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$%675$&7�
Syftet med följande studie var att undersöka hur olycksanalysmetoderna CREAM och 
DREAM kan anpassas till sjöfartsdomänen, samt hur begreppet den mänskliga faktorn kan 
beskrivas och hur kan den analyseras. Teoristudier samt intervjuer med anställda vid 
sjöfartsinspektionen och domänexperter har genomförts. Ett förslag på hur en anpassad 
analysmetod skulle kunna se ut redovisas som BREAM (Bridge Reliability and Error 
Analysis Method). Den anpassade metoden har utvärderats med hjälp av experter inom 
domänen. Utvärderingen visar på att metoden fungerar bra men att ytterligare specificering av 
metoden till domänen är önskvärt. 
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,1/('1,1*�
Enligt tidigare undersökningar är det av stor vikt att en olycksanalysmetodik är 
domänanpassad (Hollnagel, m.fl. 1999, Furberg, B 2004). Detta för att användningen av 
metodiken skall bli intuitiv och för att metoden skall få hög validitet. När en teoretisk modell 
skall användas i en praktisk domän uppstår oftast problem med att kunna tillämpa de 
teoretiska begreppen på en konkret miljö. Alla domäner har mer eller mindre en egen 
vokabulär med fackuttryck och förkortningar, kort sagt ett eget språk. Utredare och experter 
är en del av denna miljö och använder således detta språk. Därför blir en teoretisk modell, 
som oftast är strukturerad på en övergripande generell nivå och utarbetat av teoretiker som 
inte har samma domänkunskap och därmed språk, svår att tillämpa med ett bra resultat. Till 
det kommer den vanligt förekommande skepsis till teorier och användning av metoder som är 
vanligt bland utredare. Av dessa anledningar är det av stor vikt att metoden är domänspecifik 
och lättanvänd, den som analyserar skall känna igen och enkelt kunna använda sina invanda 
begrepp. En olycksanalysmetod är Cognitive Reliability and Error Analysis Method, förkortat 
CREAM (Hollnagel, 1998). Denna metod är en generell sådan med dragning åt 
kontrollrumsprocesser. CREAM har tidigare domänanpassats för att passa biltrafikdomänen, 
då kallad Driving Reliability and Error Analysis Method, förkortat DREAM (Ljung, 2002). 
Mitt huvudsyfte med arbetet är att metoden skall anpassas till sjöfartsdomänen och därmed 
med enkelhet kunna användas av experter inom domänen vid olycksanalys. Jag vill även ta 
fasta på och förbättra de brister i metoden som ovan nämnda undersökningar och tester visat. 
Uppsatsens frågeställning är: 
 

 
x Hur kan olycksanalysmetoden CREAM/DREAM anpassas till 

sjöfartsdomänen? 
x Hur ska/kan begreppet den mänskliga faktorn beskrivas och hur kan den 

analyseras. 

$YJUlQVQLQJDU�
Den generella användbarheten, dvs. vid tillämpning, hos den ur CREAM vidareutvecklade 
metoden DREAM är enligt tidigare utvärdering god (Furberg, 2004), varför min uppsats 
huvudsakligen behandlar möjligheten till domänanpassning och därmed reliabilitet och 
validitet för sjöfartsdomänen. Arbetet omfattar inte själva faktainsamlingen beträffande 
olyckor och incidenter som ligger till grund för en olycksanalys. De data som behövs för en 
komplett analys är utförliga beskrivningar om förutsättningar och tillstånd som rådde innan 
och i själva olycksfasen. Insamling av dessa uppgifter är av sådan omfattning att det inte ryms 
inom ramen för detta arbete. I mitt utvecklingsarbete så har jag endast använt mig av de 
faktabeskrivningar som finns redovisade i Sjöfartsverkets och Haverikommissionens 
utredningar.  
 
 

'LVSRVLWLRQ�
Uppsatsen följer strukturen: bakgrund, metod, teori, resultat och diskussion. Bakgrunden tar 
upp dagens sjösäkerhet och hur analysarbetet traditionellt ser ut samt tidigare forskning. 
Teoridelen tar upp de bakomliggande teoretiska ställningstaganden som olycksanalysmetoden 
grundas på. Metodkapitlet beskriver hur jag gått till väga i mitt utvecklingsarbete. Resultatet, 
min domänanpassade metod och dess funktion, beskrivs utförligt och en komplett version av 
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metoden finns som appendix. Diskussionen tar upp kvalitetsaspekter på metoden och förslag 
på vidare utveckling. 
 

%$.*581'�
Majoriteten av Sveriges export och import (95 %) går sjövägen, inom Sverige så ansvarar 
Sjöfartsverket att fartygen når våra hamnar genom att verka för säkerhet och framkomlighet. 
Detta görs bl.a. genom att underhålla och märka ut farleder, tillhandahålla sjökort, isbrytning 
och lotsning samt tillse sjöfartsinspektion (Sjöfartsverkets hemsida 2005-02-15) Under 2003 
genomfördes drygt 900 sjöräddningsinsatser varav 116 av dessa gällde handelsfartyg 
(Sjöfartsverkets hemsida 2005-02-17) Händelserna graderas efter karaktärerna förlisning, 
allvarlig olycka, mindre allvarlig olycka och tillbud, där förlisning och allvarlig olycka 
innebär förlust av fartyg eller allvarlig personskada/dödsfall, vilka stod för 3 % av fallen. 
Olyckor med handelsfartyg, i synnerhet om de är lastade med farligt gods, kan få mycket 
allvarliga konsekvenser för människa och miljö, varför det är av stor vikt att utreda 
olycksorsaker. 
 
Som tillsynsmyndighet utför Sjöfartsinspektionen besiktningar av fartyg så att gällande 
säkerhetsbestämmelser följs, det är också Sjöfartsinspektionen som gör haveriutredningar i de 
fall olyckan är framme. Betraktas tillbudet som allvarligt genomförs dock utredningen i regel 
av statens haverikommission (SHK). Haveriutredningar genomförs på olyckor som inträffat i 
svenskt farvatten eller på ett svenskregistrerat fartyg. För att olyckan eller incidenten skall 
utredas skall den också vara av sådan art att den kan anses bidra med lärdomar så att framtida 
olyckor kan undvikas. En utredning har som mål att utröna vad som skett, varför det skedde 
och vilka åtgärder som bör/kan vidtas för att det inte skall inträffa igen. Analysdelen av 
olyckor och incidenter är av sjöfartsinspektionen högprioriterade, detta för att komma med 
rekommendationer på förbättring av säkerheten i systemen. I analyserna som utredningarna 
ligger till grund för, studeras mänskliga felbeteenden. Enligt statistik från sjöfartsverket 
gällande år 2003 så tillskrivs den mänskliga faktorn vara orsak till en olycka i ca 50 % av 
fallen (Sjöfartsverkets hemsida 2005-02-15). Att beskriva olika aspekter på den mänskliga 
faktorn och felbeteenden, vad begreppet egentligen innebär och hur en orsak som den 
mänskliga faktorn man analyseras och beskrivas, är därför något jag kommer att ta upp i 
uppsatsen. 

%HVNULYQLQJ�DY�VM|IDUWVGRPlQHQ�RFK�KXU�DQDO\VHU�JnU�WLOO�LGDJ�
Utredningar som den svenska sjöfartsinspektionen utför följer i stort de manualer som de 
internationella organisationerna International Maritime Organisation (IMO) och Marine 
Accident Investigators´ International Forum (MAIIF) har satt upp. Analysen i en utredning 
enligt MAIIF bör vara en iterativ process. Kausala samband, slutsatser och bedömningar skall 
kunna styrkas med bevis. Signifikanta fakta och analyser skall inte sluta i en återvändsgränd 
utan länkas till kausala faktorer. Användandet av experter i analysen samt fakta från 
undersökningen ska resultera i slutsatser dragna på fakta med en förklaring hur man kommit 
fram till slutsatsen. Även om fakta och bevisning inte kan styrka en förklaring så kan en orsak 
som av utredare anses sund och med teknisk bevisning som pekar åt det hållet godtas som 
förklaring (MAIIF, 2005). 
 
För närvarande använder inte den svenska sjöfartsinspektionen någon specifik metod för 
analysen. Analysen grundas på insamling av fakta och händelsebeskrivningar som därefter 
ligger till grund för hur inspektionen skapar sig en uppfattning om vad som hänt. Sedan 
analyseras händelseförloppet för att se var det brustit. Det finns en skepsis mot användandet 
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av metoder som anses vara för teoretiska samt att de tar tid. (Zachau 2005-02-09). 
Sjöfartsinspektionens rapporter sammanfattas idag med följande punkter: Faktaredovisning, 
Händelseförlopp, Analys, Orsaker & faktorer, Observationer, Rekommendationer, Skador, 
Utredningsresultat och Övrigt. Baserat på faktaredovisning och händelseförlopp analyseras 
det inträffade och slutsatser dras om direkta orsaker och/eller bidragande och bakomliggande 
faktorer. 
 

1DFNGHODU�PHG�DWW�LQWH�DQYlQGD�HQ�PHWRG�
Problem och risker med dagens olycksanalyser som inte genomförs med hjälp av en metod 
beskrivs av Dijkstra (2005) med följande sju punkter: 
 

1. Frånvaro av konsekvens eller reliabilitet. Analyser utan en metod ger stort utrymme 
till egna influenser i processen. 

2. Ogiltiga kopplingar mellan konsekvens och orsak eller inga kopplingar alls. 
3. Ingen möjlighet att i efterhand kunna granska eller falsifiera resultatet av analysens 

steg. Det bör vara möjligt att se hur fakta leder fram till ett resultat. 
4. Att inte använda en metod gör att analysen ofta finner en orsak hos enskilda personer 

baserade på tron att människor är opålitliga och orsakar incidenter i annars säkra 
system. 

5. Frånvaro av standardisering, framförallt gällande kontextbeskrivning gör att 
bidragande faktorer till en olycka inte kan jämföras med en annan. 

6. Mycket omfattande teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter krävs för att 
kompensera för avsaknad av en metod 

7. Samband mellan riskanalys och olycksanalys saknas. Utan ett samband eller 
användande av olika metoder är det svårt att använda erfarenheterna från olyckor i ett 
säkerhetsarbete. 

 
Ett analysarbete med högre validitet än vad dagens analyser kan ge är därför eftersträvansvärt.  
 

(UIDUHQKHWHU�DY�&5($0�	�'5($0�
I projektet TRAIN (trafiksäkerhet och informationsmiljö för lokförare (Hollnagel, m.fl. 1999)) 
analyserades järnvägsolyckor och tillbud med hjälp av olycksanalysmetoden CREAM. 
Resultatet visade på att det förekom en divergens i valet av konsekvens (fenotyp) experterna 
emellan. Detta berodde enligt rapporten troligen på en bristande överrensstämmelse mellan 
presenterade fakta i olycksrapporterna och på feltyperna i CREAM. Detta beror på att 
insamlat material för en olycks- eller tillbudsutredning är kategoriserat enligt praxis inom 
respektive domän, samt att den metod som används inte alltid omfattar de aspekter som 
behövs för analysen med CREAM (som i grunden är konstruerad för processindustri och 
kontrollrumsarbete). Rapporten pekar på skillnaden mellan kontrollrumsarbete och ett 
lokförararbete, där det senare är ett mer ”öppet” system med påverkansfaktorer som styrs av 
andra yttre omständigheter som är svårare att förutse. Detta är något som gäller sjöfarten i 
allra högsta grad då organisationen på bryggan är ett system i sig samt att framförandet och 
navigeringen har många påverkansfaktorer så som bland annat annan fartygstrafik (som inte 
alltid agerar som man tänkt sig), väder och vind. För att komma till en lösning på problemet 
föreslås i TRAIN en specificering och komplettering av feltyperna i CREAM till att bestå av 
de klassificeringar och den vokabulär som används av Järnvägsinspektionen.  
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Några av de problem med CREAM som träffades på under TRAIN-projektet förbättrades och 
anpassades till att mer specifikt passa den mer dynamiska biltrafikdomänen i och med arbetet 
med DREAM (Driving Reliability and Error Analysis Method) (Ljung, 2002). Det var främst 
CPC:erna (Common Performance Conditions) i CREAM, alltså de allmänna omständigheter 
som beskriver kontexten kring olyckan, som ändrades. Också genotyperna som används för 
kategorisering av olyckan eller incidenten utifrån dess orsak utökades och modifierades.  
 
DREAM utvärderades i ett annat examensarbete (Furberg, 2004) och når ett liknande resultat 
som för CREAM i TRAIN-projektet. Där slås det fast att fenotyperna som beskriver det 
observerbara konsekvenserna av en olycka eller incident inte passar så bra till fordon som rör 
på sig, samt att de är för generella. De beskrivna generella konsekvenserna av en olycka har 
den bristen att vid tolkningen och valet av fenotyp så kan en olycka kategoriseras godtyckligt. 
Således kan det skilja i valet av fenotyp mellan dem som analyserar (en brist i reliabiliteten). 
Samtidigt är det svårt att med en ur användarsynpunkt enkel, tydlig och mycket specificerad 
metod få med hela spektra av de möjliga konsekvenser som ryms inom en kategori. En 
gyllene medelväg är därför en önskan att nå fram till.  
 
Analysmetoden DREAM har i det här uppsatsarbetet vidareutvecklats för att passa sjöfarten 
som är en annan miljö med delvis andra krav och förutsättningar. På ett större fartyg är det 
ofta fler personer som agerar än i en bil där föraren är ensam. Ett fartyg kan framföras av ett 
flertal personer så som en befälhavare, en styrman, en utkik, en maskinist osv. i ett system där 
alla involverade är ömsesidigt beroende av varandra. Denna komplexa miljö blir ett eget 
separat system som ska interagera med andra system (andra fartyg) vilket medför att kraven 
på kommunikation och organisation blir större för att systemen skall fungera, både inom det 
egna fartyget och i interaktion med andra. Dessutom rör sig fartygstrafiken på ett mer 
dynamiskt sätt då sjötrafiken inte är styrd av vägar eller räls. Även om det finns farleder på de 
flesta högtrafikerade platser och sjötrafikföreskrifter gäller med avseende på hur trafiken skall 
regleras så har inte sjöfarten samma naturliga barriärer som vägtrafiken. Exempelvis så har en 
bil i de flesta fall inte möjligheten att färdas utanför vägen, ett fartyg kan däremot i många fall 
färdas utanför en farled (om än med större risk att gå på grund). Till detta så blandas på sjön 
yrkessjöfart och fritidsbåtar, dessa kan ha väsentligt olika förutsättningar att agera och 
manövrera med avseende på djupgående, fart, stoppsträcka osv.   

%HKRYHW�DY�GRPlQDQSDVVQLQJ�
Som tidigare forskning visar på, vilket jag ovan beskriver: För att en metod skall användas 
och för att resultatet skall ha hög validitet, så krävs att begrepp är specificerade och att det 
råder tydlighet gällande analyserandet och orsak (er) (Hollnagel, E. personligt samtal 2005-
02-08).  
 

%5($0��%ULGJH�5HOLDELOLW\�DQG�(UURU�$QDO\VLV�0HWKRG��
Med utgångspunkt från DREAM har jag genom att ta bort genotyper specifikt anpassade för 
biltrafiken och inte relevanta för sjöfartsdomänen, samt från CREAM utökat med genotyper 
som rör organisatoriska bitar, skapat BREAM (Bridge Reliability and Error Analysis Method). 
BREAM kan sägas vara en mix från CREAM och DREAM. CREAM är i sin struktur en 
relativt generell metod men med en anpassning för kontrollrum i processindustri, vilket 
innebär en relativt statisk miljö men med en organisation som ska fungera då flera människor 
är inblandade i arbetsprocessen. DREAM har däremot en anpassning till den mer dynamiska 
miljön som biltrafiken innebär. De yttre omständigheterna har större påverkan på 
förarprocessen än den interna organisationen, detta då bilföraren i princip alltid är ensam i 
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själva agerandet (borträknat medtrafikanter). Därför saknar DREAM vissa aspekter gällande 
organisation och grupparbete. Förhållandena där BREAM skall användas är en dynamisk 
miljö där både de yttre påverkansfaktorerna och den interna organisationen bildar en komplex 
miljö som har stor inverkan på arbetsprocessen.  
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7(25,'(/�
Beskrivningen av människan som en rationell agent som agerar enligt ett stimulus respons 
mönster, datoranologin, har nu mera övergetts. Dagens mer nyanserade bild beskriver inte 
längre människan enbart som en informationsbearbetande maskin där information tas in, 
bearbetas och sedan matas ut. Man talar istället om människan som målstyrd där hon agerar 
enligt utgångspunkt från sina intentioner. Kognitionen anses fungera som en aktiv process och 
inte enbart reaktivt med respons på den yttre miljön. Detta mera målstyrda beteende kräver en 
annan förståelse och förklaringsmodell, vi kan dock fortfarande anses vara rationella på det 
sättet att vi anpassar vårt handlande efter vad situationen kräver. Förutsägbarhet är ett 
nyckelord i förståelsen av hur vi agerar. På grund av vår vanligtvis statiska omgivande miljö 
så kan vi anpassa vårt beteende för att på så sätt agera mer effektivt. Vi har anpassat oss 
utefter hur verkligheten för det mesta ser ut och agerar därefter. CREAM är en modell som 
försöker ersätta de sekventiella informationsbearbetande modellerna med en som tar stor 
hänsyn till den kontext som beteende och handlingar utspelas i. Det grundläggande antagandet 
är att mänskligt beteende är resultatet av medveten kunskapskontroll anpassad till situationen 
snarare än sekventiellt stimulus-responsagerande (Hollnagel, 1998) 

2UVDNVWHRULHU�
I rapportering och analys av olyckor och tillbud inom alla domäner finns en önskan att finna 
en huvudsaklig orsak. En händelse liknas ofta vid dominobrickor med raka tydliga kausala 
samband, med övertygelsen att om vi bara kan finna och undvika att den utlösande 
dominobrickan/faktorn faller så kommer inga andra olyckor att ske (Hollnagel, E. personligt 
samtal 2005-02-08). Det är inte sällan denna faktor kallas den mänskliga. I förlängningen så 
kommer den mänskliga faktorn alltid att bära skulden till olyckan, det är trots allt människan 
som tillverkat artefakten vilken hon senare använt, om än på ett sätt som det kanske inte var 
tänkt. Ligger då felet hos den som använt artefakten ” felaktigt”  eller den som tillverkat den 
men på ett sätt som inte är anpassat efter hur människan eller systemet verkligen fungerar? 
Olyckor är också ett resultat av flera samverkande faktorer, det kan vara människor, teknisk 
materiel eller en otillräcklig organisation, att endast peka ut en av dessa faktorer till att vara 
orsaken är en otillräcklig orsaksbeskrivning. Vanligast är att skuld och ansvarsfrågan väger 
tungt i frågan om orsak, därför blir den mänskliga faktorn också ofta orsak. Sammantaget gör 
detta att den mänskliga faktorn som orsak blir ett tomt begrepp som vi inte kan dra några 
lärdomar från. Det handlar till stor del snarare om att tillfredställa ett psykologiskt behov vi 
har att finna rationella svar på saker som vi inte förstår. Det finns inte någon rak koppling 
mellan orsak och verkan när det gäller mänsklig kognition och systeminteraktion (Hollnagel, 
1999).  
 
Människan är för det mesta bra på att resonera från orsak till effekt, detta får dessvärre oss 
också att tro att det omvända gäller. Antagandet att en orsak alltid är giltig för att 
konsekvensen är det, är ett vanligt fel trots att det inte är logiskt giltigt (induktivt resonemang). 
Vi kan aldrig nå ett logiskt giltigt bevis på detta sätt, endast en välgrundad eller sannolik orsak 
(Sternberg, 1996). I vardagsresonerande så är detta ett effektivt sätt för människan att tänka, 
men i olycksanalys och för att finna orsaker så är det otillräckligt. Orsaker till händelser finns 
det alltid, men det betyder inte att det alltid går att finna dem. Sällan så handlar dessutom om 
en enskild orsak utan en mängd av komplexa orsaker som samverkar.  
 
Kausalitet härleds alltså genom observationer, men inte genom något som direkt kan 
observeras utan snarare så görs vid analysen ett val mellan olika möjliga orsaker. Strävan att 
finna den enda sanna grundorsaken gör att valet bland de olika möjliga måste göras, man vill 
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finna den s.k. grundorsaken, ” the root cause”  Att vid ett analyserande komma fram till endast 
en bakomliggande orsak är oftast strävan, vilket egentligen inte är möjligt då varje händelse 
beror på en mängd faktorer. Att särskilja en av dessa orsaker och sedan eliminera denna för att 
förebygga olyckor i framtiden fungerar inte. Om de övriga tillstånden kvarstår så kommer den 
eliminerade orsaken att ersättas av någon annan och en liknande händelse kan inträffa igen.  
 
Med en faktabakgrund som byggts upp med hjälp av information från exempelvis en ” svart 
låda”  så kan vi i efterhand få reda på vad som föregick händelsen. Men den utlösande faktorn 
som eventuellt kan avslöjas genom kausala kedjor ger inte någon helhetsbild av händelsen. 
Varför och vilka faktorer som påverkat kan vi inte få reda på endast genom logisk deduktion 
eller erfarenhet från tidigare händelser. Studier har visat att många till synes lika 
förutsättningar har resulterat i vitt skilda händelser. Varför dessa skillnader existerar och vad 
de beror på är därför det som bör undersökas (Hollnagel, 1999).   

072�EHJUHSSHW�
Teorier och metoder om mänskliga felhandlingar inbegriper nuförtiden för det mesta de tre 
delarna Människa, Teknik och Organisation (MTO) (Hollnagel, 1999). Det anses allmänt 
accepterat att använda detta begrepp då alla handlingar sker i en kontext som kan beskrivas i 
en kombination av dessa tre. Termen Människa handlar om den agerande individen och dess 
kognition. Teknik behandlar faktorer inom det tekniska systemet och Organisation 
följaktligen om organisation samt arbetsmiljön.  
 
Inom MTO så delas de agerande människorna in i två kategorier, ” at the sharp end”  och ” at 
the blunt end” (Ljung, 2002). En agerande människa ” at the sharp end”  är till exempel en 
sjökapten som för fram sitt fartyg på havet. Personen har krav på prestation och resurser till 
förfogande. De ansvariga bakom systemen är människor ” at the blunt end” , dessa har ansvar 
för hur dessa krav och resurser ser ut men har inget med själva arbetsprocessen att göra. En 
felhandling som utförs ” at the blunt end”  ett sk. ” blunt end failure”  kan få allvarliga 
konsekvenser ” at the sharp end” , då den agerande personen förväntar sig att systemet skall 
fungera och förmodligen inte är förberedd på att händelsen kan inträffa. Felhandlingar ” at the 
sharp end”  kallas för ” active failure” , och beskriver själva olyckan t.ex. fartyget som går på 
grund. Poängen med MTO-modeller är att gå djupare i analysen än att konstatera att fartyget 
gick på grund därför att kapten inte visade gott sjömanskap och följde regler i 
olycksögonblicket. Man frågar sig inom MTO istället varför regler inte följdes och vilka 
bidragande latenta fel som systemet kan innehålla och vilka ” blunt end failures”  dessa 
kommer ifrån.  
 
Felanalyser enligt MTO-perspektivet medför således ett mångfasetterat orsaksbegrepp som 
ger ett helhetsperspektiv på händelsen. Det blir därmed större möjlighet att lära sig något av 
analysen och kunna påverka och ändra på inbyggda systemfel som annars skulle ha varit 
osynliga. I ett komplext system som sjöfartsdomänen med väldigt många påverkansfaktorer 
och inblandade agenter så är det helhetsperspektiv som MTO-perspektivet erbjuder en 
förutsättning för att kunna genomföra en korrekt analys. 
 
Om en utredning med vars mål är att se till att en olycka inte sker igen måste varje del i MTO-
perspektivet tas i beaktande, en utredning som mynnar ut i en orsak likt: RUVDNHQ�WLOO�
JUXQGVW|WQLQJHQ�YDU�DWW�LQJHQ�XWNLN�IDQQV�Sn�SODWV, har inte nått sitt mål. Den intressantaste 
frågan som verkligen kan ge några egentliga lärdomar kvarstår, i detta fall: YDUI|U hölls inte 
utkik? Finns det någon brist hos människa, teknik eller organisation som bidragit till att utkik 
inte hölls? 
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'HQ�PlQVNOLJD�IDNWRUQ�RFK�IHOKDQGOLQJDU�
Ett vanligt och populärt begrepp som används när det gäller olycksutredningar och dess 
orsaker är att ” den mänskliga faktorn”  alternativt ” mänskliga felhandlingar”  orsakade olyckan.  
Jag vill hävda att den mänskliga faktorn inte kan sägas vara en förklaring till olyckan medan 
en mänsklig felhandling skulle kunna vara bidragande. 
 
Vad är den mänskliga faktorn och vad innebär egentligen begreppet? Förklaringen ” den 
mänskliga faktorn”  kan definieras som ett sätt att försöka förklara orsaken till något som vi 
inte förstår eller har kunskap om. En avsaknad av ett MTO-perspektiv i utredningen och en 
orsaksanalys där behovet av att utmäta ansvar hos en enskild individ är starkt, resulterar ofta i 
slutsatsen att ” den mänskliga faktorn”  är den direkta orsaken. Ofta så verkar utredningen 
också slå sig till ro med att ha funnit ” den mänskliga faktorn”  som orsak till incidenten. Det 
hela förklaras med att det är en individ som inte följt regler eller instruktioner. Begreppet ” den 
mänskliga faktorn”  kan inte sägas vara någon förklaring till en olycka eller incident då det 
inom olycksutredning inte är intressant att utmäta skuld eller ansvar därför att det inte ger 
lärdomar eller kunskap om hur en olycka kan undvikas i framtiden. 
 
En mänsklig felhandling, kan dock vara en bidragande men ingen orsak, grundproblemet 
ligger i att systemet inte är anpassat för eller tillåter naturligt mänskligt agerande. Den 
psykologiska forskningen har när det gäller begreppet mänskliga felhandlingar ett antal olika 
definitioner på handlingar som kan sägas inte utförs enligt intentionen. Att vara medveten om 
psykologiska aspekterna på hur människan fungerar är väsentligt vid analys av olyckor och 
vid riskanalys. Med bakgrundskunskap om hur vi fungerar så kan barriärer konstrueras och 
tekniken och organisationen anpassas till de mänskliga förutsättningarna.  

+XPDQ�HUURU�
Grunden för människan som en bearbetare av information kommer ifrån tanken att människan 
agerar enligt stimuli-respons. Allt beteende har enligt denna teori sin grund i reaktioner på 
yttre intryck, stimuli. Vad som försiggår inuti hjärnan beskrevs med datoranologin så som 
arbetsminne och långtidsminne. De mänskliga felhandlingarna har enligt denna teori sin 
grund i begränsningar i processorns (hjärnans) kapacitet, resurserna för beslutsfattande och 
uppmärksamhet räcker inte alltid till. Hur effektivt en uppgift kan utföras beror på hur bekant 
den är för utövaren, en väl inövad handling kan utföras med färre resurser, större resurser blir 
då kvar till parallella uppgifter (Reason, 1992).  
 
Enligt Reasons GEMS-modell (Generic Error Modelling System) (Reason, 1992) så kan 
mänskliga felhandlingar delas in i kategorierna ” skill-based mistakes”  (slips and 
lapses), ” rule-based mistakes”  och ” knowledge based mistakes” . En felhandling enligt ” skill-
based”  karaktäriseras av ouppmärksamhet (inattention) då en handling som genomförs inte 
ges tillräcklig uppmärksamhet vid rätt tillfälle, detta gäller särskilt när handlingen avviker från 
gängse tillvägagångssätt.  På ” skill-based”  nivån kan även för mycket uppmärksamhet ges en 
uppgift (overattention), detta innebär att en rutinuppgift som normalt inte kräver någon 
eftertanke eller analyserande ges uppmärksamhet och kontrolleras under utförandet. Dessa 
kontroller gör att en eller flera sekvenser av uppgiften missas och glöms bort då handlingen 
som normalt går på automatik i detta fall ges medvetet reflekterande.  
 



 14  

 
Begreppet ” rule-based mistakes”  innebär att en handling eller uppgift kräver så pass mycket 
uppmärksamhet att medvetet reflekterande över handlingen måste ske kontinuerligt. 
Uppgiften är av sådan art att vi genomfört den tidigare och därför har lärt oss olika regler för 
hur uppgiften skall eller kan lösas. Ett misstag enligt ” rule-based”  kan antingen vara en 
felanvändning av en bra regel (misapplication of good rules) eller användning av en dålig 
regel (application of bad rules). Att använda en bra regel vid fel tillfälle inträffar när vissa 
delar av situationen känns igen och dessa uppmuntrar oss att använda kända regler för 
lösningen av uppgiften. En komplett analys av läget har dock inte gjorts och den bra regeln 
fungerar inte i den aktuella situationen. En dålig regel grundar sig på ett missförstånd eller en 
otillräcklig analys vid inlärningen som sedan medfört att ett fel lärts in och blivit till ett 
lösningsalternativ vid uppgifter, en regel. 
 
Kunskapsbaserade misstag, ” knowledge based mistakes” , sker på den nivå där vi genom 
koncentration och medvetet reflekterande över våra handlingar måste lösa uppgifter eller 
handlingar. Uppgiften är för oss ny och vi måste använda oss av kunskaper som tidigare 
erhållits från andra tidigare uppgifter och med dessa arbeta oss fram till en lösning. Vi är 
mentalt fokuserade på uppgiften och utrymme för parallella handlingar finns inte. De fel som 
begås på denna nivå har sin grund i att vi saknar denna erforderlig kunskap och erfarenhet för 
att kunna arbeta oss fram till en lösning. Således misslyckas vi med uppgiften. 
 
Kritik som framförts mot detta synsätt där människan är en informationsbearbetare påpekar 
att modellen inte tar hänsyn till i vilken kontext som handlingen utspelade sig i. Att inte ta 
kontexten i beaktande vid en förklaring till felhandlingar gör att vi inte vet varför en viss 
handling utfördes. En mänsklig felhandling som förklaras med liknande principer tar inte 
hänsyn till vilka eventuella signaler (som kan vara falska eller förvirrande) som omgivningen 
gav innan handlingen utfördes. (Hollnagel 1998) 
 

&RJQLWLYH�V\VWHPV�HQJLQHHULQJ�RFK�-RLQW�FRJQLWLYH�V\VWHPV�
Beteendeforskningens problem med att sätta människan i den kontext som hon agerar i har 
lett fram till ett synsätt som tar hänsyn till detta. Cognitive systems engineering (CSE) 

Errors 

Skill based slips 
and lapses 

Mistakes 

At tent ional slips of act ion 

Lapses of m em ory 

Rule-based m istakes 

Knowledge based m istakes 

Figur 1 GEMS (Reason, 1997) 
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(Hollnagel & Woods, 1983) ser på människan utifrån hur hennes handlingar utförs och hur 
hon kan uppnå sina mål.  
 
Ett sätt att betrakta helheten är att se på system som ett sammansatt kognitivt system, JCS 
(Joint Cognitive System). Ett JCS kan beskrivas genom att betrakta det hela tekniska systemet 
tillsammans med det mänskliga som ett sammansatt. Detta istället för att titta på de olika 
delarna som separata enheter som interagerar. Kognitionen är enligt JCS inte en enskild 
egenskap endast förbehållen människan utan ses som en helhet hos systemet. En olycksanalys 
enligt JCS tittar på vilka delar av systemet som fallerar i den kontext som det befinner sig i. 
Vilka delar som skall ingå i ett JCS vid en analys beror på vilken frågeställning man har och i 
vilket syfte olyckan undersöks. 
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Figur 2 JCS för sjötrafikanalyser 
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2O\FNVPRGHOOHU�
För att kunna förstå och undersöka hur system fungerar eller fallerar så används modeller. 
Vanligt vid analyser är att en gemensam specificerad modell över hur olyckor inträffar saknas, 
vilket får som konsekvens att en effektiv kommunikation uteblir. Det finns ett flertal olika 
olycksmodeller som tillämpats vid utformningen av analysmetoder. 

6HNYHQWLHOO�RO\FNVPRGHOO��
Detta är den enklaste modellen som beskriver olyckan som ett resultat av händelser som 
inträffar i en särskild ordning. Det vanligaste exemplet på denna modell är analogin med 
dominobrickor (Heinrich, 1931). Orsaken till olyckan är enligt denna modell den 
dominobricka som faller först och resulterar i att de efterföljande brickorna också faller. Den 
sekventiella teorin är enkel och minimerar komplexiteten genom att skala bort alla sidospår, 
när man funnit den bricka som föll först har man funnit sin ” root cause”  och problemet är löst. 
Dessvärre så har denna modell svagheten att vara känslig för subjektiva bedömningar som 
inte alltid går att styrka. En olycka har sin grund i ett flertal förutsättningar som alla måste 
vara uppfyllda, att välja en av dessa som orsak istället för att försöka ge en helhetsbild av 
systemet gör inte att olyckor kan förhindras i framtiden.   

(SLGHPLRORJLVN�RO\FNVPRGHOO�
Denna modell har sin analogi med en sjukdomsepidemi som sprider sig. För att den skall 
kunna sprida sig så krävs en kombination av faktorer, en del latenta och andra aktiva. Den 
epidemiologiska olycksmodellen skiljer sig enligt Hollnagel (2004) på fyra punkter från den 
sekventiella.  

1) Avvikelse i utförande, istället för benämningen mänsklig felhandling som en separat 
kategori, så är denna benämning mer neutral då en avvikelse i ett utförande även kan 
omfatta en brist i teknik. Mänskliga felhandlingar är enligt denna modell inte längre 
orsak, felhandlingen eller avvikelsen är istället en konsekvens. 

2) Modellen inkluderar de omgivande förutsättningarna, händelserna ” at the blunt end” , 
som kan leda fram till en avvikelse i ett utförande eller handling. 

3) Barriärer som kan stoppa eller begränsa effekterna av en olycka infördes i modellen.  
4) Latenta förutsättningar eller fel i en organisation, egenskaper i systemet som existerar 

innan själva olyckstillfället. De latenta felen kan finnas som brister i organisationen, i 
tekniken, utbildningen, underhåll, kommunikation med mera. De latenta felen kan i 
kombination med sk. aktiva fel orsaka en olycka 

 
I jämförelse med en sekventiell olycksmodell så ger den epidemiologiska en beskrivning som 
tar mer hänsyn till komplexiteten i hos en olycka. De följer dock fortfarande det sekventiella 
flödet från en startpunkt till slutet, vilket gör att många av dess problem fortfarande kvarstår. 
 

6\VWHPDWLVN�RO\FNVPRGHOO�
Här betraktas systemet som en helhet, fristående komponenter betraktas inte som en orsak. 
Säkerheten kan betraktas som ett problem med att bibehålla kontrollen över ett system. När 
systemets möjlighet att på ett varierat sätt utföra saker blir för stor för att kontrollen över det 
skall kunna behållas så kan en olycka inträffa. Den systematiska modellen har sina grunder i 
kaosteorin, där liknelsen med att en fjärils vingslag i Sydamerika kan orsaka en storm i 
Nordamerika har gjorts. Modellen skiljer mellan personer som befinner sig ”  at the sharp end” , 
vilket är platsen eller tillfället då en olycka kan inträffa, eller personer ” at the blunt end”  som 
är dem som har givit förutsättningarna. De förutsättningar som finns för personer ” at the sharp 
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end”  är beroende av en mängd faktorer. Detta gör att en kausal nästling bakåt i 
händelsekedjan kommer resultera i att man finner ett komplext nätverk av faktorer snarare än 
ett enkelt orsak verkan samband för en enskild faktor. Faktorer ” at the blunt end” , 
kontextuella, kan beskrivas enligt MTO-begreppet. Finns det brister i MTO måste 
personer ” at the blunt end”  kompensera för detta, vilket inte alltid är möjligt vilket visar sig då 
en olycka inträffar. 

(IIHNWLYLWHW�NRQWUD�QRJJUDQQKHW�
Avsteg från regler och procedurer anses ofta vara en olycksorsak med förklaringar som: 
RO\FNDQ�KDGH�LQWH�LQWUlIIDW�RP�RSHUDW|UHQ�KDGH�I|OMW�GH�DQYLVQLQJDU�VRP�ILQQV. Ett försök att 
förklara agerandet är med hjälp av Efficiency-Thoroughness Trade-Off, förkortat ETTO-
principen. 
 
Arbetsuppgifter som människan utför betecknas ofta som ett fyrkantigt regelverk med stabil 
input som skall utföras i en viss ordning och på ett visst sätt. Enligt denna syn så är det när 
människan avviker från den statiska omgivande miljön med sitt dynamiska agerande som det 
inträffar en olycka. I själva verket så är det människan som med sin förmåga till anpassning 
till rådande situation i de flesta fall kan hantera den dynamiska omgivningen. I våra 
effektivitetsstävanden så gör vi inte mer än vad som vi anser vara nödvändigt för att nå de mål 
som vi har. Vi försöker uppnå en balans (trade-off) mellan effektivitet (efficiency) och 
noggrannhet (thoroughness) som motsvarar de resurser som vi förfogar över och de krav vi 
har på oss (Hollnagel, 2004). Grunden till detta agerande finns i möjligheten till överlevnad, 
en total fokusering på en sak gör att vi missar andra. Ett tekniskt system som inte tillåter 
någon tid för agenten till att bevaka sin omgivning och vad som komma skall blir ett svagt 
system.  
 
Grunden för att kunna väga effektivitet mot noggrannhet är en stabilitet i omgivningen, en 
förutsägbarhet i arbetsuppgiften gör att vi så småningom lär oss hur vi kan bli mer effektiva, 
detta på bekostnad av noggrannheten. Det är detta som gör människan till en effektiv agent, 
genom att kunna bortse från de aspekter på en uppgift som normalt inte förändras så frigörs 
resurser till annat. Detta optimerande av handlingar är snarare en norm än ett undantag, ett 
normalt agerande är därför inte så som föreskrifter och regler anger utan en anpassning av 
dessa baserat på ETTO-principen. Uppkomsten av en incident eller olycka är således ett 
resultat av dynamik i input snarare än en variation i beteendet hos agenten. Agenten gjorde 
bara som han brukade, och i de flesta fall fungerar det, men när dynamiken i input blir för stor 
så sker en incident. Människans anpassningsbarhet och flexibilitet är anledningen till 
effektiviteten samtidigt som det också är anledningen till de incidenter som inträffar, det är 
dock inte orsaken till att de inträffar. Hollnagel (Barriers and Accident Prevention s.181, 2004) 
sammanfattar det på följande sätt: DFFLGHQWV�DUH�GXH�WR�XVXDO�DFWLRQV�XQGHU�XQXVXDO�
FLUFXPVWDQFHV��UDWKHU�WKDQ�XQXVXDO�DFWLRQV�XQGHU�XVXDO�FLUFXPVWDQFHV. 
 
%DUULlUHU�
I ett system så inrättas barriärer för att förhindra att oönskade händelser inträffar eller för att 
skydda mot oönskade händelser om de inträffar. Man kan skilja mellan aktiva och passiva 
barriärer, en aktiv barriär är en design i systemet som antingen ” tvingar”  fram ett sätt att 
genomföra en handling på eller förhindrar fel sätt att genomföra den på. Barriären kan vara 
uppbyggd med hjälp av teknik eller organisation. Ett skydd mot en oönskad händelse om den 
likväl inträffar är en passiv barriär. Den passiva barriären är ofta uppbyggd som ett fysiskt 
skydd. Hollnagel (2004) föreslår en klassificering av barriärer enligt följande:  
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)\VLVND��
Den fysiska barriären hindrar ett agerande från att äga rum eller en händelse från att uppstå 
rent fysiskt. Barriären kan också hindra eller begränsa effekterna av en händelse om den 
skulle inträffa. Barriären består av fysiska/materiella ting, t.ex. en vägg eller en mur och är 
avsedd att hindra eller begränsa en förflyttning av massa, energi eller information.  
 
)XQNWLRQHOOD�
En funktionell barriär begränsar eller hindrar ett agerande eller en uppkomst av en händelse 
genom att vissa villkor först måste uppfyllas. Ett lås på en dörr kan vara en funktionell barriär 
då villkoret för att kunna öppna dörren är att man först låser upp den. Barriären måste inte 
vara beroende av mänskligt agerande utan kan styras av ett tekniskt system som aktiveras när 
vissa förutbestämda villkor är uppfyllda. 
 
6\PEROLVND�
Symboliska barriärer hindrar inte något agerande i fysisk mening utan ger bara mentala 
ledtrådar, de kräver en intelligent agent som kan ta in, bearbeta och agera enligt informationen. 
De symboliska barriärerna kan vara alla sorters audiella och visuella signaler så som skyltar, 
texter och alarm. 
 
,QI|UOLYDGH�
En införlivad barriär existerar inte i fysisk mening där den är tänkt att användas utan förlitar 
sig på kunskapen hos användaren. Säkerhetsföreskrifter, lagar och regler är typiska 
införlivade barriärer. I industriella och större sammanhang så är dessa barriärer ofta av 
organisatorisk karaktär.  
 

.RPELQHUDGH�EDUULlUHU�
Det vanligaste sättet att bygga ett säkerhetssystem för att förebygga olyckor eller incidenter är 
att kombinera olika barriärer för att få ett effektivt skydd. Den införlivade barriären att det på 
svenska motorvägar råder en hastighetsbegränsning på 110 km/h (lagen) kompletteras med de 
symboliska barriärerna skyltarna, samt kanske en trafikpolis som representerar en funktionell 
barriär. På motsvarande sätt kan ett fartgupp representera en fysisk barriär. De symboliska och 
införlivade barriärerna kräver ett agerande ifrån någon eller något för att det skall vara en 
barriär, vilket är helt tvärtom till hur de fysiska och funktionella barriärerna fungerar, som 
genom sin blotta existens är en barriär. För att skapa en design i ett komplext system med ett 
bra skydd mot oönskade händelser så krävs en kombination av de olika typerna av barriärer 
eftersom de är olika i sin funktion.  
 
I olycksanalys är det viktigt att reflektera över vilka barriärer som fallerat och hur det har gått 
till. Istället för att vid olycksanalys primärt titta på människan och vilka fel hon gjort så bör 
man istället se till hur systemet har brustit först, för att sedan titta på de eventuella mänskliga 
felhandlingarna. Felhandlingar kategoriseras i analysmetoden CREAM på de sätt som dess 
konsekvenser visar sig, detta med hänseende på ett tids -rums –energikontinuum och kallas 
fenotyper, se kapitel om CREAM. Förslaget på de fyra olika barriärerna kombineras 
tillsammans med fenotyperna i en tabell för att kunna användas i olycksförebyggande syfte då 
barriärer ska kombineras. 
 
Beteckningen ,QJHQ��/nJ��0HGLXP och +|J i tabellen representerar barriärens grad av 
funktion och effektivitet. 
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 )\VLVND� )XQNWLRQHOOD� 6\PEROLVND�� ,QI|UOLYDGH�
7LPLQJ� ,QJHQ� Hög Medium Medium 
9DUDNWLJKHW� ,QJHQ� Hög Låg ,QJHQ�
$YVWnQG� Hög Hög ,QJHQ� ,QJHQ�
+DVWLJKHW� ,QJHQ� Hög Hög ,QJHQ�
5LNWQLQJ� Hög Hög  Medium ,QJHQ�
2EMHNW� Hög Medium Låg Medium 
2UGQLQJVI|OMG� ,QJHQ� Hög Hög Hög 
.YDQWLWHW�	�YRO\P� Medium Medium ,QJHQ�� ,QJHQ�

                  Tabell 1, barriärer & fenotyper (Hollnagel, 2004) 
�
De införlivade barriärerna som är lättast och snabbast att införa visar sig här också vara de 
som är minst effektiva. En effektiv barriär byggs bäst och blir effektivast i en kombination av 
de fysiska, funktionella, symboliska och införlivade. 
 

$QDO\VPHWRGHQ�&5($0�
CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) är en analysmetod med möjlighet 
till att både retrospektivt analysera olyckor och att preventivt analysera risker med ett system. 
CREAM betecknas tillhöra en andra generationens HRA-metoder (HRA = Human Reliability 
Analysis), genom att vara utvecklad från en teoretisk förankrad bas. Detta gör att vi inte bara 
genom användning kan veta att den fungerar, utan på grund av den teoretiska basen också vet 
varför.  
 
Alla mänskliga handlingar utförs i en kontext, kontexten påverkar vårt beteende och våra 
handlingar, en metod som ska beskriva mänskligt agerande måste således ta hänsyn till detta, 
vilket CREAM gör.  Fundamentalt för metoden är att kontext och handling är oskiljaktiga och 
därför beroende av varandra, detta är något som saknats i tidigare HRA-metoder. Mänskliga 
beteenden och handlingar är också ett resultat av medveten anpassning till vad situationen 
kräver snarare än endast respons enligt ett inlärt mönster (ETTO-principen). Handlandet är 
drivet av intentioner såväl som att det är reaktivt.  
 
CREAM beskriver olycksförloppet enligt Fenotyper och Genotyper, Fenotyperna beskriver 
det empiriska materialet, de observerbara konsekvenserna av ett ” sharp end failure” . 
Fenotyperna är en kategorisering av det dysfunktionella beteendets konsekvenser och 
härstammar från det faktum att alla olyckor har sin grund i dimensionerna tid och rum samt 
involverar massa i rörelse. På detta sätt så kan varje händelse beskrivas och klassificeras 
enligt de observerbara konsekvenserna, i CREAM kallade fenotyper. Genotyperna är 
kunskaper om bakomliggande orsaker som kan orsaka ett ” sharp end failure” . Dessa orsaker 
definieras enligt de tre huvudkategorierna Människa, Teknik och Organisation, metodens 
MTO-perspektiv. I analysen definieras först beteendets observerbara konsekvenser enligt 
fenotypkategorierna i CREAM, sedan härleds orsakskedjorna som genererade beteendet. 
Fenotyperna är dock inte orsakade av specifika genotyper utan av flera kombinerade och 
samverkande, vilket motsvarar det faktum att det ytterst sällan bara finns en orsak till en 
olycka eller incident. Förloppet kan illustreras enligt följande: 
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)DUW\JHW 2UJDQLVDWLRQ�
	�IDUYDWWHQ 

0lQQLVNDQ 

Incident/olycka 
observerbara  
konsekvenser  

 

*HQRW\SHU
(möjliga orsaker) 

)HQRW\SHU
(kategoriserar
beteende)  
 

´6KDUS 
HQG�

IDLOXUH ́  

”Actions  at 
the  sharp end ”

Orsaksanalys 

Figur 3 Orsaksanalys (Hollnagel 1998) 



 21  

0(72'�
Min första kontakt med analysmetoden CREAM var vid en workshop som genomfördes på 
Linköpings universitet i januari 2005. Jag deltog vid en genomgång av en av 
sjöfartsinspektionens tidigare utredda olyckor som analyserades med CREAM. Workshopen 
leddes av CREAMs upphovsman samt en MTO-expert med inriktning mot sjöfart. Syftet med 
genomgången var en förberedelse inför en MTO-föredragning för Sjöfartsverket. 
 
Efter att jag genomfört teoristudier och genomgång av ett flertal haveri- och 
olycksutredningar gällande sjöfarten fann jag ett generellt behov av ett utökat MTO-
perspektiv i analyserna. Analysmetoden CREAM har ett sådant perspektiv och metoden hade 
tidigare domänanpassats till biltrafiken (Ljung, 2002) och validerats (Furberg, 2004), varför 
jag bestämde mig för att anpassa den till sjöfartsdomänen. Till att börja med läste jag in mig 
på CREAMs funktion och bakgrund samt de tidigare studierna. Jag genomförde en 
semistrukturerad intervju med upphovsmannen till CREAM för att bilda mig en uppfattning 
om de teoretiska ställningstaganden som metoden har samt för att finna väsentliga aspekter på 
tillvägagångssätt och syfte till domänanpassning.  

,QWHUYMXHU�PHG�H[SHUWHU�LQRP�GRPlQHQ�
För att få insyn i hur analys och utredningsarbetet för närvarande går till så besökte jag 
sjöfartverkets utredningsenhet, sjöfartsinspektionen, i Norrköping. På sjöfartsverket träffade 
jag min huvudsakliga informant samt dennes två kollegor och genomförde en 
semistrukturerad intervju under ca två timmar. Jag informerade kortfattat om mitt arbete och 
metodens teori som en bakgrund. Mitt huvudsakliga syfte med intervjun var att ta reda på 
vilka förutsättningar som finns ifråga om resurser för MTO-analyser (dvs. kunskaper inom 
MTO-området), vilka metoder som tillämpas vid analyser, vilka brister som enligt dem finns i 
dagens utredningar/analyser samt mer specifikt hur utredningarna genomförs. Jag fick ta del 
av sjöfartsinspektionens utredningsdokumentation och ” lathundar”  som används vid 
utredningarna, dessa har jag sedan använt mig av i mitt arbete.  

5lWW�WHUPLQRORJL�
Till min hjälp under anpassningen har jag använt mig av terminologi från Sjöfartsverkets 
statistik och tidigare haveriutredningar. Sjöfartsinspektionens utredningsmaterial analyseras 
och kategoriseras efter orsak enligt en kodmanual. Denna består av följande sju huvudgrupper 
som definition av orsak: 
 

x Yttre omständigheter 
x Fartygets konstruktion och utrustningens placering 
x Tekniskt fel rörande utrustning ombord 
x Handhavande och utformning av utrustning 
x Last/säkring 
x Kommunikation, organisation och rutin 
x Mänskliga faktorer 

 
Huvudgrupper med undergrupper är i denna manual inte strukturerade på samma sätt som den 
MTO-baserade CREAM-metoden. Jag har för att öka igenkänningen och därmed 
trovärdigheten för de som skall använda metoden använt mig så mycket som möjligt av 
liknande begrepp och terminologi. Organisationen och uppbyggnaden av orsakerna i mitt 
uppsatsarbete skiljer sig dock i de flesta fall mot strukturen hos sjöfartsinspektionens 
orsaksbegrepp som de är presenterade och uppdelade i kodmanualen. Denna manual har jag 
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haft till hjälp för att så mycket som möjligt av min domänanpassning skall återspegla hur 
utredarnas terminologi ser ut idag. Utredarna använder även en checklista med ett antal 
punkter som en utredning skall behandla och som haverirapporten därmed ska innehålla, 
denna lista har jag också använt mig av.  
 
I BREAM så har jag för att öka reliabilitet i valet av fenotyp gjort en lathund som redovisar 
WUROLJD fenotyper kopplade till olycks- incidentkategorier utifrån sjöfartsinspektionens 
kodmanualer och egen kategorisering. Lathunden presenterar P|MOLJD fenotyper och är avsedd 
som hjälp och för att underlätta i analysens startskede. 

*HQRPI|UDQGH�
Efter en första ” översättning”  av DREAMs kategorier, i synnerhet genotyperna, till 
sjöfartsdomänen tillämpade jag min prototyp på tre exempelolyckor tidigare utredda av 
sjöfartsinspektionen och haverikommissionen, detta för att se hur långt en analys var möjlig 
att göra. Olyckorna var av skiljd art med olika händelseförlopp, detta för att täcka in olika 
aspekter och analysscenarier. Ganska snart uppenbarade sig den komplexitet och de speciella 
förhållanden som gäller sjöfarten. Många av de arbetsplatsorganisatoriska bitarna saknades i 
DREAM. Navigering och framförandet av ett fartyg bygger mycket på ett samarbete mellan 
människor på bryggan samt det samarbete som måste ske med andra fartyg. Detta var en 
aspekt som nästan helt saknades i DREAM.  
 
Den första versionen omarbetades genom att utöka metoden inom kategorier där jag fann 
brister, främst inom de organisatoriska, samarbets- och sociala bitarna. De speciella 
förutsättningar som råder på ett fartyg med avseende på hur organisationen är uppbyggd, t.ex. 
att en befälhavare har stor makt på ett fartyg som är relativt fysiskt separerat från omvärlden 
gör att de sociala hierarkierna kan få stor inverkan på samarbetet ombord. Detta sociala och 
samarbetsfaktum var något som inte fanns representerat i metodens tidigare versioner. 
Därefter tillämpade jag åter metoden på exempelolyckor, denna gång först på samma tre som 
vid första iterationen, sedan på tre nya. Efter denna iteration lät jag en MTO-expert med 
omfattande kunskaper inom domänen göra en genomgång av metoden med avseende på att 
finna brister i den domänspecifika vokabulären samt de för sjöfarten specifikt rådande 
omständigheterna. Synpunkterna beaktades och en ny version utarbetades. 
 
Avslutningsvis så har en workshop tillsammans med en utredare från sjöfartsverket och en 
MTO-expert genomförts. Workshopens syfte var att tillsammans med experter få synpunkter 
på metodens användbarhet för den avsedda domänen. Genomgången gjordes på Linköpings 
universitet under maj månad 2005. Min informant från sjöfartsverket och jag träffades först 
för att jag under en timme skulle förklara metoden och de teoretiska ställningstaganden som 
den gör. Under denna genomgång fick jag synpunkter på vokabulär och beskrivningar av 
tillstånd som finns i metoden. En introduktion till metoden gjordes genom att en 
exempelgenomgång av en incident utredd av sjöfartsinspektionen gjordes. Detta för att min 
informant skulle få pröva på och se hur metoden som sådan är tänkt att fungera. I detta 
stadium gjordes ingen utvärdering av metodiken utan endast vokabulär och uttryck. 
 
Efter den inledande metodintroduktionen genomfördes en gemensam genomgång av en av 
Haverikommissionen tidigare utredd olycka. Genomgången genomfördes nu tillsammans med 
min informant från sjöfartverket och med en MTO-expert. Exempelolyckan valdes enligt två 
kriterier, det första var för att säkra validiteten, det andra för att se på förmågan hos metoden 
att visa på mångfasetterade olycksorsaker. Kriterierna var följande: 
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1) Det skulle vara en olycka inte tidigare utredd av sjöfartsinspektionen, detta för att 
förhindra bias i den mån det är möjligt.  

2) Olyckan och utredningsresultatet skulle vara av sådan art att olycksorsaken var 
mångfasetterad och att det fanns utredningsbrister i MTO-perspektivet.  

 
Resultatet av workshopen sammanställdes och den slutgiltiga versionen av BREAM 
utarbetades. 
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5(68/7$7�
Jag har skapat BREAM genom att anpassa CPC-mallen (appendix A), fenotyper och 
genotyper (appendix C) till sjöfartsdomänen samt att jag skapat lathunden för val av fenotyp 
(appendix B) I resultatdelen följer en genomgång av de olika delarna och stegen i en analys, 
för en utförlig beskrivning av handhavandet av metoden rekommenderas Handbok för 
DREAM (Ljung, Furberg och Hollnagel, 2004) 

.RQWH[WHQV�EHW\GHOVH�I|U�HQ�RO\FND�
Det mänskliga agerandet är som nämnts i teoriavsnittet inte frikopplat från dess kontext, vi 
kan därför inte tala om endast människan och dennes beteende utan att ta hänsyn till miljön 
hon lever och agerar i. På grund av detta är det därför rimligt att inleda analysen med att 
bedöma vilka förutsättningar som kontexten gav.� 
 
Det första man gör i en analys med BREAM är således att bedöma de kontextuella 
omständigheterna som rådde vid olyckan med hjälp av den s.k. CPC-mallen (CPC = Common 
Performance Conditions). Mallen består av ett antal parametrar som beskriver de allmänna 
förutsättningar som rådde vid olyckstillfället. Med hjälp av CPC-mallen så kan en bedömning 
göras med avseende på vilka svagheter i systemet som kan ha bidragit till incidenten.  
 
Värderingsnivåerna i mallen är avsedda att bedöma möjligheten som de yttre 
omständigheterna gav agenten vid olyckstillfället att prestera ett kontrollerat framförande av 
fartyget. Ett plustecken symboliserar ett bra yttre förhållande för agerande, en parameter 
bedömd med ett plustecken kan därför antas vara mindre troligt bidragande till olyckan. 
Parametrar med minustecken symboliserar däremot risker och svagheter och är därför mer 
troligt bidragande. Värderingarna som görs i CPC-mallen används sedan som stöd vid den 
detaljerade analysen.   
 
 
&3&� 3$5$0(7(5� )g5./$5,1*� 9lUGHULQJVQLYnHU�

)\VLVN�PLOM|�� Är förarplatsen ergonomisk utformad?  
Sitter reglage och annan utrustning inom räckhåll?  
Finns det någon utrustning som försvårar 
manövrering och överblick/utblick på något sätt? 

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-) 

00,�±�HQVNLOGD�
JUlQVVQLWW�

MMI= Människa-maskin-interaktion för föraren och 
fartyget:  
Hur är de olika gränssnitten mellan förare och fartyg 
utformade?  
Är de användarvänliga?  
Är interaktionen säkerhetsmässigt genomtänkt?  

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0)  
Inadekvat (-) 

%U\
JJD

QV�
XWI

RUP
QLQ

J�

00,�±NRPELQDWLRQ�DY�
JUlQVVQLWW�

MMI= Människa-maskin-interaktion. (I detta fall 
föraren och fartyget).  
Är kombinationen av gränssnitt bra för föraren, eller 
kan den ställa till problem? 
Är den säkerhetsmässigt genomtänkt? 

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-) 
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7LG�Sn�G\JQHW��
YHFNRGDJ�

Ett välkänt psykologisk fenomen är att när man utför 
aktiviteter utanför den normala dygnsrytmen (dvs. 
under den tid då man normalt sover) försämras 
prestationsförmågan. Detta kallas för effekter av 
cirkadisk rytm. 
 
Inträffade incidenten/olyckan inom förarens normala 
dygnsrytm eller inte? Ange gärna normala 
vakentider, tidigare vaktschema, eller om personen 
har jobbar natt, varit uppe sent, osv. 

Inom dygnrytm  (+) 
Gränsfall (0) 
Utanför dygnsrytm (-) 

$QWDO�VDPWLGLJD�
DNWLYLWHWHU�PnO�

Hur många uppgifter utförde besättningen, utöver att 
manövrera, navigera etc.. Pratade i telefon, VHF, 
sökte information av något slag (t.ex. leta efter 
sjömärke eller en fyr). Lade ut kurser, tog bäringar, 
kontrollerade radar? 

Färre än kapacitet (+) 
Matchar kapacitet (0) 
Fler än kapacitet (-) 

%HVlWWQLQJHQV�I\VLVND�
RFK�SV\NLVND�KlOVD�

I vilket hälsotillstånd befann sig besättningen?  
Fullt frisk eller nedsatt på något vis?  
Här kan även aspekter som kan variera från tillfälle 
till tillfälle vägas in. T ex lågt blodsocker pga. lång 
tid sedan senaste måltid. 

God (0) 
Nedsatt (-) 

+DVWLJKHW�L�I|UKnOODQGH�
WLOO�UnGDQGH�
RPVWlQGLJKHWHU�

Höll sig styrman inom föreskriven och 
säkerhetsmässigt rimlig hastighet i förhållande till 
väder, omgivande trafik, storlek på farled etc.. 
Körde han/hon för fort/långsamt? Hur mycket i så 
fall? 

Över (-) 
Samma (0) 
Under (+) 
Mycket under (+/-) 
 

)|U
XWV

lWW
QLQ

JDU
�EH

VlW
WQL

QJ�

%HVlWWQLQJHQV��
2UJDQLVDWLRQHQV�
VDPPDQVlWWQLQJ��
IXQNWLRQ�

Hur fungerar arbetsgruppen tillsammans? Hur var 
gruppen sammansatt, antal i besättning, hur länge 
har de arbetat tillsammans? 
Hierarkier: Lots, Befälhavare, Styrman, Rorsman, 
Utkik 
Sociokulturellt: Kultur, Språk, Socialt 
Hur är relationerna mellan fartyg/besättning och 
rederi etc.? 

Gemensamma 
erfarenheter (+) 
Tillräcklig bemanning 
(0) 
Underbemannat (-) 
Stark hierarki (-) 
Olika språk (-) 
Olika kulturella & 
sociala bakgrunder (-) 

(UIDUHQKHW� Hur van är styrman?  
Antal år till sjöss?  
Antal dagar per år?  
Kör kapten/styrman i alla miljöer, eller är det 
begränsat till vissa mindre områden t.ex. färjetrafik? 

Tillräcklig, mycket 
omfattande (+/-) 
Tillräcklig, men  
begränsad (0) 
Otillräcklig (-)�

.DSWHQV�VW\UPDQV�
EHNDQWVNDS�PHG�
YDWWQHQ�

Var det första gången föraren befann sig på platsen? 
Om inte, hur ofta brukar föraren köra på olycks-
/incidentplatsen?  

Passerar dagligen (+/-) 
(Kan vara uttråkad) 
Kört där många gånger 
förut (+) 
Kört där några gånger 
förut (0) 
Aldrig passerat tidigare 
(-) 

(UI
DUH

QK
HW�R

FK�
XWE

LOG
QLQ

J 
�

%HVlWWQLQJHQV�
EHNDQWVNDS�PHG�
IDUW\JHW  

Första gången på detta fartyg?  
Om inte, hur länge har vederbörande varit på 
fartyget? Upplever kapten/styrman fartyget som 
funktionellt, bekvämt och lätt att framföra? 

Tillräcklig,  
mycket omfattande (+) 
Tillräcklig, men 
begränsad (0) 
Otillräcklig (-) 
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%HVlWWQLQJHQV�
XWELOGQLQJ�
�SURFHGXUHU��
I|UHVNULIWHU, 
VSHFLDOIRUGRQ� 

Vid yrkessjöfart kan det finnas speciella föreskrifter 
eller procedurer för hur fartyg ska hanteras i olika 
situationer.  
Om sådana finns, är kapten/styrman utbildad i dessa, 
och är de tillämpliga i den situation som 
kapten/styrman hamnade i vid olycks-
/incidenttillfället? Om ett specialfartyg av något slag 
är involverat, är kapten utbildad på fartygstypen, 
och hur omfattande är erfarenheten? 

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-)�

Tabell 2, CPC-mall med värderingsnivåer 

$QDO\VDUEHWHW�
Analysen dokumenteras genom att en länkningsmall fylls i (appendix E). Analysen börjar vid 
incidenten eller olyckan som noteras i länkningsmallen, denna länkas sedan till en eller flera 
fenotyper som sedan i sin tur kan länkas vidare bakåt i kedjan till flera genotyper. Under 
analysens gång förs kommentarer angående valet av fenotyp/genotyp in i en kommentarsmall 
(appendix F), detta för att enkelt kunna återgå till tidigare steg i analysen och reflektera över 
de val man gjorde vid analysen. Nedan följer en översiktlig genomgång av analysen med 
BREAM, för en komplett genomgång av användning av metoden rekommenderas Handbok 
för DREAM (Ljung, Furberg & Hollnagel, 2004). 
 

$QDO\VHUDQGHW�RFK�VWRSSYLOONRU�I|U�%5($0�
Analysen går till så att efter att man funnit en passande fenotyp så härleds denna via 
länkningstabellen (appendix C) till en genotyp (generell eller specifik), genom ett rekursivt 
analyserande länkas sedan genotypen vidare till en annan genotyp, detta fortgår till ett av 
följande stoppvillkor är uppfyllda: 
 

1) En specifik orsak identifieras som den troligaste orsaken till en genotyp 
2) Det finns inga orsaker, varken generella eller specifika definierade 

under ” orsaker”  i tabellen, d.v.s. metoden slutar 
3) Det finns ingen lämplig orsak som passar i sammanhanget, varken generell 

eller specifik d.v.s. ingen av de i tabellen angivna orsakerna verkar trolig 
givet kontexten. 

 
I analysen så ska man företrädesvis välja alla genotyper som NDQ ha bidragit till olyckan, 
detta för att en för snäv analys inte skall göras. Det är därför vanligt att en analys med 
BREAM slutar med flera rimliga generella orsaker (genotyper). BREAM saknar således en 
hierarkisk struktur där analysen slutar vid HQ orsak, en s.k. ” root cause” . Av de alternativa 
orsakerna som analysen leder fram till så faller sig oftast en vara den starkast bidragande, 
flera händelser bidrar dock till en olycka därför återspeglar BREAM detta. Mycket väsentligt 
med analyser med BREAM är att de ger en distinktion mellan orsak och konsekvens och att 
de ger en förklaring som omfattar fler än en aspekt på olyckan.  
 
 
)HQRW\SHUQD 
Sedan förutsättningarna beskrivits i CPC-mallen kan det egentliga analysarbetet påbörjas. 
Analysen med BREAM börjar med kategorisering av incidentens observerbara konsekvenser, 
fenotyperna. Syftet med att börja med att kategorisera efter konsekvens och inte orsak är att 
en sammanblandning mellan orsak och konsekvens inte skall ske. Incidentens beskrivning kan 
också ske tämligen neutralt utan att för mycket pariskhet påverkar resultatet. Då analysen sker 



 27  

av ett team så är det med denna konstruktion också troligare att de kommer fram till liknande 
resultat.  
 

.UDIW�6W\UND��
– För lit e  
– För m ycket  

+DVWLJKHW�
– För hast igt  
– För långsam t  

6WUlFND�$YVWnQG��
– För långt   
– För kort  

9DUDNWLJKHW��
– För länge   
– För kort  

)HO�REMHNW��
– När liggande objekt  
– Liknandeobjekt  
 

2UGQLQJVI|OMG��
– Hopp fram åt  
– Upprepning 
– Om kastning 
– Överflödig handling 

7LPLQJ�
– För t idigt  
– För sent  
– Uteläm nad handling 

5LNWQLQJ��
– Fel r iktning 
 

.YDQWLWHW�9RO\P��
– För m ycket   
– För lit e 

            Tabell 3, fenotyperna i BREAM  

Ett fartyg som går på grund kan exempelvis ha någon av följande observerbara konsekvenser:  
 

6WUlFND�DYVWnQG�±)|U�NRUW� �IDUW\JHW�KDGH�I|U�NRUW�DYVWnQG�WLOO�HWW�JUXQG�
9DUDNWLJKHW� ��)|U�OlQJH� �IDUW\JHW�K|OO�VDPPD�NXUV�I|U�OlQJH�
5LNWQLQJ�±)HO�ULNWQLQJ� �IDUW\JHW�YDU�Sn�YlJ�L�IHO�ULNWQLQJ�

 
 
Fenotyperna är av sin natur generella och härstammar från CREAM/DREAM och presenteras 
utan någon större förändring eller domänanpassning. Enligt tidigare undersökningar (TRAIN, 
A better DREAM) så har det varit problem med att välja rätt fenotyp då dessa kunnat väljas 
med en grad av godtycklighet. Därför har en specificering och domänanpassning av just 
fenotyperna varit en av de mest önskade och efterfrågade förändringarna av metoden. Ett 
system med specificerade fenotyper skulle ha fördelen att underlätta avsevärt i analysens 
startskede men i praktiken vara omöjligt därför att ingen olycka eller incident är den andra 
helt lik. Antalet kategorier skulle för att få med alla olyckor bli oändligt stort, vilket det av 
naturliga orsaker inte kan bli. Alternativet skulle kunna vara att beskriva de mest frekventa 
som fenotyper, men vilka skall man välja bort? Man skulle med en sådan lösning få en 
inbyggd begränsning i metoden som ger problem med validiteten. 

9lOMD�UlWW�IHQRW\S�
För att underlätta i analysens startskede med att välja fenotyp gjorde jag följande lathund. 
 

�
,1&,'(17.$7(*25,�2&+�0g-/,*�)(127<3�

,1&,'(17�2/<&.$� 0g-/,*�)(127<3�
6SHFLILN�KlQGHOVH 7UROLJDVWH�IHQRW\S��JHQHUHOO�NRQVHNYHQV� 
*UXQGVW|WQLQJ�
 

9DUDNWLJKHW�
$YVWnQG�
5LNWQLQJ�
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.ROOLVLRQ�PHOODQ�IDUW\J 7LPLQJ�
9DUDNWLJKHW�
$YVWnQG�
5LNWQLQJ�

.ROOLVLRQ�PHG�DQQDW�I|UHPnO 7LPLQJ�
$YVWnQG�
+DVWLJKHW�
5LNWQLQJ�

/lFNDJH�.DQWULQJ�9lGHUVNDGD .UDIW�6W\UND�
+DVWLJKHW�
.YDQWLWHW�9RO\P�

/DVWI|UVNMXWQLQJ .UDIW�6W\UND�
.YDQWLWHW�9RO\P�

%UDQG (M�GHILQLHUDW�
0DVNLQKDYHUL .YDQWLWHW�9RO\P�
8WVOlSS .YDQWLWHW�9RO\P�
Tabell 4, Lathund för val av fenotyp 

*HQRW\SHUQD�
Genotyper är de orsaker som olyckan eller incidentens konsekvenser kategoriseras efter och 
är uppdelade i tre grupper som var och en representerar varsin del i MTO-spektrat. Den första 
gruppen behandlar hur människan tänker och fungerar. De huvudsakliga punkterna gällande 
människan har ungefär samma upplägg och innehåll som i CREAM och DREAM då dessa 
inte är domänspecifika.  
 
Grupperna inom de tre kategorierna är s.k. allmänna genotyper som var och en har ett antal 
generella konsekvenser och specifika orsaker knutna till sig. De specifika orsakerna beskriver 
avgränsade tillstånd som vid analysen endast kan väljas om tillräcklig information finns. 
Saknas detaljerad information om orsaken eller om den inte verkar rimlig så länkar man 
vidare till en generell orsak. 
 
0lQQLVNDQ� )DUW\JHW� 2UJDQLVDWLRQ�	�

)DUYDWWHQ�
Kognit iva funkt ioner 

- Observat ion 
- Tolkning 
- Planer ing 

Tillfälliga personrelaterade 
t illstånd 
Perm anenta 
personrelaterade t illstånd  

Tillfälliga MMI -problem  
Perm anenta MMI -problem   
Tekniska brister  
 

Kom m unikat ion 
Organisat ion 
Erfarenhet / Utbildning 
Arbetsförhållanden 
Farvat tnet  
Fartygsdesign & 
konst rukt ion 

Tabell 5, Genotypernas tre huvudkategorier 
 

0lQQLVNDQ�
Gruppen människa behandlar dels de tre kognitiva funktionerna observation, tolkning och 
planering samt tillfälliga och permanenta personrelaterade faktorer. Anpassningen av dessa 
grupper består i att förklaringar och exempel från sjöfartsdomänen används samt att de 
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mänskliga aspekterna som rör arbete i sociala miljöer utökats då dessa är tämligen specifika 
för det sociala arbetssätt som förekommer inom sjöfarten.  
 
8QGHUJUXSSHU�0lQQLVNDQ� $OOPlQQD�JHQRW\SHU�VRP�K|U�WLOO�

JUXSSHUQD�
Kognit iva funkt ioner  
– Observat ion 

Missad observat ion                 
Falsk observat ion 
Felakt ig ident if ier ing 

Kognit iva funkt ioner 
– Tolkning 

Felakt ig bedöm ning                 
Felslut  i resonem ang     
Felakt igt  beslut   
Fördröjd tolkning 
Felakt ig förutsägelse 

Kognit iva funkt ioner 
– Planer ing 

Br ist fällig plan                         
Pr ioriter ingsfel 

Tillfälliga t illstånd  Minnesfel                                 
Rädsla                                      
Dist rakt ion                               
Ouppm ärksam het  
Drogpåverkan  
Variat ion i prestat ionsnivå 
Tröt thet / Utm at tning                 
Fysiologisk st ress  
Psykologisk st ress 

Perm anenta t illstånd Funkt ionshinder                      
Kognit iva m önster 

Tabell 6, Genotyperna för kategori människan 
 
 

)DUW\JHW�
Nästa kategori har jag kallat fartygsrelaterade genotyper, då dessa avhandlar Tekniken i 
MTO-perspektivet. Orsaker som har sin grund i hur tekniken och människoanpassningen av 
fartyget fungerar (eller inte) beskrivs här. Tillfälliga MMI-problem i fartyget och permanenta 
MMI-problem i fartyget är två av kategorierna, dessa avser problem med orsaker i hur 
samspelet människa och fartyg fungerar. Problemen kan vara av både tekniskt avancerad 
natur som moderna navigationshjälpmedel till hur spakar och reglage i maskinrummet 
fungerar och är utformade. Den tredje kategorin bland de fartygsrelaterade är tekniken, med 
avseende på just tekniska brister av mer konkret natur.  
 
8QGHUJUXSSHU�)DUW\JHW� $OOPlQQD�JHQRW\SHU�VRP�K|U�WLOO�

JUXSSHUQD�
Tillfälliga MMI -problem  Begränsad t illgänglighet       

Felakt ig inform at ion 
Tillfälliga sikthinder 

Perm anenta MMI -problem  Ljud                                      
Lj us                                       
Problem  m ed t illgänglighet   
Br ist fällig m ärkning 
Perm anenta sikthinder 

Teknisk br ist  Teknisk br ist  
Mjukvarufel 

Tabell 7, Genotyperna för kategori fartyget 
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2UJDQLVDWLRQ�	�)DUYDWWHQ�
Den sista kategorin som omfattar organisationen går under beteckningen organisation och 
farvattengenotyper. Förutom att organisationen som avser hur arbetsmiljön ser ut och fungerar 
avses här även de faktiska förhållandena i den yttre miljön, dvs. väder, vind, temperatur osv. I 
sjöfartsdomänen så är just kategorin organisation och farvattengenotyper en högst väsentlig 
och påtaglig del. Detta för att få andra system och organisationer är så påverkade och 
beroende av just yttre faktorer som sjöfarten. Solsken eller storm, fartyget måste fortfarande 
kunna ta sig fram på ett säkert sätt, organisationen och farvattnet har därför en stor del med 
fartygstrafik att göra. Här behandlas kommunikation, organisation, erfarenhet & utbildning, 
arbetsförhållanden, farvattnet samt fartygsdesign & konstruktion.  
 
8QGHUJUXSSHU�
2UJDQLVDWLRQ�	�)DUYDWWHQ�

*HQHUHOOD�JHQRW\SHU�VRP�K|U�WLOO�
JUXSSHUQD�

Kom m unikat ion Misslyckad kom m unikat ion       
I nform at ionsproblem  

Organisat ion Bristande underhåll 
Ot illräcklig kvalitetskont roll 
Ledarskapsproblem  
Socialt  t ryck 
Ot illräcklig uppgiftst illdelning                             

Er farenhet  och utbildning Ot illräcklig kom petens 
Ot illräcklig kunskap 

Arbetsm ilj öförhållanden Brist fälliga inst rukt ioner/ procedurer 
Överbelastning/ för  höga krav 
Brist fällig arbetsledning 
Ot illräcklig utbildning 

Farvat tnet  Brist fällig geom et r i 
Sikthinder i om givningen 
Kollision/ påsegling av hinder 
Nedsat t  m anövrer ingsförm åga 
Brist fällig inform at ionsut form ning 

Fartygsdesign och konst rukt ion Oförutsägbara system egenskaper 
Brist fällig HMI  
Brist fällig ergonom i 
Brist fällig design av kom m unikat ionssystem  

Tabell 8, Genotypernas för kategori organisation & farvatten 
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7HVW�	�XWYlUGHULQJ 
Syftet med workshopen tillsammans med sjöfartsverkets informant och MTO-experten var att 
testa dess funktion och till vilken grad som jag lyckats med anpassningen. 
Sammanfattningsvis fungerade metoden bra, endast mindre synpunkter angående vokabulären 
rapporterades. Resultatet av utvärderingen kan, förutom några mindre synpunkter på språk 
och vokabulär som nu är justerade, sammanfattas i följande punkter: 
 

x Vid en analys framkommer aspekter på möjliga bakomliggande orsaker till ett visst 
beteende eller helt enkelt sådant som inte ryms i metoden. Dessa aspekter som inte 
finns plats för i länkningsmallen kan komma att spela roll i ett senare skede av 
analysen. För att komma ihåg dem och för att kunna ta dem i beaktande under 
analysens gång så föreslås en ” slaskruta”  i länkningsmallen. 

 
x En ytterligare specificering och anpassning av begrepp för att passa den speciella 

vokabulären önskas. Då faktainsamlingen som ligger till grund för analysen inte alltid 
görs av dem som sedan analyserar olyckan krävs att inspektörerna som helt eller delvis 
samlar in fakta använder samma begrepp och samlar in ” rätt”  fakta. För detta krävs att 
de också är insatta i metoden, främst CPC-faktorerna. Metoden måste då vara tydlig 
och korrekt med uttryck och språk för att tillförlitligheten hos insamlarna skall vara 
hög. 

 
x Lathunden fungerade bra på de olyckor som vid utvärderingen analyserades, analysen 

underlättades då det var enklare att komma igång med valet av fenotyp. 
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',6.866,21�
Då mitt arbete omfattat möjligheten till anpassning av CREAM till sjöfartsdomänen och inte 
CREAM så som metod diskuteras endast hur jag lyckats med denna domänanpassning. 

0HWRGGLVNXVVLRQ�
Föregångarna till BREAM, CREAM och DREAM har framgångsrikt använts, och används 
vid olycksanalyser, se bl.a. Hollnagel 1999. De förändringar och utvecklingar som genomförts 
gentemot de tidigare versionerna av metoden är genotyperna som har utvecklats och 
domänanpassats, detta har skett genom användning av material och vokabulär som utredare 
idag använder. Genotyperna är därmed kopplade till verkligheten och har i en första 
utvärdering av experter fått ett bra gensvar. Metoden som sådan är dessutom tänkt att kunna 
uppgraderas och anpassas vartefter den används och behov uppstår, en kontinuerlig 
utvecklingsprocess är målet. Analys med en metod ger större validitet i resultatet då 
kopplingarna mellan orsak och konsekvens är teoretiskt förankrade. Väsentligt är också att 
BREAM gör det möjligt att i efterhand kritiskt kunna granska resultatet, med varje steg i 
processen dokumenterat kan processen från fakta till resultat granskas. 
 
Reliabiliteten vid användandet av en metod innebär alltid ett problem då man har flera val 
vilka grundar sig på subjektiva bedömningar. Det bör dock påtalas att alternativet att inte 
använda någon metod alls är än värre. Genom att använda en metod minskas utrymmet för 
egna influenser i processen väsentligt, detta ger en mer konsekvent analys med högre 
reliabilitet. För att underlätta inledningsskedet i analysen, och därmed öka reliabiliteten, har 
jag i BREAM utökat metoden med en lathund för val av rätt fenotyp, detta förutom CPC-
mallen som sedan tidigare är ett viktigt analysstöd. En risk med en lathund är dock att den 
används på fel sätt, väsentligt är att det inte är en mall som ger rätt svar, utan ett analysstöd. 
Mallen gör därför inte anspråk på att vara giltigt i alla situationer.  
 
Metoden till trots, det är fortfarande av stor vikt att kompetensen hos den som analyserar är 
hög. Analysen bör också utföras tillsammans med flera personer, helst med olika 
specialistkompetenser för att undvika bias. De val som görs beror på analytikerns bakgrund, 
en ingenjör kanske företrädesvis finner människan som orsak, medan psykologen tekniken. 
Metoden är dock utformad för att hålla flera vägar öppna under hela analysen. Vidare bör man 
inte bara skriva ned sina val vid analysen utan också varför man gör valen. På så vis kan man 
retrospektivt återgå och granska sina val, vilket får som följd att olika olyckor på ett bättre sätt 
kan jämföras med varandra. 

5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�
Utvärderingen och testet av metoden visade på önskemål om ytterligare specificering, en 
utförligare domänanpassning av metoden. Det är naturligtvis önskvärt att begrepp och 
vokabulär skall så långt det bara är möjligt stämma överens med dem som används inom 
domänen. Det påtalades och gavs exempel under utvärderingen på incidenter som inte skulle 
vara möjliga att använda BREAM för att kunna göra en analys med, omfattning och 
specificering av vilken typ av incidenter som inte kan omfattas av metoden skulle behöva 
utredas ytterligare. I vissa fall så kanske metoden endast går att använda på delar av 
olycksförloppet. En väsentlig tanke med metoden är att omfattningen av metoden aldrig kan 
vara så pass stor att alla olyckor i detalj ryms i den, detta är inte heller meningen. Syftet med 
metoden är LQWH att den skall vara en mall som leder fram till ett resultat via stegande bakåt till 
en ” root cause” , metoden skall vara ett stöd vid analysarbetet. Stödet är till för att analysen 
inte skall fastna på grund av bias som finns eller uppkommer under analysens gång. Under 
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hela processen så skall så många orsaker som möjligt hållas öppna, möjliga anledningar till 
ageranden eller händelser skall inte avfärdas i förtid.   
 
En olycka med ett fartyg som går på grund och som får orsaksförklaringen: ” Den direkta 
orsaken till grundstötningen var att befälhavaren inte följt upp navigationen tillräckligt 
noggrant”  är en otillräcklig analys. Att därefter påpeka för rederiet att det är viktigt att hålla 
uppsikt över fartygets framfart, position och omgivande trafik för att fartyget inte ska gå på 
grund igen, är tämligen meningslöst, de vet de redan om. I statistiken är det troligt att en 
sådan olycka benämns orsakad av den mänskliga faktorn, att använda själva begreppet är att 
acceptera att en viss typ av olyckor inträffar och kommer att inträffa ingen. Den mänskliga 
faktorn är ingen förklaring. En djupare och bredare analys måste till för att förstå vad som 
egentligen ligger bakom agerandet. 
 
En analys med en metod som BREAM hjälper till att göra en distinktion mellan orsak och 
effekt, metoden ger en djupare och bredare förklaring av orsaksbegreppet, därmed kan 
åtgärder vidtas, rekommendationer ges och barriärer inrättas för att förhindra framtida 
incidenter och olyckshändelser. 

)|UVODJ�WLOO�YLGDUH�XWYHFNOLQJ�
Från det som framkom vid utvärderingen så föreslår jag följande vara nästa steg i 
vidareutveckling och validering av metoden: 
 

x För att ytterligare specificera begrepp hos metoden då inspektörer på fältet är tänkta 
användare så bör ytterligare utvärderingar och tester med sjöfolk och inspektörer göras. 

  
x En slaskruta kan enkelt införas i mallen och bör övervägas huruvida dess syfte och 

funktion stämmer överens med metoden. 
 

x Lathunden för introduktion till rätt fenotyp behöver valideras grundligare för att 
säkrare kunna fastställa dess funktion 

 
När dessa justeringar har gjorts så behöver anpassningen av metoden valideras genom 
utförligare tester tillsammans med experter inom domänen och med utredningsmaterial som 
motsvarar samma mängd och omfattning som en analys normalt genomförs med. 
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$33(1',;�$��&3&�)g5./$5,1*$5�
&RPPRQ�3HUIRUPDQFH�&RQGLWLRQV�±�3/$76(1

 

&3&� 3$5$0(7(5� )g5./$5,1*�
9lVHQWOLJD�IDNWRUHU Finns det några faktorer som väsentligt underlättar fartygets framförande 

eller finns det några riskfaktorer? Hur är farleder prickade, osv.  

7\S�DY�IDUYDWWHQ� Vad var det för typ av farvatten?  
Skärgård eller öppet hav? Farled eller oprickat? 

.RPSOH[LWHW�� Hur komplext är farvattnet? 
 
Korsande farleder, hamnar, grynnor osv. = komplex 
Farled = måttligt komplex 
Öppet vatten = ej komplex 

�

,QIRUPDWLRQ� Är sjökortet tydligt/lättförståeligt m.a.p. det aktuella farvattnet?  
Är prickning, enslinjer och fyrsektorer tydliga? 
Ges information i tillräckligt god tid för att kapten/styrman ska hinna 
agera? 
Saknas viktig information för att ta sig förbi, till genom platsen? 

7UDILNWlWKHW� Hur mycket andra fartyg fanns i omgivningen? Var det låg trafikvolym 
eller intensiv trafik? Finns det statistik över mängden fartyg som passerar 
på olycks-/incidentplatsen kan denna utnyttjas (AIS). 

9nJK|MG��
9LQGVW\UND��
YLQGULNWQLQJ�

Påverkade vågor eller vind manövreringsförmågan på något sätt?  
 
Platt hav och stiltje = optimal 
Små vågor ingen vind = god 
Måttlig vind och små vågor = god 
Kraftig vind och måttliga vågor = Tolerabel 
Kraftig vind och höga vågor = Tolerabel/Dålig 
Mycket kraftig vind och höga vågor = Dålig 

6LNWI|UKnOODQGH�±�
YlGHUOHN�RFK�OMXV�

Hur påverkades sikten av vädret?  
Var sikten klar eller försämrades den av tjocka, snö eller regn 
Var det ljus, mörker eller skymmning 
 

 

6LNWI|UKnOODQGH�±�
VN\PPDQGH�REMHNW���

Var det fri sikt eller skymdes sikten av öar, andra fartyg, fyrar, andra 
fysiska objekt?  
 

 

&RPPRQ�3HUIRUPDQFH�&RQGLWLRQV�±�)DUW\J�%HVlWWQLQJ�
&3&� 3$5$0(7(5� )g5./$5,1*�

%U
\JJ

D
QV� XWI
RUP QLQ
J�)\VLVN�PLOM|�� Är bryggan ergonomisk utformad?  

Sitter reglage och annan utrustning inom räckhåll?  
Finns det någon utrustning som försvårar manövrering och 
överblick/utblick på något sätt? 
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00,�±�HQVNLOGD�
JUlQVVQLWW�

MMI= Människa-maskin-interaktion för föraren och fartyget:  
Hur är de olika gränssnitten mellan förare och fartyg utformade?  
Är de användarvänliga?  
Är interaktionen säkerhetsmässigt genomtänkt?  

00,�±NRPELQDWLRQ�
DY�JUlQVVQLWW�

MMI= Människa-maskin-interaktion. (I detta fall föraren och fartyget).  
Är kombinationen av gränssnitt bra för föraren, eller kan den ställa till 
problem? 
Är den säkerhetsmässigt genomtänkt? 

7LG�Sn�
G\JQHW�YHFNRGDJ�

Ett välkänt psykologisk fenomen är att när man utför aktiviteter utanför den 
normala dygnsrytmen (dvs. under den tid då man normalt sover) försämras 
prestationsförmågan. Detta kallas för effekter av cirkadisk rytm. 
 
Inträffade incidenten/olyckan inom förarens normala dygnsrytm eller inte? 
Ange normala vakentider, tidigare vaktschema, eller om personen har 
jobbat natt, varit uppe sent, osv. 

$QWDO�VDPWLGLJD�
DNWLYLWHWHU�PnO�

Hur många uppgifter utförde besättningen, utöver att manövrera, navigera 
etc.. Pratade i telefon, VHF, sökte information av något slag (t.ex. leta efter 
sjömärke eller en fyr). Lade ut kurser, tog bäringar, kontrollerade radar? 

%HVlWWQLQJHQV�I\VLVND�
RFK�SV\NLVND�KlOVD�

I vilket hälsotillstånd befann sig besättningen?  
Fullt frisk eller nedsatt på något vis?  
Här kan även aspekter som kan variera från tillfälle till tillfälle vägas in. T 
ex lågt blodsocker pga. lång tid sedan senaste måltid. 

+DVWLJKHW�L�
I|UKnOODQGH�WLOO�
UnGDQGH�
RPVWlQGLJKHWHU�

Höll sig styrman inom föreskriven och säkerhetsmässigt rimlig hastighet i 
förhållande till väder, omgivande trafik, storlek på farled etc.. Körde 
han/hon för fort/långsamt? Hur mycket i så fall? )|

UX
WVl

WWQ
LQJ

DU�
EH
VlW

WQL
QJ

�

%HVlWWQLQJHQV��
RUJDQLVDWLRQHQV�
VDPPDQVlWWQLQJ�RFK�
IXQNWLRQ�

Hur fungerar arbetsgruppen tillsammans? Hur var gruppen sammansatt, 
antal i besättning, hur länge har de arbetat tillsammans? 
Hierarkier: Lots, Befälhavare, Styrman, Rorsman, Utkik 
Sociokulturellt: Kultur, Språk, Socialt 

(UIDUHQKHW� Hur van är styrman/kapten/besättningen?  
Antal år till sjöss?  
Antal dagar per år?  
Kör kapten/styrman i alla miljöer, eller är det begränsat till vissa mindre 
områden t.ex. färjetrafik? 

.DSWHQV�VW\UPDQV�
EHNDQWVNDS�PHG�
YDWWQHQ�

Var det första gången föraren befann sig på platsen? 
Om inte, hur ofta brukar föraren köra på olycks-/incidentplatsen?  

%HVlWWQLQJHQV�
EHNDQWVNDS�PHG�
IDUW\JHW  

Första gången på detta fartyg?  
Om inte, hur länge har vederbörande varit på fartyget? Upplever 
kapten/styrman fartyget som funktionellt, bekvämt och lätt att framföra? 

(U
IDU

HQ
KH
W�R

FK
�XW

ELO
GQ

LQJ
 

�

%HVlWWQLQJHQV�
XWELOGQLQJ�
�SURFHGXUHU��
I|UHVNULIWHU, 
VSHFLDOIDUW\J� 

Vid yrkessjöfart kan det finnas speciella föreskrifter eller procedurer för hur 
fartyg ska hanteras i olika situationer.  
Om sådana finns, är kapten/styrman utbildad i dessa, och är de tillämpliga i 
den situation som kapten/styrman hamnade i vid olycks-/incidenttillfället? 
Om ett specialfartyg av något slag är involverat, är kapten utbildad på 
fartygstypen och hur omfattande är erfarenheten? 
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$33(1',;�%��/$7+81'�)g5�9$/�$9�)(127<3�
 

�
,1&,'(17.$7(*25,�2&+�0g-/,*�)(127<3�

,1&,'(17�2/<&.$� 0g-/,*�)(127<3�
6SHFLILN�KlQGHOVH 7UROLJDVWH�IHQRW\S��JHQHUHOO�NRQVHNYHQV� 
*UXQGVW|WQLQJ�
 

9DUDNWLJKHW�
$YVWnQG�
5LNWQLQJ�

.ROOLVLRQ�PHOODQ�IDUW\J 7LPLQJ�
9DUDNWLJKHW�
$YVWnQG�
5LNWQLQJ�

.ROOLVLRQ�PHG�DQQDW�I|UHPnO 7LPLQJ�
$YVWnQG�
+DVWLJKHW�
5LNWQLQJ�

/lFNDJH�.DQWULQJ�9lGHUVNDGD .UDIW�6W\UND�
+DVWLJKHW�
.YDQWLWHW�9RO\P�

/DVWI|UVNMXWQLQJ .UDIW�6W\UND�
.YDQWLWHW�9RO\P�

%UDQG ,QJHQ�GHILQLHUDG�
0DVNLQKDYHUL .YDQWLWHW�9RO\P�
8WVOlSS .YDQWLWHW�9RO\P�
�
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$33(1',;�&��/b1.1,1*67$%(//(5�
)(127<3(51$�

 
A  FENOTYPERNA 

�
256$.(5�

 
KONSEKVENSER 

*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�
RUVDN�

Förklaring Exempel 
från 
sjöfarten 

*HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

Förklaring ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUWHQ�

)|U�WLGLJW�
�

En handling/ manöver 
påbörjas för tidigt, 
innan signal givits eller 
innan de nödvändiga 
villkoren är uppfyllda  
(Förhastad handling). 

9lMD�I|U�WLGLJW��6DNWD�QHG�I|U�WLGLJW��
.|UD�LQQDQ�PDQ�NDVWDW�ORVV��.RPPD�
IUDP�I|U�WLGLJW��6WDUWD�VWRSSD�I|U�
WLGLJW�YLG�DQJ|ULQJ��

)|U�VHQW� En manöver påbörjas 
för sent (Fördröjd 
handling). 

,QWH�YlMD�L�WLG��,QWH�VDNWD�QHG�L�WLG��
.RPPD�IUDP�I|U�VHQW��6WDUWD�6WRSSD�
I|U�VHQW�YLG�DQJ|ULQJ��

0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%��
)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
)HODNWLJW�%HVOXW�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
2XSSPlUNVDPKHW�(��
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-���
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
��

�   7LPLQJ�
�

8WHOlPQDG�
KDQGOLQJ�

En manöver utfördes 
inte överhuvudtaget 
(inom det tillåtna 
tidsintervallet). 

,QWH�OlPQD�I|UHWUlGH�HOOHU�YlMD�HQOLJW�
VM|YlJVUHJOHUQD��

)|U�OlQJH� En manöver fortsätter 
bortom den tidpunkt då 
den borde ha avbrutits. 

,QWH�XSSKlYD�HQ�JLU�L�UlWW�WLG��,QWH�JLUD�
L�UlWW�WLG��0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%��

)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HODNWLJW�%HVOXW�&�
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
2XSSPlUNVDPKHW�(��
7HNQLVN�%ULVW�,�
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-���
,QIRUPDWLRQEULVW�-���

�   9DUDNWLJKHW�

)|U�NRUW� En handling avbryts i 
förtid.  

,QWH�JLUD�WLOOUlFNOLJW�OlQJH��

�0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%��
)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�

�   .UDIW��
VW\UND�

)|U�OLWH� Otillräcklig  
girförmåga.  
Otillräcklig 
accelerationsförmåga. 

%RJSURSHOOHU�LQWH�WLOOUlFNOLJW�VWDUN��
$FFHOHUDWLRQVI|UPnJDQ��
PDVNLQVW\UNDQ�lU�LQWH�WLOOUlFNOLJ��'HO�
DY�IDUW\JHW�NODUDU�LQWH�YLVV�EHODVWQLQJ�
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Otillräcklig 
motorstyrka.  
Otillräcklig styrka i 
fartygskonstruktionen.  

%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
2XSSPlUNVDPKHW�(��
7HNQLVN�EULVW�,��
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-� )|U�P\FNHW� För kraftig  

Acceleration/ 
reversering. 
För kraftig motor. 

$FFHOHUHUDU�Vn�VQDEEW�DWW�PDQ�LQWH�
NDQ�EHKnOOD�NRQWUROOHQ�|YHU�IDUW\JHW���
5HYHUVHUDU�HQ�YDWWHQMHW�I|U�NUDIWLJ��

)|U�OnQJW� Fartyget är för långt 
ifrån objekt, 
destination, avsedd 
position. Fartyget 
förflyttas för kort 
sträcka 

9DUD�I|UW|MG�I|U�OnQJW�LIUnQ�ODQG��
DQQDW�IDUW\J�HWF����
�

0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%���
)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&���
)HODNWLJW�%HVOXW�&�
)HOVOXW�L�UHVRQHPDQJ�&�
)|UGU|MG�WRONQLQJ�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
2XSSPlUNVDPKHW�(�
7HNQLVN�EULVW�,��
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-�

�   $YVWnQG�

)|U�NRUW� Fartyget är för nära 
objekt, destination, 
avsedd position, 
Fartyget förflyttas för 
lång sträcka 

.|UD�I|U�QlUD�DQQDW�HOHPHQW�L�
IDUYDWWQHW��W�H[��|DU��VM|PlUNHQ��JUXQG�
HOOHU�IUDPI|UYDUDQGH�IDUW\J���

)|U�KDVWLJW� Manövern utförs för 
snabbt, med för hög 
fart, eller upphör för 
tidigt.  

)|U�NUDIWLJ�JLU�YLG�K|J�IDUW�+nOOD�I|U�
K|J�KDVWLJKHW�HOOHU�I|U�K|J�UHODWLYW�
DQGUD�IDUW\J��

0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%���
)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
)HODNWLJW�EHVOXW�&�
)|UGU|MG�WRONQLQJ�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
'LVWUDNWLRQ�(��
9DULDWLRQ�L�SUHVWDWLRQVNYDOLWHW�(��
7HNQLVN�EULVW�,��
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-�

�   +DVWLJKHW�

)|U�
OnQJVDPW�

Manövern utförs för 
långsamt, eller med för 
låg hastighet. 

+D�I|U�OnJ�KDVWLJKHW�YLG�JLU��
PDQ|YUHULQJ� !�I|U�VWRU�JLU���

0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%���
)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&���
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
3ULRULWHULQJVIHO�'�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'���
2XSSPlUNVDPKHW�(���
5lGVOD�(�
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-���

�   5LNWQLQJ� )HO�ULNWQLQJ� Manövern utförs i fel 
riktning.  

.|UD�Sn�IHO�VLGD�RP�SULFN��JUXQG�HOOHU�
DQQDW�IDUW\J��*LUD�VW\UERUG�LVWI�
EDERUG��EDFND�LVWlOOHW�I|U�DWW�N|UD�
IUDPnW��9lOMD�IHO�IDUOHG��.|UD�XWDQI|U�
IDUOHG�LVWlOOHW�I|U�DWW�I|OMD�GHQ���
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+RSS�
IUDPnW�

En eller flera 
handlingar i en 
ordningsföljd  
hoppas över. 

*LUD��OlJJD�RP�NXUVHQ�XWDQ�DWW�
NRQWUROOHUD�RPJLYDQGH�WUDILN���

8SSUHSQLQJ� Föregående  
handling upprepas. 

$WW�NRQWUROOHUD�RPJLYDQGH�WUDILN�IOHUD�
JnQJHU�LQQDQ�JLU��NXUVlQGULQJ���

2PNDVWQLQJ� Ordningsföljden för två 
närliggande handlingar 
kastas om.  

*LUD�I|UVW��VHQ�NRQWUROOHUD�RPJLYDQGH�
WUDILN���

)HOLGHQWLILHULQJ�%��
)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HODNWLJW�%HVOXW�&�
3ULRULWHULQJVIHO�'�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
0LQQHVIHO�(���
2XSSPlUNVDPKHW�(��
%HJUlQVDG�WLOOJlQJOLJKHW�*��
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-�

�   2UGQLQJV�
I|OMG�

gYHUIO|GLJ�
KDQGOLQJ��

En överflödig eller 
irrelevant handling 
utförs. 

gND��PLQVND�IDUWHQ�L�RQ|GDQ���

1lUOLJJDQGH�
REMHNW�

Ett objekt som är 
fysiskt närliggande 
används istället för det 
avsedda. 

)HO�YUHG�VSDN�PDQ|YUHUDV�DNWLYHUDV���)HOLGHQWLILHULQJ�%���
0LVVDG�REVHUYDWLRQ�%���
)HODNWLJW�%HVOXW�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
2XSSPlUNVDPKHW�(��
9DULDWLRQ�L�SUHVWDWLRQVNYDOLWHW�(��
3UREOHP�PHG�WLOOJlQJOLJKHW�+��
,QIRUPDWLRQEULVW�-���
0LVVO\FNDG�NRPPXQLNDWLRQ�-�

�   )HO�REMHNW�

/LNQDQGH�
REMHNW�

Ett objekt som är 
utseendemässigt likt 
används (istället för det 
avsedda).  

)HO�YUHG�VSDN�PDQ|YUHUDV�DNWLYHUDV��
7DU�IHO�PlUNH��HQV��UHIHUHQV�L�PLOM|Q��

)|U�P\FNHW� Systemet innehåller för 
mycket av något 

)DUW\JHW�lU�I|U�WXQJW�ODVWDW��)DUW\JHW�
KDU�I|U�PnQJD�SDVVDJHUDUH���
�

)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HOVOXW�L�UHVRQHPDQJ�&�
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
3ULRULWHULQJVIHO�'��
0LQQHVIHO�(��
7HNQLVN�EULVW�,��
,QIRUPDWLRQEULVW�-�

�   .YDQWLWHW��
9RO\P�
�

För litet 6\VWHPHW�LQQHKnOOHU�
I|U�OLWHW�DY�QnJRW�

6OXW�EUlQVOH��6OXW�ROMD��I|U�OLWH�EDOODVW��

�
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0b11,6.25(/$7(5$'(�*(127<3(5��%�)��
�

%�2%6(59$7,21�
256$.(5� .216(.9(16(5�

*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�
RUVDN�

Förklaring Exempel från 
bilkörning 

*HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

Förklaring Exempel från sjöfarten 

%OlQGQLQJ�
�
�

Starkt ljus gör 
det svårt att se  

Lågt stående sol 
bländar framifrån 

%XOOHU��
2YlVHQ��
0XVLN�

Högt ljud 
förhindrar 
perception av 
andra akustiska 
signaler 

Hög volym på  
stereo etc. gör att 
man inte hör VHF 
eller andra signaler 

)|UELVH�
VLJQDO�WHFNHQ��
KlQGHOVH��
REMHNW�

En signal, ett tecken eller 
en händelse som skulle ha 
initierat en handling 
förbises. 

Inte se annat fartyg på 
radarbilden. Inte se att 
lanternor på omgivande 
fartyg. �

)HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
%ULVWIlOOLJ�SODQ�'��
7U|WWKHW�8WPDWWQLQJ�(�
3V\NRORJLVN�VWUHVV�(�
2XSSPlUNVDPKHW�(�
'LVWUDNWLRQ�(�
)XQNWLRQVKLQGHU�)��
7LOOIlOOLJD�VLNWKLQGHU�L�
IRUGRQHW�*�
3HUPDQHQWD�VLNWKLQGHU�L�
IRUGRQHW�+�
7HNQLVN�EULVW�,�
6LNWKLQGHU�L�WUDILNPLOM|Q�1�

7XQQHO�
VHHQGH�
�

Det perifera 
seendet 
begränsas 

Vid upplevd fara 
eller hög hastighet 
minskar 
periferiseendet från 
180 grader ned till 
20-30 grader i 
värsta fall 

0LVVDG�
REVHUYDWLRQ�

)|UELVH��
LQGLNDWLRQ��
DYOlVQLQJ�

Ett mätvärde eller en viss 
information förbises, 
vanligtvis under en serie 
handlingar.  

Inte upptäcka 
varningslampor eller 
signaler�

)DOVN�UHDNWLRQ� Gensvar ges på fel 
stimuli/händelse 

Att gira åt fel håll vid 
röd/grön lanterna eller 
fyrsken �

)HOVOXW�L�UHVRQHPDQJ�&�
)HODNWLJ�I|UXWVlJHOVH�&�
'LVWUDNWLRQ�(��
'URJSnYHUNDQ�(��
7U|WWKHW�(��
3V\NRORJLVN�VWUHVV�(�
)XQNWLRQVKLQGHU�)�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  )DOVN�
REVHUYDWLRQ��
�

)DOVN�
LJHQNlQQLQJ�

En händelse eller viss 
information blir felaktigt 
igenkänd som, eller 
förväxlad med, något 
annat (oavsiktligt).  

Att känna igen fel ö, 
fyr, radareko etc. som 
det förväntade. 
Skiftningar i vattnet 
tros vara grund. �

'LVWUDNWLRQ�(��
)XQNWLRQVKLQGHU�)�
)HODNWLJ�LQIRUPDWLRQ�*��
%ULVWIlOOLJ�PlUNQLQJ�+��
,QIRUPDWLRQEULVW�-���

9DQD��
)|UYlQWDQ�

Vana vid en viss 
miljö gör det 
svårt att 
upptäckta 
förändringar 

Ändrad farled läses 
som den gamla. Har 
det varit prickat på 
ett visst sätt i tio år 
så fortsätter det att 
vara på det sättet för 

)HO�
LGHQWLILHULQJ��

)|UYl[OD��
PLVVI|UVWn��
VLJQDO�HOOHU�
WHFNHQ��

En signal eller ett tecken 
missförstås som något 
annat. Skillnaden mot 
falsk reaktion är att det 
inte omedelbart leder till 
handling.  

�
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2IXOOVWlQGLJ�
LGHQWLILHULQJ�

Igenkänningen av en 
händelse eller viss 
information är 
ofullständig, som när man 
drar förhastade slutsatser.  

 den lokalt boende.  

)HODNWLJ�
LGHQWLILHULQJ�

Identifieringen av en 
händelse eller viss 
information är inte 
korrekt. Skillnaden mot 
falsk igenkänning är att 
detta är en mer avsiktlig 
process. 

Tolka sjökort, 
instrument, fyrar etc. fel 
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&�72/.1,1*�

�
256$.(5�

 
KONSEKVENSER 

*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�
RUVDN�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�
IUnQ�
VM|IDUWHQ�

*HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUWHQ�

)HO�L�
PHQWDO�
PRGHOO��
�

Individens föreställningar 
om hur en plats eller ett 
förlopp ser ut motsvaras 
inte av verkligheten 

Styrmannen 
tror att det 
går att gira 
styrbord, men 
det finns inte 
plats.  

)HOEHG|PQLQJ� Bedömningen av 
situationen är felaktig, i 
t.ex. uppskattningen av 
marginaler.  

6W\UPDQ�IHOEHG|PHU�
EHK|YG�WLG�HOOHU�
WLOOJlQJOLJW�XWU\PPH�I|U�
HQ�JLU��)HOEHG|PQLQJ�DY�
DQQDW�HOOHU�HJHW�IDUW\JV�
U|UHOVH��

1\�
VLWXDWLRQ��
�

Individen hamnar i en helt 
ny situation, och saknar 
därför referensramar vid 
bedömning av den. 

  

)HOLGHQWLILHULQJ�%��
'URJSnYHUNDQ�(��
3V\NRORJLVN�VWUHVV�(�
.RJQLWLYD�P|QVWHU�)��
,QIRUPDWLRQVEULVW�-���

)HODNWLJ�
DQDORJL��
MlPI|UHOVH�

Besättningsmannens 
förståelse av situationen 
är baserad på en metafor 
eller liknelse som inte 
motsvaras av verkligheten 

 

)HODNWLJ�
EHG|PQLQJ�
�

2IXOOVWlQGLJ�
EHG|PQLQJ�

Bedömningen av 
situationen är ofullständig 

�

)HODNWLJ�
DQDORJL��
MlPI|UHOVH�
�

Besättningsmannens 
förståelse av situationen 
är baserad på en metafor 
eller liknelse som inte 
motsvaras av verkligheten 

 ,QGXNWLYW�
IHOVOXW�

Felaktigt resonemang som 
bygger på att man går från 
det specifika till det 
generella.  

´$OOD�IDUW\J�MDJ�P|WW�Sn�
NROOLVLRQVNXUV�KLWWLOOV�KDU�
JLUDW�VW\UERUG�I|U�DWW�
XQGYLND�NROOLVLRQ��'HW�
KlU�IDUW\JHW�JnU�Sn�
NROOLVLRQVNXUV��DOOWVn�
NRPPHU�GHQ�RFNVn�DWW�
JLUD�VW\UERUG´��

'URJSnYHUNDQ�(��
2XSSPlUNVDPKHW�(�
.RJQLWLYD�P|QVWHU�)�
��

'nOLJ�IUDP�
I|UKnOOQLQ
J�

Besättningsmannen 
avsätter för lite tid för att 
en uppgift ska kunna 
genomföras korrekt 

 

)HOVOXW�L�
UHVRQHPDQJ�

'HGXNWLYW�
IHOVOXW�

Felaktigt resonemang som 
bygger på att man går från 
det generella till det 
specifika. 

´$OOD�P|WDQGH�IDUW\J�VRP�
JLUDU�VW\UERUG�KDU�JnWW�Sn�
NROOLVLRQVNXUV��'HW�KlU�
IDUW\JHW�JLUDGH��DOOWVn�
PnVWH�YL�KD�JnWW�Sn�
NROOLVLRQVNXUV´��
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)HO�
SULRULWHULQJ�

Valet mellan olika 
tolkningsalternativ 
(hypoteser, förklaringar, 
tolkningar), baseras på 
bristfälliga kriterier, vilket 
leder till felaktigt resultat.  

�

%HVOXWV�
I|UODPQLQJ��

Oförmåga att fatta ett beslut 
i en situation 

*n�Sn�IHO�NXUV��I|U�DWW�
PDQ�LQWH�YHW�RP�PDQ�VND�
JLUD�VW\UERUG�HOOHU�
EDERUG��

)HO�EHVOXW� Att fatta fel beslut, vanligen 
i ett val mellan olika 
handlingsalternativ.  

*LUD�EDERUG�L�HQ�
VLWXDWLRQ�GlU�GHW�lU�ULVN�
I|U�NROOLVLRQ��6Wn�XWNLN�HQ�
VWXQG�WLOO�WURWV�DWW�PDQ�
YHW�DWW�PDQ�lU�WU|WW���

)HOLGHQWLILHULQJ�%�
'LVWUDNWLRQ�(��
'URJSnYHUNDQ�(��
3V\NRORJLVN�
VWUHVV�|YHUEHODVWQLQJ�(��
5lGVOD�(��
.RJQLWLYD�P|QVWHU�)��
6RFLDOW�WU\FN�.�
2WLOOUlFNOLJ�NRPSHWHQV�
/���
2WLOOUlFNOLJ�NXQVNDS�/���
,QIRUPDWLRQVEULVW�-�

&KRFN��
�

Besättningamannen 
befinner sig ett 
chocktillstånd 

 )HODNWLJW�
EHVOXW�

2IXOOVWlQGLJW�
EHVOXW�

Fatta ett beslut som inte är 
tillräckligt omfattande, dvs. 
inte helt specificerar vad 
som ska göras, vilket leder 
till behov av fler beslut 
längre fram i tiden för att 
fullfölja en uppgift.  

%HVOXWD�VLJ�I|U�DWW�Jn�WLOO�
HQ�RNlQG�KDPQ�XWDQ�DWW�
KD�HQ�IDUOHGVEHVNULYQLQJ��
VM|NRUW�HOOHU�NlQQD�WLOO�
VlUVNLOGD�IDNWD�RP�
KDPQHQ��

,QJHQ�
LGHQWLILHULQJ�

Något identifieras inte i tid 
(för att hinna utföra rätt 
handling)  

0DQ�I|UVWnU�LQWH�DWW�HWW�
IDUW\J�L�IDUOHGHQ�OLJJHU�
VWLOO�LQQDQ�GHW�lU�I|U�VHQW�
DWW�YlMD���

�'URJSnYHUNDQ�(���
7U|WWKHW�(��
7HNQLVN�EULVW�,��
,QIRUPDWLRQEULVW�-�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  )|UGU|MG�
WRONQLQJ�

gNDG�
WLGVSUHVV�

Identifieringen sker inte 
tillräckligt snabbt eftersom 
den kräver ett komplicerat 
resonemang, vilket leder till 
ökad tidspress. 

0\FNHW�
QDYLJHULQJVLQIRUPDWLRQ�
Sn�HQ�JnQJ��0nQJD�DQGUD�
IDUW\J��I\UDU��
UDGDULQIRUPDWLRQ�PP��
YLG�HWW�WLOOIlOOH�Gn�VQDEED�
EHVOXW�NUlYV���

2YlQWDG�
WLOOVWnQGV�
I|UlQGULQJ�

Situationen utvecklas på ett 
annat sätt än förväntat.  

2YlQWDW�KLQGHU�G\NHU�
XSS��)DUW\JHW�IUDPI|U�
VWDQQDU�RYlQWDW���

)HOLGHQWLILHULQJ�%�
'URJSnYHUNDQ�(��
.RJQLWLYD�P|QVWHU�)��
)HODNWLJ�LQIRUPDWLRQ�*��
7HNQLVN�EULVW�,�

)HOEHG|P
QLQJ�DY�
WLG�VWUlFND�

Styrmans uppskattning av 
avstånd eller 
tidsmarginaler stämmer 
inte 

Tro att man 
hinner korsa 
en farled 
innan 
korsande 
trafik 

)HODNWLJ�
I|UXWVlJHOVH�
�

2YlQWDG�
I|UlQGULQJV�

Situationen utvecklas 
snabbare/långsammare än 

0|WDQGH�IDUW\J�QlUPDU�
VLJ�VQDEEDUH�lQ�PDQ�
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KDVWLJKHW� förväntat. WURGGH��,QIRUPDWLRQEULVW�-� passerar 

Oväntade 
sidoeffekter 

6LWXDWLRQ�XWYHFNODV�L�
KXYXGVDN�VRP�I|UYlQWDW��
PHQ�YLVVD�ELHIIHNWHU�KDU�
I|UELVHWWV���

�

 
 

�
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�
256$.(5�

�
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�RUVDN� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUW� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUW�

)HO�L�PHQWDO�
PRGHOO��
�

Individens 
föreställningar om 
hur en plats eller 
ett förlopp ser ut 
motsvaras inte av 
verkligheten 

Styrmannen tror att 
det går att gira 
styrbord, men det 
finns inte plats.  

2IXOOVWlQGLJ�
SODQ�

Planen innehåller 
inte alla detaljer 
som behövs när den 
ska genomföras. 
Detta kan få 
allvarliga 
konsekvenser senare 
i tidsförloppet.  

Inte ta hänsyn till 
väder när man 
planerar 
tidsåtgång.  

)HOVOXW�L�UHVRQHPDQJ�&��
'LVWUDNWLRQ�(��
'URJSnYHUNDQ�(��
0LQQHVIHO�(��
7U|WWKHW�(�
3V\NRORJLVN�6WUHVV�(�
/HGDUVNDSVSUREOHP�.�
2WLOOUlFNOLJ�NXQVNDS�/���
%ULVWIlOOLJD�LQVWUXNWLRQHU���
SURFHGXUHU�0���
gYHUEHODVWQLQJ���
I|U�K|JD�NUDY�0�
�

)|UELVH�
ELHIIHNWHU���
�

Besättningen inser 
inte att  den valda 
handlingen 
kommer att ha 
bieffekter som 
påverkar 
situationen negativt 

En oplanerad gir 
kan orsaka 
kollision eller 
grundstötning  

%ULVWIlOOLJ��
SODQ�

)HODNWLJ�SODQ� Även om planen 
genomförs kommer 
den inte att uppfylla 
målsättningarna.  

 

/HJLWLP�K|JUH�
SULRULWHW��
�

Handlingar utförs i 
ordning enligt 
regler trots att de 
får oönskade 
effekter 

 )HODNWLJ�EHG|PQLQJ�&��
3V\NRORJLVN�VWUHVV�(�
.RJQLWLYD�P|QVWHU�)�
,QIRUPDWLRQVEULVW�-���
0LVVO\FNDG��
NRPPXQLNDWLRQ�-���
/HGDUVNDSVSUREOHP�.�
6RFLDOW�WU\FN�.�

0RWVWULGLJD�
NULWHULHU�

Besättningsmannen 
måste försöka lösa 
två uppdrag 
samtidigt, och de 

 

3ULRULWHULQJVIHO� )HODNWLJ�
PnOVlWWQLQJ��

Fel målsättning har 
valts, och planen 
kommer därför inte 
att vara effektiv 
(detta är den vanliga 
definitionen av ett 
misstag).  
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%ULVWIlOOLJD�LQVWUXNWLRQHU��
SURFHGXUHU�0���

motsäger varandra.  
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�RUVDN� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUW� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW�

/lQJH�VHQ�PDQ�
OlUGH�VLJ��
�

 Man stöter på en 
typ av 
navigations -
instrument man 
inte använt på 
många år.  

*O|PVND� Att inte komma ihåg när 
det behövs. 

Att glömma lägga loss en 
tamp innan man går från 
kaj.  

)HODNWLJ�
KnJNRPVW�

Man kommer ihåg fel.  Tror att det finns en 
farled/passage/fyr på en 
specifik plats, vilket det 
inte gör. 

gYHUEHODVWQLQJ�
�I|U�K|JD�NUDY�
0���

�7LOOIlOOLJ�
RI|UPnJD�
��

Individen klarar för 
tillfället inte av 
något som normalt 
ligger inom 
personens 
kapacitet. 

 

0LQQHVIHO�

2IXOOVWlQGLJ�
KnJNRPVW�

Man kommer bara ihåg 
delvis, dvs. vissa bitar av 
informationen saknas.  

Man minns att 
destinationen ligger inom 
ett visst område, men inte 
exakt var.  

7LGLJDUH�IHO��
�

Man har gjort fel i 
liknande situationer 
tidigare, och är 
rädd för att göra 
det igen 

 6OXPSDUWDGH��
UHIOH[DUWDGH�
KDQGOLQJDU�

Handlingarna verkar inte 
följa något mönster eller 
någon plan, utan baseras 
snarare på reflexmässigt 
beteende 

 

�2VlNHUKHW��
�

Besättningsmannen 
tvivlar på sin egen 
förmåga att hantera 
situationen 

 +DQGOLQJV�
I|UODPQLQJ�

Individen är paralyserad, 
dvs. oförmögen att röra 
sig eller agera.  

Man upptäcker ett fartyg 
för om och allt låser sig. 

6RFLDOW�WU\FN�.�

7lQNEDUD�
NRQVHNYHQVHU�

Man blir rädd när 
man inser vilka 
konsekvenser 
situationen kan få.  

Mötande fartyg 
ligger på 
kollisionskurs, 
om än långt bort.  

5lGVOD�
�

gYHUGULYHQ�
KDQGOLQJ�

Handlingarna utförs med 
större kraft eller utslag än 
vad som är nödvändigt för 
att reda ut situationen 

Gira för kraftigt/tidigt vid 
mötande trafik  

�7HNQLVN�EULVW�,� 0HGSDVVDJHUDUH�
�

En annan person på 
bryggan upptar 
styrmans/kaptens 

Samtal med 
kollegor, samtal 
på VHF, telefon, 

'LVWUDNWLRQ�� +XYXGDNWLYLWH
W�SnE|UMDV�

Utförandet av en uppgift 
avbryts (tills vidare), 
eftersom individens 

Utkik slutar att hålla koll, 
eftersom han försöker hitta 
rätt i navigationssystemets 
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uppmärksamhet osv… HM�DYEU\WV�WLOOV�
YLGDUH�VOXWI|UV�
HM�

uppmärksamhet fångas av 
något annat. Utförandet 
av en uppgift slutförs inte 
eftersom 
uppmärksamheten flyttas 
till annat håll. (Inträffar 
alltså vid hög grad av 
uppmärksamhet, high 
vigilance).  

menyer. Konversation i 
telefon eller med kollega.  

([WHUQ�
NRQNXUUHUDQGH�
DNWLYLWHW��
�

Något objekt eller 
skeende XWDQI|U 
IDUW\JHW upptar 
förarens 
uppmärksamhet 

 *O|PPD�
PnOVlWWQLQJ�

Personen kommer inte 
ihåg varför något görs, 
vilket kan leda till en 
upprepning av tidigare 
steg i planeringen.  

 

,QWHUQ�
NRQNXUUHUDQGH�
DNWLYLWHW����

Något objekt eller 
skeende LQRP 
IDUW\JHW upptar 
förarens 
uppmärksamhet - 
telefon, 
navigations-
system, fundera på 
något speciellt, etc 

 7DSSD�
RULHQWHULQJHQ�

Individen kan inte komma 
ihåg vad man ska göra 
härnäst, eller vad som 
skett innan. 

 

7LOOIlOOLJ�
RI|UPnJD��

Individen klarar för 
tillfället inte av 
något som normalt 
ligger inom 
personens 
kapacitet. 

 

8WWUnNDG�
�2PRWLYHUDG�

Individen saknar 
motivation för att 
genomföra uppgift 
på bästa sätt 

Man kör samma 
sträcka varje 
dag, färjetrafik  

.RJQLWLYD�
P|QVWHU�)�

9DQD��
)|UYlQWDQ�

Individen har låg 
uppmärksamhet 
eftersom det aldrig 
inträffat något som 
krävt 
uppmärksamhet i 
den rådande 

 

2XSSPlUN�
VDPKHW��

0LVVD�VLJQDO��
WHFNHQ��
KlQGHOVH��
REMHNW�

Man missar en signal, ett 
tecken eller en händelse 
eller ett objekt pga. att 
man inte är speciellt 
alert/fokuserad på 
situationen. (Inträffar 
alltså vid låg grad av 
uppmärksamhet, low 
vigilance) 

Inte upptäcka korsande 
trafik.  
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situationen förut.  

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�GHILQLHUDG�   'URJSnYHUNDQ� 0nQJD�
VSHFLILND�
HIIHNWHU�

En persons förmåga 
försämras pga. 
drogpåverkan i någon 
form 

Inte kunna hålla fartyget 
på rak kurs. 

0LQVNDG�
SUHFLVLRQ�

Minskad precision i 
upprätthållandet av 
riktvärden. 

Inte kunna följa en 
enslinje, hålla rak kurs, 
möta andra fartyg på jämnt 
avstånd.  

2WLOOUlFNOLJ�
NRPSHWHQV�/���
2WLOOUlFNOLJ�
NXQVNDS�/�
gYHUEHODVWQLQJ�
I|U�K|JD�NUDY�
0���

6MXNGRP�
�

Individen drabbas 
av ett 
sjukdomstillstånd 
som påverkar 
körförmågan 
negativt 

Hjärtinfarkt, 
yrsel, 
illamående, osv 

9DULDWLRQ�L�
SUHVWDWLRQVQLYn�

gNDQGH�DQWDO�
IHOKDQGOLQJDU�

Ett ökande antal 
handlingar uppnår inte 
målsättningarna.  

Kurshållningen blir sämre 
och sämre 

&LUNDGLVN�U\WP� Man kör på en tid 
som ligger utanför 
normal vakentid 
under dygnet, 
vilket leder till 
försämrad 
prestationsförmåga 

Vaktschema utan 
tillräcklig vila 

2WLOOUlFNOLJ�
XSSJLIWV��
WLOOGHOQLQJ��
NYDOLWHWV�
NRQWUROO�.�
%ULVWIlOOLJ�
DUEHWVOHGQLQJ�
0���
gYHUEHODVWQLQJ�
I|U�K|JD�NUDY�
0�

/nQJD�
DUEHWVSDVV�

Man tar inte raster 
eller pauser, vilket 
leder till nedsatt 
förmåga. 

Vaktschema som 
inte följs eller 
lagts utan 
tillräcklig vila   

7U|WWKHW��
8WPDWWQLQJ�
�

)|UOlQJG�
UHDNWLRQVWLG�

En persons reaktions-
förmåga (fysiskt eller 
mentalt) försämras pga. 
trötthet eller utmattning.  

Köra på grund för att man 
somnat vid rodret.  

/MXG� Obehaglig ljudmiljö Signaler, larm, skrik från 
medpassagerare 

/MXV� Obehaglig ljusmiljö Lågt stående sol som ger 
reflexer.  

7HPSHUDWXU� Obekväm temperatur Varmt på bryggan, om 
luftkonditioneringen inte 
fungerar/är påslagen. 

3RVLWLRQHULQJ� Obekväm position Felinställd stol eller ratt, 
osv 

%ULVWIlOOLJ���
DUEHWVOHGQLQJ�
0���
gYHUEHODVWQLQJ�
I|U�K|JD�NUDY�
0�

6MXNGRP� Individen drabbas 
av ett 
sjukdomstillstånd 
som påverkar 
körförmågan 
negativt 

Hjärtinfarkt, 
yrsel, 
illamående, osv 

)\VLRORJLVN�VWUHVV�

)\VLVNW�
LOODPnHQGH�

Besättningsmannen mår 
kroppsligt dåligt 

Yrsel, illamående, 
hjärtinfarkt, osv 

6RFLDOW�WU\FN�
2WLOOUlFNOLJ�

   3V\NRORJLVN�VWUHVV� 2WLOOUlFNOLJD�
UHVXUVHU�

Besättningsmannen har 
inte tillräckliga resurser 
for att uppfylla sina 

For lite tid för att hinna till 
destinationen. Pressat 
tidsschema. Oväder på 
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målsättningar, och är 
medveten om detta. 

väg. Trafiksituationen 
upplevs som alldeles för 
komplex att hantera. 

NXQVNDS�/���
gYHUEHODVWQLQJ�
I|U�K|JD�NUDY�
0��
%ULVWIlOOLJ�
DUEHWVOHGQLQJ�
0�
%ULVWIlOOLJ�
LQIRUPDWLRQVXWI
RUPQLQJ�1�
%ULVWIlOOLJ�
JHRPHWUL�1�

*UXSSWU\FN� Förarens 
situationsmedvetenhet 
påverkas eller styrs av 
medpassagerare/andra 
fartyg. 

Krav att köra fort (pressad 
av tidtabell , andra fartyg 
som trafikerar samma 
sträcka kör fortare). Vill 
inte tappa ansiktet för 
kollegor (när man klarar 
inte av en komplex 
situation). 
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�
RUVDN�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUWHQ� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�NRQVHNYHQV� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��

� � )XQNWLRQVKLQGHU� 1HGVDWW�K|UVHO�
'nOLJ�V\Q�
)lUJEOLQG�
'\VOH[L�

Dessa specifika effekter 
handlar om väldefinierade 
funktionshinder, till större 
delen av psykofysisk 
natur.  

Vissa personer kan har svårare att se 
i mörker (nattblindhet).  

)HODNWLJ�WLOOVNULYQLQJ�
DY�RUVDNHU��

Händelser ses (av 
misstag) som orsakade av 
vissa faktorer eller 
fenomen.  

Tro att ett fartyg girar för möte när 
det i själva verket girar för 
kursändring.  

,OOXVRULVN�NRQWUROO�� Individen tror (felaktigt) 
att egen överblick och 
handlingsförmåga räcker 
för att styra 
situationsutvecklingen.  

Ha kort avstånd till fartyget framför, 
eftersom man tror att man kan 
reagera fortare än vad som är fallet. 
Inte titta efter fritidsbåtar, eftersom 
man själv är yrkestrafik. 

(QEDUW�V|ND�HIWHU�
EHNUlIWDQGH��
I|UYlQWDG�LQIRUPDWLRQ�

Sökandet efter 
data/information 
begränsas till sådant som 
kan bekräfta de 
antaganden man gjort.  

Läsandet av sjökort begränsas till 
ett letande efter passager/vägar som 
bekräftar ens egna föreställningar 
om hur man kan/ska köra. 

+\SRWHVIL[HULQJ�
�

Sökandet efter 
information och 
handlingsalternativ 
begränsas av en stark 
hypotes kring vad det 
nuvarande problemet är.  

Man är säker på att motorn läcker 
olja, och letar därför enbart efter 
oljeläckage 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

� � .RJQLWLYD�
P|QVWHU�
�FRJQLWLYH�ELDV��

�
�
�

.RPSHWHQV�
|YHUVNDWWQLQJ�

Handlingsalternativ 
planeras och väljs utifrån 
en felaktig (överdriven) 
föreställning om egen 
eller annans kompetens. 

Tro att man är en bättre 
yrkesutövare än vad som är fallet. 
Tro att fartyget kan prestera mer än 
vad som är fallet 
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�

RUVDN�
)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�

VM|IDUWHQ� *HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUWHQ�

)|UHPnO��
UHJODJH�NDQ�LQWH�
QnV�

Ett föremål/reglage är tillfälligt 
utom räckhåll för användaren.  

Sjökortet nås inte från 
förarplatsen. 

)|UHPnO��
UHJODJH�NDQ�LQWH�
ORNDOLVHUDV�

Ett föremål kan inte hittas när det 
behövs, eftersom det är tillfälligt 
dolt. 

�

0MXNYDUXIHO�,��
7HNQLVN�EULVW�,��
�

7LOOIlOOLJ�
RI|UPnJD��
��
��

Individen klarar för 
tillfället inte av något som 
normalt ligger inom 
personens kapacitet. 

 %HJUlQVDG�
WLOOJlQJOLJKHW�

)|UHPnO��
UHJODJH�NDQ�LQWH�
DQYlQGDV��

Ett föremål kan inte användas 
när det behövs, eftersom det är 
tillfälligt obrukbart. 

�

2IXOOVWlQGLJ�
LQIRUPDWLRQ�

Den information som ges av 
gränssnittet är ofullständig.  

Varningar och 
felmeddelanden är 
bristfälligt utformade 

7YHW\GLJ�
LQIRUPDWLRQ�

Den information som ges av 
gränssnittet är öppen för 
tolkning. 

Varningar och 
felmeddelanden är 
bristfälligt utformade 

2OlPSOLJ��
SORWWULJ�
GLVSOD\��
�

Display visar inte 
information på 
avsett/korrekt sätt  

 

)HO�LQIRUPDWLRQ� Den information som ges av 
gränssnittet innehåller sakfel. 

Varningar och 
felmeddelanden är 
bristfälligt utformade 

0MXNYDUXIHO�,��
7HNQLVN�EULVW�,��
,QIRUPDWLRQV�
EULVW�-���
�

1DYLJDWLRQV�
SUREOHP�

Det är svårt att orientera 
sig i 
informationssystemen 

Fartygets 
navigations-
system har 
svårförstådd 
meny  

)HODNWLJ��
LQIRUPDWLRQ�
�

6SUnNIHO�� Den information som ges av 
gränssnittet felformulerad, eller 
skriven på främmande språk.  

Varningar och 
felmeddelanden är 
bristfälligt utformade 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

%DJDJH�
�

Någon form av bagage är 
placerat på ett sådant sätt 

 7LOOIlOOLJD�
VLNWKLQGHU�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

Sikten skyms tillfälligt av något 
objekt 

Medpassagerare eller 
bagage skymmer sikt. 
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att det skymmer den 
normala sikten för 
styrman.  

3DVVDJHUDUH� En eller flera passagerare 
i fartyget är placerade på 
ett sådant sätt att de 
skymmer den normala 
sikten för styrman.  
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�RUVDN� )|UNODULQJ� ([HPSHO�
IUnQ�
VM|IDUWHQ�

*HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUWHQ�

%ULVWIlOOLJ�HUJRQRPL�2�
%ULVWIlOOLJW�+0,�2�

,QJHQ�GHILQLHUDG��   /MXG� )|U�K|JW��
)|U�OnJW�

Bullernivån är för hög, signaler 
för låga  

Blåst/regn/musik stör 
signaler som kommer 
utanför fartyget.  

%ULVWIlOOLJ�HUJRQRPL�2�
%ULVWIlOOLJW�+0,�2�

,QJHQ�GHILQLHUDG��   /MXV� )|U�VWDUNW�
)|U�VYDJW�

För mycket ljus – reflexer, 
bländning. För lite ljus – 
minskad färg/kontrast 

För stark instrument-
belysning vid 
nattnavigering. För svaga 
strålkastare. 

)|UHPnO��
UHJODJH�NDQ�LQWH�
QnV�

Ett föremål/reglage är permanent 
utom räckhåll för individen.  

Utrustning har monterats i 
trånga utrymmen så att den 
inte kan hanteras 

)|UHPnO��
UHJODJH�NDQ�LQWH�
ORNDOLVHUDV�

Något är permanent svårt att 
hitta. Saker som används sällan 
hamnar också i den här 
kategorin.  

Brandsläckare, nödbloss, 
frälsarkrans. 

)HOSODFHULQJ� Indikerad placering av 
föremål/reglage skiljer sig från 
faktisk placering. 

 

%ULVWDQGH�XQGHUKnOO�.���
%ULVWIlOOLJ�HUJRQRPL�2�
%ULVWIlOOLJW�+0,�2�
�

,QJHQ�GHILQLHUDG��   3UREOHP�
PHG�WLOO�
JlQJOLJKHW��
�
�

$YYLNDQGH�
SODFHULQJ�

Kontroller/reglage/instrument är 
placerade på ” fel” /ovanlig plats 

 

2IXOOVWlQGLJ��
WYHW\GLJ��IHODNWLJ�
PlUNQLQJ�

Märkningen av föremål/reglage 
är ofullständig, tvetydig eller 
felaktig. 

Svårt att förstå hur man 
manövrerar instrument 

2WLOOUlFNOLJ�
NYDOLWHWVNRQVWUROO�.���
%ULVWIlOOLJW�+0,�2�
�

)HODNWLJ�
|YHUVlWWQLQJ�
PLVVYLVDQGH�
WHUPHU�KDQG�
E|FNHU��P�P���

Den 
översättning 
som gjort av 
handböcker 
o dyl är 
undermålig 

Tvetydiga 
termer i 
manualer 

%ULVWIlOOLJ�
PlUNQLQJ�
�

6SUnNIHO�� Märkningen av föremål/ reglage 
är felformulerad, eller skriven på 
främmande språk.  

Varningar och 
felmeddelanden är 
bristfälligt utformade 

%ULVWIlOOLJ�HUJRQRPL�2� ,QJHQ�GHILQLHUDG�   3HUPDQHQWD�
VLNWKLQGHU��

,QJHQ�GHILQLHUDG� Sikten skyms pga fartygets 
konstruktion 

Något på däck skymmer 
sikten, dåligt utformad 
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brygga 
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�
RUVDN�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUWHQ� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUWHQ�

.UDIWI|U�
V|UMQLQJVIHO���
�

Ett system får inte 
tillräckligt med kraft 
för att fungera 
normalt 

Trasiga ledningar 
i elsystem, sliten 
generatorrem.  

5HJODJH�
IDVWQDU�U|U�VLJ�
I|U�OlWW�

Ett reglage sitter 
antingen fast eller går 
att röra för lätt. 

 

%UDQG�
�

Ett eller flera system 
har slutat fungera 
pga brand 

 7UDVLJ�GHO� Ett reglage eller 
mekanisk del går/har 
gått sönder.  

Tekniskt fel på maskiner. 
Lampor i instrumentering visar 
fel eller är trasiga. 
 

9LEUDWLRQHU��
VNDNQLQJDU��
�

Ett eller flera system 
i har upphört att 
fungera pga 
vibrationer eller 
skakningar (interna 
eller externa).  

 8WVOlSS��
OlFNDJH�

Okontrollerat utsläpp 
av massa eller energi 
gör att 
material/mekanik 
fallerar.  

Oljeläckage, ballasttankar otäta 

<WWUH�
KlQGHOVH��
�

En händelse utanför 
fartyget medför att 
något/några 
fartygssystem sätts 
ur spel  

 ,QJD�
LQGLNDWLRQHU�

Ett fel inträffar utan 
att orsaken är möjlig 
att upptäcka direkt.  

Motorstopp, elektriskt haveri 

%ULVWDQGH�XQGHUKnOO�.���
2WLOOUlFNOLJ�
NYDOLWHWVNRQWUROO�.�
%ULVWIlOOLJ�HUJRQRPL�2�
2I|UXWVlJEDUD�
V\VWHPHJHQVNDSHU�2�
%ULVWIlOOLJW�+0,�2�

%ULVWHU�L�
IDUW\JHWV�
NRQVWUXNWLRQ�

Fartyget håller inte 
för de påfrestningar 
som det utsätts för 

Hård sjö gör att 
fartygsdetaljer 
lossnar/går 
sönder 

7HNQLVNW�
EULVW�

8QGHUPnOLJD�
SUHVWDQGD�

Fartygets prestanda 
är lägre än de kan 
vara rent tekniskt, 
eller förväntas vara 
av besättning. 

Fartyg klassat för öppen sjö 
håller inte för påfrestningar. 
Stabilitetsproblem Försvagad 
konstruktion (rost). Dålig 
manövreringsförmåga. 
 

2WLOOUlFNOLJ���
NYDOLWHWVNRQWUROO�.���

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  0MXNYDUXIHO� 3UHVWDQGD�
QHGJnQJ��

Systemets prestanda 
minskas, vilket 

Långsam dator gör att en 
trackplotter inte hinner 
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resulterar i 
långsammare 
bearbetning, eller att 
systemet inte ” hinner 
med” .  

uppdateras, byta sjökort osv.  

,QIRUPDWLRQV�
I|UGU|MQLQJ�

Det förekommer 
fördröjningar i 
informationsöverföri
ngen, både inom och 
mellan system, vilket 
reducerar 
effektiviteten. 

GPS-baserade 
navigationssystem som "ligger 
efter" i högre hastigheter. 

%ULVWIlOOLJ�PMXNYDUD�2�

,QIRUPDWLRQ�HM�
WLOOJlQJOLJ�

Information är inte 
tillgänglig beroende 
på mjukvarufel eller 
andra problem.  

Navigationssystemet är trasigt. 
Fel sjökort är inmatat. Dålig 
GPS-mottagning. 

�
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.216(.9(16(5�
*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�

RUVDN�
)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�

VM|IDUW� *HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW�

%XOOHU��
2YlVHQ��
0XVLN�
�

En hög akustisk 
belastning av någon 
form hindrar indviden 
från att motta 
meddelanden 

Inte höra ett fartyg 
som ger signal.  

0HGGHODQGH�HM�
PRWWDJHW�

Signal/meddelande/info
rmation når inte fram 
till mottagaren, 
beroende på 
överföringsproblem.   

Fartyg ger signal, men  
är signalhornet är trasigt. 
VHF-meddelande når 
inte ut pga trasig 
radiomast.  

0HGGHODQGH�HM�
VlQW�

Signal/meddelande/info
rmation når inte 
mottagaren, beroende 
på att det aldrig sänds.  

Fartyg ger ej signal. 
Ankarlanterna ej tänd 
vid ankring. VHF-anrop 
ej genomfört 

7LOOIlOOLJ�
RI|UPnJD��
�

Individen klarar för 
tillfället inte av något 
som normalt ligger 
inom personens 
kapacitet. 

 

)HO�
LGHQWLILHULQJ�

Mottagare – sändare är 
inte samma den som 
man tror 

Det visuellt synliga 
fartyget är inte samma 
som man talar med via 
radio 

'LVWUDNWLRQ�(��
2XSSPlUNVDPKHW�(��
'URJSnYHUNDQ�(�
3V\NRORJLVN�VWUHVV�(�
)XQNWLRQVKLQGHU�)��
7HNQLVN�EULVW�,�
/HGDUVNDSVSUREOHP�
.�
6RFLDOW�WU\FN�.�
2WLOOUlFNOLJ�XSSJLIWV�
WLOOGHOQLQJ�.�
6LNWKLQGHU�L�
WUDILNPLOM|Q�1�

%OlQGQLQJ� Individen kan tillfälligt 
inte se ordentligt, pga 
starkt ljus 

Styrman ser inte 
pga lågt stående sol 
eller mötande 
fartygs strålkastare 

0LVVO\FNDG�
NRPPXQLNDWLRQ�
�IDUW\J�Å�Æ�
IDUW\J��
�

0LVVI|UVWnGG�
LQWHQWLRQ�

Ett meddelande tas 
emot men missförstås 
(oavsiktligt).  

Ett fartyg tror att ett 
mötande signalerat en 
gir. 

%XOOHU��
2YlVHQ��
�

En hög akustisk 
belastning av någon 
form hindrar indviden 
från att motta 
meddelanden 

Inte höra att fartyg 
bakom ger signal.  

,QJHQ�
LQIRUPDWLRQ�

Information ges inte när 
den behövs eller 
efterfrågas, dvs. 
feedback saknas.  

Sjömärken, fyrar, 
radarreflektorer saknas. 
Tillfälligt bortfall GPS, 
radio etc. 

2WLOOUlFNOLJ�
NYDOLWHWVNRQVWUROO�.���
7HNQLVN�%ULVW�,�
6LNWKLQGHU�L�
WUDILNPLOM|Q�1�
%ULVWIlOOLJ� %OlQGQLQJ� Individen kan tillfälligt Styrman ser inte 

,QIRUPDWLRQV�
EULVW��IDUW\JÅ�
Æ�IDUYDWWHQ��

)HODNWLJ� Den information som Otydlig markering av 
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LQIRUPDWLRQ� ges är ofullständig, 
tvetydig eller innehåller 
sakfel. 

farled. Sjömärken, led 
går lätt att tolka fel. 

LQIRUPDWLRQV�
XWIRUPQLQJ�1�
%ULVWIlOOLJ�JHRPHWUL�1�

inte se ordentligt, pga 
starkt ljus 

pga lågt stående sol 
eller mötande 
fartygs strålkastare 

6SUnNIHO� Skyltning eller annan 
information är 
felformulerad eller ges 
på främmande språk 
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*HQHUHOO�
RUVDN�

6SHFLILN�
RUVDN�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW� *HQHUHOO�
NRQVHNYHQV�

6SHFLILN�NRQVHNYHQV� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW�

'nOLJW�IXQJHUDQGH�
IDUW\J�

Hela fartyget, eller delar av 
dess utrustning fungerar inte, 
beroende på bristande/ 
felaktigt underhåll 

Trasigt ankarspel, trasiga 
lanternor, otäta luckor, osv 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��

� � %ULVWDQGH�
XQGHUKnOO�
�

2OlPSOLJ�PLOM|� Miljön, eller delar av den, är 
olämplig för fartygstrafik 
beroende på felaktigt/ 
bristande underhåll.  

Ej muddrad hamn, inlopp. 
Sliten, trasig kaj. Oläsliga 
sjömärken, osv  

2WLOOUlFNOLJD�UHVXUVHU��
UHVHUYHU�

Brist på resurser/nödvändiga 
delar 

För låg bemanning för 
fartygstypen. Slut bränsle eller 
avsaknad av reservdelar. 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

�  2WLOOUlFNOLJ�
NYDOLWHWV�
NRQWUROO�

2WLOOUlFNOLJD�
XQGHUKnOOVUXWLQHU�

Fartygs/miljöansvarig har inte 
tillräckligt bra utformade 
underhållsrutiner för att 
bibehålla en säker, funktionell 
standard. 

Oregelbunden/överhoppad 
service, för långa 
serviceintervall. Företag anlitar 
icke-auktoriserad verkstad för 
service och underhåll. 
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2NODUD�
DUEHWVXSSJLIWHU��
UXWLQHU�

Människor i organisationen är 
osäkra på vad deras 
arbetsuppgifter omfattar 

 

$QVYDUVI|UGHOQLQJ� Det finns ingen tydlig 
fördelning av ansvar 

 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  /HGDUVNDSV�
SUREOHP�

%HVOXWVRUGQLQJ� Oklar beslutsordning   

´*URXS�WKLQN´� Individens uppfattning 
kontrolleras av gruppen 

 

%HIlOVKLHUDUNL� Individ vågar/vill inte 
ifrågasätta/rätta till högre 
befäl 

En besättningsman ser att ett 
högre befäl gör ett fel/misstag 
men säger inget 

,QJHQ�
GHILQLHUDG 

,QJHQ�
GHILQLHUDG 

  6RFLDOW�WU\FN�

´)DFH´� Befäl lyssnar inte på 
underordnad 

Ett högt befäl vill inte förlora 
ansiktet och erkänna att han 
inte har kontroll på situationen 

2WLOOUlFNOLJD�UHJOHU� Arbetssituationen är dålig på 
grund av avsaknad av tydliga 
regler eller principer 

 

2WLOOUlFNOLJ�SODQHULQJ� Uppgifter dåligt planerade. 
Schemaläggning otillräcklig 

Bryggrutiner saknas eller är 
otillfredsställande ur 
säkerhetssynpunkt 

,QJHQ�
GHILQLHUDG 

,QJHQ�
GHILQLHUDG 

  2WLOOUlFNOLJ�
XSSJLIWV�
WLOOGHOQLQJ�

2WLOOUlFNOLJD�
DUEHWVSURFHGXUHU�

Procedurer för hur arbetet 
skall gå till är otillräckliga. 
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*HQHUHOO�RUVDN� 6SHFLILN�RUVDN� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUWHQ� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�NRQVHNYHQV� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�

VM|IDUWHQ�
2WLOOUlFNOLJ�IHODNWLJ�
SUHVWDWLRQ�

Brist på praktisk erfarenhet 
(kompetens) medför att en 
aktivitet/uppgift inte kan 
slutföras.  

Föraren kan inte köra 
fartyget (inte övat på 
fartygstypen). 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��

� � 2WLOOUlFNOLJ�
NRPSHWHQV��

)HOKDQWHULQJ�DY�
XWUXVWQLQJ�

Brist på praktisk erfarenhet 
(kompetens) innebär att 
utrustning används på fel 
sätt.  

Säkerhetsövningar 
med livbåtar ej 
genomförda 

)|UYLUULQJ� Individen vet inte vad han 
eller hon borde göra, pga. 
bristande kunskaper.  

 

)|UORUD�VLWXDWLRQV�
PHGYHWHQKHWHQ�

Individen förlorar 
situationsmedvetenheten, 
pga. bristande kunskaper. 

 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

� � 2WLOOUlFNOLJ�
NXQVNDS�

,QWH�NlQQD�WLOO�
UHJOHU�SULQFLSHU�

Besättningsman känner inte 
till de regler/principer 
(skrivna och oskrivna) som 
gäller i situationen, pga 
bristande kunskaper 

” på det här fartyget 
så gör vi så här”  
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*HQHUHOO�
RUVDN�

6SHFLILN�RUVDN� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUWHQ� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUWHQ�

7YHW\GLJ��
RIXOOVWlQGLJ��
IHODNWLJ�
XWIRUPQLQJ�

Instruktionen/beskrivningen 
är ofullständig, tvetydig, eller 
innehåller sakfel.  

Handbok/ 
instruktionsbok saknas.  
 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��
�

  %ULVWIlOOLJD��
LQVWUXNWLRQHU��
SURFHGXUHU�

,QVWUXNWLRQ��
SURFHGXU�HM�
DQSDVVDG�I|U�
XWUXVWQLQJHQ��
EHVlWWQLQJHQ��

Instruktioner passar inte på 
den fysiska verkligheten, pga. 
t.ex. uppgraderingar.  

Handbok för tidigare 
årsmodell. 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

�,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  gYHUEHODVWQLQJ��
I|U�K|JD�NUDY�

,QJHQ�GHILQLHUDG� De uppgifter personalen ska 
lösa ställer för höga krav, eller 
så är den avsatta 
tiden/resurserna för knappa. 

För korta 
leveranstidsmarginaler 
( Just-in-Time leveranser, 
där logistiken baseras på 
vad som är fysikaliskt 
möjligt snarare än vad 
besättning förmår.)  

'\VIXQNWLRQHOO�
SODQHULQJ�

Planering av arbetsuppgifter 
eller schemaläggningen är inte 
funktionell. 

Yrkessjöfart 
tillåts/uppmuntras gå 
längre vakter än tillåtet 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��
�

  %ULVWIlOOLJ�
DUEHWVOHGQLQJ�

2UHJHOEXQGHQ�
DUEHWVWLG�

Natt/skiftarbete som leder till 
psykologiska eller 
fysiologiska känningar 
(Cirkadisk rytm) 

Somnar på vakt 

,QJHQ�
GHILQLHUDG��
�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��
�

  2WLOOUlFNOLJ�
XWELOGQLQJ�

,QJHQ�GHILQLHUDG�
�

Styrman har inte fått 
nödvändig/tillräcklig 
utbildning på fartyget. 

Brist på utbildning 
medför att en 
aktivitet/uppgift inte kan 
genomföras. 
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*HQHUHOO�
RUVDN�

6SHFLILN�RUVDN� )|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�
VM|IDUWHQ� *HQHUHOO�

NRQVHNYHQV�
6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�ELON|UQLQJ�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��

  %ULVWIlOOLJ�
JHRPHWUL�

6YnU|YHU�
EOLFNDG��
VYnUOlVW�OHG�

Leden/hamnens utformning 
gör det svårt att överblicka 
situationen, eller räkna ut 
hur/var man ska gå 

 

0|UNHU�5HJQ��
6Q|�7MRFND�
�

Sikten försvåras/ 
förhindras pga 
väderomständigheter 

Besättningsmannen 
kan inte se fyr, prick, 
boj etc. när han går i 
tjocka.  

7LOOIlOOLJD�
VLNWKLQGHU��

Sikthindret är av tillfällig 
karaktär 

Besättningsmannen råkar ut 
för en tillfällig blockering av 
siktlinjerna, t.ex. en korsande 
segelbåt. Tjocka som 
förhindrar fri sikt. 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

$QQDW�IDUW\J�
�

Sikten försvåras/ 
förhindras pga att ett 
eller flera fartyg 
blockerar siktlinjen 

Annat 
förbipasserande 
fartyg 

6LNWKLQGHU�L�
RPJLYQLQJHQ�

3HUPDQHQWD�
VLNWKLQGHU�

Sikthindret är av permanent 
karaktär 

Besättningsmannens 
siktlinjer blockeras av 
permanenta objekt, t.ex. 
fyrar. 

)O\WDQGH�
I|UHPnO 

Framkomligheten 
begränsas/hindras av 
flytande/drivande objekt 

Kollision med 
drivande timmer, 
isflak 

7LOOIlOOLJD�
KLQGHU 

Något tillfälligt objekt i 
farvattnet hindrar 
framkomligheten 

Kollision med flytande 
objekt, timmer, is, nät etc. 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

)DVWD�REMHNW Framkomligheten 
hindras av fasta objekt 
ej utmärkta i sjökort 

Påsegling av nyförlist 
vrak etc.�

.ROOLVLRQ��
SnVHJOLQJ�
DY�KLQGHU�

3HUPDQHQWD�
KLQGHU�

Ett permanent hinder i 
farvattnet begränsar 
framkomligheten 

Grundstötning eller kollision 
med undervattensobjekt 

)|U�VWRU�JLU� Giren tar längre tid/större 
plats än beräknat 

Fartyget lyckas inte hålla sig 
inom leden 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

6WU|P�9LQG�
7LGYDWWHQ�

Manövreringsförmågan 
försämras på grund av 
strömt vatten/stark vind 

Fartyget har svårt att 
lägga till 

1HGVDWW�
PDQ|YUHULQJ
VI|UPnJD� )|U�OLWHQ�JLU� Giren går snabbare/blir 

skarpare än beräknat 
Fartyget kolliderar med 
objekt 
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'ULIW� Fartyget driver oväntat fort Fartyg kolliderar med kaj 
p.g.a. stark pålandsvind 

%ULVWIlOOLJ�
UHJOHULQJ�

Signalregleringen av 
trafikflöde ej anpassat för 
rådande förhållanden 

För korta/långa 
signalintervall T.ex. vid 
slussning, broöppning etc. 

%ULVWIlOOLJ�
VN\OWQLQJ�

Den skyltning som förväntas 
finns inte på plats 

Skyltning är ofullständig 
eller saknas helt 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��

  %ULVWIlOOLJ�
LQIRUPDWLRQV
�XWIRUPQLQJ�
�WLOOIlOOLJ�HO��
SHUPDQHQW��

%ULVWIlOOLJ�
PDSSQLQJ�

Skyltning olämpligt placerad Svårt att förstå vad skyltarna 
kopplar till. 

 

 
2��)$57<*6'(6,*1�	�.216758.7,21�

�
256$.(5�

�
.216(.9(16(5�

*HQHUHOO�
RUVDN�

6SHFLILN�
RUVDN�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW� *HQHUHOO�NRQVHNYHQV� 6SHFLILN�
NRQVHNYHQV�

)|UNODULQJ� ([HPSHO�IUnQ�VM|IDUW�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG��

  2I|UXWVlJEDUD�
V\VWHPHJHQVNDSHU�

)|UlQGUDGH�
N|UHJHQVNDSHU�

Fartyget uppvisar 
egenskaper som besättning 
upplever som oväntad 

 

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  %ULVWIlOOLJ�+0,� ,QJHQ�
GHILQLHUDG�

Interaktionen mellan 
besättningsman och 
fartygssystem är bristfälligt 
utformad 

Otydliga varningar. Systemet tar 
uppmärksamhet från 
framförandet på kritiskt sätt.  

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  %ULVWIlOOLJ�HUJRQRPL� ,QJHQ�
GHILQLHUDG�

Förarplatsen är bristfälligt 
utformad ur ergonomisk 
synvinkel 

Kort person ser inte 
radarskärmen ordentligt.  

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

  %ULVWIlOOLJ�GHVLJQ�DY�
NRPPXQLNDWLRQV�
V\VWHP�

,QJHQ�
GHILQLHUDG�

Fartygets ljud- och 
ljussignaler klarar inte av 
att kommunicera i alla 
lägen 

Lanternor som inte lyser 
tillräckligt starkt.  

� �   � �   
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)DUW\JHWV�
NRQVWUXNWL
RQ�
I|UVYDJDG�

  � �   

� �   � � nödvändiga lägen   
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$33(1',;�'��&3&�0$//�
 
 

&RPPRQ�3HUIRUPDQFH�&RQGLWLRQV���3ODWVHQ�
�

&3&� 3DUDPHWUDU� 9lUGHULQJVQLYnHU
±�Inverkan på 

möjligheten att 
prestera kontrollerat 

framförande�

.RPPHQWDUHU� ,QIR�NlOOD 
Fartygsregistret, 

inspektion av 
fartyg, Intervju 
med besättning, 

osv…�

,QIR�NYDOLWHW�
Mycket 
tillförlitlig (+) 
Tillförlitlig (0) 
Mindre tillförlitlig 
(0) 
Ej tillförlitlig (-) 

9lVHQWOLJD�
IDNWRUHU 

Flera stödjande  
faktorer (+) 
Inga uppenbara 
riskfaktorer (0) 
Några riskfaktorer (0) 
Många riskfaktorer (-) 

   

7\S�DY�
IDUYDWWHQ��

Öppet vatten (+) 
Prickad led (0) 
Skärgård,  
oprickad led  (-) 
 

   

.RPSOH[LWHW� 
 

Ej komplex (+) 
Måttligt komplex (0)  
Mycket komplex (-) 

   

)D
UYD

WWQ
HWV

�EH
VND

IIH
QK

HW�

,QIRUPDWLRQ��
 

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-) 

   

7UDILNWlWKHW�
 

Ingen trafik (+) 
Låg trafik (0) 
Tolerabel (0) 
Hög trafiktäthet (-) 

   

9nJK|MG��
9LQGVW\UND��
9LQGULNWQLQJ�
 

Optimal (+) 
God (0) 
Tolerabel (0) 
Dålig (-) 

   

6LNWI|UKnOODQGH��
±�YlGHUOHN�RFK�
OMXV��

Optimal (+) 
God (0) 
Tolerabel (0) 
Dålig (-) 

   

)|
UK
nOO

DQ
GH
Q�S

n�S
ODW

VHQ
 

6LNWI|UKnOODQGH�
±�VN\PPDQGH�
REMHNW�
�

Öppet hav, inga 
störande objekt (+) 
Måttligt belastad 
farled (0) 
Skärgård, mycket 
trafik , hamnmiljö (-) 

   

 
�
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�
 

&RPPRQ�3HUIRUPDQFH�&RQGLWLRQV�±�)DUW\J�%HVlWWQLQJ�
�

&3&� 3DUDPHWUDU� 9lUGHULQJVQLYnHU
±�Inverkan på 
möjligheten att 
prestera kontrollerat 
framförande�

.RPPHQWDUHU� ,QIR�NlOOD 
Fartygsregistret, 
inspektion av 
fartyg, Intervju 
med besättning, 
osv…�

,QIR�NYDOLWHW�
Mycket 
tillförlitlig (+) 
Tillförlitlig (0) 
Mindre tillförlitlig 
(0) 
Ej tillförlitlig (-) 

)\VLVN�PLOM|  
 

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-) 

   

00,�±�
(QVNLOGD��
JUlQVVQLWW�

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0)  
Inadekvat (-) 

   

%U
\J
JD

QV�
XWI

RUP
QLQ

J�

00,�±�
NRPELQDWLRQHQ�
DY�JUlQVVQLWW�

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-) 

   

7LG�Sn�G\JQHW�
RFK�YHFNRGDJ 

Inom dygnrytm (+) 
Gränsfall (0) 
Utanför dygnsrytm (-) 

   

$QWDO�
VDPWLGLJD�PnO�

Färre än kapacitet (+) 
Matchar kapacitet (0) 
Fler än kapacitet (-) 

   

3V\NLVN�RFK�
I\VLVN�KlOVD�

God (0) 
Nedsatt (-) 

   

+DVWLJKHW�L�
I|UKnOODQGH�WLOO�
UnGDQGH�
RPVWlQGLJKHWHU�

Över (-) 
Samma (0) 
Under (+) 
Mycket under (+/-) 
 

   

)|
UX

WVl
WWQ

LQJ
DU�

EH
VlW

WQL
QJ

�

%HVlWWQLQJHQV��
RUJDQLVDWLRQHQV�
VDPPDQ�
VlWWQLQJ�RFK�
IXQNWLRQ�

Gemensamma 
erfarenheter (+) 
Tillräcklig  
bemanning (0) 
Underbemannat (-) 
Stark hierarki (-) 
Olika språk (-) 
Olika kulturella & 
sociala bakgrunder (-) 

   

(UIDUHQKHW 
 

Tillräcklig, mycket 
omfattande (+) 
Tillräcklig, men  
begränsad (0) 
Otillräcklig (-)�

   

(U
IDU

HQ
KH

W�R
FK
�XW

ELO
GQ

LQJ
�

%HVlWWQLQJHQV�
EHNDQWVNDS�
PHG�YDWWQHQ 

Passerar dagligen  
(+ /-) uttråkad 
Kört där många 
gånger förut (+) 
Kört där några gånger 
förut (0) 
Aldrig passerat 
tidigare (-) 
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%HVlWWQLQJHQV�
EHNDQWVNDS�
PHG�IDUW\JHW 

Tillräcklig,  
mycket omfattande (+) 
Tillräcklig, men 
begränsad (0) 
Otillräcklig (-) 

   

%HVlWWQLQJHQV�
XWELOGQLQJ��
�SURFHGXUHU��
I|UHVNULIWHU�
RVY���

Stödjande (+) 
Godkänd (0) 
Tolerabel (0) 
Inadekvat (-)�
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$33(1',;�(��/b1.1,1*60$//��
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$33(1',;�)��.200(17$5(5�7,//�/b1.1,1*60$//�

 


