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Abstrakt 
Detta examensarbete gjordes för att få en inblick i en överstyrmans arbete. Målet med 

examensarbetet var att få en inblick i en överstyrmans arbetsuppgifter och i hans 

arbetssituation i förhållande till lagen om vilotid för sjömän. Examensarbetet genomfördes 

med överstyrmän från de tre tankrederierna Broström, Donsötank och Tärntank. Där kontakt 

först togs med respektive landkontor för godkännande. Därefter kontaktades överstyrmän och 

telefonintervjuer genomfördes under mars månad. Resultatet visade att det fanns en viss 

skillnad mellan en överstyrman från Tärntank och en överstyrman från Broström eller 

Donsötank. För en överstyrman från Broström och Donsötank hittades däremot inte någon 

utmärkande skillnad i arbetet. Den största skillnaden var att en överstyrman från Tärntank har 

mycket bättre förutsättningar för att kunna hålla sig inom lagen för vilotid, än vad en 

överstyrman från Broström eller Donsötank har. 
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Abstract 
This Exam was made tog get an overview of a Chief Officers work. The aim with this exam 

was to get an insight over the work compared to the convention concerning seafarers' hours of 

work. This study was made with the help of Chief Officers from three different shipping 

companies, Broström, Donsötank and Tärntank. Contact was taken to respective company 

office for approval. Thereafter the Chief Officers were contacted and interviews were 

accomplished by telephone. The results showed that it was a distinction between a Chief 

Officer from Tärntank and a Chief Officer from Broström or Donsötank. Between the Chief 

Officers from Broström and Donsötank there wasn�t any characteristic difference in the work.  

The largest difference between the shipping companies was that a Chief Officer from 

Tärntank has better postulations to get his rest, than a Chief Officer from Broström or 

Donsötank  
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Förord 
Idén till det här arbetet fick jag, Richard Bååth, när jag arbetade som matros på ett fartyg och 

Överstyrman ombord var bekymrad över att han hade så mycket administrativt arbete att han 

inte hann med något annat. Han undrade om andra Överstyrmän hade lika mycket och jag 

bestämde mig för att försöka få en bild om hur Överstyrmäns arbetssituation ser ut. 
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Ordlista 

 

1:1 system � Ledigheten hemma är lika lång som tiden man är ombord 

3 vaktsystem � Dygnet är indelat i 3 vakter. 8-12/20-24 � 12-16/24-04 � 16-20/04-08  

BL � Ett lastdokument 

DW � Dead Wight (Dödvikt), Fartygets lastintag i ton 
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Loadingmaster � Kordinerar och övervakar last operation mellan fartyg och land 
Manifolder � Plats ombord på fartyg där lastslang från land ansluts till fartyg 

Nautiska befäl � Däcksbefäl, där ingår Befälhavare, Österstyrman samt Styrmän 

PMS � Ett underhålls system ombord i fartyg 

Produkt tanker � Ett tankfartyg som går med raffinerade oljeprodukter samt vissa kemikalier 

Surveyer - Inspektör 

Svensk flagg � Fartyget är registrerat i Sverige och lyder under svenska lagar 

Tankspola � Man spolar rent lasttankarna 

Timesheets - Tidsloggar 

Törn � Den perioden man är ombord i fartyget 

Ullagerapporter � beräkning på lastvolym i fartygets tankar 

Vettingar � Inspektioner  

Öst - Överstyrman 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har efter hjälp av sökmotorer på internet samt sjöfartsrelaterade tidningar inte hittat något 

arbete som tar upp arbetssituationen för dagens överstyrmän till sjöss. Detta gör det svårare att 

på förhand få en bild om hur det är. Det enda jag har haft att gå på när jag funderat kring detta 

ämne är mina egna och andras erfarenheter av ämnet efter att ha varit ute och jobbat på fartyg 

som bl.a. matros. Själva idén till detta arbete kom efter att jag jobbat på ett fartyg där 

överstyrmannen ombord tyckte det skulle vara intressant med en övergripande bild om hur det 

ser ut för andra överstyrmän. Jag bestämde mig då för att göra en jämförande undersökning 

mellan tre rederier om hur mycket tid en överstyrman lägger på olika arbetsområden, för att få 

en bild av hans arbetssituation samt hans fysiska arbetsbelastning i relation till den svenska 

lagen om vilotid för sjömän. 

 

 

1.1.2 Befattningsbeskrivning 
Överstyrmannen är arbetsledare för fartygets däckmanskap. Han är ansvarig för fartygets 

underhåll. Vilket innebär att han planerar och leder underhållsarbetet ombord. Han är även 

ansvarig för fartygets last. Han gör alla lastberäkningar samt planerar för lastnings och 

lossningsoperationerna. Vidare är det överstyrmannen som ska kunna gå in och backa upp 

befälhavaren, och vara beredd att ta befälet över fartyget, om det skulle hända fartyget något. 

 

 

1.1.3 Presentation av rederierna 
Broströms 

Bromströms är ett svenskt rederi som har inriktat sig på produkt och kemikalietank 

marknaden. De är verksamma i hela världen med en total omsättning på 3,5 miljarder svenska 

kronor. De har en total flotta på 90 fartyg varav 60 stycken med en storlek på mellan 6 000 

och 37 000 dödvikts ton som opererar i Europafart (Sjöfartens Bok 2008, s 157) 
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Donsötank 

Ett svenskt rederi som förfogar över sju stycken fartyg, varav fem är produkttank fartyg på 

mellan 16 000 och 20 000 dödvikts ton.  

 

Tärntank 

Tärntank är ett svenskt tankrederi. Man opererar med nio stycken produkttankers med en 

dödvikt på mellan 8000 och 15000 ton. Halva flottan är byggd på 2000 talet med en 

nyleverans senast år 2007, medan andra häften av flottan är från 1990 talet. Man opererar 

mestadels i Nordeuropa (Tärntanks webbsida). 

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur mycket tid en överstyrman lägger på olika 

arbetsområden ombord på fartygen. För att få en inblick i hans fysiska arbetssituation och se 

hur hans arbetsbelastning är ombord, i relation till vilotids lagen. Och sen jämföra detta 

mellan olika rederier. 

 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Jag har beslutat avgränsa mitt arbete till: 

- Endast fartyg med svensk flagg. 

- Endast fartyg med fyra nautiska befäl ombord där överstyrman och befälhavare är svenska. 

- Endast fartyg som går i Europa eller Nordsjöfart 

Vidare kommer jag att begränsa mig till endast en fartygstyp nämligen tank. Detta eftersom 

arbetet inte skulle kunna inrymmas i tidsplanen om jag hade valt att göra undersökningen 

mellan alla fartygstyper. Jag kommer således att koncentrera mig på de tre svenska 

tankrederierna, Bromströms, Tärntank och Donsötank  

Jag kommer inte att gå in på djupet om orsaker till skillnaden mellan olika rederier. 
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2 Metod 
 

2.1  Val av undersökningstyp 
När jag skulle välja hur jag skulle göra detta arbete hade jag att välja mellan den kvantitativa 

och den kvalitativa metoden. �Skillnaden mellan de två typerna av data gäller huruvida 

informationsinsamlingen är starkt strukturerad på förhand (kvantitativa data) eller om den är 

mer öppen (kvalitativa data)� (Dag Ingvar Jacobsen, 2003, s48). Jag valde den kvalitativa 

metoden eftersom jag ville ha möjligheten att föra en dialog med dem jag intervjuade och på 

så vis få ett bredare informations underlag och en bättre förmåga att tolka informations 

underlaget. Själva intervjuerna har jag valt att göra med hjälp av telefon, då intervju 

personerna har befunnit sig ute på fartyg eller på olika platser i landet. Valet av telefon föll sig 

därför naturligt. Jag har senare använt mig av e-post för kortare kompletteringar. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
I Början av februari månad tog jag via e-post och telefon kontakt med de aktuella rederierna 

för att få tillstånd och för att informera om detta arbete. Därefter, den andra veckan i februari 

tog jag kontakt med fartygens överstyrmän via e-post, i något undantag med telefon. Detta för 

att presentera mig och mitt arbete samt se om de var intresserade av att ställa upp på intervju. 

Om de var intresserade så bokades en tid för telefonintervju efter deras egna önskemål om 

tidpunkt. I steg tre genomfördes sen intervjuerna den tredje veckan i februari med de 

intresserade överstyrmännen från de tre rederierna via telefon. Nästa steg blev sen att göra en 

första analys utav svaren för att få en grundläggande bild utav deras arbetssituation och 

därefter via e-post skicka några enstaka kompletterande frågor för att få materialet till den 

grad att jag kunde göra en genomgående analys om deras arbetssituation.  
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2.2.2  Intervjuerna 
När jag skulle bestämma mig för hur jag skulle göra intervjuerna hade jag att välja på enkäter 

eller intervjuer som skulle ge en mer personlig kontakt. Efter ett tags funderande valde jag 

bort enkäter, då jag var rädd att svarsfrekvensen inte skulle vara tillgodo för detta arbete. Utan 

jag valde en kvalitativ metod för mina intervjuer eftersom den medger en personlig kontakt 

samt dialog. 

 

Jag har dock tillämpat en lite mer blandning mellan den kvalitativa metoden och den  

kvantitativa metoden. Efter att ha läst �Förståelse, beskrivning och förklaring� (Dag Ingvar 

Jacobsen, 2003) kom jag att använda mig av �intervjuguide med teman, med bestämd 

ordningsföljd med några fasta svarsalternativ� (Dag Ingvar Jacobsen, 2003, s48). 

Eftersom jag ville ha en öppen intervju i grunden, men med en del strukturerade frågor . 

 

Det andra steget var att välja hur intervjuerna skulle genomföras. I detta val valde jag 

telefonintervjuer, då det var det mest praktiska, då intervjupersonerna har befunnit sig ute på 

fartyg eller på olika platser i landet. 

 
2.3 Urvalsmetod 
Jag har begränsat undersökningen till tanksektorn och till tre stycken rederier, nämligen 

Broström, Tärntank och Donsötank. 

 

2.3.2 Urvalsram 
Jag har prioterat att få en så sammanhållen urvalsram som möjligt för att därigenom göra 

undersökningen mer rättvis. Bland rederierna valde jag Broström, Tärntank och Donsötank. 

Anledningen till detta var att dessa tre är bland de största svenska tankrederierna vars fartyg 

går i Europa eller Nordsjöfart. Därmed var också chansen större att jag skulle hitta 

överstyrmän som ville ställa upp på intervju. I valet av fartområde valde jag Europa och 

Nordsjöfart därför att en stor del av del svenska tankflottan opererar i just dessa fartområden. 
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2.4 Bortfall 
Från början var det tänkt att sex stycken intervjuer skulle göras. Det bantades dock till tre 

stycken på grund av tre anledningar. Nämligen att en inte passade in på de kriterierna som var 

uppsatta (se 2.3.2). Och att det blev ett återbud på en redan inbokat intervju i sent skede. På 

grund av tidsramen, och eftersom jag ville ha en så jämn fördelning som möjligt, med lika 

många intervjuer från varje rederi bantade jag ner arbetet till tre stycken intervjuer.  

 

2.5 Beskrivning av analysprocessen 
Det första jag gjorde i analys processen var att sammanställa alla svar som kom av samma 

fråga, på ett dokument. För att således få en snabbare, och lättare överblick över svaren, och 

lättare att analysera. Därefter tog jag varje intervju för sig och plockade ut och skrev ner det 

mest väsentliga. Detta för att få en bättre överblick över intervjun. Därefter analyserade jag 

varje intervju för sig, för att jag lättare skulle kunna dra en slutsats. Till sist analyserade jag 

med hjälp av dessa, de tre intervjuerna tillsammans. Trots att de olika intervjupersonerna inte 

var lika utförliga i sina svar fick jag ändå fram de svar jag ville ha.  

 

 

2.6 Validitet  
Detta arbete består på grund av tidsramarna för detta arbete, utav endast tre stycken intervjuer. 

En intervju per rederi. Vilket innebär att en intervjuperson i detta arbete skulle kunna framstå 

som en representant för alla överstyrmän inom rederiet. Den uppfattningen är felaktig. 

Intervjupersonerna i detta arbete talar endast för sig själva. De talar således ej för alla 

överstyrmän inom rederierna. Bilden som en överstyrman ger behöver inte nödvändigtvis 

stämma överens med den allmänna ståndpunkten inom rederiet. Men detta uppvägs till viss 

del av att de jag har intervjuat har en lång erfarenhet av att arbeta i respektive rederi.  

En annan faktor som påverkar validiteten är att jag inte gett intervjupersonerna någon 

möjlighet att i efterhand kommentera sina svar. 

Överlag anser jag att validiteten är god. Trots det som redan nämnts. Detta på grund av att jag 

innan intervjuerna lät en överstyrman gå igenom intervjumallen och därefter utvärdera den. 

Intervjumallen är även testad på ett par oberoende sjökaptensstudenter. Dessutom har alla 

intervjupersonerna mångårig erfarenhet av att arbeta inom respektive rederi. 
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Under intervjuerna och den efterföljande analysen har jag förlitat mig på att 

intervjupersonerna lämnat sanningsenliga svar. Intrycket under intervjuerna är att de har gjort 

det. 

 

2.7 Etiska överväganden 
De personer som deltagit i intervjuerna har gjort så av egen vilja. De har även blivit delgivna 

att inga namn kommer att publiceras. Inte heller uppgifter såsom fartygsnamn m.m. som kan 

spåras till en viss överstyrman. 
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3 Teori 

 
3.1 Lag (1998:958) om vilotid för sjömän  
Vilotiden bör förläggas så att de får vila en dag i veckan och på allmän helgdag 

Lagen säger att vilotiden inte får understiga  

1. 10 timmar under varje 24 timmars period 

    Vilotiden får delas upp i högst 2 perioder där en period måste vara minst 6 timmar. 

    Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. 
2. 77 timmar under varje 7 dagars period 

 

Undantagen är: 

1. I en nödsituation 

2. Att deltaga i en säkerhetsövning 

3. Att utföra arbete beordrat av myndighet i hamn 

 
Arbetstiden får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en 12 månaders 
period. Lag (2003:368). (ILO, 1996 samt Sveriges riksdag, 1998) 
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4 Resultat 
 
Överstyrman A � Från Donsötank 

Överstyrman B � Från Tärntank 

Överstyrman C � Från Broström 

 

4.1 Överstyrman A (Bilaga A) 
A arbetar enligt ett 1:1 system med fyra veckors törnar ombord på ett fartyg i 

storlekskategorin 15 000 � 20 000 DWT, och har gjort så i några få år. Ombord i fartyget 

finns fyra stycken nautiska befäl: befälhavare, överstyrman samt två andrestyrmän. Den ena 

andrestyrmannen ansvarar för säkerheten. Den andra ansvarar för allt som har med 

navigationen att göra, t.ex. ruttplanering, nautiska publikationer och rättning av sjökort. 

Ombord arbetar man i trevaktsystem där A har 8-12 vakten. Med en fast lön oavsett övertid. 

 

På Donsötank har man som policy att överstyrmannen vid ankomster och avgångar ska vara 

med och assistera befälhavaren på bryggan vid hamnmanövrering. Detta upplevs av A som 

positivt då han menar att det är en säkerhetshöjning att även överstyrmannen får lära sig att 

manövrera. När fartyget väl är förtöjt brukar A ägna tid, ca 1-2 timmar till att förbereda för 

lastning eller lossning och ta hand om allt pappersarbete innan operationen körs igång och det 

blir vanlig vaktgång. Sen kan det mycket väl vara så att om inte A har vakt när fartyget 

kommer in, och det även blir en kort operation, är det lätt att det blir fyra timmar utöver 

vaktgången på åtta timmar. 

När fartyget är till sjöss ägnar A sin tid åt vaktgången mellan 8-12. Sen är det underhållet av 

fartyget samt lastplanerandet som upptar hans tid. Enligt A lägger han ner omkring fem 

timmar på fartygets underhåll i veckan eller 1-2 timmar om dagen under ett sjödygn. Medan 

lastplaneringen brukar ta i snitt en timme per dag. Skulle det utöver detta bli korta resor eller 

tankspolningar som kräver extra tid, kan andrestyrmännen gå in och dela på A:s 8-12 pass. 

   A upplever sin arbetssituation ombord som totalt sett relativt lugn. När fartyget ligger till 

kaj kan det bli lite intensivt, med mycket folk som springer omkring. Även när fartyget gör 

kortare resor blir det intensivt med en del extra övertidstimmar. A har då möjligheten att låta 

de två andrestyrmännen dela på hans vakt. Men det framgår av A att det blir jobbigare att 

hålla sig inom vilotidslagen när det blir kortare resor och särskilt om det blir tankspolningar. 
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Även om det inte är ofta så kan det hända. Men förutom vid korta resor och tankspolningar 

har A inga problem att hålla sig inom vilotidslagen.  På frågan vad han anser skulle göras för 

att förbättra arbetssituationen ombord, önskar han ett bättre samarbete mellan oljebolag och 

rederier när det gäller policy för säkerhet och checklistor.  

 

 
4.2 Överstyrman B (Bilaga B) 
B arbetar 1:1 system med fyra veckors törnar ombord på ett fartyg i storlekskategorin 10 000 

� 15 000 DWT. Han har över 15 års erfarenhet som överstyrman. Han har en fast månadslön 

oavsett övertid. Ombord i fartyget har de fyra stycken nautiska befäl, varav två stycken 

andrestyrmän som ansvarar för säkerhetsutrustningen samt navigationen. Man går 

trevaktsystem ombord där B går 8-12 vakten.  

 

På Tärntank har man en policy som innebär att varje styrman ska kunna utföra samtliga 

förekommande arbetsuppgifter på sin vakt, undantaget tankspolningar. Vilket innebär att 

överstyrman inte behöver komma upp till ankomster och avgångar om de inte ligger på hans 

vakt, eftersom vakthavande styrman tar hand om lastpapper etc. Det enda han behöver göra är 

planläggningen som han sen ger till styrmännen. Detta innebär att B, när fartyget ligger till 

kaj, endast har sina normala vakter att gå. Detta är ett system som B vant sig vid efter många 

år och som han trivs mycket bra med då det besparar honom mycket arbete.  

När fartyget är till sjöss går B sina sjövakter. Utöver de ägnar han 2-3 timmar dagligen åt 

underhållet som han menar är det som tar mest av hans tid förutom vaktgången. Han ägnar 

också 2-3 timmar i veckan åt lastplanering. Att det endast är så få timmar förklarar han med 

att det beror på hans långa erfarenhet som överstyrman. Detta lyser även igenom på allt hans 

arbete och han säger att han trivs bra med sin arbetssituation ombord, att den är ganska 

avslappnad. Vilket även märks när det kommer till vilotiden. B säger bestämt att han är 

väldigt noga med att hålla sig inom vilotidslagen. Att det inte är några problem att göra det. 

Det enda han skulle vilja förändra, är att minska det ökande administrativa arbete som 

kommer som en följd av oljebolagens ständiga nya krav. 
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4.3 Överstyrman C (Bilaga C) 
C arbetar i sex veckors törnar i ett 1:1 system ombord på ett fartyg i storlekskategorin 15 000 

� 20 000 DWT. Han har arbetat som överstyrman i över tio år. Han har en fast månadslön 

oavsett övertid. Ombord i fartyget finns det fyra stycken nautiska befäl varav två 

andrestyrmän, dessa har ansvaret för navigationen samt säkerhetsutrustningen. Man arbetar 

med i trevaktsystem där C går vakten mellan 8-12. 

 

På Broströms fartyg är överstyrmannen med på bryggan vid ankomster och avgångar för att 

assistera befälhavaren samt för att lära sig hamnmanövrering. Därefter ägnar sig C åt allt 

pappersarbete, inspektioner och är även med vid uppstart vid lastnings eller 

lossningsoperationer. C uttrycker att detta är mycket tidskrävande och säger att det brukar bli 

omkring 4-5 timmars extra arbete när de ligger till kaj jämfört med ett sjödygn.  

Ett sjödygn är enligt C som regel lugnare. Han går sina vakter. På eftermiddagen ägnar han 

sig åt fartygets underhåll under en till två timmar samt ca en timme åt att planera för nästa 

lastnings eller lossningsoperation. Totalt arbetar han omkring 10-11 timmar under ett sjödygn. 

Medans det kan bli 12-13 timmar per dygn under ett hamnuppehåll.  

C är ändå nöjd med sin arbetssituation totalt sett. Inom Broström har man ett system vilket 

innebär en rotation mellan fartygen. Befälhavare och maskinchefer byter fartyg vart fjärde år 

medans övrigt befäl byter vartannat år. Detta för att inte �växa fast� i ett fartyg. Detta upplevs 

av C som mycket positivt då man kan ta med sig de goda erfarenheterna och lämnar de 

mindre goda. 

Dock så säger C angående arbetssituationen, att det kan bli väldigt jobbigt under 

hamnuppehållen. Men att det beror mycket på vilken terminal de ligger vid. Om samarbetet 

med terminalen fungerar bra eller inte. Han säger även att det till viss del beror på folket 

omkring honom, på andrestyrmännen. Om de inte är så erfarna eller har en dålig inställning 

till arbetet så kan det bli väldigt intensivt med arbete för C:s del, då det hela måste fungera. 

Det händer ganska ofta, fem till sju gånger i månaden att han inte får den lagstadgade vilan. 

Vilket påverkar honom på så sätt att han blir trött och kan tappa skärpan vilket leder till att 

arbetsuppgiften tar ännu längre tid. Även om det i huvudsak är till kaj han upplever att han 

inte får tillräckligt med vila, kan han även uppleva det till sjöss. Då är det vid kortare resor 

med tankspolningar som problemet uppstår. På frågan om vad han anser är orsaken till detta, 

tycker han att det skulle behövas en nautiker till i fartyget, åtminstone på kortare resor. Som 

det är nu arbetar C totalt omkring 80 timmar i veckan. 
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5 Analys 
Överstyrman A � Från Donsötank 

Överstyrman B � Från Tärntank 

Överstyrman C � Från Broström 

 

De tre rederierna har inte exakt samma system ombord. I Tärntank behöver inte 

överstyrmannen komma upp vid ankomst/avgång, om det inte är på hans vakt. I Donsötank 

och Broström ska överstyrmannen vara med på bryggan vid ankomst/avgång för att assistera 

befälhavaren och lära sig manövrera till och från kaj. I Broström har man dessutom ett 

rotationssystem, som innebär att befälen ombord endast stannar på samma fartyg i ca två år 

för att på så sätt inte växa fast med vissa rutiner. Alla de olika systemen upplevdes som 

positiva för arbetsmiljön ombord enligt de tre överstyrmännen. Men man kan nog säga att 

Tärntanks system gjorde mest för överstyrmannens arbetssituation. Systemet innebär att varje 

styrman ska kunna lösa samtliga förekommande arbetsuppgifter på sin vakt med undantag av 

tankspolning. Detta innebär att vaktgående styrman tar hand om allt pappersarbete och 

förberedelser inför lastning eller lossning, när fartyget kommer till kaj. Överstyrmannen 

behöver således inte vara med vid ankomst och avgång om han inte har vakt. Däremot får han 

innan ankomst eller avgång planera och skriva instruktioner till vaktgående styrman.  

        Detta system innebar att överstyrman B var den som hade minst problem med att få sin 

vila. Han gjorde i stort sett endast sina vakter och någon timme på eftermiddagen. Till sjöss 

var det i och för sig lika för alla de tre överstyrmännen. Men den stora skillnaden var att för 

överstyrman B var det likadant i hamn. Så var inte situationen för överstyrmännen från 

Donsötank och Broström. För överstyrmannen från Donsö kan en dag till kaj innebära en 

arbetsdag på tolv timmar, medan det för överstyrmannen från Broström kunde innebära en 

arbetsdag på tretton timmar.  

Själva arbetsdagarna var för de tre överstyrmännen ganska lika, alla gick de sina ordinarie 

vakter och alla gjorde de cirka tre timmar på lastplanering tillsammans med underhåll. I 

förhållandet däremellan fanns det dock skillnad: överstyrmannen från Tärntank använde 

nästan all den tiden till underhållet och endast ytterst lite till lastplaneringen. Själv sa han att 

detta berodde på hans erfarenhet. För överstyrmännen från Donsö och Broström var det lika, 

de lade i stort sett lika mycket tid på underhållet som på lastplaneringen.  

Till den upplevda arbetssituationen ombord var överstyrman B mest positiv, han tyckte att det 

var lugnt både till sjöss och till kaj. De andra var dock inte långt efter men tyckte att det i 
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vissa fall kunde bli lite jobbigt till kaj. Annars var det gemensamt för alla att det blev som 

jobbigast när de hade kortare resor i kombination med tankspolningar. Eftersom de då skulle 

hinna med att lastplanera mellan hamnarna och tankspola. Det är en operation som kan vara 

ganska tidskrävande. Det var också vid sådana här tillfällen det kunde bli problem med 

vilotiden för överstyrman A. Trots att de två andrestyrmännen kunde gå in och ta hans vakt 

hände det vid något enstaka tillfälle att det gick utöver gränserna för lagen om vilotid. För 

överstyrman B var det, som sagt tidigare, inga som helst problem att hålla sig inom ramarna. 

Däremot för överstyrman C kunde det bli problem vid dessa korta resor och särskilt om det 

blev tankspolningar. Under en månad kan han överskrida ramarna fem till sju gånger. Han 

skulle som förbättring ombord här gärna se en extra styrman som avlastning. 

Gemensamt för de två andra överstyrmännen var annars att de önskade en förbättring inom 

den ökande administrativa sidan av arbetet eftersom det hela tiden kommer nya krav från 

oljebolagen. 

 

 

Nedan följer en tabell som visar överstyrmännens arbetstimmar under ett dygn, och fördelning 

av dessa. 

 

Öst A Öst B Öst C 

Sjödygn 

Vaktgång  8h 8h 8h 

Underhåll  1-2h 2-3h 1-2h 

Lastplanering 1h 0,5h 1h 

Totalt  10-11h 10-11h 10-11h 

 

Hamndygn 

Vaktgång  8h 8h 8h 

Förberedelser etc. 4h 0h 4-5h 

Totalt  12h 8h 12-13h 

 

Totalt i veckan* 75-78h 71h 80h 

* = Svar på frågan: �Hur många timmar jobbar ni på en vecka?� 
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6 Slutdiskussion 
Jag tycker att jag till slut har uppnått det som var mitt mål med detta arbete. Jag har fått en 

inblick i hur en arbetsdag ser ut för en överstyrman. Hur mycket tid han lägger på olika 

arbetsuppgifter. En inblick in den fysiska arbetssituationen. Undersökningen visar att en 

överstyrman från Tärntank, inte hade några som helst problem med att uppfylla lagen om 

vilotid. Att en överstyrman från Donsö kan ha vissa problem med att uppfylla lagen om 

vilotid ibland, men att det i normalfallet inte är något problem. Samt att överstyrmannen från 

Broström har vissa svårigheter att få den lagstadgande vilotiden.  

Jag har inte gått djupare in på olika orsaker till skillnaden mellan överstyrmännen från de 

olika rederierna. Utan föreslår att detta kan bli en uppgift för kommande arbete att titta 

närmare på. 
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8 Bilagor 

 
Bilaga A  Intervju med överstyrman A från Donsötank 
Rederi Donsötank 

Fartygstyp Produkttanker 

Flaggstat Svensk 

Fartområde Nordsjö 

 

Fartygets storleks kategori DWT? 

15 000 � 20 000 

 

Hur länge har ni varit överstyrman i er karriär? 

Några få år 

 

Vilket avlösningssystem har ni ombord? 

Jag jobbar fyra veckor och är ledig fyra veckor 

 

Hur många nautiska befäl finns det ombord samtidigt? 

fyra stycken 

 

Vilket vaktsystem har ni ombord? 

trevaktsystem 

 

Går överstyrman vakt? 

Ja, 8-12 

 

Vad har ni som överstyrman för ansvarsområden i stora ordalag?  

Jag har ansvar för lasten, lastning/lossning. Sen är det för underhållet av fartyget. 
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Vad innebär de ansvarsområdena? 

Det innebär att man gör lastberäkningar för att se hur mycket vi kan eller ska ta in. Man 

ansvarar för lastpapper. Man ansvarar för underhåll ute på däck, t.ex. lastutrustning, målning 

m.m.  

 

Hur ser arbetsuppdelningen mellan överstyrman och andrestyrmän ut, såsom 

ansvarsområden och sidouppgifter? 

Vi har två stycken andrestyrmän. Den ena är ansvarig för navigationen. Han planerar resorna 

och rättar sjökort och allt annat som hör till navigationen. Sen har vi en annan styrman som 

tar hand om allt säkerhetsmässigt 

 

Hur ser vaktgången i hamn och till sjöss ut? Om det finns någon skillnad. 

Det är ingen skillnad, det är samma 

 

Kan ni redogöra för era arbetstider som överstyrman? 

Vi har ett avtal där vi har en fast månadslön, oavsett övertid. Jag jobbar mina åtta timmar 

schemalagt, det andra som blir över är då övertid som ingår i lönen. Man kan säga att i snitt så 

blir det ett par, två timmar extra per dag. 

 

Hur ser en typisk dag ut för dig som överstyrman när ni ligger till kaj? 

När vi närmar oss kaj så ringer befälhavaren och så kommer jag upp och är med vid ankomst 

och även avgång. Då brukar befälhavaren och jag bytas av och ta fartyget in till kaj. Sen 

förbereder jag för lastning eller lossning och tar emot kajrepensetanterna, och har ett utbyte 

med dem om hur lastning eller lossning ska ske och om alla lastpapper. Sen är jag med 

surveyern när han går runt och besiktigar tankarna. 

 

Du nämnde att du och befälhavaren byter av varandra, vad innebär det? 

Det innebär att jag bistår befälhavaren vid manövrering av fartyget till och från kaj. Det är en 

policy inom Donsötank att överstyrman ska vara på bryggan vid hamnmanövrering. Sen är det 

väl lite olika från fartygen om överstyrmannen är med och just manövrerar till och från kaj, 

men han ska vara med på bryggan. 
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Vad är din uppfattning om det? 

Det är en säkerhetshöjning. Tidigare var jag alltid vid manifoldern vid ankomst för att 

positionera fartyget till kaj. Nu får man också möjlighet att lära sig manövrera till o från kaj 

vilket är positivt. 

 

Kan ni redogöra för dagen då ni senast låg till kaj? Hur såg den dagen ut? 

Vi kom in på eftermiddagen, jag var med vid ankomsten. Sen tog det väl 1,5 timme med 

diverse pappersarbete. Det var bland annat med hamnmyndigheterna och terminalen. Efter det 

gick jag och vilade en stund innan det var dags för min vakt. Det var sen ytterligare en vakt 

för mig innan vi hade lossat ut. Sen blir jag väckt av andrestyrman när lossningen är i det 

närmaste slutförd, så jag kom upp och var med vid slutlossningen. Sen skriver jag de 

dokument som gällde för den utlossningen och de andra papperna med surveyern samt 

terminalen. Efter det stannar jag uppe till vi gått från kaj och släppt lotsen. 

 

Hur lång blev den dagen? 

I det fallet gick det över från en dag till en annan. Så det blev väl inte mer än nio timmar. 

Sen kan det mycket väl vara att det blir en kort lastning eller lossning, och man kommer 

kanske inte in på sin egen vakt. Så då kan man räkna med ytterligare några timmar. Upp mot 

fyra timmar extra då utöver de vanliga åtta. 

 

Hur ser en typisk dag ut när ni är till sjöss? 

Det är betydligt lugnare. Då går jag oftast bara min vakt och sen kanske jag är ute någon 

timme på däck efter den. Bara för att kontrollera så att arbetet fortskrider som det ska med 

underhåll m.m. Eventuellt så kan det vara så att det blir mer, det kan vara att man ska 

tankspola och då blir det någon timme till. Men då byter man på så sätt att andrestyrmännen 

får dela på min vakt så att jag blir vaktfri den fyra timmars perioden.     

 

Hur länge är det du brukar vara ute på däck när ni inte har något såsom tankspolning 

etc.? 

Det kan vara mellan en och två timmar 

 

 

 

 



24 
 

Hur mycket tid lägger ni som överstyrman på olika arbetsuppgifter? 

Det som tar mest tid är det här med ankomster och avgångar och i samband med det, 

pappersarbetet. Om det inte ligger på min vakt så tar det ca tio timmar per vecka. 

Sen blir det lite med lastning och lossnings planerande. Sen är det underhållet av fartyget, det 

tar runt fem timmar i veckan. 

 

Hur mycket tid lägger ni på lastning och lossningsplanerande? 

Ca en timme i snitt per dag eller 2-3 timmar per resa. Det mesta av den tiden går till att 

förbereda checklistor och lastning/lossnings loggar. 

 

Hur påverkar underhållet/underhålls systemet din arbetssituation ombord? Hur 

påverkar det era dagar? 

Med ett fartyg som detta som är runt tio år så börjar diverse däcksutrustning att bli hårt 

nersliten vilket kräver mer tid just nu under ett par år tills det är åtgärdat. Det krävs en till två 

timmar för diverse service per dag när vi är i sjön. 

 

Hur upplever du din arbetssituation när ni ligger till kaj? 

När man ligger i hamn så kan det vara ganska intensivt, mycket folk som kommer ombord. 

Det kan vara servicefolk och annat utöver själva lastningen och lossningen. Till sjöss är det 

normalt betydligt lugnare. 

 

Hur upplever du din arbetssituation ombord totalt sett? 

Totalt sett är det relativt lugnt nu. Den senaste tiden har det inte varit några korta resor heller. 

 

Hur ser du på din arbetssituation när ni får kortare resor? 

Det blir naturligtvis genast mer övertid men då finns det en möjlighet att andrestyrmännen 

delar på min vakt i hamn eller till sjöss. Befälhavaren kan också ta min sjövakt. 

 

Vilka förbättringar skulle du vilja att det görs för att göra er arbetssituation bättre? 

Framför allt att oljebolag och rederier kommer fram till en gemensam policy för säkerhet och 

checklistor. Som det är nu blir vi mer och mer belastade med allt fler typer av checklistor för 

att tillfredställa olika oljebolags krav vid vettingar. Detta måste få ett slut så att det blir 

relevanta krav som är gemensamma för oljebolagen och rederierna. Snart blir säkerheten 

lidande just på grund av alla checklistor. Absurt men så är det. 
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Hur många timmar brukar ni arbeta en vanlig dag, till kaj? 

Runt tolv timmar 

 

Hur många timmar arbetade du senast? 

Cirka tolv timmar 

 

Hur många timmar jobbar ni på en vecka? 

Runt 75-78 timmar 

 

Hur många timmar jobbade förra veckan? 

Cirka 77 timmar 

 

Upplever du att du får tillräckligt med vila, både när ni är till sjöss och till kaj? 

Ja för det mesta. Det är samma sak där, det skulle vara om det blir lite korta resor och 

tankspolningar. 

 

Upplever du att du får tillräckligt med vila när ni har kortare resor? 

För det mesta funkar det rätt bra men ska man tankspola mellan lasterna också, så blir det 

genast mycket tuffare.  

 

Hur bokför ni arbetstiderna i vilotids papperna samt till rederiet i relation till den 

verkliga arbetsinsatsen? 

Vi bokför via ett program i datorn just för att raffinera. 

 

Anser ni att ni håller er inom ramarna för vilotidslagen? 

Ja, det är i stort sett hela tiden. Det är just vid korta resor och tankspolningar problemet 

uppstår. Men det händer att den överskrids. Men då har jag alltid möjligheten att jag kan få 

min vakt till sjöss och även i land delad med andrestyrmännen. 

 

Hur ofta blir det så? 

Just nu är det inte speciellt ofta, eftersom vi inte haft så många korta resor.  
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Bilaga B  Intervju med överstyrman B från Tärntank 
Rederi Tärntank 

Fartygstyp Produkttanker 

Flaggstat Svensk 

Fartområde Nordsjö 

 

Fartygets storleks kategori DWT? 

10 000 � 15 000 

 

Hur länge har ni varit överstyrman i er karriär? 

Över 15 år 

 

Vilket avlösningssystem har ni ombord? 

Jag jobbar fyra veckor och är ledig fyra 

 

Hur många nautiska befäl finns det ombord samtidigt? 

Fyra stycken 

 

Vilket vaktsystem har ni ombord? 

Trevaktsystem 

 

Går överstyrman vakt? 

Ja, 8-12 

 

Vad har ni som överstyrman för ansvarsområden i stora ordalag?  

De stora ordalagen är att jag har hand om all lasthantering. Det är underhållet på däck och att 

se till så att matroserna har jobb. Hålla koll på underhållssystem och sådant vad gäller däck 

och föra in alla jobb och alla kontroller som man gör. 
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Kan ni berätta lite mer om vad de olika ansvarsområdena innebär? 

Jag planerar för lasten. Om vi bara ska lasta en produkt så är det inga konstigheter. Men ska vi 

lasta två sorter då är det jag som planerar i vilka tankar de ska ligga, och gör beräkningarna på 

datorn. Jag tar hand om alla papperna efter lastningar och ser till att allt sådant kommer på sin 

plats. Men det operativa med loadingmaster och surveyer m.m., det gör den styrman som har 

vakt. Ullage rapporter, lastberäkningar och siffror etc. det gör den styrmannen som har vakt. 

Det är policyn i Tärntank, överstyrmannen går inte upp om det inte är något speciellt som de 

behöver hjälp med. Han går annars upp först när hans vakt börjar. 

 

Hur ser arbetsuppdelningen mellan överstyrman och andrestyrmän ut, såsom 

ansvarsområden och sidouppgifter? 

Vi har en andrestyrman som sköter navigationen, med att planera resor, rätta sjökort och allt 

sådant. Sen har vi en andrestyrman som sköter all livräddningsutrustning och dylikt. 

 

Hur ser vaktgången i hamn och till sjöss ut? Om det finns någon skillnad. 

Nej, det är ingen skillnad 

 

Kan ni redogöra för era arbetstider som överstyrman. 

Jag har fasta arbetstider som ingår i mitt avtal där jag har en fast månadslön oavsett hur 

mycket övertid jag gör. Det är 10,2 timmar som är ordinarie arbetstimmar varje dag. Det är 

vakten, plus 2,2 timmar för att jobba med de här kontrollerna och allt sådant som ska göras. 

Det gör jag då på eftermiddagen. 

 

Hur ser en typisk dag ut för dig som överstyrman när ni ligger till kaj? 

Det är i stort sett att vara uppe och lasta/lossa och sköta det, sen är det inte mycket mer. Det 

kan vara om det kommer någon inspektion i sådana fall. Då får man vara med på det, och då 

kan det bli rätt så långa arbetsdagar. Men det är inte så ofta det händer, någon gång om året 

åker man på det. 

Men en typisk arbetsdag är i stort sett vakten och de ordinarie grejorna som jag förväntas att 

sköta, t.ex. inspektioner/underhåll. Det är en del som är lämpligt att göra vid kaj och en del 

som är lämpligt att göra till sjöss. 
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Om du tar senaste dagen ni låg till kaj, hur såg den ut? 

Det var en lång dag när vi gick in, vi tog lots på morgonen men var inte inne till kaj förrän vid 

17 tiden. Sen kom jag inte upp förrän vid kl 20 och då skulle det precis börja lossas. Jag fick 

då köra igång lossningen långsamt. Vi fick inte öka kapacitet förrän flera timmar senare. Då 

satt jag och skrev tider och hade koll på tankarna och när klockan blev 24 blev jag avlöst och 

gick och la mig. 

 

Hur ser en typisk dag ut för dig som överstyrman när ni är till sjöss? 

Det är vakten på förmiddagen och kvällen. Sen är det då de här 2,2 timmarna. Vissa dagar är 

det ingenting och vissa kan man jobba fyra timmar. Det är 2,2 timmar i snitt. Det är beroende 

på vad som behöver göras.  

 

Hur ser din dag ut idag? 

Igår hade vi en hel del underhålls arbete, med reparatörer ombord. Så idag har jag inte gjort 

någonting i princip. Tagit hand om lite lastpapper bara. 

 

Hur mycket tid lägger ni som överstyrman på olika arbetsuppgifter? 

Den största tiden ligger naturligtvis på de ordinarie vaktrutinerna, sjövakter och hamnvakt. 

Sen är det de ordinarie rutinerna. Vi har ju vissa grejor som ska kontrolleras varje månad som 

gasmätningsinstrument och larm i tankar och dylikt, det är mycket sådant man får göra på 

eftermiddagarna, gå och kolla saker.  

Men den största delen är de ordinarie vaktrutinerna, där går ju åtta timmar om dagen till det. 

 

Hur mycket tid lägger på underhåll? 

Jag håller koll på vad som ska underhållas. Hur mycket tid man lägger på det är helt beroende 

på vilka matroser man har. Om de är bra eller om det är några som behöver handledning hela 

tiden. Jag är rätt lyckligt lottad, jag har bra matroser här och det underlättar mycket. Men det 

kan variera mycket. Ibland kan man lägga mycket tid på det och ibland så rinner det bara på. 

Men jag skulle säga att jag lägger 2-3 timmar dagligen. 

 

Hur påverkar underhållet/underhållssysmet din arbetssituation ombord? 

Underhållet har i mitt tycke underlättats avsevärt tack vare det datoriserade  

underhållssystem vi har nu. Alla jobb som skall göras kommer upp respektive månad, så inget 

blir missat på detta sätt. Andra har kanske en annan uppfattning, men jag upplever det så. 



29 
 

 

Hur påverkar detta era dagar? 

Med själva datorjobbet är det inga problem, det tar inte lång tid när man väl behärskar hur  

det används. Det praktiska underhållet ute på däck - tidsåtgången till detta för min egen del  

beror mycket på vad det är för matroser ombord. Bra matroser - mindre jobb och tvärtom. Jag  

jobbar normalt sett 2-3 timmar dagligen med detta, då oftast på eftermiddagarna. 

 

Hur mycket tid lägger du på lasthanteringen? 

Jag lägger kanske max 2-3 timmar i veckan på det. 

Men det beror på hur pass rutinerad man är också. Jag har hållit på med det ganska länge så 

det går ganska fort. Men en del överstyrmän tar ju längre tid på sig. 

 

Hur upplever du din arbetssituation när ni ligger till kaj? 

Normalt sett så är det helt ok. Det kan vara lite körigt och stressigt ibland, men för det mesta 

flyter det på. När man väl kommer in i rutinerna så går det bra. Det är jobbigare när man 

kommer till en ny båt. När man har varit här så pass länge som jag varit nu så känner man till 

alla konstigheter m.m. Så det är ganska avslappnat för min del faktiskt. 

 

Skulle du kunna berätta lite om det här systemet som gör att överstyrman inte behöver 

komma upp på ankomst/avgång om han inte har vakt? Vad det innebär osv. 

Tärntanks policy har alltid varit att varje styrman skall kunna klara av att utföra samtliga  

förekommande arbetsuppgifter på egen vakt, undantaget då eventuella tankspolningar. Detta 

inträffar dock inte särskilt ofta, men när det gör det så tar jag hand om detta. Men all 

pappershantering såsom ullagerapporter, timesheets plus övriga dokument hanteras av 

vakthavande styrman. Men detta förutsätter naturligtvis att jag har förberett lastplaner och alla 

andra nödvändiga dokument innan ankomst. Jag skriver också order om hur slangar skall 

kopplas och hur man skall "lina" upp tanksystemet. Missar man något så blir man purrad, så 

det gäller att vara noggrann.  

 

Vad tycker du om det? 

Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt system som jag har vant mig vid efter många år i  

rederiet. Det härrör från tiden när vi endast hade två styrmän ombord, då var detta en  

nödvändighet. Rederiet vill, genom att bibehålla detta system, kunna utnyttja min tid bättre  

till de uppgifter och rutiner som ligger på mitt bord. Detta är helt OK för min del. 
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Vilka förbättringar skulle du vilja att det görs för att göra er arbetssituation bättre? 

Jag vet inte om jag kan komma på några direkta förbättringar, det skulle vara mera tid hemma  

då. Naturligtvis, kan man minska byråkratin med all pappershantering så skulle ingen bli  

lyckligare än jag. Men tyvärr så blir det bara värre och värre med den biten. Nya krav kommer  

hela tiden från oljebolagen, och det är tyvärr bara att "gilla läget", bita ihop tänderna och  

acceptera detta vad man än tycker om det. Och då är min pappershantering bara en bråkdel av 

den som har drabbat befälhavaren. 

 

Upplever du att du får tillräckligt med vila, både när ni är till sjöss och till kaj? 

I normal fallet, ja, det får jag. Tidigare var vi bara två styrmän. Då fick jag det inte. Men nu är 

vi tre stycken så nu får jag det. 

 

Hur många timmar jobbar ni vanligtvis per dag? 

Tio timmar i snitt per dag  

 

Om vi tar en specifik dag som till exempel igår? 

Igår var jag igång i tolv timmar. Vi hade servicefolk ombord så jag fick hålla på och fixa med 

det. Idag kanske jag är igång i nio timmar, max. 

 

Hur många timmar jobbar ni på en vecka? 

Runt 71 timmar 

 

Hur många timmar jobbade förra veckan? 

Drygt 70 

 

Hur bokför ni arbetstiderna i vilotidspapperna samt till rederiet i relation till den 

verkliga arbetsinsatsen? 

Det sker precis som det är, vi skriver alltid den faktiska tiden. Det är inget dribblande med 

tider och sådant utan jag skriver precis de timmar jag gör här. Det görs i det här ombord data 

programmet vi har.  

 

Händer det att ni regelbundet överskrider ramarna för vilotidslagen? 

Nej, det gör vi inte, det kan jag definitivt säga. Vi är väldigt noga med att hålla oss inom det.  
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Anser ni att ni håller er inom ramarna för vilotidslagen? 

Ja 
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Bilaga C  Intervju med överstyrman C från Broström 
Rederi Broström 

Fartygstyp Produkttanker 

Flaggstat Svensk 

Fartområde Nordsjö 

 

Fartygets storleks kategori DWT? 

15 000 � 20 000 

 

Hur länge har ni varit överstyrman i er karriär? 

Jag har varit Överstyrman i över tio år 

 

Vilket avlösningssystem har ni ombord? 

Vi jobbar sex veckor och är lediga sex 

 

Hur många nautiska befäl finns det ombord samtidigt? 

Fyra stycken 

 

Vilket vaktsystem har ni ombord? 

Trevaktsystem 

 

Går överstyrman vakt? 

Ja, 8-12 

 

Vad har ni som överstyrman för ansvarsområden i stora ordalag?  

Det är vakthållning till sjöss och till hamn. Sen har jag hela lasthanteringen med 

tankrengöring och ansvar för lasten. Jag har även ansvaret för underhållet på däck. 
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Kan ni berätta lite mer vad de innebär? 

Till sjöss har jag vakt på bryggan under mina vakter 8-12 och 20-24. Ute till sjöss blir det 

tankrengöringar och underhåll. Jag gör överhuvudtaget allt som har ute på däck att göra, med 

allt från rost till pumpar och lastsystemet. I hamn är det i regel lasthantering. Jag har då min 

vakt, 8-12, samt alla lastpapper som kommer både före och efter lastning och lossning. Jag 

har ansvaret för hela lasthanteringen. 

Det brukar som regel innebära att det blir en 4-5 timmar extra övertid i hamnarna. 

 

Hur ser arbetsuppdelningen mellan överstyrman och andrestyrmän ut, såsom 

ansvarsområden och sidouppgifter? 

Vi har en andrestyrman som har den nautiska biten. Han sköter sjökort och alla nautiska 

publikationer. Överhuvudtaget allt som har med bryggan att göra, med radiostationer och hela 

den biten. 

Sedan har vi ytterligare en andrestyrman som sköter säkerhetsbiten med brandutrustningen, 

livbåten, �man över bord� båten, allting som har med säkerheten att göra. Han sköter också 

gasmätnings instrument och sådana instrument som vi behöver för vår egen säkerhet ombord. 

 

Hur ser vaktgången i hamn och till sjöss ut? 

Den ser likadan ut.  

 

Kan ni redogöra för era arbetstider som överstyrman? 

Jag har mina fasta timmar mellan 8 och 12. Sen är det beroende på hur lasthanteringen och 

hur underhållet ser ut. Vi har ett PMS system för underhållet som är rätt omfattande, som 

visar vad som behövs göras under en månads lopp. Det är en 7-8 sidor med mindre punkter 

för min del. 

Så jag har mina åtta timmar per dag och resten blir övertid, det är då timmar jag måste göra 

för att sköta mitt arbete. Jag har en fast lön oavsett hur mycket övertid jag gör. 

 

Hur ser en typisk dag ut för dig som överstyrman när ni ligger till kaj? 

När vi ligger till kaj så går jag mina vakter. Jag är alltid med på förtöjningen vid ankomsten 

och har hand om loadingmaster och surveyer före operationen. Sedan är jag alltid med på 

uppstart och efter det försöker jag få några timmars sömn innan jag ska på vakt. Som regel 

brukar det bli en 4-5 timmars extra arbete per hamnuppehåll jämfört med ett sjödygn. 
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Kan du redogöra för det sista hamnbesöket ni hade? 

I Broström är överstyrman med på bryggan ända tills båten ligger mot kajen för att vara en 

backup om något skulle hända med befälhavaren. Samt att studera och träna manövrering. 

Denna dag kom in på förmiddagen. Vi ägnade sen ca två timmar åt förberedelser sedan kom 

loadingmastern så småningom och surveyern. De inspekterade fartyget inför lastning under ca 

en timme och vi fick godkänt i tankarna och började lasta. Jag var med vid uppstarten under 

ca en timme. Det var en lugn och fin lastning, gick mina lastvakter. Jag var sen med under en 

timme vid slutlastningen och sen kom då surveyern och loadingmastern tillbaka och vi gjorde 

klart alla papper under en halv timme, fick vår BL och våra papper med oss. Efter det 

bunkrade vi, sen åkte vi. Allt som allt tog det nog 28 timmar. 

Ett hamnuppehåll brukar som regel ge ca 4-5 timmars extra jobb jämfört med ett sjödygn. 

Ibland kan man ha tur och få en del av detta på sin egen vakt men jag upplever det som 

ganska sällan. 

 

Hur ser en typisk dag ut för dig som överstyrman när ni är till sjöss? 

Då är det i regel lite lugnare. Jag går mina sjövakter, och på eftermiddagen försöker jag få lite 

sömn, efter det går jag till däckskontoret och förbereder för nästa hamn med papper, så att allt 

är i ordning när vi kommer till kaj. Sen är det lite underhåll, man går ut på däck och kollar 

utrustning m.m. 

 

Hur mycket tid lägger ni som överstyrman på olika arbetsuppgifter?  

I sjön är det sjövakter åtta timmar per dygn och sedan pappersarbete och PMS. Det brukar bli 

2-3 timmar per dygn. I genomsnitt brukar det bli en timmes pappersarbete och 1,5 timme på 

PMS:en (underhåll) varje dag 

 

En timmes pappersarbete, vad rör sig det om? 

Det rör sig om lasthantering. 

 

Har ni i Broström något speciellt system? 

I Broström skiftar vi runt i fartygen med jämna mellanrum. Befälhavare och 

Maskinchefer står ca 3-4 år i samma fartyg, övrigt befäl står ca två år i samma fartyg. 

Det är för att inte någon skall "växa fast" i samma fartyg, utan tanken är att vi skall ta med oss 

och föra vidare erfarenheter och goda rutiner mellan fartygen. 

  



35 
 

Vad tycker du om det? 

Att flytta runt upplever jag som mycket positivt. Man tar med sig det som är bra och kan 

ändra på det som inte är fullt så bra. 

 

Hur upplever du din arbetssituation när ni ligger till kaj? 

Helt och hållet beroende på vilken terminal vi ligger vid och vilket folk det är ombord. Är det 

en terminal som man litar på. Där kommunikationen fungerar bra osv. så är det bra. 

Kommunikationen är nog det allra viktigaste att man kan lita på, att de svarar när man ropar 

på dem och att de saktar ner när man vill, och att det säkerhetsmässigt fungerar på ett vettigt 

sätt för lasthanteringen. Fungerar det, då känns det bra. Då blir det inte så fruktansvärt mycket 

jobb. Men vid en del hamnar fungerar det väldigt dålig, det kan vara språkförbittringar, det 

kan vara ren allmän slapphet i en del hamnar och då blir man ganska otrygg. Man vet inte 

riktigt vad som kommer att hända, om det är någon som svarar osv.  

Sen är det beroende på andrestyrmännens erfarenhet, deras inställning till jobbet framförallt 

kanske. De flesta är alldeles ypperligt bra kan jag säga. Det finns vissa undantag som det finns 

på alla arbetsplatser då man kunde förvänta sig lite bättre emellanåt. Då får jag komma upp 

och arbete lite mer eftersom verksamheten ska flyta i alla fall, och eftersom jag har ansvar för 

det så får jag komma upp och hjälpa till. 

 

Hur upplever du din arbetssituation ombord totalt sett? 

Totalt sett mycket bra 

 

Upplever du att du får tillräckligt med vila, både när ni är till sjöss och till kaj? 

Nej, det gör jag inte. 

 

Hur påverkar det dig? 

Det påverkar på det sättet att man blir trött. Är man trött nog så tappar man skärpan lite. Det 

innebär då att man kanske får lägga mer tid än man skulle behöva på vissa arbetsuppgifter för 

att man var helt enkelt inte duglig vid första tillfället. 
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Är det bara till kaj du upplever detta eller kan det vara till sjöss också? 

Det kan vara till sjöss också. Om det t.ex. är stora, tunga tankrengöringar och korta resor. Det 

som är sämst just för mig är om det blir korta resor på 4-5-6 timmar bara. Man ska då hinna 

gå igenom hela operationen som man gärna skulle vilja ha 16-18 timmar på sig att göra. Då 

blir det lite kämpigt.  

 

Var upplever du det som mest att du inte får tillräckligt med vila? 

Det är mest till kaj jag upplever det. 

 

Anser ni att ni håller er inom ramarna för vilotids lagen? 

Nej, det gör jag ju inte. I vårt vilotids program kommer det upp varningstexter på att du har 

brutit mot lagen, och det brukar på en månad vara 5-7 stycken meddelande om att man brutit 

mot lagen. 

 

Vad är enligt er orsaken till detta? 

Som jag ser det så skulle det vara en nautiker till i fartyget. Det skulle jag gärna ha. 

Framförallt då man går på kortare resor, då tycker jag det vore lämpligt. 

 

Hur många timmar brukar ni arbeta en vanlig dag, till kaj? 

12-13 timmar 

 

Hur många timmar arbetade du senast? 

Runt 13 

 

Hur många timmar jobbar ni på en vecka? 

Jag brukar jobba drygt 80 timmar i veckan 

 

Hur många timmar jobbade förra veckan? 

Det var drygt 80 timmar 

 

Hur bokför ni arbetstiderna i vilotids papperna samt till rederiet i relation till den 

verkliga arbetsinsatsen? 

Jag för timmar precis exakt som jag gör det. Så jag håller inte på att flytta några timmar, 

plocka bort timmar på något sätt, utan jag skriver min faktiska arbetstid. 


