
Kalmar Maritime Academy
Report, no. 1 

University of  Kalmar
Kalmar, Sweden, 2008

Arbetstider och  
arbetsvillkor ombord på  
tvånavigatörsfartyg  

FREDRIK HJORTH



 



 
 

Forskningsrapport inom projektet 

 

Säkerhetsorganisation, safety management,  

säkerhetsstyrning och sjösäkerhet 

 

 
 

Arbetstider och arbetsvillkor  
ombord på tvånavigatörsfartyg 
- En studie av fartyg i Östersjöfart med enbart  

befälhavare och endestyrman som nautisk kompetens ombord. 

 

Fredrik Hjorth 

Sjöfartshögskolan 

Kalmar

 

ISSN: 1654-935X 
ISBN: 978-91-85993-10-9 



 
 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ..................................................................................................................... 5 

Sammanfattning ....................................................................................................... 7 

Förord........................................................................................................................ 9 

Executive summary:............................................................................................... 11 

1 Inledning............................................................................................................... 25 

Syfte .................................................................................................................. 26 

Avgränsning ...................................................................................................... 26 

2 Metod och genomförande av studien ................................................................ 27 

Materialets form................................................................................................. 27 

Urval av fartyg ................................................................................................... 28 

Fartyg och trader ............................................................................................... 28 

Besättningar ...................................................................................................... 29 

Besök ombord ................................................................................................... 31 

Intervjuer ........................................................................................................... 31 

Intervjuernas genomförande och form............................................................... 32 

3 Tidigare forskning ............................................................................................... 33 

Fatigue .............................................................................................................. 33 

Vaktsystem........................................................................................................ 35 

Arbetstid – vilotid ............................................................................................... 38 

Sömn................................................................................................................. 39 

Olyckor och deras orsaker................................................................................. 40 

Karolinska Sleepiness Scale ............................................................................. 42 

4 Resultat och analys............................................................................................. 43 

Fartyg och olyckor ............................................................................................. 43 

Bemanning ........................................................................................................ 48 

Arbetsuppgifter – arbetstid ................................................................................ 51 

Vakthållning....................................................................................................... 63 

5 Slutdiskussion ..................................................................................................... 67 

6 Källförteckning .................................................................................................... 71 

 



4 
 

Figurförteckning 
Figur 1: Antal Svenskregistrerade torrlastfartyg 500 – 4500 bruttoton ......................... 44 

Figur 2: Antal svenskregistrerade handelsfartyg över 500 bruttoton ............................ 44 

Figur 3: Olyckor med Svenska handelsfartyg över 500 bruttoton.................................. 45 

Figur 4: Olyckor med Svenska handelsfartyg 500 – 4500 bruttoton ............................. 46 

Figur 5: Maskinhaverier med svenska fartyg över 500  bruttoton 1997 - 2006 ........... 47 

Figur 6 Grundstötningar med svenska fartyg över 500  bruttoton 1997 – 2006 .......... 47 

Figur 7: KSS värde under arbetstid – tisdag ..................................................................... 55 

Figur 8: KSS värde under arbetstid – onsdag................................................................... 55 

Figur 9: KSS värde under arbetstid – torsdag................................................................... 56 

Figur 10: KSS värde under arbetstid – fredag .................................................................. 56 

Figur 11: KSS värde under arbetstid – lördag................................................................... 57 

Figur 12: KSS värde under arbetstid – söndag................................................................. 57 

Figur 13: KSS värde under arbetstid – tisdag ................................................................... 60 

Figur 14: KSS värde under arbetstid – onsdag................................................................. 60 

Figur 15: KSS värde under arbetstid – torsdag ................................................................ 61 

Figur 16: KSS värde under arbetstid – fredag .................................................................. 61 

Figur 17: KSS värde under arbetstid – lördag................................................................... 61 

Figur 18: KSS värde under arbetstid – söndag................................................................. 62 

 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Besättning på de fartyg som ingår i huvudstudien........................................... 30 

Tabell 2: Genomförda intervjuer ombord och i land i studien......................................... 31 

Tabell 3: Vaktsystem till sjöss.............................................................................................. 35 

Tabell 4: 14 punkter att beakta vid konstruktion av att skiftsystem ............................... 37 

Tabell 5: Arbetsfördelning mellan befälhavare och styrman .......................................... 51 

Tabell 6: Arbetstid för styrman............................................................................................. 53 

Tabell 7: Arbetstid för befälhavare ...................................................................................... 58 

 

 

 

 



5 
 

Abstract 
The purpose of this study is to explore how maritime safety is affected by the work 

situation and work conditions onboard ships with small-sized/reduced crews. The 

study examines especially the master’s and the watch keeping officer’s situation 

focusing on their hours of work, shift work and fatigue. The study examines small-

sized ships engaged in coastal trade along the Baltic Sea coast. A combination of 

interviews and data regarding the hours or work of the crew and the trade pattern of 

the ship were collected in a series of onboard observations. The onboard studies 

consist totally of eleven ships of different nationality. These onboard observations 

aimed at understanding and explaining how the people/crew onboard experienced 

their work situation and work climate regarding hours of work and shift work. A few 

previous studies, (MAIB 2004, Lindquist 2003) have focused on investigating 

accidents on similar ships; other studies (Smith 2007, Lindquist 2005) have dealt with 

a general description of the situations onboard. However, no study has considered all 

the effects of hours or work length in light of the new safety regulations that have 

been in force since a few years. Neither are there studies on how a crew-size 

reduction influences the hours of work length for the crew onboard. This study shows 

that the master’s and the watch keeping officer’s hours of work length has escalated 

so that an excess work-time of 91 hours per week was not uncommon. This results in 

a breach of regulations regarding hours of work and rest period. The study also 

reveals that the crew often feel that they have to re arrange their working time logs to 

show that they comply with the regulations. Moreover, the crew feel that this is 

common knowledge amongst flag state- and port state controls but that it is a 

problem too hot to handle for the national maritime administrations. Due to the 

diversity in the trade patterns of different ships, as well as the diversity in the size of 

shipping companies, there are several possible very different solutions to these 

problems. One solution could be to increase the crew size to meet the demands, of 

the new regulations. Another one is to move work tasks from the ship to the shore. 

However, what cannot be accomplished by moving work tasks are the problems 

related to continuous shift work and long night shifts, which could lead to serious 

health problems for the people involved.  

Keywords: maritime safety, shift work, two navigator ship, two watch system, hours 

of work,  
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport syftar till att undersöka hur sjösäkerhet påverkas av 

arbetssituation och arbetsförhållanden ombord på fartyg med liten besättning. 

Studien undersöker speciellt befälhavarens och styrmannens situation med fokus på 

deras arbetstider, skiftarbete och fatigue. Undersökningen fokuserar på mindre fartyg 

engagerade i kusttrafik i Östersjöområdet. En kombination av intervjuer och data 

rörande arbetstider för besättningarna samlades in i en serie observationer ombord i 

fartyg. Totalt omfattar ombord besöken elva fartyg med skiftande flaggstats 

tillhörighet. Studierna ombord syftade till att förstå och förklara hur besättningarna 

upplever sin arbetssituation och sitt arbetsklimat med fokus på arbetstid och 

skiftarbete. Det finns ett fåtal studier (MAIB 2004, Lindquist 2003) som genomförts 

före den föreliggande men dessa har fokuserat på olyckor på aktuella fartyg, vidare 

finns ett fåtal andra studier (Smith 2007, Lindquist 2005) som syftat till att undersöka 

likartade frågor som föreliggande studie. Likväl har ingen studie tagit i beaktande alla 

aspekter på arbetstidens längd med fokus på de nya regler som tillkommit de 

senaste åren. Samt hur nedskärning av besättningsstorlek påverkat arbetstidens 

längd för besättningarna ombord. Föreliggande studie visar att befälhavarens och 

styrmannens arbetstid har eskalerat och arbetstider överstigande 91 timmar per 

vecka är vanligt förekommande. Vilket resulterar i brott mot vilotidsregler, både 

nationella som internationella. Studien visar också att besättningarna ofta finner det 

nödvändigt att justera vilotidsjournaler för att uppfylla reglerna. Dessutom upplever 

besättningarna att detta är ett välkänt fenomen hos hamnstats― och 

flaggstatsinspektörer. Men att detta blundas för av inspektörerna eftersom frågan är 

för kontroversiell att rapportera. På grund av de olika förutsättningar som finns inom 

sjöfarten, beroende på trader, antal hamnbesök och storlek på rederier m.m. så finns 

det flera olika lösningar på problemet. En lösning kan vara att öka 

besättningsnumerären ombord för att möta de krav som regelverket ställer. En annan 

att flytta arbetsuppgifter från fartyg till land. Dock kan en lösning av att flytta 

arbetsuppgifter från fartyg till land inte lösa problemen relaterade till kontinuerligt 

skiftarbete och långa nattskift, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem för de 

involverade individerna.  

Nyckelord: arbetstider, sjösäkerhet, skiftarbete, tvånavigatörsfartyg, tvåvaktssystem, 

vakthållning 
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Förord 
Föreliggande rapport är resultatet av en studie som genomfördes sommaren och 

hösten 2007. Studien genomfördes på uppdrag av Sjösäkerhetsdirektör Johan 

Fransson, (Sjöfartsinspektionen), vd Christer Lindvall (SFBF1, IFSMA2) och 

genomfördes av Fredrik Hjorth och Andreas Åsenholm. Både Fredrik och Andreas är 

anställda på Sjöfartshögskolan i Kalmar, Fredrik som Universitetsadjunkt och 

forskarstuderande och Andreas som Forskningssekreterare. 

 Rapporten är en delrapport i projektet ”Säkerhetsorganisation, safety 

management, säkerhetsstyrning och sjösäkerhet” där ytterligare två studier 

genomförs. Projektet leds av Professor Göran Jense och finansieras av Vinnova, 

Sjöfartsverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. I projektet har hittills en rapport 

utkommit, ”ISM – koden, Problemet är att hålla dokumenten levande – En studie av 

svensk passagerarfart i internationell trafik” av Göran Jense.3 

 Till projektet finns en referensgrupp bestående av Johan Fransson 

(Sjöfartsinspektionen), Christer Lindvall (SFBF, IFSMA), Mikael Huss 

(Sjöbefälsförbundet), Pär Ekberg (Vinnova), Christer Nordling (Stiftelsen Sveriges 

Sjömanshus), Per Marzelius (Sveriges Redareförening) samt Christer Bergqvist och 

Jan Snöberg (Sjöfartshögskolan, Kalmar).  

 Ett tack ska speciellt riktas till de besättningar och enskilda 

besättningsmedlemmar som deltagit i studien. Utan deras välvilliga inställning hade 

arbetet inte kunnat utföras på ett så pass smidigt sätt.  

 

Kalmar, 26 februari 2008 

                                                 
1 Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) www.sfbf.se 
2 International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSM) www.ifsma.org 
3 Jense (2007) 
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Executive summary:  

 
Hours of work and work conditions onboard two-navigator ships 
This document is an English summary of the report, “Hours of work and work 

conditions onboard two-navigator ships; A study of vessels trading the Baltic Sea with 

only a master and one officer as nautical competence onboard”. The full report is only 

available in Swedish.  

 

 

Introduction 
In the early stages of the morning 25th of April at 05:30, the Swedish cargoship M/S Tinto was 

northbound and the Danish cargoship M/S Marina S was southbound in the area west of the 

island Gotland in the Baltic Sea. Onboard each vessels was a sole watchkeeping officer in 

charge of the navigational watch. Both were present on the bridge and none of the ships had 

an assigned look-out. Visibility was very poor and restricted and both navigators had been 

working since midnight. Onboard M/S Marina S, M/S Tinto was seen on the radar screen (PPI) 

when she was approximately 5.5 Nm away, but they choose to wait for further actions until the 

vessel was sighted visually. At the visual sighting M/S Marina S carried out an evasive 

manoeuvre but their efforts were not enough to secure a safe passage. Onboard M/S Tinto 

they did not see M/S Marina S at all before the collision occurred. According to the report of 

the accident investigation it could not be disregarded that the watchkeeping officer onboard 

M/S Tinto had fallen asleep for a short while prior to the collision, and therefore did not notice 

M/S Marina S presence at all. M/S Marina – S sank but the crew of four was rescued by M/S 

Tinto.  

 

The above extract from the joint Swedish and Danish Accident Investigation Boards 

indicates one of the most significant problems regarding this type and size of vessels 

that this research-team has studied. A sole watchkeeping officer on the bridge falls 

asleep and an incident or accident occurs. This type of incident is not very unfamiliar 

or uncommon. Fortunately, due to different circumstances it doesn’t result in an 

accident or a disaster.  
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The purpose of this study is to explore how maritime safety is affected by the working 

situation and working conditions onboard vessels with small or reduced crew. In 

focus is especially the situation onboard smaller vessel with only two navigating 

officers onboard. This study is not a study on fatigue, but should be seen as a 

complement to such studies. The report aims to highlight some of the problems that 

could arise onboard a vessel with only a master and one deck officer.  

 

Exactly how legislation, regulations and guiding principles affect working conditions 

and working time onboard such ships are not always very easy to interpret. It is 

therefore important to have a discussion on how these factors affect personnel 

working onboard. It could be the fact that maritime safety and safety onboard is 

affected negatively and contradicts what was the objective and purpose with the 

introduction of the requirements. This is especially important for smaller vessels with 

a very limited number of crewmembers, where the enforcement of new requirements 

such as the ISM-Code, ISPS-Code and several other safety and security systems 

may heavily have affected the workload of the crews. The workload may have 

escalated and negatively affected the total safety and security of the crew, the 

environment, the cargo and the ship.  

 

 

Purpose 
The purpose was to illustrate the working situation onboard vessels trading with small 

crews. By “small crews” is meant vessels operating with a total number of about five 

persons and especially only two designated watchkeeping officers. With “work 

situation” we refer to working hours, resting hours, work load and work tasks 

including watchkeeping.  
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Methodology 
The study is based on the acquisitions and interpretation on both primary and 

secondary data. The central data are in the form of interviews. The study was divided 

into three different studies comprising eleven vessels in total. In the main study three 

different vessels were called upon and extensive interviews were carried out with the 

crews and representatives from the office ashore. During the visits onboard, data of 

the vessels trading patterns and work time schedules were also collected.  

 

A second study concentrated on land-based interviews with masters and officers with 

experience from this type of vessels. In these interviews, data were also collected 

related to their experience of working hours and working conditions onboard.  

 

Thirdly, a validating study was conducted onboard vessels in port. This validating 

study was carried out by another person than the others, who did the previous two 

studies. The two first mentioned studies were conducted on Swedish flagged vessels; 

the validating study was conducted onboard vessels sailing under different other 

flags.  

 

The material collected is in mainly of a qualitative form. We aimed to describe, 

understand and explain a phenomenon instead of statistically show an occurrence. A 

certain amount of quantitative material is also present in the study e.g. working hours 

journals, vessel’s log and accident statistics. Our aim has been to show as wide as 

possible a sample of representative material, so our conclusions can be applicable to 

a larger amount of vessels than those included in the study.  

 

The vessels in the study were carefully selected to provide a holistic picture of the 

situation for this type of vessels. The vessels comprised of different types of vessels, 

with very different trading patterns. This included vessels with fixed ports, in a 

scheduled trade between two different ports and also vessels used on the spot 

market with new ports for each journey. The connection between those vessels was 

that they all had only two navigating officers onboard, sharing the watchkeeping 

duties for the entire 24-hour period.  
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Thirty-one interviews were conducted, see Table 1. Some of the interviewees have 

been interviewed at two separate occasions. They are, however reported as one in 

the study.   

 

 

Table 1: Number of interviews in the study 

Interview onboard Interview in shore-based 
organisations 

Shore-based 
interview 

Validating 
study 

Master 

Officer 

AB/Ships cook 

AB/Engine 

AB/Deck 

Chief 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

Maritime Administration

Company staff onshore 

Union representatives 

 

2 

5 

2 

 

Master 

Officer 

2 

2 

Master 

Officer 

4 

1 

 13  9  4 5

Total number of interviews:  31

 

 

The interviews have throughout the study, been carried out in a similar manner. They 

have been thematic and semi-structured. The themes that have been dealt with are 

the working situation, hours of work, working conditions, safety onboard and also the 

relations with the company ashore and/ or the vessel at sea.  
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Research results 
Manning 
The vessels that were visited had a sufficient number of qualified personnel onboard 

according with the Safe Manning Certificate (IMO) issued by their national maritime 

administrations. For the Swedish flagged vessels the normal time of duty onboard 

was four weeks and four weeks off duty ashore. During winter and summer the length 

of the relieving system was adjusted seasonally to the climate, with shorter time 

onboard in the winter and longer in the summer. One of the main problems for the 

smaller vessels is to recruit new personnel. Mainly due to the small manning and the 

high workload that they are exposed to, there is not enough time to enable a newly 

recruited crewmember to get the necessary time to get introduced to his or her work 

tasks. The new crewmember is directly in need to know his or her responsibilities and 

what is expected of him or her. There is not any time for any form of “on the job 

training”. The time and actions required in the Safety Management System (SMS) 

regarding familiarization to the new crewmembers is done in a swift and short space 

of time. During that short space of time there is only sufficient time for information 

about the safety equipment and not about work tasks or responsibilities. Without the 

experience from similar vessels it will take a long time for a new crewmember to be 

able to work independently. An inexperienced recruit will probably also be more 

vulnerable to accidents during work time. Due to the limited number of crew, solitary 

work is carried out on a regularly basis and often during darkness on wet and slippery 

surfaces and in bad weather conditions. 

 

 

Work tasks – hours of work 
The work tasks onboard are similar between those vessels visited, with an amount of 

tasks divided between the master and the officer. Normally, the most important 

difference between the masters´ and the officers´ work tasks are where and when 

they are possible to accomplish. The master generally has more administrative tasks 

that are not dependant on time and place, i.e. the master can do his work when he 

finds the necessary time and has a computer to work with, normally in the ship’s 

office or on the bridge. (Being occupied by something else during bridgewatch, while 

navigating the ship, is not in compliance with the regulations.) The work tasks of the 
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deck officer are more dependent on place and time, especially work tasks related to 

loading and unloading; shifting of ballast, drills and maintaining safety equipment and 

engines, voyage planning etc.  

 

The main problem relating to hours of work onboard these smaller vessels are the 

problems related to register hours of work in the journals. Often the hours of work are 

registered once a week. This means that the person recording it does not fully 

remember how he or she has been working the last week or they are registered with 

the template as pattern. The hours of work tables that are presented in the report are 

based on three main parts, (1) hours of work journals, (2) ship’s log and (3) 

interviews. One example on the above mentioned problem is that we found that 

during a mooring situation in port, according to the hours of work journals, only two 

crewmembers were at work.  

“I once tried to fill in my real working hours and when I had done that, when 

presenting my hours of work journal to the master, he responded: “My God! 

You can’t fill it in like that, then we will never fulfil the regulations, I will never 

sign that journal.” So after that I only filled in my hours of work according to the 

template and according to the regulations,” (Ships officer). 

 

Hours of work onboard the vessels vary depending on the trading pattern and the 

type of cargo carried. A vital factor here is the number of port calls. One of the visited 

vessels was in port every day or every other day. The table shown below is from one 

of the visited vessels. Here it is vital to bear in mind that we found similar hours of 

work on all of the visited ships.  
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Table 2: Hours of work for a ships officer 

Weekday Hours of 
work 

Hours of 
work 

Rest time Remarks 

Monday 07:00 – 18:00 11 13 Discharging  

07:00 – 14:30.  

Departure 15:30 

Tuesday 00:00 – 04:00 

07:30 – 10:00 

12.00 – 18:00 

22:00 – 23:30

14 10 Arrival 03:30,  

Loading  

07:30 – 21:00,  

Departure 22:00 

Wednesday 00:00 – 06:00 

10:00 – 19:00

15 9 Arrival 10:00 

Discharging 

10:30 – 18:00, 

Departure 18:30 

Thursday 00:00 – 07:00 

12:00 – 18:00 

21:30 – 22:00

14,5 9,5 Arrival 06:00,  

Loading  

06:30 – 21:00,  

Departure 21:30 

Friday 00:00 – 06:00 

09:00 – 10:00 

12:00 – 19:00

14 10 Arrival 09:00,  

Discharging 

09:30 – 18:00,  

Departure 18:30 

Saturday 00:00 – 06:30 

11:00 – 18:00 

21:00 – 22:00

14,5 9,5 Arrival 06:00,  

Loading  

06:30 – 20:30, 

Departure 21:30 

Sunday 00:00 – 06:00 

08:00 – 09:30 

12:00 – 18:00

13,5 10,5 Arrival 08:30,  

Discharging 

09:00 – 16:30 

Departure 17:00 

Total  96,5 71,5  
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The total rest time for the officer is 71.5 hours, which is well below ILO requirements 

of at least 77 hours of rest time in a seven day period and at least 10 hours of rest 

per 24 hours period. It is also notable that during three days of a particular week the 

rest hours were below 10 hours, but most remarkable is that on one of these seven 

days; only one of the rest periods is more than 6 hours in total. The rest periods on 

the other days are divided by arrivals, departures, unloading and loading. Especially 

the Tuesday and the night between Tuesday and Wednesday are very demanding 

for the ship’s officer, with a late departure Tuesday evening and a normal 

bridgewatch between midnight and six o’ clock in the morning.  

“It is the constant rush in and out of ports which makes sleep periods very 

disturbed and divided. Due to the fact that we are only five or six men, all 

hands are needed for arrival and departure operations because of safety 

reasons. At the same time the sleep gets disturbed occasionally. It is fortunate 

that we already have been in most of the ports and have carried out similar 

trips before, so the voyage planning is already done in the computer,” (Ship’s 

officer). 
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The same week for the master is shown in Table 3.  

Table 3: Hours of work for a master 

Weekday Hours of work Hours of 
work 

Rest time Remarks 

Monday 08:00 – 12:00 

15:00 – 16:00 

18:00 – 24:00 

11 13 Discharging 07:00 

– 14:30.  

Departure 15:30 

Tuesday 02:30 – 04:00 

08:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

11,5 12,5 Arrival 03:30,  

Loading 07:30 – 

21:00,  

Departure 22:00 

Wednesday 06:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

12 12 Arrival 10:00 

Discharging 10:30 

– 18:00, 

Departure 18:30 

Thursday 05:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

13 11 Arrival 06:00,  

Loading 06:30 – 

21:00,  

Departure 21:30 

Friday 06:00 – 12:00 

17:30 – 24:00 

12,5 11,5 Arrival 09:00,  

Discharging 09:30 

– 18:00,  

Departure 18:30 

Saturday 05:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

13 11 Arrival 06:00,  

Loading 06:30 – 

20:30, 

Departure 21:30 

Sunday 06:00 – 12:00 

16:00 – 24:00 

14 10 Arrival 08:30,  

Discharging 09:00 

– 16:30 

Departure 17:00 

Total  87 81  

 



20 
 

The hours of work and rest hours of the master complies with the regulations both 

per 24-hour period and for the whole seven days period. One of the main causes for 

this difference between the master and the officer is the divergence in work tasks. 

Several of the masters admitted that they do most of their administrative tasks during 

their bridge watch. If the administrative tasks were to be done outside bridge 

watchkeeping hours, approximately 1 – 2 hours per day should be added to the 

master’s hours of work.  

“I do my paperwork during watchkeeping on the bridge. I know that this does 

not fulfil the regulations but what am I to do? Otherwise, I would be sitting with 

administrative matters both before and after my watch. Something I can’t do if 

I want to be fit for duty when I take over the next coming watch. The 

paperwork has increased very much during recent years. Sometimes it doesn’t 

feel that the new requirements actually makes sense or enhances the safety 

issues. It is more a question of keeping our and the company’s back clear. But 

sometimes I have a bad conscious about how much the chief officer has to 

work. He has definitely the toughest position onboard and if he doesn’t 

complain, no one else should do it either,” (Master).  

 

One important factor concerning hours of work and working tasks between master 

and officer is the level of co-operation. That is something the EU BEST (1998:8) 

“Report on continuous shift work” emphasises, the need for flexibility when designing 

and implementing a shift work schedule. The main problem related to flexibility is the 

problem about and regarding regulations of working time. There is no way of 

regulating how flexible the master and the officer should be working on the ship. In 

the end it is up to the persons involved in the shift work that have to define how 

flexible they want to be. But inflexibility does cause problems, especially for the 

officers.  

“With the master currently onboard there isn’t a problem; we co-operate very 

well and don’t protect ones domain at all. But the other master is more ‘old 

fashioned school’. He does his job and I do mine with very little co-operation 

between us. That means that I have to chase around a lot and my sleep gets 

disturbed at all time,” (Ships officer).  
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The results collected in the main part of this study were in general in line with those 

collected in the validating study. There is a difference regarding Port State Control 

and when the master has ownership interest in the vessel. We received information 

regarding Port State Controls where masters had tried to convince the Port State 

Control inspector to put a note into the protocol that they could not comply with the 

ILO and STCW regarding hours of rest. The response from the inspector was 

negative in the sense that he did not feel the need to put that into the protocol. Since 

it was not meaningful, depending on the lack of consequences or he argued that he 

did take a risk if inserting it in the protocol.  

“There is no new information on how much we work; I tried once to convince a 

Port State inspector to put a note in his protocol how much we actually do 

work. But he refused, he didn’t “dare doing it” and “not deemed it meaningful” 

as he stated, (Master).  

 

 

Watchkeeping 
The visited vessel had the same routines regarding lookouts; there were almost no 

lookout at all on the bridge at any time. The watchkeeping officer was alone on the 

bridge for the entire 24-hour period. Lookout as mentioned above was used rarely 

and it was shown in the interviews that it was not a problem related to not knowing 

the regulations. It was more of a practical matter regarding the work onboard related 

to the small crews. This was especially evident on vessels that did not have a 

designated cook but instead had an assigned AB who was a combined ship’s cook 

and an AB.  

“What should I do with a lookout on the bridge? He just sits there. It is better if 

he can be out on deck doing a proper work and have the possibility to sleep all 

night. We also have many arrivals and departures and overtime isn’t on the 

agenda. We have done it this way in all my vessels. Sure we discussed before 

your arrival if we were to put a lookout on watch. But considering the limited 

number of ABs that we have we wouldn’t even get food if they were to do 

lookout duty as well as their normal tasks,” (Master).  

 

The STCW also stipulates the division of responsibilities between the master and the 

officer regarding watchkeeping. In STCW Section A-VIII Part 3 no. 40 there are nine 
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clear situations where the officer needs to inform the master. Something that is not 

done according to our interviews, because if the officer calls the master during his off-

duty watch and disturbs his sleep, the master would not be fit for duty when his watch 

begins. Another vital part is the general practice and procedure of doing other tasks 

during the navigational watch than navigating the vessel.  

“It has never happened that I have called the master on my watch. Even if I 

should have needed it on some occasions, it would have been practically 

impossible. If I disturb the master during his sleep, who is then going to take 

over when I need some rest?” (Ship’s officer) 

 

 

Conclusions 
One of the main problems highlighted in the report regards hours of work for 

watchkeeping officers. Hours of work of more than 91 hours a week (ILO limit) is not 

uncommon and there is also data showing hours of work up to 100 hours a week. 

Also one problem is the data showing the hours of work journals that wasn’t 

registered in accordance with the actual working time. Instead they were recorded in 

a standardised way to comply with the regulations. It is not very easy to solve this 

problem, but there are a few possible solutions. One solution would be to shift work 

tasks to shore-based personnel, but the main problem related to this solution is that it 

might have a negative effect on the job satisfaction onboard and it does not solve the 

issue of watchkeeping. There are other solutions but they involve either increasing 

the number of crewmembers onboard or shifting the composition of the crew. Another 

solution is to replace one AB with a second deck officer. That would mean that the 

master and officer’s workload will decrease and the situation is simplified. But on the 

other hand, with one AB less, the work situation for the remaining ABs would 

deteriorate.  

 

According to Alain-Michel Chauvel one of the main tasks with ISM for a shipping 

company is; “to identify these risks and take them into account in its improvement 

programme for safety and environmental protection,”  (Chauvel, 1997:14). Fatigue 

and a lack of proper sleep is one of the prominent risks onboard small vessels with 

limited sized crews. But neither of the vessel’s SMS made any references to the risk 

of hours of work length and how it affects the individual. Nor was any reference made 
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to how tight time schedules with frequent ports of calls severely could shorten the 

sleep periods. The work with ISM in the companies should prevent the risk, not just 

cure the symptoms.  

 

It could be discussed as to whether we have enough data and material to back up 

our claims of escalated work time length and deteriorated working conditions 

onboard. This would depend on how the study was planned and conducted. 

Nevertheless, with the methodology of this study we argue that we do have enough 

data behind our claims. If you also consider other studies (MAIB 2004, Smith 2007, 

and Lindquist 2005) carried out in this subject we claim that all data points in the 

same direction, regarding the problems with watchkeeping, length of hours of work 

and working conditions onboard.  
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1 Inledning 
Kollision mellan torrlastfartygen Tinto och Marina – S 
Tidigt på morgonen kl. 05:30 var Tinto på nordgående och Marina – S på sydgående i 

området väster om Gotland i Östersjön. Ombord på bägge fartygen var det en ensam 

vakthavande styrman som framförde fartyget. Båda befann sig på bryggan och inget av 

fartygen hade någon dedikerad utkik på bryggan. Samtidigt var sikten vid tidpunkten starkt 

begränsad. De bägge vakthavandebefälen hade arbetat sedan midnatt. Ombord på Marina – 

S upptäcktes Tinto via radar på ett avstånd av 5,5 M men avvaktade med att göra något. När 

fartyget sågs för blotta ögat utfördes en undanmanöver, men Marina – S kunde inte ensam 

undvika kollision. Ombord på Tinto upptäckte man Marina – S först i samband med att 

kollisionen skedde. Enligt haverikommissionen är det inte uteslutet att vakthavandebefälet på 

Tinto en kort stund hade somnat på bryggan och därför inte upptäckt Marina – S. Marina – S 

sjönk men besättningen på fyra man kunde räddas över till Tinto.4  
 

Utdraget ovan från Svenska haverikommissionens olycksrapport visar på ett av de 

tydligaste problemen som finns ombord på de fartyg denna undersökning studerat. 

Ett ensamt, uttröttat vakthavandebefäl på bryggan, vilken kan drabbas av mikrosömn 

som sedan resulterar i en olycka. Det sannolika är att situationen inte är speciellt 

unik, men att den vanligtvis inte leder det till en kollision eller grundstötning. Eftersom 

det ska till flera steg i en olyckskedja för ett så dramatiskt slutförlopp enligt ovan.  

 Denna rapport syftar till att belysa problem och synpunkter, som de 

ombordanställda har på situationen ombord. I fokus ligger härvid situationen för 

mindre fartyg med enbart två navigatörer ombord. Studien är inte en fatiguestudie 

utan ska ses som ett komplement till sådana. Rapporten vill belysa de problem som 

kan uppstå på ett fartyg med två navigatörer ombord, där kan fatigue vara ett av flera 

problem. Rapporten berör inte enbart vaktgången på bryggan, även om detta är den 

enskilt största delen av befälhavarens och styrmans arbetsuppgifter.  

 Exakt hur regler, förordningar, riktlinjer och principer påverkar arbetsförhållandena 

och arbetstiderna ombord på ett fartyg är inte alltid enkelt att uttyda. Det är därför 

viktigt att diskutera hur dessa påverkar dem som arbetar ombord. Vilka svåra 

situationer regler skapar när de ska efterlevas ombord eller exempelvis när nya 

regler tillkommit, som allvarligt påverkar arbetssituationen ombord genom mer och 

mer administrativa arbetsuppgifter. Det kan vara så att sjösäkerhet och säkerhet i 

arbetet ombord sätts ur spel när avsikten troligen varit den omvända. Främst gäller 
                                                 
4 SHK, 2007 referat av sammanfattning, s. 5. 
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det för små fartyg med ytterst begränsade besättningar som ISM5, ISPS6 och andra 

säkerhetssystem inverkar på besättningarnas arbetsbelastning och därigenom på 

säkerheten.  

 Säker sjöfart har diskuterats länge och beroende på vem det är som diskuterar 

ser argumenten olika ut. Fartygsägare och redare menar att eftersom det inte sker 

några olyckor eller om antalet olyckor är relativt få, så är sjöfarten säker. Andra 

menar att sjöfarten oavsett antalet olyckor inte kan anses som säker, eftersom 

säkerhet inte enbart går att mäta i antalet olyckor. Båda argumenten verkar hållbara, 

men statistiken visar att risken att skadas i arbetet är närmare dubbelt så stor för en 

anställd till sjöss som för en anställd i land, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.7 

Svensk olycksstatistik visar också att antalet fartygsolyckor legat relativt konstant 

under de senaste tio åren, trots att antalet fartyg som trafikerar svenska farvatten 

ökat.8 Men ett problem som dock inte visar sig i statistiken är hur personalens 

välbefinnande och hälsa långsiktigt påverkas av att kroppen utsätts för varierad 

arbetsbelastning genom skiftarbete och oregelbundna arbetstider.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa arbetssituationen ombord på fartyg som seglar med 

en liten besättning. Med liten besättning avses här ca fem man och med endast två 

vaktgående fartygsbefäl ombord. Framför allt är det navigatörernas situation, 

befälhavarens och styrmans, som fokuseras. Med arbetssituation avses arbetstid, 

vilotid, arbetsuppgifter samt i viss mån vakttjänst.  

 

Avgränsning 

Rapporten studerar inte tekniska lösningar ombord på fartygen. Inte heller hur teknik 

skulle kunna förenkla, eller försvåra, situationen ombord för besättningarna.  

 

                                                 
5 ISM – “the International Safety Management Code” IMO Resolution A. 741 (18) 
6 ISPS – “the International Ship and Port Facility Security Code” International Convention for the Safety of Life 
at Sea (SOLAS), (1974) Kap. XI 
7 Sjöfartsverket, 2006, s. 5. 
8 www.helcom.fi, 2007-10-15. 
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2 Metod och genomförande av studien 
Materialet som studien bygger på innehåller både sekundär- som primärdata. 

Tyngdpunkten ligger på primärdata i intervjuform. Sekundärmaterial är 

bakgrundsdata om fartyg och rederier, olycksstatistik samt tidigare forskning om 

fatigue, skiftarbete och sömn. Intervjuer har genomförts med ombordpersonal men 

också med personal i land i skiftande organisationer och arbeten. 

 Fältarbetet har skett juni – december 2007, och genomförts som ombordbesök på 

fartyg, besök och intervjuer på rederikontor, fackförbund m.m. Komplettering av 

material har skett under oktober genom landbaserade intervjuer med befälhavare och 

styrmän, som arbetar eller har arbetet ombord på två nautiker fartyg.  

 Utöver huvudstudien har även en validerandestudie utförts. Den har utförts för att 

validera de resultat som insamlats i huvudstudien. I den validerandestudien har totalt 

fem intervjuer genomförts på fem olika fartyg. Intervjuerna har genomförts genom 

besök ombord när fartygen legat till kaj. Totalt ingår 31 intervjuer i studien. 

 

 

Materialets form 

De data som samlats in är i huvudsak av kvalitativ form. Det syftar till att beskriva, 

förstå och förklara fenomen istället för att statistiskt visa en viss företeelse. Till viss 

del återfinns dock även kvantitativa data i studien. Då i form av insamlade 

arbetstidsjournaler, skeppsdagböcker och olycksstatistik. Men underlaget för dessa 

är för litet för att kunna dra långtgående slutsatser från materialet. Syftet har hela 

tiden varit att visa hur det kan vara ombord på de aktuella fartygen. Varje fartyg är 

givetvis unikt beroende på typ, antalet hamnanlöp, storlek på besättning samt typ av 

last.  

 Viljan har varit att skapa ett så representativt underlag som möjligt. Detta för att 

slutsatserna vi drar ska vara applicerbara på ett större urval än det som återfinns i 

studien.  
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Urval av fartyg 

Uppdraget som gavs för studien var att studera ombordsituationen på fartyg, som har 

två navigatörer som enda kompetens för framförande av fartyget. Detta har styrt 

urvalet då antalet fartyg med den bemanningen i Svenska handelsflottan är 

begränsat. Målet med urvalet har varit att täcka in en så stor del som möjligt av de 

olika varianter av fartyg och trader som dessa går på.  

 Fartygen som besökts har både gått på en fast trad mellan två hamnar men också 

utgjorts av fartyg som gått på spottmarknaden, dvs. inte haft fasta hamnar att besöka 

utan seglat där last funnits. Fartygens besättningar har också haft olika deltagande i 

lastnings- och lossningsoperationerna. Vissa fartygsbesättningar har inte haft med 

lossning eller lastning att göra och har seglat med samma sorts last återkommande. 

Andra fartyg har varierande typ av last vid varje resa, vilket medför ett stort arbete 

med förberedelser och efterarbeten för besättningarna. Urvalet av fartyg har syftat till 

att ge en bred bild av problematiken som kan finnas på denna typ av fartyg.  

 Totalt för studien ingår 11 olika fartyg som underlag. Tre fartyg har besökts 

ombord i huvudstudien, tre fartyg representeras av de fyra landintervjuer som 

genomförts med ombordanställda samt fem fartyg har besökts i den validerande 

studien. De sex fartyg som omfattats av huvudstudien har alla haft svenskflagg 

medan de fem fartyg som ingått i den validerande studien har haft skiftande flagg.  

 Gemensamt för samtliga fartyg som ingår i studien är att de har befälhavare och 

styrman som enda nautiska kompetens. Även trade för fartygen är likvärdiga, då de 

är sysselsatta i kustnära fart med upp till två dygn mellan hamnbesök som maximalt.  

 

 

Fartyg och trader 

Ett av de studerade fartygen utgörs av ett fartyg som går på fast trad mellan två 

hamnar med samma typ av last varje resa. Fartyget gör varje enkelresa på lite mer 

än två dygn följt av en liggetid i hamn på knappt en dag.  

 Det andra fartyget i studien går i fast charter men mellan olika hamnar för varje 

resa. Resorna mellan hamnarna varierar från ett par timmar till upp till ett par dygn. 

Fartyget går mestadels med likartad last och är specialbyggt för enkel lasthantering, 

vilket innebär ett minimum av arbete för besättningen vid lastning och lossning.  
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 Det tredje studerande fartyget är ett specialfartyg som utgör ett undantag i storlek 

mot de andra två. Fartyget har en stor lastlåda men är konstruerat och bemannat på 

ett speciellt sätt, vilket gör att det passar in i studien. Fartyget fraktar likartad last 

varje resa, vilket medför att trots att fartyget har en stor lastlåda blir det förhållandevis 

smidigt att arbeta med. Resornas längd varierar mellan någon dag till ett par dagar.  

 De fartyg som ingår i den validerande studien utgörs av fartyg som uteslutande 

går i ströfart med olika hamnar beroende på var last finns bokad. Dessa fartygs resor 

var längre än de tre svenska fartyg som besöktes och utgjordes också av flera olika 

hamnar än vad de svenska fartygen besökte.  

 

Besättningar 

Storleken på besättningarna på fartygen är olika. Som minst har det varit fem 

personer till som mest sju personer. Detta gäller ordinarie besättning, men då studien 

till stor del utförts under sommarmånaderna och det då utförs mer underhållsarbeten, 

har det på ett par av fartygen funnits extrapersonal ombord. För en fullständig bild av 

storleken och uppdelningen på den ordinariebesättningen se tabell 1.  

 Gemensamt för alla fartyg är att besättningen utgörs av en befälhavare och en 

styrman, som enda nautiska kompetens för framförande av fartygen. Därutöver har 

besättningarna varierat beroende på fartyg. Normalt har bemanningen för fartygen 

utgjorts av två till tre matroser som beroende på övrig besättning haft olika 

arbetsuppgifter. I två av fartygen har en av matroserna också tjänstgjort som 

fartygets kock, och därigenom ansvarat för mathållningen ombord. Endast ett av 

fartygen hade en renodlad kocktjänst ombord. För två av fartygen har även en av 

matroserna utgjort fartygets maskinansvarige, vilket innebär ansvar för 

framdrivningsmaskineriet och övrigt maskineri på fartygen. Endast ett av fartygen 

hade mönstrad maskinpersonal ombord.  

 Nationaliteten på besättningarna skiftade efter vilken flagg det var på fartygen. På 

de svenskflaggade fartygen utgjordes besättningarna i huvudsak av personer med 

svensk nationalitet, men även av besättningsmedlemmar av Polsknationalitet. På de 

fartyg med annan flagg skiftade nationaliteten på besättningarna rejält. De utgjordes 

av personer med rysk-, lettisk-, tysk-, finländsk-, ukrainsk-, filippinsk- och 

portugisisknationalitet. En tydlig bild av hur internationell även kustsjöfarten i 

Östersjön är.  
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Tabell 1: Besättning på de fartyg som ingår i studien  
Fartyg A Fartyg B Fartyg C  Fartyg D 

Flagg: Svensk Flagg: Svensk Flagg: Svensk Flagg:  

Antigua & Barbados 

Safe manning 

certificate:  

5 personer 

6 personer 7 personer 7 personer 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros – däck 

Matros – kock 

Matros – maskin 

Befälselev 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros – däck 

Matros – däck 

Matros – maskin 

Kock 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros – däck 

Matros – kock 

Tekniskchef 

1:e fartygsingenjör 

Motorman 

Befälselev 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros – däck 

Matros – däck 

Matros – kock 

Tekniskchef 

Motorman 

Totalt: 6 personer Totalt: 6 personer Totalt: 8 personer Totalt: 7 personer 

    

Fartyg E  Fartyg F Fartyg G Fartyg H 

Flagg: Finland Flagg:  

Antigua & Barbados 

Flagg: Tyskland Flagg: Gibraltar 

Safe manning 

certificate:  

6 personer 

7 personer 5 personer 6 personer 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros 

Matros 

Matros – maskin 

Kock 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros 

Matros 

Matros 

Tekniskchef 

Kock 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros – däck 

Matros – kock 

Matros - maskin 

Befälhavare 

Endestyrman 

Matros 

Matros 

Matros 

Kock 

Befälselev 

Totalt: 6 personer Totalt: 7 personer Totalt: 5 personer Totalt: 7 personer 
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Besök ombord 

Besöken ombord har varierat i längd beroende på fartygets trad. Som längst har 

besöket i huvudstudien varat i knappt fyra dygn och som minst i tolv timmar. 

Skillnaden är avhängig av hur tillgängliga fartygen varit beroende på dessas 

hamnanlöp, men också på antalet hyttplatser ombord. Den validerande studien som 

genomförts på fartyg vid hamnliggande innebar kortare besök, en till ett par timmar.  

 Totalt har 18 intervjuer genomförts ombord med skiftande 

besättningskategorier. Det har varit en medveten strävan att få god spridning mellan 

olika befattningskategorier, detta för att ge en så heltäckande bild som möjligt av 

situationen ombord på fartygen. Motivet för detta är att ett fartyg ska ses som ett 

sociotekniskt system, där helheten ses som ett system för främjandet av arbetsmiljön 

och sjösäkerheten. 

 

 

Intervjuer 

I tabell 2 återfinns en förteckning över samtliga intervjuer som genomförts i studien. 

Noteras bör att det i vissa fall genomförts två intervjuer med samma person men vid 

olika tidpunkter. Däremot redovisas det faktiska antalet intervjuade individer och inte 

om dessa intervjuats vid flera olika tidpunkter.  

 

Tabell 2: Genomförda intervjuer ombord och i land i studien 
Fartygsintervjuer Intervjuer i 

landorganisationer 
Landintervjuer Validerande 

studie 

Befälhavare 

Styrman 

Matros/kock 

Matros/maskin 

Matros/däck 

Maskinchef 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

Sjöfartsverket 

Rederipersonal 

Fackligpersonal 

 

2 

5 

2 

 

Befälhavare 

Styrman 

2 

2 

Befälhavare

Styrman 

4 

1 

 13  9  4 5

Antal intervjuer totalt:  31
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Intervjuernas genomförande och form 

Intervjuerna har genomgående genomförts på ett likartat sätt. Först kontaktades 

rederiernas landorganisation. Dels för att informera dessa om studien och dels för att 

få godkännande att genomföra den i ett av deras fartyg. Före varje fartygsbesök har 

rederiets landpersonal intervjuats. Det har rört sig om dels personalchef men också 

om rederiets designated person. De rederier som studien har berört är genomgående 

små organisationer. I två av rederierna har det varit samma person, i det tredje två 

olika.  

 Kontakt har också skapats med företrädare för de fackliga organisationerna inom 

svensk sjöfart. Rederierna som medverkat i studien har relativt små personalstyrkor 

och ingen lokal företrädare på rederiet. Detta har lett till att kontakt skapats med 

företrädare på centralnivå istället för på, som önskvärt, den lokala nivån.  

 Intervjuer med ombordpersonal varade i en halvtimme upp till, i vissa fall, två 

timmar. Utöver dessa intervjuer har informella samtal skett under ombordbesöket. I 

vissa fall har de tillfört värdefull information. Intervjuer med landpersonal har skett 

både via telefon och genom personliga möten och varierat i längd mellan strax över 

en timme till ibland upp till tre timmar.  

 De genomförda intervjuerna har varit tematisk och semistrukturerad. Teman som 

behandlats med fartygsbemanningarna är arbetssituation och arbetsvillkor, säkerhet 

ombord och även relationer till respektive fartygs landorganisation. För 

arbetssituation och arbetsvillkor är det framför allt synpunkter på arbetsmoment, 

arbetstid och vilotid som avhandlats. Intervjuer med företrädare från fackförbunden 

har i första hand varit inriktade på arbetssituation och arbetsmiljö. Detta för att de 

fackliga företrädarna har en bredare bild av problemfältet än de ombordvarande.  
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3 Tidigare forskning 

Fatigue 

Egentligen finns ingen klar allmängiltig definition av vad fatigue är för något. En del 

menar att det är något så enkelt som utmattning eller trötthet. Andra att det är mer 

komplicerat än så. The International Maritime Organization (IMO) definierar fatigue 

enligt följande: 

 
“a reduction in physical and/or mental capability as the result of physical, mental or emotional 

exertion which may impair nearly all physical abilities including: strength; speed; reaction time; 

coordination; decision making; or balance.”9 

 

 Enligt The Seafarer’s International Research Center (SIRC) skiljer man mellan två 

typer av fatigue, den akuta och den kroniska. Akut fatigue beror på ett flertal faktorer, 

dålig sömn eller brist på sömn, långa arbetstider, arbetstider förlagda till natten eller 

tidig morgon, arbetspass utan vila emellan, hög arbetsbelastning, arbete i högljudd 

miljö, vibrationer, sjögång eller akut sjukdom. Kronisk fatigue uppstår vid upprepad 

påverkan av akut fatigue utan tillräcklig vila/återhämtning.10 SIRC påvisar också 

bristen på en enhetlig standard att mäta fatigue på, både till sjöss och i land.11 

 Fatigue är inget nytt för sjöfarten utan har rapporterats under en längre tid, med 

ökad fokusering de senaste åren. Grundstötningen av Exxon Valdes på Bligh Reef i 

Alaska 1989 är det första tillfälle inom sjöfarten som jag har kunnat hitta, där det i en 

olycksutredning refererades till fatigue som en tänkbar orsak till olyckan. Enligt 

olycksutredningen var det troligt att tjänstgörande styrman på bryggan var utsatt för 

fatigue då han endast fått fem – sex timmars sömn uppdelat på två sömnperioder 

under de 24 timmarna som föregick olyckan.12 Det ska klargöras att det inte, enligt 

rapporten, är den enda anledningen, utan en av flera. 

                                                 
9 IMO, 2001, s. 4. 
10 SIRC, 2006, s. 16. 
11 SIRC, 2006, s. 9. 
12 NTSB, 1990, s. 2. 
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 Ett flertal studier har genomförts på branscher utanför sjöfarten om påverkan av 

fatigue. Det har visat sig att akut fatigue resulterar i nedsatt uppmärksamhet, nedsatt 

reaktion och nedsatt säkerhet. Studier av skiftarbete visar att rörelsen mot mindre 

standardiserade arbetstider kräver en ökad förståelse för den adaptiva processen 

som människan måste gå igenom. Till sjöss har man alltid varit utsatta för en icke 

standardiserad arbetstid där 24 timmars flexibilitet är en del av livet ombord. En 

studie genomförd av Folkard, Lombardi och Tucker (2005) visar på tre trender vid 

studier av skiftarbeten. Dels att det föreligger en högre risk för olyckor vid nattarbete, 

dels att risken för en olycka ökar vid upprepat skiftarbete på natten och dessutom att 

risken för en olycka ökar markant om arbetstiden överstiger åtta timmar under en 

24timmars period.13 Vidare, enligt studien, är det kombinationen av dessa riskfaktorer 

som leder till nedsatt uppmärksamhet och minskat välbefinnande. Det sker också en 

ökning av risken att göra misstag när en person är utsatt för fatigue och utför en 

tråkig rutinuppgift eller tvingas arbeta på natten. SIRC:s studie visar också att det är 

en exponentiellt ökad risk när arbetstiden överstiger nio timmar, den fördubblas vid 

12 timmar och tredubblas vid 14 timmars arbetstid.14  

 En intressant aspekt som tas upp av Wadsworth et al är hur fatigue utvecklas 

under tjänstgöringsperioden ombord.15 Deltagarna fick uppskatta sin trötthet vid två 

tillfällen per dygn, vid uppstigning och sänggående, och detta skedde både vid 

tjänstgöring ombord och under ledighet i land. Resultatet visar att uppskattad fatigue 

vid uppstigning ökar markant under första tjänstgöringsveckan och därefter planar 

ökningen ut men att uppskattad fatigue inte förändras vid sänggående under 

tjänstgöringsperioden. För tjänstgöringsperioder kortare än 19 dagar var mönstret 

tydligare än för de med längre tjänstgöringsperioder. Skillnaderna var mer markanta 

för de som arbetade natt än för de som arbetade dag. Enligt författarna tyder 

resultaten på att återhämtningen inte sker i normal takt under tjänstgöring ombord. 

Detta kan leda till kronisk fatigue, som i slutändan minskar välbefinnandet och även 

kan leda till sjukdomar i framtiden. Återhämtning uppskattades också hos gruppen 

som genomförde studien vid ledighet hemma och den visade på minskad fatigue vid 

både uppstigning och sänggående från andra veckan efter att de kommit hem och 

sedan vidare under undersökningens gång.  

                                                 
13 Folkard, Lombard & Tucker, 2005 s. 21. 
14 SIRC, 2006, s. 18. 
15 Wadsworth et al. 2006, s. 841. 
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Vaktsystem 

Till sjöss används i huvudsak två olika vaktsystem ombord. Det är trevaktssystem 

och tvåvaktssystem, se tabell 3. Trevaktssystemet delar upp dygnet i sex vakter om 

fyra timmar per vakt. Dessa sex vakter delas av tre personer som då går fyra timmar 

vakt följt av åtta timmar ledighet. Normal uppdelning är i följande vakter, kl. 12 – 04, 

04 – 08 och 08 – 12. Detta innebär att en person som arbetar 12 – 4 gör det både på 

natten (00 – 04) och på eftermiddagen (12 – 16). Tvåvaktssystemet innebär att två 

personer delar på dygnets 24 timmar. Vakterna är normalt indelade i 

sextimmarspass, exempelvis 06 – 12 och 12 – 18. Detta innebär att en av dem som 

går vakt alltid arbetar mellan 12 – 18 både på natten (00 – 06) och på eftermiddagen 

(12 – 18). Utöver dem som går vakt kan det finnas en vaktfri befälhavare, men i de 

fartyg som studien genomförts på fanns det endast en befälhavare och en styrman 

som delade på dygnet i ett tvåvaktssystem. Inte bara arbetstiden skiljer utan även 

vilotiden skiljer för de två systemen. Totalt sett skiljer det fyra timmar vilotid per dygn 

då trevaktssystemet ger 16 timmar vilotid och tvåvaktssystemet 12 timmar vilotid, om 

inte tiden mellan vaktpassen används för övertid. 

 

Tabell 3: Vaktsystem till sjöss 
Trevaktssystem  Tvåvaktssystem 

Person Klockslag  Person Klockslag 

Person 1 00 – 04  Person 1 00 – 06  

Person 2 04 – 08   Person 2 06 – 12  

Person 3 08 – 12   Person 1 12 – 18  

Person 1 12 – 16   Person 2 18 – 24  

Person 2 16 – 20     

Person 3 20 – 24     

 

 Ett vaktsystem ombord är att likställa med ett skiftarbete i land. Liknande faktorer 

som påverkar människan vid skiftarbete påverkar människan även vid vaktgående 

ombord på ett fartyg. Det är påvisat i flertalet studier av skiftarbeten i land att även 

dessa medför allvarliga påverkningar på hälsa, både mentalt och fysiskt. Det är inte 

bara en studie utan flera som visar på likartade effekter av skiftarbeten, se bland 
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annat Costa16, Folkard, Lombard & Tucker17, Demerouti et al18 och Josten et al19. Alla 

dessa studier visar på skiftarbetets negativa påverkningar på människans hälsa, 

bland annat då det gäller stressnivå, biologiskrytm, sömnstörningar, metabolism, 

blodsockernivå och fatigue. Påverkningar under en längre tid är svårare att påvisa för 

sjöfarten och är ett betydligt mer komplext problem än bara vaktgående och 

arbetstid. Hansen et al. har studerat hospitalisering hos sjömän och där bland annat 

påvisat att sjömän inte är en homogen grupp. Det finns en stor spridning i resultaten 

beroende på inom vilken typ av sjöfart sjömannen tjänstgör. En avgörande skillnad 

fanns mellan befäl som tjänstgjorde i kusttonnage och de i större oceangående 

fartyg. Befäl i det mindre kusttonnage som studeras i föreliggande studie, påvisade 

en markant större hospitalisering än övriga sjömän och också större än vad som 

gällde för referensgruppen.20 Men Hansen et al. påpekar att bilden är komplex och 

inte alls enkel att uttyda.  

 I en studie av påverkan av skiftarbete inom EUs BEST – program kom man fram 

till 14 punkter att beakta, för att kunna konstruera ett skiftsystem som passar 

människan på bästa möjliga sätt, vidare se tabell 4. Man pekade bland annat på att 

man bör undvika fler än fyra nätter i rad med nattarbete, att minimera kontinuerligt 

nattarbete i så stor utsträckning som möjligt, att ha kortare skift på natten, att göra 

byten mer flexibla och att arbetsuppgifternas intensitet och variation borde påverka 

skiftets längd för att undvika uttröttning eller uttråkning.21  Eventuellt är inte alla dessa 

punkter genomförbara ombord på ett fartyg men väl värda att beakta. Människorna 

som påverkas av skiftsystemen är ju ändå de samma, oavsett om de tjänstgör i en 

processindustri i land eller på en brygga ombord på ett fartyg.  

                                                 
16 Costa, 1996. 
17 Folkard, Lombard & Tucker, 2005. 
18 Demerouti et al., 2004. 
19 Josten et al., 2003. 
20 Hansen et al., 2005, s. 147. 
21 BEST, 1998, s. 8. 
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Tabell 4: 14 punkter att beakta vid konstruktion av att skiftsystem22 

Nummer: Att beakta: 

1. Minimize permanent nights 

2. Minimise sequence of nights: only 2 – 4 night shifts in 

succession should be worked 

3. Avoid fast double – backs 

4. Plan rotas with some weekends free 

5. Avoid overlong work sequences 

6. Fix shift length to task loads 

7. Consider shorter night shifts 

8. Rotate forward 

9. Delay morning start 

10. Make shift change times flexible if possible 

11. Keep rotas regular 

12. Allow some individual flexibility 

13. Limit short-term rota changes 

14. Give good notice of rotas 

 

 En studie genomförd i den svenska marinen visade att genom små justeringar av 

tider för vaktskifte var det möjligt att minska trötthet och sömnighet under vakttiden. 

Genom att vid ett tvåvaktssytem skifta vakter vid kl. 03, 09, 15 och 21 istället för 00, 

06, 12 och 18 kände sig, enligt studien, deltagarna mindre sömniga.23  

 Skillnaden mellan tvåvakts- och trevaktssystem har nyligen studerats av Lützhöft 

et al. Studien visar på att vaktgående i trevaktssystem är mer nöjda med sin 

arbetssituation medan personer i ett tvåvaktssystem är tröttare och tvingas kämpa 

mot sömnen oftare än de i trevaktssystem.24 

 

                                                 
22 BEST, 1998, s. 8. 
23 Gillberg & Åkerstedt, 2003, s. 9. 
24 Lützhöft et al.. 2007, s. 73. 



38 
 

Arbetstid – vilotid 

Internationellt finns dels IMOs STCW 1978 as amended 199525, ILO konvention 180 

och EG Rådets direktiv 1999/63/EG som reglerar arbetstid- och vilotid ombord på 

fartyg. Sverige har sedan 1998 en Lag (1998:958) om vilotid för sjömän, som ersatte 

Sjöarbetstidslagen (1970:105). Den avgörande skillnaden mellan lagen om vilotid 

och sjöarbetstidslagen är att lagen om vilotid reglerar minimum vilotid och inte 

arbetstid. Lagen om vilotid säger i princip samma sak som ILO:s konvention 180 och 

det gör även Rådets direktiv 1998/63/EG och väsentligen STCW också. En viktig 

skillnad mellan STCW och ILO 180 är vilka ombord som berörs av regleringen. ILO 

180 berör alla ombord oavsett befattning och arbetsuppgifter medan STCW endast 

berör vaktgående personal.  

 ILO:s konvention 180 om sjömäns arbetstid och bemanning av fartyg ger antingen 

en möjlighet att räkna vilotid eller arbetstid. Största antalet arbetstimmar får inte 

överstiga 14 timmar under någon 24timmarsperiod och 72 timmar under någon 

7dagarsperiod, eller att vilotiden inte får understiga 10 timmar under någon 

24timmarsperiod och 77 timmar under någon 7dagarsperiod. Vilotiden får delas upp i 

högst 2 delar varav den ena skall vara minst 6 timmar.  

 Den svenska lagstiftningen maximerar den totala arbetstiden per år till 2496 

timmar, 48 timmar per vecka i genomsnitt. Vilket är betydligt mer än lagstiftning och 

kollektivavtal i land tillåter.  

 SIRCs studie Seafarers fatigue visar på att det är vanligt förekommande att 

arbetstid inte redovisas sanningsenligt utan att arbetstiden underrapporteras i 

arbetstidsjournaler.26 Dessutom fann studien att fatigue var vanligare förekommande 

hos de som underrapporterade sin arbetstid mot de som inte gjorde det.  

 Sjöfartsverket lät 2005 utföra en studie om arbetstid och arbetsförhållanden på ett 

antal mindre lastfartyg.27 Studien genomfördes på nio fartyg av skiftande flagg. 

Studien pekade bland annat på att de administrativa åtagandena ökat, att arbetstider 

över 90 timmar per vecka kunde vara vanligt på fartyg med två navigatörer ombord 

samt att endast två av fartygen uppgav att arbetstidsjournaler fördes på rätt sätt och 

stämde med faktiska arbets- och vilotids perioder.  

                                                 
25 IMO, 1995. 
26 SIRC, 2006, s. 70. 
27 Lindquist, C. 2005.  
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Sömn 

Återhämtning är viktigt för kroppen, den största delen av vår återhämtning sker när vi 

sover. Hur mycket sömn vi behöver varierar beroende på ålder men även individuellt. 

Bonnet & Arand (citerad i Wadsworth et al) menar att yngre vuxna i genomsnitt 

behöver 8,5 timmar sömn per dygn för att få tillräckligt med återhämtning. Vidare 

menar de att 6,5 timmars sömn eller mindre kan vara ödesdigert och att minska 

sömnen med 1,3 – 1,5 timmar per dygn kan minska vakenheten dagtid med 32 %.28 

Enligt Lützhöft et al. anses åtta timmar vara den sömntid som deltagarna i deras 

studie ansåg sig behöva samt att de ansåg att sömnlängd och sömnkvalité var bättre 

hemma än ombord.29 Data som Wadsworth et al samlade in visar på att deltagarna i 

genomsnitt sover 7 timmar per dygn på sin ledighet och runt 6 timmar ombord.30 

Detta kan enligt författarna tyda på att personalen ombord tvingas arbeta med starkt 

påverkad vakenhet och att den kan påverkas negativt genom det nattarbete som 

normalt ingår ombord. Redan 1996 skedde en studie i USA där man rapporterade 

onormalt korta sömnperioder för vaktgående personal. Enligt studien sov de i 

genomsnitt 6,6 timmar ombord per dygn, vilket var 1,3 timmar mindre än vid ledighet 

hemma. Detta leder enligt studien till kontinuerlig sömnbrist som i förlängningen kan 

medföra minskad vakenhet och därmed försämrad sjösäkerhet.31 Det är inte bara 

längden på sömnen som påverkar vakenheten utan även kvalitén. En studie från 

Australien visar att 70 % av sjömännen i studien redovisade dålig till mycket dålig 

sömnkvalitet ombord, orsakat av vibrationer, störande ljud, sjögång, uppdelade 

arbetspass och skiftarbete på, för organismer, onormala tider på dygnet.32 

Sömnkvalité och sömneffektivitet mättes även av Lützhöft et al. och sömnkvalitén låg 

i den studien på 75 %. Siffror under 80 % räknas som störd sömn enligt 

sömnforskare. Vidare visade deras studie att sömnlängden för två vaktssystem i 

genomsnitt låg på 4:15 – 4:20 timmar per sömnperiod.33  

 

 

                                                 
28 Bonnett, 1995. 
29Lützhöft et al. 2007, s. 40. 
30 Wadsworth et al, 2006, s. 842. 
31 Sanquist et al., 1996, s. 34. 
32 Parker et al. 2002, s. 67. 
33 Lützhöft et al. 2007, s. 69. 
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Olyckor och deras orsaker 

Att det sker olyckor till sjöss är alla medvetna om inom sjöfartsnäringen. Det finns 

emellertid ingen entydig bild av orsakerna till varför olyckor sker. Enligt den svenska 

statistiken sker ca: 130 olyckor och tillbud med svenska fartyg årligen.34 Det är allt 

från mindre olyckor som exempelvis brand i ett elskåp som släcks omedelbart, 

grundstötningar och kollisioner som innebär miljöskada eller till och med totalförlust 

av fartyg till. I Sverige genomfördes en studie 2003 kring 32 olyckor mellan 1997 och 

2002 som konstaterats ha haft påverkan av trötthet och sömn. Studien visar att 84 % 

av kollisioner och grundstötningar sker mellan 2300 och 0800 och 53 % mellan 0400 

och 0800.35 Den visar också att sömn- och trötthetsrelaterade olyckor ökat under 

perioden. Det finns även ett par internationella studier om olycksorsaker där viljan har 

varit att ta ett så heltäckande grepp som möjligt kring varför olyckor sker.  

 År 2004 gjorde Marine Accident Investigation Bransch (MAIB) en större utredning 

om olycksorsaker på fartyg med tvåvaktssystem. Undersökningen pekar på att 

arbetsbelastningen på dessa fartyg är så stor att befälhavaren inte hinner med att 

göra sina arbetsuppgifter och samtidigt få tillräckligt med vilotid. Enligt studien leder 

detta ofta till att olyckor sker. Vidare pekade studien på att användande av utkik inte 

sker i den utsträckning som reglerna föreskriver eller ofta inte alls. Något som klart 

bryter mot både de internationella sjövägsreglerna och föreskrifterna för vakthållning i 

STCW. Dessutom fann studien att upptäckt av andra fartyg med hjälp av radar ofta 

sker så sent att undvikande av kollision är mer en fråga om tur än skicklighet. Totalt 

utgör 652 kollisioner och grundstötningar underlaget för rapporten och i de olyckor 

som inträffar mellan midnatt och kl. 8 på morgonen berodde 82 % på fatigue hos 

tjänstgörande personal. 36  

 Även en studie från Holland pekar i samma riktning som den engelska, men den 

holländska fokuserar på enbart fatigue som en bidragande orsak till olyckor. 

Rapporten visar att mellan 11 och 23 % av de undersökta olyckorna berodde på 

fatigue, men att det troligen föreligger en underrapportering av fatigue, som en möjlig 

olycksorsak, eftersom:  

 

                                                 
34 Sjöfartsverket 2006 s. 13. 
35 Sjöfartsverket 2003. s. 2. 
36 MAIB, 2004, s. 1. 
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“Navigators on watch will only seldom admit that they have fallen asleep or that they have 

been very tired or stressed.” 37  

 

 Vidare pekar även en rapport från Japan Maritime Research Institute (JAMRI) på 

likartade resultat, den visar att 53 % av grundstötningar och strandningar till stor del 

hade orsakats av trötthet, samt att 38 % av fartygskollisionerna orsakades av 

trötthet.38  

 
Grundstötning med M/S Allora 
På resa mellan Gdansk och Otterbäck grundstötte Allora kl. 23:55 i närheten av Pålgrunden 

fyr efter att ha missat en gir. Befälhavaren var ensam på vakt och hade, en timme före 

grundstötningen, somnat i en stol på bryggan.39 

 

 Men olyckor sker vanligtvis inte bara av en anledning. Snarare är det 

konsekvenserna av flera orsaker som sammantaget medverkar till att en olycka sker. 

Där kan fatigue eller bristande utkik vara två av de orsaker som direkt utlöser 

olyckan. Men det finns vanligen flera bakomliggande orsaker, något som flera 

forskare pekar på. Wagenaar och Groeneweg har analyserat 100 olyckor och pekar 

på ett flertal faktorer som är dominerande orsaker vid en olycka. De tittade främst på 

människans inverkan på olycksorsaken och kom fram till att bristande träning, 

bristande rutiner, felaktiga tolkningar och felaktig attityd till säkerhet var de vanligaste 

mänskliga orsakerna till olyckorna.40  

 En tolkning av Wagenaars och Groenewegs analys skulle kunna vara att felet 

ligger hos människorna som är inblandade i olyckorna. Men då ska vi komma ihåg att 

människorna, och i de här fallen besättningarna, bara är en del av ett sociotekniskt 

system. Besättningsmedlemmarna ska inte bara samverka med varandra utan även 

med teknik och tillsammans med denna vara en sammansatt organisation. Att 

hänvisa till human error för, enligt mitt förmenande, inte utvecklingen framåt. 

Konsekvenserna kan bli att vi tror att det enbart är människorna ombord som är den 

felande länken, när de snarare är utsatta för en situation som de inte kan eller har 

möjlighet att påverka. Se vidare bland annat Perrow (1997), Turner & Pidgeon (1997) 

                                                 
37 Houtman, et al. 2005, s. 3. 
38 Japan Maritime Research Institute (JAMRI), 1993. 
39  Sjöfartsverket, 2006, s. 4. 
40 Wagenaar & Groeneweg, (1987), s. 587. 
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och Reason (1990) för en betydligt djupare genomgång av problematiken kring 

olyckor och dessas orsaker.  

 

 

Karolinska Sleepiness Scale 

Karolinska Institutet och enheten för Sömn och stressforskning har arbetat fram en 

skala som påvisar trötthet eller sömnighet, Karolinska Sleepiness Scale (KSS). KSS 

har testats och validerats i flera undersökningar, både till sjöss och iland, se bland 

annat Gillberg & Åkerstedt (2003), Gillberg & Eriksen (2003) och Kaida et al (2006). 

KSS använder en niogradig skala där ett (1) är extremt pigg och nio (9) mycket 

sömnig, mycket svårt att hålla sig vaken. En person på nivå sex (6) är markerat 

sömnig medan en person som passerar upp till nivå sju (7) kommer in i en riskzon 

och är mycket sömning men där man inte har svårigheter att hålla sig vaken. På nivå 

åtta (8) är personen mycket sömnig och klart ansträngd för att hålla sig vaken. En 

långvarig exponering för nivå sju (7) och däröver är inte bra för hälsan och kan leda 

till mer bestående besvär som redovisats tidigare.  

 För att få en uppfattning om de uppgifter om arbetstiden som samlats in och hur 

dessa kan påverka individen har studien testat arbetstiden i en Sleep/Wake predictor 

2004 (SWP). SWP är en matematisk modell framtagen på Karolinska Institutet. Den 

beräknar arbetstid och sömnperioder och visar på hur trött/sömnig en person är.  
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4 Resultat och analys 

Fartyg och olyckor 

Totalt sett fanns det per den 30 oktober 2007 28 fartyg, i det svenska registret, som 

hade tillstånd att undvara både 2:e styrman och 3:e styrman. Dessa 28 fartyg utgörs 

av 13 torrlastfartyg, 3 ro-ro fartyg, 2 bogserfartyg, 3 bunkerfartyg, 1 asfaltstanker, 2 

mudderfartyg, 1 kabelläggare, 1 undersökningsfartyg, 1 isbrytare och 1 skolfartyg. 

Det sker en stadig minskning av antalet svenskflaggade fartyg med tillstånd att 

undvara 2:e och 3:e styrman. 2003 var antalet fartyg 38 stycken, nu 2007 återstår 

endast 28.  

 Det hade varit lämpligt med en undersökning av antalet olyckor på fartyg enligt 

listan ovan. Men en utredning om olyckor över en längre period med dessa fartyg blir 

komplicerad och tidskrävande. Det kräver att varje fartyg följs tillbaka i tiden med 

dess skiftande namn och registrering. Samt att avregistrerade fartyg under 

tidsperioden också tas med i statistiken. För att ändå kunna åskådliggöra antalet 

olyckor med aktuell fartygsgrupp gjorde vi en schablonisering av fartygen. Vi 

fokuserade på torrlastfartyg mellan 500 och 2500 bruttotonnage. Detta då samtliga 

13 torrlastfartyg som har tillstånd att framföra fartyget utan 2:e styrman är mellan 500 

och 2500 bruttoton. Underlaget till antalet fartyg kommer från Sveriges skeppslista 

1997 – 200641. 

 För handelsfartyg i segmentet 500 – 2500 bruttoton är det en stadig nedåtgående 

trend. 1997 fanns det totalt 33 fartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. Tio år senare har 

det antalet minskat till 16 st. Under samma tid var antalet fartyg mellan 2500 – 4500 

bruttoton relativt jämt med endast små förändringar mellan åren. Kusttonnaget under 

svenskflagg har mer än halverats under perioden, något som är anmärkningsvärt. 

Inte bara att antalet fartyg under svenskflagg påverkats utan även sett ur miljöhänsyn 

om större mängd gods transporteras på lastbil istället.  

                                                 
41 Sjöfartsregistret, 2007. 
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Antal fartyg mellan 500 - 4500 GT
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Figur 1: Antal Svenskregistrerade torrlastfartyg 500 – 4500 bruttoton 

 

 Totalt under samma period har den svenskflaggade handelsflottan över 500 

bruttoton förändrats enligt figur 2, fiskefartyg inte medräknade. Underlaget kommer 

ifrån Sjöfartsverkets FartygsTillsynsSystem. Antalet fartyg minskade fram till 2000 för 

att sedan återigen öka och 2006 fanns 290 svenskregistrerade handelsfartyg över 

500 bruttoton. I genomsnitt utgör fartyg mellan 500 – 2500 9 % av den svenska 

handelsflottan under de studerande åren.  
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Figur 2: Antal svenskregistrerade handelsfartyg över 500 bruttoton 
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 Precis som antalet fartyg skiftar år för år skiftar också antalet olyckor betydligt. 

Eftersom det för 2006 fanns totalt 6513 svenskregistrerade fartyg har vi rensat 

olycksstatistiken från alla olyckor med fartyg under 500 bruttoton. Olycksstatistiken 

har också rensats från dubbletter då en olycka som exempelvis initialt kan vara 

maskinhaveri men som i efterföljande läge resulterar i en grundstötning inrapporteras 

som två händelser. För svenskflaggade fartyg är det 6 kap. 14 § i Sjölagen42 som 

reglerar när en händelse ska rapporteras.  

 Som synes skiftar antalet olyckor rejält. 1998 och 2002 utmärker sig med 86 

respektive 29 inrapporterade olyckor. De två åren hade jämförelsevis likvärdigt med 

antal registrerade fartyg, 277 mot 279 st. År med få inrapporterade olyckor som 2002 

och 2006 var drygt 10 % av de svenskflaggade fartygen inblandade i en olycka. Ett 

dåligt år, om vi får använda den benämningen, som 1998 var 31 %, nästan en 

tredjedel, av de svenskflaggade fartygen inblandade i en olycka. Genomsnitt på tio år 

sker 57 olyckor per år för fartyg över 500 bruttoton. Det ger en olycksfrekvens på 20 

olyckor på 100 fartyg i genomsnitt per år. Samma siffra för fartyg mellan 500 – 2500 

bruttoton är 23 olyckor per 100 fartyg. Något fler men antalet olyckor är få, vilket 

innebär att varje olycka får stort utslag på resultatet.  
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Figur 3: Olyckor med Svenska handelsfartyg över 500 bruttoton 

 

 Fokuserat på de mindre fartygen som föreliggande rapport handlar om ser 

utvecklingen ut enligt figur 4. Som figuren visar har antalet olyckor gått ned under 

                                                 
42 SFS (1994:1009) 
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perioden med undantag för 2001. Något som är naturligt, eftersom antalet 

torrlastfartyg i det mindre segmentet, under 2500 bruttoton, halverats på tio år. I 

jämförelsegruppen, torrlastfartyg mellan 2500 – 4500 bruttoton, har olyckorna gått 

ned från en remarkabelt hög nivå, i slutet av 90-talet, till en likvärdig nivå med hela 

handelsflottan.  
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Figur 4: Olyckor med Svenska handelsfartyg 500 – 4500 bruttoton 

 

 En typisk olycka för torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton är maskinhaveri 

följt av grundstötning alternativt kollision med kaj, bro och dylikt. För de tio år där vi 

sammanställt statistik, återkommer flera fartyg ett antal gånger. Som mest 

återkommer ett fartyg med åtta olyckor vid olika tidpunkter, fyra av dessa som 

maskinhaveri. Av de 60 olyckor som skett mellan 1997 – 2006 är 21 grundstötningar, 

14 maskinhaveri och 10 kollisioner. Speciellt maskinhaveri och grundstötningar gör 

att fartyg mellan 500 – 2500 bruttoton sticker ut från mängden. Totalt skedde 95 

maskinhaveri med svenska fartyg över 500 bruttoton mellan åren 1997 – 2006. Av 

dessa var 14 med torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. Totalt för handelsflottan 

skedde 3 maskinhaverier per 100 fartyg, medan det för fartyg mellan 500 – 2500 

bruttoton skedde 5 maskinhaverier per 100 fartyg. En möjlig förklaring kan vara, att 

dessa fartyg inte behöver dedikerat maskinbefäl ombord.  

 



47 
 

Maskinhaverier 1997 - 2006
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Figur 5: Maskinhaverier med svenska fartyg över 500  
bruttoton 1997 - 2006 

 

 Likvärdigt resultat får vi om vi tittar på grundstötningar. Totalt mellan 1997 – 2006 

skedde 115 grundstötningar med svenska handelsfartyg över 500 bruttoton. Av 

dessa skedde 21 med torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. För hela 

handelsflottan sker det 4 grundstötningar per 100 fartyg medan det för de mindre 

fartygen sker 8 grundstötningar per 100 fartyg. Anmärkningsvärt höga siffror, vilket till 

viss del kan förklaras av att de mindre fartygen oftare trafikerar kustnära farvatten 

samt till och från hamn mer frekvent. Men det borde å sin sida innebära, att dessa 

fartyg skulle behöva högre krav på bemanning och utbildning på grund av det.  
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Figur 6 Grundstötningar med svenska fartyg över 500  
bruttoton 1997 – 2006 
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 Totalt sker 8 grundstötningar och 5 maskinhaverier årligen per 100 svenska 

torrlastfartyg mellan 500 – 2500 bruttoton. En majoritet av dessa sker i svenska 

farvatten men inte alla. En överväldigande majoritet av alla rapporterade olyckor i 

svenska farvatten sker med icke svenska fartyg. Mellan 1997 och 2006 skedde 91 

grundstötningar i svenska farvatten respektive 25 maskinhaverier med torrlastfartyg 

mellan 500 – 2500 bruttoton. Till grund för siffrorna ligger Sjöfartsverkets uppgifter, 

ett problem med statistiken är att utländska fartyg inte har rapporteringsskyldighet till 

svenska myndigheter. Vilket innebär att antalet faktiska händelser kan vara fler än de 

rapporterade. Ytterligare att problem är att antalet fartyg som trafikerar svenska 

farvatten inte är känt. Det gör siffrorna svåra att relatera till hur stor population som 

de refererar till.  

 Som jämförelse till olyckor med fartyg, sker cirka 2.1 arbetsskador per 100 aktiva 

sjömän årligen. En siffra som nästan är dubbelt så stor som totalt för 

förvärvsarbetande i Sverige, där det sker 1.1 arbetsskada per 100 

förvärvsarbetande.43  

 

 

Bemanning 

Generellt har IMO inga tvingande regler om bemanning på fartyg mer än att den 

enligt SOLAS kapitel V ska vara betryggande.44 IMO har vidare en resolution (A. Res 

890 Principles of Safe Manning as amended by A. Res (955)) om principer för 

bemanning. Denna ger allmänna råd till de nationella sjöfartsmyndigheterna när 

bemanning för ett fartyg ska fastställas.45  

 De fartyg som besöktes hade alla en besättning överensstämmande med 

säkerhetsbemanningen. Ombord var en normal törn fyra veckor för 

besättningsmedlemmarna. Ibland kunde längden på törnen skifta beroende på årstid 

och väder. Exempelvis använde ett av fartygen treveckorstörnar på vinterhalvåret 

och ett fartyg använde sexveckorstörnar på sommaren. Detta gjordes för att 

underlätta för besättningarna med längre ledighet på sommarhalvåret och kortare 

pass ombord på vintern, när vädret är som besvärligast.  

                                                 
43 Arbetsmiljöverket. 
44 SOLAS, kap. V reg. 13 
45 IMO resolution A.890 
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 Det är få sjömän som anser att det är tillräckligt med besättning ombord. En tydlig 

distinktion finns mellan ombordvarande som har ägarintressen i fartygen och 

anställda. Diskussioner om bemanning hamnar ofta på en nivå om vad de 

ombordvarande vill uppnå. En vanlig drivkraft hos ombordpersonal, är att de vill klara 

av allt själva. Besättningen vill själva sköta underhåll och rutinarbeten och inte med 

hjälp av inhyrda tjänster. En annan synpunkt som kom fram var osäkerheten kring 

vad som styr bemanningens storlek. Speciellt gäller detta på vilka grunder 

Sjöfartsverket beslutar om säkerhetsbemanning.  

”Det finns inte en chans att verket har varit ombord och testat bemanningen 

under verkliga förhållanden. Möjligen att vi kan köra från en hamn till en 

annan, men inte sedan fortsätta till nästa och nästa i ett kontinuerligt schema 

som vi håller på med. Visserligen har vi inga andra att ta hänsyn till om något 

händer med fartyget. Så säkerheten klarar vi nog ut. Men underhåll och 

normalt sjömansarbete, hur ska det gå till? När vi fick gå ned på vår lilla 

besättning, trodde jag att meningen var att vi skulle lägga över underhåll och 

skötsel av fartyget till utomstående och att vi i besättningen bara skulle köra 

fartyget. Men så har det inte blivit, speciellt inte med ett fartyg som är närmare 

30 år. Då händer alltid något hela tiden och varje varvsbesök har blivit kortare 

och kortare.”46 

 

 Besättningen ombord är väl medvetna om de ekonomiska realiteter som 

rederierna arbetar under. Kunskapen om hur andra länder kör sina fartyg är stor och 

ger ofta upphov till argsinta kommentarer. Speciellt gäller detta när diskussioner förs 

om inflaggning av nya fartyg. Det kan vara svårt att förstå varför vi i Sverige inte 

längre tillåter nya fartyg att köra med endast två navigatörer ombord, när det går 

utmärkt att göra det under annan flagg.  

”Varför ska jag straffas för att jag är svensk och vill segla under svenskflagg? 

Ringer jag ned till Gibraltar, tar de in fartyget på direkten med den 

bemanningen som vi föreslår och som vi kan klara av ekonomiskt. Där är det 

inga bekymmer. Sedan får jag segla som vanligt här uppe på samma trad som 

om jag skulle varit svenskflaggad.”47 

                                                 
46 Befälhavare 
47 Befälhavare/redare 
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 Ytterligare problem, som ofta uppstår för dessa rederier och fartyg, är 

nyrekrytering av personal. Ett fartyg som redan kör på absolut minimibemanning för 

att kunna anses drivas säkert, blir mycket känsligt för störningar i form av avsteg från 

rutinen. Exempelvis kan nämnas det närmast omöjliga i att anställa ny personal som 

inte redan har stor erfarenhet. Tidsmässigt finns ingen möjlighet att lära upp en 

nyanställd. De krav som finns i ISM och SMS om introduktion till ny personal, 

används mestadels för att visa säkerhetsutrustning ombord och endast liten del om 

vilka arbetsuppgifter personen ska ha. Ny ombordpersonal förväntas direkt kunna 

klara sig själv i arbetet och det som behövs utöver egna erfarenheten sköts löpande 

ombord. En lösning skulle givetvis kunna vara att låta nykomlingarna ombord gå vid 

sidan om ett tag. Men utan erfarenhet tar det lång tid att bli självgående. Det gäller 

framför allt befälhavare och styrmän, men också övrig besättning. Det är inte bara ett 

problem för arbetets genomförande utan också ett betydande säkerhetsproblem.  

 Det är frekvent förekommande att besättningsmedlemmar utsätts för 

ensamarbete. En oerfaren nyanställd löper större risk att skadas vid felgrepp än en 

erfaren anställd. Ankomst och avgång på natten när det är mörkt, innebär att 

matroser, ofta ensamma, får klargöra förtöjningsstationerna. Ibland sker det vid dåligt 

väder med hala däck och tunga trossar. På vissa fartyg sker detta på platser där 

däcksmanskapet inte kan övervakas från bryggan, eller annan plats där övrig 

besättning befinner sig. Vilket kan innebära att en person kan skada sig eller falla 

överbord, och att det tar lång tid för övriga i besättningen att upptäcka olyckan eller 

att besättningsmedlemmen saknas.  

 Emellertid kan det inte enbart vara Sjöfartsverkets ansvar att se till att fartygen 

har tillräckligt med besättning ombord för att se till att nya besättningsmedlemmar får 

tid på sig att sätta sig in i arbetet. Nyrekrytering är ett mycket allvarligt problem för 

fartygen och inte bara för rederiernas landorganisation. Oftast är det befälhavaren 

ombord som får ta ansvaret för att hitta den personal som behövs. Det är inte alltid 

det enklaste, speciellt nu när konjunkturen är på topp. Situationen gör också att 

besättningarna känner sig utsatta. Effekterna, om det inte kommer någon ny alls eller 

om det inte kommer rätt person, blir att det är besättningen ombord som får stå för 

konsekvenserna. De får ta tag i problemen som uppstår och lösa det ombord.  

 

 



51 
 

Arbetsuppgifter – arbetstid 

De arbetsuppgifter som finns ombord var likartade på alla de besökta fartygen. Det 

som skiljer är omfattningen av arbetsuppgifter och uppdelningen av dessa mellan 

befälhavaren och styrman. Ett exempel på uppdelning kan se ut enligt tabell 5. Den 

ska inte ses som allmängiltig och flera fartyg kan ha annorlunda uppdelning och även 

ha arbetsuppgifter som inte finns med här. Tabellen finns framför allt med för att visa 

på skillnaden i arbetsuppgifternas art.  

 En viktig skillnad mellan befälhavarens och styrmans arbetsuppgifter är att 

befälhavaren i större utsträckning har administrativa uppgifter och styrman mer 

praktiska uppgifter. Detta är viktigt att komma ihåg när studien senare behandlar 

vakthållning och arbetstid. Viktigt att komma ihåg är också att befälhavarens 

uppgifter till största delen är kontorsbundna och styrmans mer platsberoende. Det vill 

säga de går inte att utföra från bryggan eller från fartygets kontor. Påpekas bör att en 

vaktgående under vaktgång till sjöss, inte samtidigt får utföra arbetsuppgifter utöver 

de som krävs för fartygets navigering och manövrering.  

 

Tabell 5: Arbetsfördelning mellan befälhavare och styrman 

Befälhavare  Styrman 

Redovisning till rederi av 

månadsavräkning, löner m.m. 

Certifikat 

Personal, av- och påmönstring

Beställningar 

ISM – relaterade uppgifter, 

uppdatering SMS, trainingcard 

m.m. 

ISPS – dokumentation  

Bryggvakt 

 Lastplanering, lastning och 

lossning, ballast 

Sjukvård 

Sjökort/publikationer, 

Reseplanering 

Arbetstidsjournal 

Arbetsledning 

Underhåll av fartyget48 

Säkerhetsutrustning, checklistor 

Bryggvakt 

 

                                                 
48 Med Underhåll av fartyg menas ansvar för att underhållet sköts vilket innehåller planering av vad som ska ske 
vilket går hand i hand med arbetsledning bland annat. 
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 Ett problem med att försöka få grepp om arbetstider ombord är att det inte alltid 

finns någon korrekt förd arbetstidsjournal. De scheman som finns redovisade i tabell 

6 och 7 är baserade på tre faktorer: 1 arbetstidsjournal, 2 skeppsdagbok och 3 

intervjusvar. En svårighet med att veta hur och när besättningsmän arbetat ombord 

är, att arbetstidsjournaler inte förs sanningsenligt eller förs schablonmässigt, samma 

tid varje dygn. Exempel ombord på ett av fartygen var, att arbetstiden endast fördes 

som antal timmar totalt per dag, inte när de utfördes. Om arbetstiden översteg tillåten 

tid, flyttades tid från ordinarie arbetstid till säkerhetstid,49 för att få siffrorna 

godtagbara. Ett annat exempel är att det vid en jämförelse mellan arbetstidsjournal 

och skeppsdagbok visade sig, att vid en ankomst till hamn arbetade endast två 

personer, övrig besättning sov eller var lediga enligt journalen.  

”Jag testade en gång att fylla i min faktiska arbetstid och när jag gjort den. 

Men befälhavaren som jag hade då slog bakut: ”Herregud! Så kan du inte 

skriva, då uppfyller vi inte reglerna, det där skriver jag aldrig under på.” Var 

kommentaren jag fick. Sedan dess fyller jag aldrig i något annat än 

schablonmässig arbetstid.”50 

 

 Arbetstiden ombord på fartygen varierar till största delen beroende på traderna 

och typ av last. En mycket viktig faktor är härvid antalet hamnanlöp. Ett av de 

besökta fartygen hade hamnanlöp varje eller varannan dag. Tabell 6 är ett utdrag 

från ett av fartygen för den styrman som arbetade ombord. Men det är viktigt att 

påpeka att likartade arbetstider återfinns på samtliga fartyg som ingår i studien, både 

fartyg under svensk- och icke svenskflagg. Fartyget i fråga hade kommit till hamn på 

söndag förmiddag och legat still sedan dess när den redovisade veckan startar. 

Veckan ifråga är vecka tre av fyra tjänstgöringsveckor ombord. Avbrott för måltider 

kortare än en timme är inte redovisade som ledig tid.  

 

                                                 
49 Med säkerhetstid menas den tid som STCW och ILO godkänner som tid utöver arbetstid. Det kan vara 
övningar, ankomster, säkring av last m.m. I korta drag är det arbetstid som måste utföras för fartygets säkra 
framförande till nästa hamn.  
50 Styrman 
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Tabell 6: Arbetstid för styrman 
Veckodag Arbetstid Arbetstid Vilotid Anmärkning 

måndag 07:00 – 18:00 11 13 Lossning 07:00 till 14:30.  

Avgång 15:30 

tisdag 00:00 – 04:00 

07:30 – 10:00 

12.00 – 18:00 

22:00 – 23:30 

14 10 Ankomst 03:30,  

Lastning 07:30 till 21:00,  

Avgång 22:00 

onsdag 00:00 – 06:00 

10:00 – 19:00 

15 9 Ankomst 10:00 

Lossning 10:30 till 18:00, 

Avgång 18:30 

torsdag 00:00 – 07:00 

12:00 – 18:00 

21:30 – 22:00 

14,5 9,5 Ankomst 06:00,  

Lastning 06:30 till 21:00,  

Avgång 21:30 

fredag 00:00 – 06:00 

09:00 – 10:00 

12:00 – 19:00 

14 10 Ankomst 09:00,  

Lossning 09:30 till 18:00,  

Avgång 18:30 

lördag 00:00 – 06:30 

11:00 – 18:00 

21:00 – 22:00 

14,5 9,5 Ankomst 06:00,  

Lastning 06:30 till 20:30, 

Avgång 21:30 

Söndag 00:00 – 06:00 

08:00 – 09:30 

12:00 – 18:00 

13,5 10,5 Ankomst 08:30,  

Lossning 09:00 till 16:30 

Avgång 17:00 

Totalt  96,5 71,5  

 

 Den totala vilotiden för styrmannen i exemplet ovan är för aktuell vecka 71,5 

timmar. Detta understiger både ILO konvention 180 och STCWs krav på 77 timmars 

vilotid på en sjudagarsperiod samt också svensk lagstiftning. Det är också under tre 

dygn i aktuell vecka som vilotiden understiger 10 timmar. Men det som är mest 

anmärkningsvärt är, att det endast är ett av de sju dygnen som styrmannen hade fått 

en sammanhållen vilotid av sex timmar. Resterande dygn styckas upp av ankomst, 

avgång och slutlossning/lastning. Detta märks också tydligt i kommentarer från 

intervjuerna.  
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”Det är ett konstant rännande in och ut ur hamn vilket gör att sömnen blir 

ryckig. När vi bara är fem, sex man ombord måste alla hjälpa till vid ankomst 

och avgång. Annars är det stor risk för skador. Men samtidigt gör det att 

sömnen blir lidande, man går i ett vakuum ibland, speciellt nattvakterna är 

jobbiga om man inte fått tillräckligt med sömn. Som här blir det ofta nattvakter 

med båtkörning och lastning eller lossning på dagtid när terminalerna är 

öppna. Tur är att vi redan varit i alla hamnar flera gånger, så mycket går på 

rutin och resorna finns redan planerade och klara i burken.”51  

 

 Redovisat tidschemat visar på normalt förekommande arbetstider ombord på de 

aktuella fartygen. Oavsett vilket av fartygen där arbetstiden redovisas, skulle 

resultaten bli likvärdiga. När styrmannens arbetsschema simulerades med SWP2004 

blev utfallet enligt figurerna nedan. Det är endast värdena vid arbetspassen som 

visas i figurerna. Orsaken till detta är att övrig tid antingen är sovtid eller ledig tid. 

Kurvorna representerar den framräknade tröttheten, ett värde på fyra (4) och där 

under representerar en pigg person. Ett värde på fem (5) eller sex (6) ses som ett 

mellanläge och ett värde på sju (7) eller mer anger riskzon. Ett värde på nio (9) 

representerar en akut risk att somna. Notera att värdet inte tar i beaktande arbetets 

art under arbetspasset. Detta innebär att ett arbetspass med hög stressfaktor eller 

stor monotoni kan resultera i att faktiskt upplevda värden inte stämmer med de 

beräknade. En längre tids exponering för nivåer över sju (7) innebär, inte bara en stor 

risk för att somna utan kan även ge mer långtidsverkande besvär så som nämnts 

tidigare.  

                                                 
51 Styrman 
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KSS värde under arbetstid - tisdag
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Figur 7: KSS värde under arbetstid – tisdag 

Under de två sista timmarna av nattvakten är styrmannen rejält uttröttad, då uppvisar 

beräkningarna värden mellan 7 och åtta. Övrig tid ligger värdena under nivå 7.  

 

KSS värde under arbetstid - onsdag
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Figur 8: KSS värde under arbetstid – onsdag 

Nattvakten mellan tisdag och onsdag innebär en påfrestande period. Under vaktens 

hela sex timmar kämpar styrmannen mot sömnen och vid femtiden på morgonen är 

värdet uppe i nio, en allvarlig risk för att somna föreligger. Även vid vaknandet på 

förmiddagen är personen rejält sömnig och värdet understiger inte 5,5 vid något 

tillfälle under dagen.  
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KSS värde under arbetstid - torsdag
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Figur 9: KSS värde under arbetstid – torsdag  

Nattvakten blir återigen en arbetsam period och sömnen gör sig påmind med värden 

över sju under fem av vaktens sex timmar. Som mest beräknas värdet till 8,2 på KSS 

skalan. Dagvakten är däremot betydligt bättre än föregående dag och som lägst är 

KSS värdet nere i 4,5 sen eftermiddag.  

 

KSS värde under arbetstid - fredag
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Figur 10: KSS värde under arbetstid – fredag 

Ett tydligt mönster går att uttyda ur värdena för nattvakten. Personen är uttröttad 

varje natt, natten mellan torsdag och fredag inget undantag. Från midnatt och fram till 

vaktskiftet sex på morgonen är tröttheten påtaglig. Även vid förtöjningen vid nio tiden 

på morgonen som inträffar mitt i normal sömnperiod är individen påverkad av trötthet.  
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KSS värde under arbetstid - lördag
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Figur 11: KSS värde under arbetstid – lördag  

Mönstret går igen under nattvakten, nu med ett värde som mest precis över åtta vid 

femtiden på morgonen.  

 

KSS värde under arbetstid - söndag
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Figur 12: KSS värde under arbetstid – söndag 

Söndagen utgör inget undantag från föregående dagar. Nattvakten utgörs av en rejält 

trött styrman som långa perioder måste kämpa mot sömnen.  

 Vid varje nattpass under veckan passerar styrmannen nivå sju (7) och i slutet av 

vakten är han över i nivå åtta (8) eller mer. Vid ett av passen, mellan tisdag och 

onsdag är han uppe och tangerar nivå nio (9), det vill säga en akut risk att somna 

föreligger. Under fyra dagar befinner sig personen som lägst i ett mellanläge. 

Personen är konstant trött hela dagen och på onsdagen går värdet aldrig under 5,5.  
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 Samma vecka som redovisades för styrmannen anges nedan för befälhavaren. 

Tjänstgöringsveckan var här vecka två av fyra veckor ombord för befälhavaren.  

 

Tabell 7: Arbetstid för befälhavare 
Veckodag Arbetstid Arbetstid Vilotid Anmärkning 

måndag 08:00 – 12:00 

15:00 – 16:00 

18:00 – 24:00 

11 13 Lossning 07:00 till 14:30.  

Avgång 15:30 

tisdag 02:30 – 04:00 

08:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

11,5 12,5 Ankomst 03:30,  

Lastning 07:30 till 21:00,  

Avgång 22:00 

onsdag 06:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

12 12 Ankomst 10:00 

Lossning 10:30 till 18:00, 

Avgång 18:30 

torsdag 05:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

13 11 Ankomst 06:00,  

Lastning 06:30 till 21:00,  

Avgång 21:30 

fredag 06:00 – 12:00 

17:30 – 24:00 

12,5 11,5 Ankomst 09:00,  

Lossning 09:30 till 18:00,  

Avgång 18:30 

lördag 05:00 – 12:00 

18:00 – 24:00 

13 11 Ankomst 06:00,  

Lastning 06:30 till 20:30, 

Avgång 21:30 

Söndag 06:00 – 12:00 

16:00 – 24:00 

14 10 Ankomst 08:30,  

Lossning 09:00 till 16:30 

Avgång 17:00 

Totalt  87 81  

 

 Befälhavarens arbetstid uppfyller reglerna både vad gäller vilotid per dygn och 

vilotid på en sjudagarsperiod. Hur kan det skilja så mycket på arbetstid mellan 

styrman och befälhavare? En förklaring ligger i arbetsuppgifternas art och eftersom 

befälhavaren vanligtvis fullgör sina administrativa åtaganden samtidigt som han går 

vakt, innebär det att hans arbetstid blir lägre än vad den skulle vara om han gjorde 
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dessa uppgifter utanför normal vakttjänst. Om det skulle läggas utanför vaktgången 

skulle arbetstiden troligen förlängas med, i genomsnitt, 1 – 2 timmar per dag.  

”Pappersarbetet gör jag på vakten när det passar in i ”båtkörandet”. Visst det 

är inte helt korrekt, men vad ska jag göra? Annars blir jag sittandes både före 

och efter vakten. Något jag inte kan göra, för då orkar jag inte gå vakt när det 

är min tur. Det är betydligt mer pappersarbete nu än förr i tiden. Det känns inte 

som det tillför så mycket, mest för att vi ska göra det för att hålla ryggen fri. 

Men ibland får jag dåligt samvete för hur mycket styrmannen tvingas jobba. 

Det är den tuffaste tjänsten ombord. Klagar inte han ska fan inte någon annan 

klaga heller.”52  

 

Det kan finnas en stor skillnad för befälhavaren beroende på vart fartyget går 

eftersom befälhavaren får ta emot de besök som sker ombord.  

”Det märks mycket beroende på var vi går, här i Sverige kommer inte speciellt 

många ombord. Någon enstaka agent men de kommer oftast precis när vi lagt 

till och då är jag ändå uppe. Det tar också bara ett par minuter att klara av. Det 

värsta är när vi kommer till vissa andra länder, då kan det trilla ombord både 

tre och fyra olika myndigheter som alla vill tala med mig. De nöjer sig inte med 

att prata med styrman om jag ligger och sover. De kommer också på alla 

möjliga och omöjliga tider och inte tillsammans vid samma tidpunkt.”53 

 

 Även befälhavarens arbetsschema simulerades med SWP2004 och föll ut enligt 

figurerna nedan. Befälhavaren uppnår nivå 8 vid enstaka tillfällen, då främst vid slutet 

av kvällsvakterna och då endast under en kort tid. Som vi såg från fartyget Alloras 

grundstötning var det vid slutet av kvällsvakten som befälhavaren somnade. Nivå 8 

innebär en stor risk för att somna och förlorad vakenhet.  

 

                                                 
52 Befälhavare 
53 Befälhavare 
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KSS värde under arbetstid - tisdag
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Figur 13: KSS värde under arbetstid – tisdag 

Kurvan under kvällsvakten är stadigt uppåtgående. Vid avslutningen i samband med 

avgången är befälhavaren trött och då med ett beräknat KSS värde över sju.  
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Figur 14: KSS värde under arbetstid – onsdag 

Mönstret för kvällsvakten är detsamma som föregående dag, tröttheten ökar för att 

nå sitt maximala värde precis vid vaktskiftet. Något som borde innebär att 

befälhavaren somnar relativt omgående.  
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KSS värde under arbetstid - torsdag
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Figur 15: KSS värde under arbetstid – torsdag 

Även vid uppvaknandet på morgonen innebär att befälhavaren är trött den inledande 

timmen vid ankomsten. En situation som återkommer vid varje tillfälle som 

befälhavaren måste förkorta sin sömnperiod förlagd till natten.  

 

KSS värde under arbetstid - fredag
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Figur 16: KSS värde under arbetstid – fredag 

KSS värde under arbetstid - lördag

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

05:00 08:00 11:00 20:00 23:00

Klockslag

K
SS

 v
är

de

 
Figur 17: KSS värde under arbetstid – lördag 
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KSS värde under arbetstid - söndag
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Figur 18: KSS värde under arbetstid – söndag 

 Befälhavarens återstående dagar visar likartade resultat som föregående. 

Arbetstiden som följs är enligt lag godkänd och SWP2004 visar på likvärdiga resultat 

för varje enskild dag. Tröttheten tilltar rejält fram på kvällen och påverkan är stor 

speciellt sista timmen av kvällsvakten.  

 Arbetstidsschemat för befälhavaren och styrman kommer från ett av fartygen. Det 

är viktigt att påpeka att schemat till stor del beror på hur flexibelt befälhavaren och 

styrmannen delar på arbetstiden. På ett av de andra fartygen löste de problemet på 

ett annat sätt.  

”Vi försöker köra så flexibelt det bara är möjligt. Vi har visserligen ett 

vaktschema men det går inte att följa det jämt. Min viktigaste uppgift som 

befälhavare är att se till att jag är tillräckligt utvilad vid avgång så jag kan ta de 

första sex timmarna, så styrman får sova efter lastvakten. Sedan kan han få ta 

över och köra. Men då stämmer det väldigt sällan med det vaktschemat som vi 

gjort upp där jag ska gå vakt mellan 6 och 12.”54 

 

 Det är något som påpekas i EUs BEST rapport om kontinuerligt skiftarbete, att 

flexibilitet är viktigt för att skiftarbetet ska fungera så bra som möjligt. 55 Men flexibilitet 

är närmast omöjligt att besluta om. I slutändan är det upp till de som ska dela på 

arbetstiden att komma överens om det, så båda parter får den vila de behöver. Men 

det kan skapa ett problem för styrman som också märks tydligt i intervjusvaren.  

                                                 
54 Befälhavare 
55 BEST, 1998, s. 8. 
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”Med befälhavaren vi har nu är det lugnt och bra, då samarbetar vi jävligt bra, 

gör det som behöver göras utan att hålla på revir. Men när vi byter befälhavare 

går det in i ett mer gammaldags system. Där han gör det han ska och jag det 

jag ska utan speciellt mycket samarbete mer än nödvändigt. Då får jag också 

mindre ledig tid för sömn vilket gör den sista tiden tung innan avmönstring.”56 

 De resultat som samlandes in i huvudstudien överensstämmer i huvuddrag med 

det material som samlades in i den validerande studien. Det finns ett par 

skiljaktigheter. Det är ifråga om arbetstider vid port state control ombord och när det 

finns ägarintressen i fartyget. Vad gäller port state control har det i den validerande 

studien funnits befälhavare som försökt uppmana inspektören att föra in i protokollet 

att de inte kan följa reglerna om vilotid enligt ILO 180 och STCW. Något som 

inspektörerna enligt befälhavaren inte varit villiga att göra eftersom de inte ansåg det 

vara meningsfullt eller riskerade att skapa problem för inspektören.  

”Det är ingen nyhet hur mycket vi jobbar, jag försökte en gång övertala en port 

state control – inspektör att föra in vår faktiska arbetstid i protokollet, men han 

vägrade, vågade inte ”ta det på sig” som han uttryckte sig”57 

 

 Något som belyser det problem med arbetstid som vi visat på i föreliggande 

studie. Vidare fanns också en stor skillnad mellan intervjupersoner som hade 

ägarintressen i fartyget och intervjupersoner som endast var anställda. Den 

validerande undersökningen utförde intervjuer med fyra befälhavare och en styrman. 

Samtliga befälhavare påpekade den snedfördelning som fanns i arbetstid mellan 

befälhavare och styrman. Speciellt under dygn med hamnbesök då styrman som 

ansvarig för lastning och lossning tvingades arbeta så länge lastning och lossning 

pågick.  

 

 

Vakthållning 

STCW sektion A–VIII anger riktlinjer för vakthållning ombord på fartyg. Generellt sett 

ska vakthållning till sjöss ske med två personer på bryggan, en vakthavande och en 

utkik. Vid vissa givna förutsättningar finns en möjlighet att vakthavande får vara 

                                                 
56 Styrman 
57 Befälhavare 
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ensam på bryggan, men dessa gäller enbart vid dagsljus.58 I de deltagande fartygen 

agerade vakthavandenavigatör ensam på bryggan 24 timmar om dygnet. Utkik 

användes endast i undantagsfall och oftast inte över huvudtaget. Det framkom tydligt 

i studien att det inte finns någon tveksamhet om vad reglerna säger. Mer en praktiskt 

framtvingad syn av att behöva driva fartyget med en liten besättning och samtidigt 

klara av att utföra nödvändigt underhåll.  

”Vad ska jag med utkik till, han sitter bara och glor och gör ingen nytta. Det är 

bättre att han får vara ute på däck och jobba hela dagen och sova på natten. 

Sedan har vi ganska mycket ankomster och avgångar som går åt till arbetstid 

och övertid är inte att tänka på. Så har vi kört under hela min tid ombord och 

även i andra båtar. Visst diskuterade vi inför ditt besök att vi skulle sätta utkik 

men vi kom fram till att det inte skulle gå. Sett till antalet matroser och vad de 

ska hinna med så skulle vi inte ens få mat, om de skulle gå vakt på natten. ”59 

 

 Påpekas bör att det i två av de tre besökta fartygen fanns en matros som lagade 

mat och samtidigt arbetade som matros. På ett av fartygen var de två matroser totalt, 

varav den ene också ansvarade för mathållningen. Praktiskt innebar det att han 

deltog i ankomst och avgångar, annars inte alls i arbetet ute på däck.  

 I STCW finns också givna regler för ansvarsfördelningen mellan vakthavande och 

befälhavaren. Som exempel finns det tio punkter då vakthavande ska informera 

befälhavaren.60 Men det sker sällan, inte heller i den utsträckningen det skulle 

behövas. Flera vittnesmål finns om att vakthavande tvekat att informera 

befälhavaren. Speciellt är det tydligt i fartyg där befälhavaren tar en stor del av 

vakthavandet. Då behöver befälhavaren sin sömn lika mycket som styrmannen. 

”Har aldrig skett att jag ringt honom när jag haft vakten. Även om jag skulle ha 

behövt det vid några tillfällen, då omständigheterna gjort att jag varit nära att 

smälla eller gå på grund, så skulle det vara praktiskt omöjligt. Om jag skulle 

informera befälhavaren vid varje tillfälle som reglerna beskriver, så innebär det 

att jag stör honom i hans vilotid. Vem ska då ta över, här uppe på bryggan, när 

jag behöver vila?61 

 
                                                 
58 Se vidare STCW Section A-VIII Part 3 13 - 16 
59 Befälhavare 
60 Se vidare: STCW Section A-VIII Part 3 40 
61 Styrman 
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 Tidigare redovisat finns berättelser om arbete på vakt. Främst är det 

administrativa arbetsuppgifter som genomförs men det finns även intervjusvar där det 

berättas om perioder där bryggan varit helt obemannad, både dagtid och nattetid, 

eller att kockmatrosen gått vakt ensam samtidigt som styrman varit i mässen och ätit. 

Arbetsuppgifter på vakt får enligt STCW genomföras om de inte stör det säkra 

framförandet av fartyget, men att lämna bryggan obemannad är aldrig tillåtet. 62  

 

                                                 
62 Se vidare: STCW Section A-VIII Part 3 26 
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5 Slutdiskussion 
De anställda tillbringar halva året till sjöss på sin arbetsplats ombord. Det gör det 

ytterst viktigt att förhållandena är så bra som möjligt. En landanställd kommer varje 

dag ifrån sin arbetsplats och kan ta in intryck från andra miljöer. En ombordanställd 

lever på sin arbetsplats 24 timmar per dygn, möjligheterna till att ta in intryck från 

miljöer utanför fartyget är starkt begränsade. Egentligen skulle en korrekt beskrivning 

av arbetstid ombord vara 24 timmar per dygn, inte 14 som vilotidslagen tillåter. Det 

finns också en stor vilja ombord på de besökta fartygen att klara sig själva. Med det 

menar de att de vill kunna ta hand om fartyget, köra det från A till B, lasta, underhålla 

och även sköta all administration ombord. Inte för att de är ensamvargar utan för att 

viljan att sköta fartyget själv är stor. Som bakgrund ligger bl.a. vetskap om att det 

ändå är de ombord som får ta det största ansvaret om något inte är som det ska, 

enligt reglerna, ombord på fartyget. Om inte rätt personer kommer ombord som 

nyanställda, om inte certifikat eller behörigheter är korrekta, om inte underhåll av 

utrustning skötts som det ska och så vidare.  

 Lösning på problemet att arbetstiderna skenar iväg ombord är inte så enkel som 

att flytta arbetsuppgifter från fartyget till landkontoret. Ett möjligt resultat av det skulle 

kunna vara minskad arbetsglädje ombord. Då en av de största anledningar till att de 

arbetar i dessa fartyg att de får ”köra” båt så mycket. Det är in och utkörare till hamn 

med täta intervaller. Det är inte heller så enkelt att föra över det totala ansvaret helt 

på ombordpersonalen, de har väldigt liten möjlighet att påverka sin faktiska situation 

ombord. Visserligen nämns det ofta från landkontoret att det är ute i fartygen som de 

har avgörandet. Behöver de gå in i hamn för dåligt väder till exempel är det okej. Men 

ingen nämner att det skulle vara okej för att de är uttröttade. Alla ombord är väl 

medvetna om de ekonomiska konsekvenser som en försening kan innebära, 

ansvaret vilar tungt på befälhavaren att se till att fartyget är på plats i hamnen när de 

förväntas. En omfattande logistik ligger bakom hamnterminalerna och ett fartyg är en 

av delarna i transportkedjan.  

 Även om ansvaret att lösa situationen helt skulle läggas över på de ombord 

kommer det inte att resultera i något nämnvärt, eftersom möjligheterna att påverka 

situationen är små med nuvarande bemanning. Numera är det också så att 

införandet av ISPS begränsar möjligheterna att vila vid hamnliggande. Detta då det i 

vissa hamnar krävs landgångsvakt under hela liggetiden i hamn. Det är också påvisat 



68 
 

av flera att under lastning och lossning störs sömnen som mest, eftersom höga och 

oregelbundna ljud från lastoperationen tränger in i hytterna.  

 Viktigt att poängtera är att det inte enbart finns negativa kommentarer om 

tvåvaktssystem eller fartyg som endast har två navigatörer ombord. Kommentarerna 

växlar mellan positiva via likgiltiga till helt negativa: 

 

”Jag orkar inte mer egentligen, kunde jag skulle jag letat nytt jobb men man 

måste försörja sig.”63 

 

”Vi har väll det bra som vi har det här ombord.”64 

 

”Kommer det en styrman till ombord går jag iland!”65 

 

 Enligt Alain – Michel Chauvel är det en av huvuduppgifterna för ett rederi att 

identifiera risker i verksamheten och att arbeta med dessa i sitt förbättringsprogram 

inom ISM.66 En tydlig risk som framträder på de fartyg som studien baseras på är att 

de på grund av liten bemanning inte klara av att framföra fartyget på bästa möjliga 

sätt. Eller att arbetsscheman skapar så stor trötthet att det leder till fatigue och 

därmed utgör de en risk. Inget av rederierna i studien har något i sitt ISM om faror 

med arbetstidernas längd. Inte heller att täta hamnanlöp skapar en risk för att 

sömnperioder blir för korta, så de inte ger tillräckligt med återhämtning. Arbetet med 

ISM i rederierna ska förebygga risker och inte bara bota symptomen av dessa.  

 Något som går att diskutera är, om vi har tillräckligt med data för att hävda det vi 

gör. D.v.s. att arbetstiderna på tvånavigatörsfartyg skenat iväg och att besättning 

ombord dagligen tvingas att bryta mot vilotids bestämmelser. Det beror givetvis på 

hur man lägger upp studien, men med tanke på hur denna studie är upplagd anser vi 

att vi har det. I huvudstudien återfinns dels tre fartyg där ombordstudier utförts under 

både hamnliggande och sjöresa. Som komplimenterande material finns dels fyra 

ytterliggare intervjuer med befälhavare och styrmän som representerar fyra olika 

fartyg. Dels ytterligare material från den validerande studien där fem fartyg har 

besökts vid hamnuppehåll. Dessa fem fartyg hade skiftande nationalitet på dels flagg 
                                                 
63 Styrman 
64 Styrman 
65 Befälhavare 
66 Chauvel, (1997) s. 14. 
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och dels besättning. Totalt i den föreliggande studien omfattas elva fartyg, sju 

svenskflaggade och fem med övrig flagg. Samtliga elva fartyg med enbart två 

nautiker ombord, en befälhavare och en styrman, som enda nautisk kompetens. 

Lägg därtill Christian Lindquist rapport från 200567, som omfattar totalt nio fartyg och 

som i stora drag överensstämmer med föreliggande. Då uppgår det totala antalet 

fartyg till 20, som i två studier visar på likartade resultat med dels arbetstid och 

vakthållning. Något som pekar på det akuta i situationen och som kräver konkreta 

åtgärder för att finna en lösning på problemet.  

 

 

                                                 
67 Lindquist, (2005). 
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