmare på är Erwin Goffman 

och hur han beskriver de rolltaganden som individer tar i vardagen för att ”passa in” i 

olika situationer. 

4.1.1 Karl E Weicks - Sensemaking 

Vår teori grundar sig i Karl E Weicks forskning om meningsskapande. Detta på grund 

av att vi vill skapa djupare förståelse om vårt övningsobjekt som studeras. Projektet 

kommer skapa nytänkande och kräver att förståelse kring organisationernas särart, när 

olika kulturer, rutiner och nationaliteter samarbetar. Detta gör att Weicks teori kring 

meningsskapande, språk, symboler och hur detta skiljer sig i organisationer kommer 

vara en bra grundteori. (Weick, 1995, s. 3). Utöver detta kan man tolka Weicks teori 

som en övergripande teori som sträcker sig från makro- till mikronivå, vilket är en 

fördel då vi kommer har inriktning på individ men även se övergripande på hela 

övningen, hela organisationen i sig, från nödställdfartyg till närliggande fartyg och 

tvärtom samt att vi vill få en förståelse för hela övningen och inte bara för individen. 

 

Karl Weick är forskare i fenomenologi i grunden och hans teorier kring 

meningsskapande står alltid på en stomme av fenomenologiska idéer som bland annat 

”upplevd erfarenhet” (Weick, 1995, s. 5). Detta anser vi är viktiga delar i teorin och 

en av grunderna till val av teori. Vi kommer kunna applicera detta i övningen där vi 

fysiskt observerar. För att förstå meningsskapande ytterligare så måste man se 

interaktionen mellan individerna samt förstå hur människor hanterar störningar 

(Weick, 1995, s. 5) 
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Teorin meningsskapande kommer från två ord, mening och skapande. Vilket syftar på 

att man skapar mening med olika upplevelser i diverse situationer, man ska vara 

medveten och ha medvetandet med sig. Teorin grundar sig i nutiden där individen 

söker efter syfte, vägledning och framförallt mening med sin tillvaro genom olika 

strukturer, strategier och ramverk. Genom meningsskapande vill man återge kunskap 

och erfarenheter till nya liknande situationer. Grundperspektivet kommer från hur 

processen sker, vad produceras och varför man gör detta, vilken användning kan man 

använda det till. Detta gör att det finns flera möjligheter till skilda tolkningar inom 

teorin. Meningsskapande är en tolkande process där man vill förmedla kunskap om 

vad som är positivt respektive negativt inom organisationen. Hur man agerar om 

problem uppkommer och därigenom ger kunskaper om djupare förståelse för det 

aktuella fenomenet (Weick, 1995, ss. 4-5). 

 

Man kan förstå Weicks perspektiv genom att illustrera ett pussel. Själva pusselbiten 

gör inte helheten av pusslet och inte ramen heller. Men ramen behövs för att hjälpa till 

att förstå helheten och pusselbiten och alla övriga bitar som tillsammans bildar ett 

motiv. Den enskilda pusselbiten har en personlig identitet i forma av visuell passform, 

där detta skapas i gemenskap med andra matchande pusselbitar i mönstret. 

Gemensamt i ett samspel skapar det en situation där det blir ett pusselmotiv (Weick, 

1995, s. 20). 

 

Genom att vi individer uppfattar kriser olika och att en kris påverkar individen av 

olika faktorer som själv förstärker krisen. Exempelvis att vissa individer reagerar 

starkare på stress än andra. Gör att meningsskapande under kris kan vara mer 

problematiska än vanligt. Det går därför att säga att individen själv ökar risken för 

kris och begränsar möjligheterna för åtgärder, kapacitet, förväntningar och åtaganden. 

Dessa faktorer påverkar således allvarlighetsgraden av krisen (Weick 1988, s. 305). 

Där av är meningsskapandes tyngdpunkt att ge vidare erfarenheter och hela tiden 

utvidga sin kunskapsbank. 

4.1.2 Sju utgångspunkter  

Weick beskriver de sju egenskaperna som han tar som utgångspunkt i sin mall över 

vad meningsskapande är. Dessa punkter förklarar vad som kan gå rätt eller fel, 

fördelar och nackdelar med meningsskapande. Dock ska detta tolkas som en början av 
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undersökningen snarare än en helhetsprocess som är färdig (Weick 1995, s. 18 ). För 

att förstå vad meningsskapande innebär diskuterar Weick sju punkter som 

tillsammans bildar meningsskapandet. Dessa punkter är: Identitet, medskapande, 

retrospektivhet, sociala relationer, pågående händelser, ledtrådar och rimlighet. Där 

samtliga punkter är knutna till varandra och är grundläggande aspekterna i handling 

och kontext. (Weick 1995, s. 17). Av dessa punkter har vi valt att fokusera på 

identitet, medskapande och retrospektivitet för att dessa passar bäst in på 

frågeställningarna, organisationen och den mångkulturella övningen. Vi kommer att 

kunna se hur individen påverkas, av erfarenheten och gemenskap till andra individer 

och aktörer. Utöver detta är det också Weicks mest effektiva och centrala punkter 

gällande meningsskapande som förklarar teorin på ett bra sätt. 

4.1.3 Identitet 

Mening skapas utifrån hur vi uppfattar oss själva och andra. Alla individer är i behov 

av identitet och för att man ska förstå sin omgivning så måste varje individ förstå sig 

själv, då kan mening skapas. Identitetsskapande som Weick menar är inte en 

ensamkonstruktion utan något som skapas tillsammans med andra.  Man får sin 

identitet av omgivningen, när man möter och får en interaktion med andra aktörer och 

individer. När man integrerar med andra individer så avger man en identitet som 

omgivningen uppfattar, men det är först när man själv har avgjort vem ”jag” är, som 

man får en faktisk identitet av närstående individer. Dock är det inte en regel att man 

bara har en identitet exempelvis så kan en kvinna vara mamma, officer eller hustru. 

Dock är grunddefinitionen av identitet viktig för meningsskapande då identiteten 

avgörs beroende på situation och kan snabbt ändras. Därför är det av stort intresse att 

man etablerar och upprätthåller identiteten. Weick berättar att det således finns ett 

samband kring individens motivation, karaktär och den bild som en organisation vill 

att individen ska föreställa. Individens självuppfattning och identitet formas och 

modifieras delvis av hur de tror att andra vill uppfatta individen. Oavsett om det är 

individ- eller gruppnivå som uppfattas, så ligger vikten på hur meningen uppfattas i 

det som sker. Ditt beslut i ett senare skeende kommer att tolkas av andra. Kort sagt 

sker inte meningsskapande enskilt (Weick, 1995, ss. 18-21). 
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4.1.4 Medskapande  

Medskapande handling där man är medlem i en organisation som agerar i den 

omgivning som de själva är en del av. Denna punkt ska ge förståelse att inom 

meningsskapande så agerar alla organisationer och individer skapar sin egen 

omgivning. Dock följer vi individer inte med passivt utan vi formar vår omgivning 

genom handlingar som tidigare erfarenheter och våra egna förväntningar. Det vill 

säga att vi styr genom egna preferenser och vad man själv har varit med om tidigare. 

Weick (1995) Genom styrningen skapar vi kategorier och drar linjer som vi agerar 

utifrån. Där vissa organisationer väljer att förändra sig innan krav på förändring från 

exempelvis regeringen uppstår. På grund av att individerna är en del av omgivningen 

så skapar de möjligheter men också begränsningar som man måste möta, något 

människor inom olika organisationer ofta glömmer bort (Weick, 1995, s. 31). 

4.1.5 Retrospektivitet  

Genom att hela tiden skapa erfarenheter och reflektera över vad för kunskap man 

besitter skapar individen hela tiden mening i situationen. Därav kan man göra olika 

handlingar direkt per automatik och först efteråt gå igenom kontexten efter själva 

handlingen. (Weick, 1988, s. 306, 1995, s. 24). Återblickande handling för att 

reflektera över situationer som redan skett. Det är således denna punkt av Weick som 

ligger till grund för meningsskapandeperspektivet. Skapandes sker i efterhand och det 

är först efter vi satt ord på händelsen som vi full ut kan förstå den (Weick, 1995, ss. 

24-25).  

 

Ytterligare trycker Weicks på några punkter gällande meningsskapande. Där man ska 

se meningsskapandet som en process, med fokus inställt på vad som faktiskt redan har 

skett. Varpå man fokuserar på en unik händelse som redan skett men återupprepas nu, 

så tar man hänsyn till det nuvarande tillståndet och kunskapen man har om hur man 

tolkar händelsen. På grund att detta är en redan förflutit händelse, så räknas de som 

minne. Det vill säga att allt som styrt minnet påverkas är delar i meningsskapande, 

som baseras på erfarenheter i minnet. Därefter när individen inser vad som skett 

tidigare och vad som sker just nu så förändras uppfattningen när individen agerar i 

nuet. Dessa beslut kommer från situationen där mening skapas. Man kan förklara 

detta genom att processen startar när tillbakablickar, minnesbilder eller att individen 

bryter med att upptäcka något som bryter mot det normaliserade fenomenet. Det är 
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minnet som påverkas av meningsskapande och påverkas också betydelsen av dessa 

minnen (Weick, 1995, s. 25) 

4.1.6 Tre synsätt 

Weick och Sutcliffe tar i deras bok Managing the Unexpected (2007) upp tre synsätt 

på händelser som individen inte förväntar sig ska ske. Den första händelsen är den 

som vi förväntar oss ska ske men som inte inträffar eller inträffar på ett annat sätt än 

planerat. Den andra händelsen är när en händelse inträffar som inte var planerad att 

den skulle ske. Den tredje, och sista, händelsen som kan inträffa är när något som 

anses osannolikt inträffar. Samtliga av dessa tre alternativ inleds med att det finns en 

förväntan hos betraktaren om vad som komma ska. På samma sätt kan vi anta att 

denna förväntan, oavsett form, finns hos de deltagande under BS övningen. Genom att 

leta efter bevis för att dessa företeelser stämmer in på verkligheten och även finna 

dessa bevis skapas ett omedvetet lugn som ger människan en känsla av trygghet 

(Weick & Sutcliffe, 2007, ss. 27-29).  

De krisplaner som olika personer eller företag skapar bygger även dessa på 

förväntningar om vad som ska/kan hända eller avsaknaden av just detta. På grund av 

detta är dessa krisplaner ibland ett hinder för företagets faktiska agerande vid en kris. 

Krisplanerna sträcker sig oftast inte längre än vad förväntningarna hos dess skapare 

gör (Weick & Sutcliffe, 2007, s. 66).  

4.2 Goffman grund 

Med sin bok Jaget och Maskerna vill Erwin Goffman ge oss ett redskap att definiera 

och förklara varje social situation utifrån hans dramaturgiska perspektiv (Goffman, 

2007, s. 9). Goffman jämför gärna och drar liknelser mellan sitt dramaturgiska 

perspektiv och en teaterscen. Han menar att för att spela på scenen behöver varje 

enskild individ så mycket information om scenen som möjligt men även om de 

individer han/hon spelar emot. Under ”spelets” gång sänder vi ut information som 

tolkas av den omgivning vi befinner oss i. Dels verbal information men även 

information vi kanske inte är så medvetna om att vi sänder ut (Goffman, 2007, ss. 11-

12).  
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För att ett framträdande ska vara möjligt krävs det att det finns några som spelar 

rollerna. I Goffmans mening blir man det man spelar vilket betyder att de intryck som 

sänds ut representerar det jaget som man vill framhäva (Goffman, 2007, s. 26).  

 

På en teaterscen finns det kulisser och rekvisita men Goffman byter ut dessa i sitt 

dramaturgiska perspektiv till något som han istället benämner för fasader. När fasaden 

och rollen synkar krävs det att detta även upprätthålls av de ideal och förväntningar 

som finns runt om i samhället. Detta betyder att rolltagaren måste tänka på hur denne 

uppför sig för att verka trovärdig och pålitlig (Goffman, 2007, ss. 39, 44-46).  

 

På scenen sker framträdandet men likt som på en teater scen måste även individer 

som är med i denna ”livets teater” ha någonstans att ta vägen mellan 

”föreställningarna”. Detta benämner Goffman som ”backstage” eller den ”bakre 

regionen”. Detta är ett ställe där inte individen ifråga behöver agera efter samhällets 

normer, värderingar och förväntningar. Ett sådant ställe kan vara i hemmet 

tillsammans med dem man bor med. Detta är ställen dit publiken inte har tillträde 

(Goffman, 2007, ss. 97, 110). Rolltagandet är enbart genomförbart i relation med 

andra rolltagare. Detta definierar Goffman som team och han menar att det är 

samarbetet som sker inom dessa team som lägger grunden för hur framträdandet artar 

sig (Goffman, 2007, s. 73). 

 

När individer samtalar med varandra sker detta efter vilken scen och vilka roller 

individerna har, en läkare samtalar med sina läkarkollegor på ett vis medans en 

rörmockare samtalar med sina kollegor på ett annat sätt. Trots att dessa två olika 

yrkesgrupper talar för varandra vitt främmande språk menar Goffman att det trotts allt 

inte skiljer sig nämnvärt åt. Han använder sig av uttrycket ”Komiker och vetenskapare 

pratar om helt olika saker, men deras prat om sitt prat skiljer sig inte mycket åt” 

(Goffman, 2009, s. 156). 

5.0 Resultat 

När nödanropen sändes ut i respektive båts VHF system upplevde vi det som att alla 

individer ombord på respektive fartyg visste vad som förväntades av just dem. 

Samtliga ombord på fartygen visste vilken roll de förväntades ta och hur de skulle 

agera på det som sändes ut. Vi kunde se tydliga rolltaganden ombord på fartygen men 
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ingen som behövde markera sin roll gent emot någon annan. De olika rollerna som 

kunde tas var radioansvar, navigation och styrman. Fördelningarna mellan dessa såg 

olika ut beroende på vilket fartyg vi var på. Detta berodde till stor del på antalet 

besättningsmedlemmar. Vi bör tillägga att ombord på kustbevakningens fartyg, 

Kindral Kurvits, Postkodlotteriet och Vitstjärna såg personalen ombord det hela som 

en övning, vilket även uttalades. Detta ledde till en viss nonchalans i förhållandet till 

nödanropet. Detta visade det sig på det viset att ombord på vissa av fartygen uttalades 

att man skulle ta sig till den utsatta positionen och leta efter saker i vattnet men när 

fartygen anlände till positionen brydde man sig inte om att leta utan stod istället och 

samtalade om annat ombord på bryggan. Även om besättningen utförde de uppgifter, 

till viss del, som förväntades av dem saknades pressen från när det är skarpt läge. 

 

På grund av att andra fartyg, som inte var med i övningen, hör dessa ”nödanrop” 

kunde inte innehållet utropas realistiskt. Istället för mayday ropades ”exercise” både 

innan, efter och under själva utropet för att andra fartyg inte skulle tro att det var 

skarpt läge. Detta gör att det är svårt att veta om de följer skolboksexemplen när det 

kommer till nödanropets utformning, men innebörden av meddelandet kom fram och 

gick att agera på. 

 

Ombord på Jenny Wihuri var stämningen ombord god och besättningen stojade och 

stimmade. Det märktes att det var någonting på gång, lite som förväntningarna innan 

man får öppna klapparna på julafton. Bra men pirrigt. När nödanropet nådde till 

fartyget blev dock denna stämning utbytt. Helt plötsligt var det skarpt läge och även 

om detta ”bara” var en övning var det inget som dessa besättningsmedlemmar tänkte 

bry sig om. På detta fartyg hade man valt att dela upp uppgifterna med två personer på 

vardera ansvarsområde, detta för att lära av varandra och se till att saker och ting gick 

rätt till. Jenny Wihuris besättning bestod av tre rutinerade besättningsmedlemmar som 

arbetat länge med sjöräddning medan resten av besättningen var mer eller mindre 

nybörjare. Även som sjöräddningsbiten var en ny del för vissa i besättningen hade de 

erfarenheter från sina arbeten hemma som de kunde dra nytta av. I och med att det 

fanns ett lärandesyfte med ombord på denna båt samt ett lärandesyfte med hela BS 

övningen beskrev de rutinerade besättningsmedlemmarna för de mindre rutinerade 

hur de skulle agera och varför, dock skedde detta på finska vilket gjorde att det inte 

gick att få fram vilken information som utbyttes.  
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Ombord på den svenska SSRS båten Postkodlotteriet uppstod ett annat problem. VHF 

radion gav inget klart meddelande utan sprakade och bröt meddelandena när de kom. 

Detta gjorde det svårt för radioansvarig att höra vad som sades. Ombord på denna båt 

var det navigatören som även var radioansvarig. När nödsamtalet kom in och 

besättningen ombord på Postkodlotteriet fick veta att det handlade om ”människor” 

(plastbrädor med flytvästar) som låg och flöt i vattnet gick två av 

besättningsmedlemmarna och gjorde sig redo för att själva kunna hoppa i vattnet om 

det skulle behövas. Kvar på bryggan var nu styrman och navigatören/radioansvarig. 

De besättningsmedlemmar som skulle vara ute och sköta upplockningen av 

individerna som fanns i vattnet bar bärbara VHF enheter vilket gjorde det möjligt att 

kommunicera med dessa utan att radioansvarig var tvungen att lämna sin plats vid 

navigationsbordet. En brist i kommunikationen som uppstod ombord på 

Postkodlotteriet var att radioansvarig trodde att den övriga besättningen hörde 

alarmeringen, vilket de inte gjorde, som i sin tur ledde till att de inte visste hur de 

skulle agera eller vad det var som förväntades av dem. Det fördes inte heller några 

anteckningar utifrån den alarmering som skickades. Det gjorde det svårt att i 

efterhand gå tillbaka och se vad uppdraget var.  

 

Flertalet gånger under BS övningen avvek besättningar från det språk som förväntas 

när kommunikation sker via VHF radio. Om två olika fartyg som kommunicerade 

hade samma nationalitet var det lätt hänt att det byttes över till det språk som de hade 

gemensamt. Bristen blir att andra fartyg som behöver ta del av informationen inte 

förstår vad som sägs och meddelandet måste dels översättas och sedan kommuniceras 

ut till övriga fartyg ytterligare en gång.  

 

Ett problem som uppstod flertalet gånger under övningarna var de dialektala 

svårigheterna i språket. Med individer från sju olika nationaliteter som alla talar 

engelska mer eller mindre bra och med deras nationalitets brytning är det lätt att 

missförstånd uppstår kring vad som vill sägas.  

 

När nödanropet sändes ut via VHF radion kunde vi på flertalet av de fartyg vi besökte 

se att anteckningar togs av fler än enbart radioansvarig. Detta ifall denne skulle missa 

något. När meddelandet var slut fick OSC upprepa meddelandet tillbaka till 

larmcentralen för att säkerställa den information som skickats ut. På detta sätt 
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säkerställer både radioansvarig likväl som personalen på larmcentralen att 

meddelandet nått fram på ett korrekt sätt. Genom att säkerställa detta minskas ett 

moment där stress kan uppstå. Under en av övningarna dag ett inträffade dock en 

felsägning via VHF radion gällande koordinaterna. När fartyget som var OSC fick 

nödropet antecknades koordinaterna, tog de miste på en nolla (zero) och förväxlade 

den med en sjua (seven), när OSC läste upp koordinaterna för att larmcentralen skulle 

bekräfta att det var rätt förväxlades även denna gång dessa två siffror vilket gav en 

helt annan position än ”olycksplatsen”. ”Felet” rättades dock till av andra fartyg i 

gruppen som även de hade lyssnat på nödanropet och fört anteckningar och felet blev 

snabbt korrigerat.  

 

Stressen som uppstod ombord på de olika fartygen var varierande. När det blev 

oklarheter och brister i kommunikationen på grund av olika faktorer ökade stressen 

bland besättningsmedlemmarna. Detta skedde främst på de mindre fartygen som hade 

mindre utvecklade VHF system. Både KBV034 och Kindral Kurvits är 

myndighetsfartyg som enbart har 2-3 år på sjön, så ledes var deras VHF system 

relativt nytt i förhållande till Jenny Wihuri och Postkodlotteriet som har 15 år 

respektive 6 år på sjön. Utvecklingen inom området är stor under denna tid. 

 

Den visuella bild som möjligtvis kan målas upp utifrån nödsamtalen får var och en av 

besättningsmedlemmarna stå för och på grund av att vi inte hade möjlighet att 

genomföra intervjuer ombord på båtarna var detta svårt att ta reda på. Vi där emot 

fick en tydlig bild över katastrofområdet utifrån den information som nådde oss via 

nödutropet och det som skickades tillbaka från radioansvarig. Men som sagt, om 

denna bild är generell för övriga besättningen kan vi inte stå till svars för.  

 

Vi kunde inte heller se eller höra om besättningarna utbytte tidigare erfarenheter 

under övningen. Detta kan dock ha inträffat på det finska fartyget, Jenny Wihuri 

och/eller det estniska fartyget Kindral Kurvits. Men på dessa två fartyg satte språket 

begränsningar för vår observation. 

  



 40 

6.0 Analys 

Genom studien som genomförts har vi märkt att det finns vissa aspekter som krävs för 

att kommunikationen, samordningen och koordinering skall fungera och det är tillit 

till varandra. Misztal beskriver att man måste ta och ge aspekter som ansvar, 

förtroende och förståelse för att kunna ge sin tillit till andra människor och kollegor 

(Misztal, 2011, s. 370). Dessa aspekter har synts kontinuerligt under övningen när 

deltagarna under situationerna visat ödmjukhet och förståelse för vad som skall 

komma att ske. Vidare förklarar Misztal att sårbarheten uppstår genom att individer 

eller grupper utsätts för "oförutsedda” händelser, risk eller stress och har svårigheter 

med att hantera dem (Misztal, 2011, s. 360).  

 

När observationen skedde ombord på ett fartyg om blev utsett till OSC blev det lättare 

för oss som observatörer att måla upp en visuell bild över scenariot. Ombord på dessa 

fartyg var det mycket anteckningar, överblicksbilder och diskussioner. Allt för att 

göra insatsen bra, välja rätt resurser och styra LICO och få respons från LICO. Här 

följer man Larssons exempel om rationella modeller för hur man bör agera i kris. 

Självklart har SAR-enheterna sina rutiner, men det stämmer överens med Larssons 

modell. Närliggande fartyg börjar med att överblicka och värdera situationen, som 

skickar informationen till JRCC och OSC utses. Man fortsätter med att överblicka 

värdera målsättningarna, prioritet är att rädda liv. Tredje steget är att man vill 

utvärdera handlingsalternativet, kan vi sätta in LICO på fartyget utan att riskera 

personens egna hälsa. Steg 4 är självklart, att fatta bra beslut (Larsson, 2011, s. 187).  

6.1 Rolltagande 

Under övningen var stressen varierande, men man kunde se hur besättningen blev 

stressad när kommunikationen var bristfällig eller då det rådde oklarheter om vad som 

skulle ske. Dessa brister framkom genom antingen mindre bra system som hade 

mycket brus i kommunikationen, specifikt på ”mindre” fartyg. På större fartyg 

uppkom stressen genom att man inte var förberedd på vad som skulle ske. Detta 

gjorde att vissa deltagare inte visste hur de skulle uppträda i överraskningsmomenten. 

Exempelvis när Kindral Kurvits utsågs till OSC två gånger i rad. Även Chauvin, 

Lardjane, Morel, Clostermann & Langard menar att avbrott eller missförstånd i 

riskkommunikationen eller mellan befälen på fartygsbryggan är en betydande faktor 
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till marina olyckshändelsers (Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann & Langard, 

2013, s. 27). I artikeln ville författarna att man såg ett förbättrande av ledarskapet och 

samarbetsförmågan. Vilket borde förbättras om man enligt Goffamn, tar en specifik 

roll och håller fast vid den. Där man ger individen så mycket informationen som 

möjlighet men även till de individer som deltar i rollspelet. 

 

Besättningen har sina specifika roller på fartyget, men när oväntade saker inträffar 

sker ett eventuellt rollbyte som vissa av deltagarna kan vara oförberedda på. Weick 

och Sutcliffe diskuterar i deras bok om fenomenet ”förväntningar” och de tre 

synsätten, när något inte blir som man hade tänkte sig (Weick & Sutcliffe, 2007, ss. 

27-29). Detta går att koppla till Kindral Kurvits som definitivt inte var beredd att bli 

utsedd till OSC två gånger i rad. Även om det fanns en beredskap och förväntan hos 

besättningen för att detta skulle inträffa under övningen, så blev de sårbara i 

överraskningsmomentet.  

6.2 Kommunikation 

Problematik gällande kommunikation tydliggör artikeln om communication gaps in 

disaster management där man hävdar att kommunikation mellan statligt ägda och de 

icke statligt ägda organisationer är problematiska. Detta på grund av tekniska 

olikheter inom strukturerna men framförallt olikheter inom organisationernas kultur 

(Palttala, Boano, Lund & Vos, 2012, ss. 4, 7-8). Självklart märks detta när varje båt 

byggts på olika varv, av olika leverantörer och allt är olika märkt från fartyg till 

fartyg.  

 

I den vetenskapliga artikeln av Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann & Langard 

tryckte man på att även om sjöfartsolyckorna har minskat det senaste decenniet så är 

fel beslutsfattande den största faktorn till kollision mellan fartyg där en av de viktiga 

aspekterna är just brister i kommunikationen (Chauvin, Lardjane, Morel, Clostermann 

& Langard, 2013, ss. 26-37). Det svåra är att fatta bra beslut och genomföra dem 

under tidspress och pressade förhållande. Enligt artikeln (Palttala, Boano, Lund & 

Vos, 2012 s. 3) så krävs det att ansvariga ombord kan ta dessa för att undvika 

sjöfartsolyckor. I artikeln om samverkansformer så diskuterar författarna, att när det 

fattas beslut inom kommunen så implementerar man en säkerhets- och 
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trygghetsdimension som hjälper till med beslut, vilket skulle fungera till havs. I 

samma artikel beskriver man att bättre beslut skapas genom ett beslutsstödsystem där 

det finns geografiska informationssystem, kartsystem och positioneringssystem, 

gemensamma lägesbilder och digitala ledningsbord samt gemensamma IT-plattformar 

som hjälpmedel (Stenberg, Kayvan & Mojir, 2014, s. 4). Alla system för att minska 

stressen och öka faktorerna för ett bra beslutsfattande är viktiga.  

 

Sårbarheten som Misztal diskuterar gällande kommunikation kan även härledas till att 

det slarvades med att föra anteckningar på de mindre båtarna. Förklaringen kan vara 

hårt väder med mycket sjö, litet utrymme och brister i radioutrustning samt även att 

det uppstod tekniska navigationsproblem under övning. Självklart är detta faktorer 

som gör fartygs insatser sårbara.  

6.3 Tolkning 

Ytterligare menar Gerry Larsson att högt uppsatta personer (befälhavare/kaptener) 

vanligtvis tar sina beslut genom de tidigare nämna mönstret om beslutsfattande: har 

jag varit med om detta tidigare? Hur gjorde jag då? Skulle det gå att göra på samma 

sätt nu? (Larsson, 2011, ss. 188-189). Vår artikel som är skriven av Larssons mönster 

är direkt kopplade till vår övergripande teori av Karl E Weicks. Meningsskapande av 

Weicks är precis som Larsson skriver i artikeln, man vill återge eller återskapa 

kunskap och erfarenheter till likande situationer (Weick, 1995, s. 5). Även de 

egenskaperna vi valt att ta del av från Weicks sju utgångspunkter är implementerbara 

i beslutsfattandet. Identitet, medskapande och retrospektivitet som tillsammans bildar 

meningsskapande att återge kunskap och erfarenheter kan enskilt härledas enligt 

följande: 

Identitet syftar på hur individen är som person, vilken motivation driver individen, 

vilken karaktär personen har. Men enligt Weick är det inte individen själv som gör 

detta, utan något vi i gemenskap med andra skapar. Därav är vi tillbaka på Misztals 

beskrivning om att ge tillit till varandra för att fungera bra i grupp och pressade 

situationen som kräver bra beslut. (Misztal, 2011, s. 370). Identitet liknas med 

Goffmans teori, när besättningen på fartygsbryggan gått in i sina roller och börjar 

agera i scenariot, vilket kommer bli ”scenen”. Innan nödanropet når fartyget agerar 

berättningen lugnt och sansat, precis om att de vore i loungen bakom scenen, där de 
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känner sig trygga och inte har ett stort behov att upprätthålla en viss roll. När 

nödanropet når bryggan går varje besättningsmedlem in i sin specifika roll och agerar 

efter de förväntningar och ansvarstaganden som följer den roll man antagit. 

Medskapande i teorin menar att vi styr genom egna preferenser och vad man själv har 

varit med om tidigare. Precis som Larssons mönster syftade på, att vi tar fram tidigare 

kunskaper man vill delge och som Weick menar att individen inom medskapandet 

inte är passiv utan vill vara med och forma omgivningen genom handlingar och egna 

förväntningar (Weick, 1995, s. 31). Vi kan verken bekräfta eller dementera gällande 

om erfarenheter utbytes då språket förhindrade oss ibland. Men övningsledningen var 

väldigt tydliga med upplägget på debriefingarna. På grund av deras långa erfarenhet 

av att hållit BS från tidigare år. Även Weicks retrospektivitet grundar sig i att aldrig 

nöjda sig med sin kunskapsbank utan hela tiden sträva efter mer kunskap och 

reflektera över erfarenheterna. Själva perspektivet kommer således i efterhand, efter 

att vi först är med om en händelse och sedan, nästa gång kan förstå den (Weick, 1995, 

ss. 24-25). Detta är en parallell till varför man håller övningar som BS. För att vi ska 

skaffa kunskap och förståelse för vad som händer, varför det händer och vad som 

skall komma att ske. Därför är dessa egenskaper unika för BS då det förklarar 

grunderna till varför besättningen agerar som dem gör. Hela BS bygger på 

meningsskapandeteorin och syftar till att individer och aktörer påverkas av 

erfarenheter och gemenskap. Ett av fokusen under BS är att samordna länderna, men 

framförallt ge och ta kunskap från mer erfarna aktörer. Varje land har sina rutiner på 

SAR-operationer vilket är extremt matnyttig information för mindre tränade länder 

och organisationerna.  

6.4 Förståelse 

I resultatet kan vi se att under övningen så avvek flera fartyg från att hålla 

radiokommunikationen över VHF på vedertagna språket engelska, som är det språk 

man ska kommunicera på gällande internationella vatten eller när det är fartyg i 

närheten som är från varierande länder. Även om kommunikationen underlättar för 

två fartyg så skapar det svårigheter för resterande fartyg med risker för sårbarhet, 

vilket leder till utsatthet och försämrade. Misztal menar att verbala problem är oftast 

det primära problemet när många olika länder och kulturer samverkar (Misztal, 2011, 

s. 360).  
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Men det är inte bara språket som ställer till problem när det är många länder som ska 

samverka och hitta ett samarbete genom en kris eller incident som SAR-incident. 

Detta på grund av att i normalfallet så har varje land ett eget sätt att lösa sina 

incidenter på enligt artikeln om Communication gaps in disaster management. Vidare 

så beskriver även artikeln att de allt för ofta brister i ansvarstagande situationer där 

myndigheterna använder mellanhänder i stället för att kommunicera direkt med 

hjälpande organisationer eller organ (Palttala, Boano, Lund & Vos, 2012 s. 5). Detta 

är en parallell till när fartyg inom övningen blev utsedda till OSC och skulle använda 

sig av mellanhänder som liknas som LICO. När man ska lösa en SAR-operation så 

krävs det att oavsett om LICO kommer från sitt egna fartyg eller annat närliggande 

fartyg så måste man ha förtroende för andra individer, så man inte briser i 

”ansvarstagande situationer”. Misztal menar som tidigare nämnts att brister i 

förtroendet lätt skulle leda till attityderna som tar överhand och skapar sårbarhet inom 

besättningen.  

 

När vi i resultatdelen redogjorde för att den som tar emot nödmeddelandet är både 

navigatören och radioansvarig på de mindre båtarna så inser man att det kan bli 

mycket stress för denne som har dubbla uppgifter. Lägger man på yttre faktorer som 

hårt väder, trångt sund eller mycket sjötrafik så ökar direkt stressen. Tidigare 

forskning om samverkansformer trycker man på att lyckas med insatsen emot en 

fartygsolycka, där många aktörer är inblandade i så krävs fungerande samverkan som 

inte får rubbas, där man syftar på ledningssamordning och koordinering av aktörer 

(Stenberg, Kayvan & Mojir, 2014, s. 3). Ytterligare handlar det om att anropet ska ske 

så korrekt som möjligt utifrån grundläggande rutiner som är beskrivet på 

Sjöfartsverkets hemsida. När nödanropet sändes ut via VHF radion kunde man höra 

att flertalet av de fartygen som hade radiokommunikation inte följde dessa rutiner till 

100 % utan var ofta något som missades eller inte kom i fallande ordning om man ska 

följa exemplet på sjöfartsverket sida som också är beskrivet i bakgrunden.  

7.0 Diskussion 

Genom att använda sig av en navigatör som radioansvarig funderar vi på om det kan 

komma att uppstå brister i antingen radiokommunikationen eller navigeringen då den 
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ansvarige måste trappa ner på antingen det ena eller det andra. De flesta av fartygen, 

framför allt de större, delade upp ansvaret så att en person skötte navigeringen och en 

annan tog hand om radiosamtalen, både de som mottogs och de som skickades. När 

radioansvarig fick uppgifter om på vilka koordinater som olyckan inträffat gav 

han/hon vidare dessa till navigatören som markerade olycksplatsen på sjökortet och 

styrman ändrade kursen dit. Genom att skapa ett samarbete ombord på de olika 

fartygen som inte äventyrar eller inkräktar på någon annans ansvarsområde skulle 

eventuellt arbetet ombord bli mer säkert och effektivt.  

 

En väl fungerande VHF radio är a och o för att kommunikationen till och från samt 

ombord på fartygen ska fungera på bästa sätt och få räddningsarbetet att flyta på så 

smärtfritt som möjligt. Vi tror att VHF radion ombord på Postkodslotteriet och Jenny 

Wihuri inte är lika påkostade som ombord på myndighetsfartygen KBV034 och 

Kindral Kurvits. Detta ledde till en sprakigare VHF som lättare drabbas av störningar 

från omkringvarande saker och ledde till att det är mycket svårare att höra 

meddelanden som skickas och det blir lättare att missförstånd uppstår. Genom att 

minimera risken för missförstånd och bristande kommunikation ger man besättningen 

rätt förutsättningar för att minska stresspåslaget som annars skulle ha uppkommit vid 

dessa situationer. 

 

Med tanke på att BS är en övning tror vi att allvarlighetsgraden när det kommer till de 

påhittade scenarierna är betydligt lägre än om detta vore skarpt läge. Genom att lyssna 

på inspelningen av Mayday samtalet från M/S Estonias förlisning och reflektera över 

den panik som skär genom rösten på kaptenen ombord på M/S Estonia när hon sakta 

men säkert sjunker mot havets botten, är det nog väldigt svårt att sätta sig in i 

situationen. Detta är en del av övningen som inte går att genomföra utan det gäller ju 

bara att träna inför tänkbara scenarion för att ha en viss rutin vid en eventuell olycka.  

 

Ljudupptagningar från M/S Estonias förlisning på östersjön visar att fartyget 

drabbades av ”blackout” i och med att vatten kom i kontakt med elsystemen ombord. 

Detta gjorde det omöjligt för kaptenen att uppge sin exakta position (M/S Estonias 

mayday call part 1 of 5, 2008, 2.09 min) I stökig sjö, kraftig vind och mörker är det 

otroligt svårt att hitta ett fartyg som är utan någon form av belysning, i detta läge är 

östersjön ett otroligt stort hav att leta på även om man visste på ett ungefär var M/S 
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Estonia hade kunnat befinna sig. Utan position är det svårt för övriga fartyg att börja 

bege sig till en eventuell olycksplats. En åtgärd man vidtagit för att detta inte ska ske 

igen är att, på de fartyg som vi observerade, antingen hade ett backup system om 

strömmen bröts som gjorde det möjligt att ta fram positionen och viss annan 

information utan att vara beroende av en strömkälla ett. Men även att navigatören 

ritade ut positionen på papperssjökortet och skrev tidsangivelser och pågående kurs. 

Det bör dock tilläggas att efter att nödsamtalet fortlöper lyckas M/S Estonia få fram 

en position och fartygen i närheten beger sig till platsen. 

 

När BS övningen var slut och det var dags för avslutande tankar på konferens hotellet 

på Bornholm hade vi för länge sedan lämnat ön bakom oss. Detta ledde till att de 

tankar som vi fick med oss från övningen kanske inte stämmer överens med de tankar 

som deltagarna hade. En av de funderingar som vi diskuterat efteråt är, hade 

någonting kunnat göras annorlunda under själva övningen? Ja, det är väl klart men 

frågan är om det hade lett till något bättre. Retrosperspektivet som Weick tar upp 

menar att man ska reflektera i efterhand om händelser som har inträffat och att man på 

detta sätt skapar förståelse kring det inträffade men även vilken roll man kan ta att 

kliva in i och representera något liknande händer nästa gång. På detta sätt lär vi oss 

anta de roller som Goffman beskriver att vi människor antar i olika situationer för att 

presentera oss själva. Individer som varit med på BS övningen tidigare anser vi tog 

det hela med större ro än de som var nya. De erfarna vet redan sedan tidigare vilken 

roll de ska anta vilket dessvärre kan göra det svårt för dem att påverkas att tänka i nya 

banor. De som var på övningen för första gången sög in all den kunskap de kunde 

komma åt och agerade fullt ut på övningarna. 

 

Det finns risker med kommersiell sjöfart, både för individens hälsa och liv. Även om 

de vetenskapliga artiklarna berättat att det har blivit bättre de senaste så decennierna 

så kommer minnen från dessa större katastrofer som Titanic, Scandinavian Star och 

M/S Estonia alltid skapa en offentlig rädsla för vissa individer gällande hav och 

havets medföra risker. Fortsätter utvecklingen framåt så kommer arbetsmiljön bli 

bättre och genom att låta sig öppnas inför andra människor så kommer vi ska bättre 

tillit och förtroende till varandra som också kommer öka säkerheten ombord. Misztal 

har beskrivit mycket om tillit och att utsatthet leder till dåliga beslut (Misztal, 2011, s. 

360). Övningar som stärker förtroende för den egna besättningen men även förtroende 
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för andra fartyg i de farvattnen man befinner sig i gör att människor känner sig 

tryggare i oväntade situationer som exempelvis olyckor. Fartygen och nationaliteterna 

som deltar vi BS har genom åren ökat vilket visar en tydlig efterfrågan och troligtvis 

ett stort behov av övningar av detta slag.  
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Bilaga 

 

 

Observation Guide Baltic Sarex 2015 

 
1. Vem tar samtalet? 

 

 

 

2. Vilket språk? 

 

 

 

3. Hur kommuniceras detta ut till övriga inom besättningen? 

 

 

 

4. Vad skickas tillbaka till “nödställd”/övningsledning? 

 

 

 

5. Antecknar mottagaren informationen? 

 

 

 

6. Är det stressad miljö? 

 

 

 

7. Kan man måla upp en visuell av scenariot utifrån kommunikationen? 

 

 

 

8. Sker alarmeringen korrekt? 

 

 

 

9. Om inte alarmeringen sker korrekt, vad händer då? 

 

 

 

10. Kommuniceras tidigare erfarenheter bland besättningen? 

 

 

 

11. Säkerhetsställer mottagaren att besättningen verkligen förstått vad som hänt? 

 

 

 

12. Sker en tydlig rollindelning vid alarmeringen? 

 

 

 

13. Förändras scenen / rolltagandet när alarmeringen sker? 


