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Abstrakt 
Internationella regler för vilotider till sjöss styrs idag av MLC (Maritime Labour 

Convention) som är en konvention skapad av IMO (International Maritime Organization). 

Varje medlemsnation ratificerar dessa regler och tillämpar sedan dessa i sina egna lagar där 

Sverige har en lag om vilotid för sjömän. Denna lag är dock ett undantag i arbetstidslagen i 

Sverige. I denna studie undersöks hur sjökaptensstudenter och styrmän resonerar kring sina 

arbetstider till sjöss och hur det återspeglar sig i trötthet och fatigue, genom att utföra 

kvalitativa intervjuer. Studien undersöker även vad intervjupersonerna anser är mest 

fördelaktig kontraktslängd och längd på ledighet. Resultatet visar att arbetsdagarna är långa 

till sjöss där det vid många fall är varierande timmar under dygnets gång, vilket resulterar i 

trötthet och till viss del fatigue. Resultatet visar också att den mest fördelaktiga 

kontraktslängden är mellan åtta till tolv veckor beroende på fartygstyp och att de behöver 

minst likvärdig längd på sin ledighet.  
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Abstract 
International rules for rest hours at sea is governed by MLC (Maritime Labour 

Convention), a convention created by IMO (International Maritime Organization). Each 

member of IMO ratify these rules and apply them to their own law including Sweden. This 

law is however an exception in the general legislation that regulates working hours in 

Sweden. Qualitative interviews are used in this thesis and examines how Swedish students 

and officers at sea view their working hours and how it reflects tiredness and fatigue. This 

thesis also examines what the interviewees think is the most beneficial length of a contract 

and length of work. The results from the interviewees also show that the most beneficial 

time at sea without causing tiredness and fatigue is between eight and twelve weeks 

depending on ship type and that same amount of time is also needed away from sea. 
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navigera fel i denna studie. 
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Definitioner och förkortningar 

 

EASA 

 
 
 

EMSA 
 
 
 
 

 

ILO 
 
 

IMO 
 

 

Karolinska Institutets trötthetsskala 

 

MLC 

 

TAP 
 
 
 
Trötthet 
 

 

Fatigue 

 
 

 

ECDIS 

European Aviation Safety Agency, är en 
europeisk byrå för luftfartssäkerhet och en av 
Europeiska unionens byråer och den gemensamma 
europeiska flygsäkerhetsmyndigheten. 
 

European Maritime Safety Agency, är en byrå 
under Europeiska Unionen med ansvar för att 
reducera risken för marina olyckor, 
föroreningar från fartyg och förlusten av liv till 
sjöss. 
 

International Labour Convention, vars mål är att 
främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. 

International Maritime Organisation, 
internationell sjöfartsmyndighet som ansvarar för 
säkerhet och miljömål inom sjöfart. 

KSS, bedömningsskala för subjektiv trötthet. 

Maritime Labour Convention, konvention som 
fastställer rättigheter globalt för sjöpersonal. 

Tillfälligt anställd personal, avtal rörande 
anställningsvillkor för filippinsk fartygspersonal.  

Subjektiv upplevelse av energilöshet, kraftlöshet 
eller orkeslöshet, person som upplever att den är i 
behov av vila eller sömn. 

Fatigue avser den termen för stor trötthet eller 
utmattning som personer i olika grad upplever efter 
ansträngning, vid stress, sömnproblem eller 
sjukdom. Vid fatigue sänks prestationsförmågan 
och uppmärksamheten. 

Electronic Chart Display and Information System 
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Fart från en punkt N 68º O 14º - Shetlands 
nordpynt, därifrån västerut till V 11º, längs 
denna longitud över Irlands västkust till N 
30º, därifrån österut längs denna latitud. 

 
STCW 

 

 

 

Dagman 

 

 

4–8 vakt 

 

 

 

6–6 vakt 

 

 

Närfart 

 

 

 

Europafart 

 

 

Oceanfart 

 

Kontrakt

The International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers. Konvention som styr utbildning av 
sjöpersonal 
 

Sjöman vars skeppstjänst är 
underhållsarbete och ej är indelad i vakter 
 

Vaktsystem där en person arbetar 4 
timmar vakt på bryggan och därefter får 8 
timmar frivakt alltså ledigt 

Vaktsystem där en person arbetar 6 
timmar vakt på bryggan och därefter får 6 
timmar frivakt alltså ledigt 

All annan fart än när- och europafart 

Den tidsperiod en sjöman arbetar ombord 
på ett fartyg 

Fart till och från orter vid Östersjön eller 
farvatten som har förbindelse med 
Östersjön, dock inte bortom linjen 
Hanstholm - Lindesnäs, samt fart genom 
Kielkanalen till Cuxhaven. 
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1 Inledning 

Sjöfarten idag är en omfattande industri, uppskattningsvis 90% av all transport sker till 

sjöss (International Chamber of Shipping, 2017). Under år 2018 beräknas handelsflottan 

bestå av närmare 50 000 fartyg internationellt i över 150 länder, med ca 1 miljon sjöfarare 

från världens alla hörn. Utan denna omfattande transportsektor hade uppbyggnaden av det 

moderna samhället försvårats nämnvärt. Med en så pass stor industri, ekonomiska intressen 

och ökad miljömedvetenhet gör att det ställs högre krav på besättning, teknik och 

organisation ombord (International Chamber of Shipping, 2017). Det påverkar den 

sjögående besättningen i praktiken då de får arbeta längre och mer oregelbundna pass. 

(Project Horizon, 2012)  

 

Enligt arbetstidslagen §13 (1982:673) ska en person ha minst 11 timmars 

sammanhängande dygnsvila under en 24-timmarsperiod. Det står också att en person ska 

ha 36 timmars sammanhängande veckovila enligt §14 i samma lag. Denna lag finns för att 

skydda arbetstagare men det finns undantag på arbetsplatser där denna lag inte är 

tillämpbar. Enligt arbetstidslagen §2 (1982:673) så gäller denna inte fartygsarbete, den lag 

som istället är tillämpbar är lagen om vilotid för sjömän (1998:958). Detta är en central del 

i vår studie då nuvarande regelverk tillåter sjömän att arbeta fler timmar och längre 

arbetspass än vad arbetstidslagstiftningen för arbetstagare i land tillåts att göra. Med den 

forskning som finns idag påvisar att det finns hög risk för fatigue bland vaktgående 

styrmän (Lützhöft, M. et al., 2010). Trots att dessa risker finns så skiljer sig lagar och 

regler mellan arbeten i land och fartygsarbete. 

 

Kontrakten för styrmän till sjöss varierar i längd. Tiden ombord kan variera allt från två 

veckor till två år, men majoriteten av styrmän som arbetar till sjöss är ombord mer än fem 

månader (Oldenburg, M. et al., 2009). Idag styr MLC (Maritime Labour Convention) hur 

många timmar en sjöman får arbeta per dag och vecka. De vanligaste vaktsystem som 

arbetas idag är 4 timmar på vakt och 8 timmar frivakt (4-8 vakt) samt 6 timmar på vakt och 

6 timmar frivakt (6-6 vakt). Enligt en studie om trötthet till sjöss visar att de som arbetar 6-

6 vakt upplever stor trötthetssymptom (Lützhöft, M. et al., 2010).  

 

År 2006 ratificerades MLC av IMO:s (International Maritime Organization) 

medlemsländer, konventionen togs fram för att sätta en miniminivå på rättigheterna för alla 
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sjömän. En väsentlig del i denna konvention behandlar vilotider för sjömän, per dygn och 

vecka. Enligt MLC, som stipulerar riktlinjer för hur lagar och regler ska formas, kan en 

sjöman arbeta max 14 timmar på en 24-timmarsperiod och 72 timmar på en 

sjudagarsperiod. Alternativt måste vilotiden vara minst tio timmar på en 24-timmarsperiod 

och 77 timmar på en sjudagarsperiod. Vilotiden får delas upp i maximalt två perioder per 

dygn, där den ena perioden måste vara minst sex timmar (MLC, 2006). Idag är det upp till 

varje medlemsland att skapa lagar för arbets- och vilotider utifrån MLC vilket gör att dessa 

kan variera mellan vilket land som har stiftat lagen. Under ett år ska en sjöman ha minst en 

månads ledighet, vilket betyder att ett kontrakt maximalt får vara elva månader långt 

(MLC, 2006).  

 

Enligt lagen om vilotid för sjömän (1998:958) skall en sjöman ha minst 77 timmars vila 

under en sjudagarsperiod, men det finns inget som styr hur mycket en sjöman får arbeta 

maximalt utan detta styrs av mängden vila. Baserat på 77 timmars vila under en 

sjudagarsperiod får en sjöman arbeta 91 timmar under samma sjudagarsperiod. Detta 

skiljer sig alltså från MLC där riktlinjerna är att en sjöman maximalt får arbeta 72 timmar 

under en sjudagarsperiod. Lagen om vilotid för sjömän (1998:958) stipulerar också att 

arbetstiden får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en 

beräkningsperiod på tolv månader. Enligt TAP (Tillfälligt Anställd Person) avtalet får 

arbetstagaren arbeta en period om sex till nio månader ombord, där varje arbetad månad 

genererar elva dagar ledighet. Efter sex månader ombord har detta genererat i 66 dagars 

ledighet. Vid ett vaktsystem där en styrmän går 6-6 vakt innebär det att den styrmannen 

arbetar minst 84 timmar i veckan. Görs en beräkning på genomsnittlig arbetstid per vecka 

under en beräkningsperiod på tolv månader, innebär det att denna styrmannen arbetar ett 

genomsnitt på 69 timmar per vecka under en beräkningsperiod på tolv månader. Vilket 

alltså bryter mot lagen om vilotid för sjömän, detta är dock svårt att kontrollera 

(Sjöbefälsföreningen, 2004).  

 

Ett intresse har utrönats att undersöka hur styrmän och sjökaptensstudenter resonerar kring 

sina egna upplevelser och uppfattningar de har från olika fartyg. En studie är då relevant att 

genomföra med både styrmän som har arbetserfarenhet till sjöss och sjökaptensstudenter 

med enbart erfarenhet från praktik ombord på fartyg, för att undersöka om det skiljer sig 

mellan sjökaptensstudenter och styrmän. 
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1.1 Syfte   

Syftet med denna studie är att undersöka hur styrmän och sjökaptensstudenter resonerar 

angående arbetstider ombord, kontraktslängder och ledigheter däremellan. Syftet är också 

att undersöka hur styrmän och sjökaptensstudenter upplever trötthet och fatigue ombord 

samt hur detta kan påverka arbete, familj och fritid. För att få information om detta har vi 

undersökt hur människor påverkas av nuvarande arbetsförhållanden till sjöss. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring sina arbetstider? 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring kontraktslängd och ledighet? 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring trötthet och fatigue? 

 

1.3 Urval och avgränsning 

I syfte att få ett bredare perspektiv har både yrkesverksamma styrmän och 

sjökaptensstudenter på Sjöfartshögskolan i Kalmar intervjuats, där en av styrmännen 

nyligen börjat arbeta i land inom sjöfartsbranschen. Studien har begränsats till tre styrmän 

och tre studenter för att få en klarare syn på de fenomen som studien undersöker och de 

olika synsätt dessa har från utbildningen för studenterna och arbetslivserfarenheter för 

styrmän (Kuzel. 1992). I studien har personer med olika arbetsområden valts ut i form av 

fartområden och fartygstyp då arbetslivet varierar stort beroende på vilket typ av fartyg det 

handlar om. Yin (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som har använts i denna studie 

där kontaktpersonerna har varit nära till hands och lätt tillgängliga. På grund av detta urval 

har det ändå strävats efter att få en så pass bra variation av erfarenheter hos 

intervjudeltagarna som möjligt, för att få intressant data till studien. Intervjudeltagarnas 

bakgrund har därför kontrollerats genom att innan fråga om vilket typ av fartyg, 

vaktsystem och fartområden personen har erfarenhet från sedan tidigare. Studien är 

avgränsad till svenska styrmän och sjökaptensstudenter som fortfarande är verksamma 

inom sjöfartsbranschen. Den kulturella aspekten med personer från andra länder är ej 

medtaget då detta inte har varit möjligt av praktiska skäl. 
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

I studien har en kvalitativ intervjumetod använts för att få en djupare förståelse för hur den 

enskilda personen resonerar kring sin tid ombord under ett kontrakt och även ledigheten 

däremellan (Fejes et al. 2015). Intervjuerna har genomförts med ett manus i form av en 

intervjuguide med frågor som ställts till intervjupersonerna. Intervjuerna har utgått från 

intervjuguiden där lämpliga följdfrågor har ställts till intervjupersonerna beroende på hur 

intervjuerna har utvecklat sig. Lämpliga följdfrågor har gett möjlighet till en mer öppen 

diskussion och mer utvecklade svar från intervjupersonerna, vilket i sin tur har gett dessa 

en större möjlighet att förklara hur de känner och mår under sin tid ombord på fartyg (Yin. 

2011).  

 

2.1.1 Genomförande 

För att undersöka intervjupersonernas erfarenheter, kunskaper, och synsätt om trötthet och 

fatigue till sjöss har studien genomförts genom personliga möten med intervjupersonerna. 

Enligt Olsson et. al. (2011) så bör intervjuer genomföras på neutrala platser utan störningar 

från andra människor, för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Olsson et. al. (2011) 

menar att om det finns risk att någon lyssnar in under intervjun kan möjligheten till 

sanningsenliga svar försämras. Mobiltelefoner har stängts av så att det inte finns möjlighet 

att de stör under intervjun vilket hade kunnat leda till att intervjupersonen kommit av sig 

under något av deras svar. Intervjuerna har spelats in med elektroniska hjälpmedel efter 

tillstånd från intervjupersonerna. Därefter har transkribering genomförts av inspelningarna 

för att kunna möjliggöra analys av vad som har sagts. Intervjufrågorna har konstruerats på 

ett öppet sätt för att ge intervjupersonerna större möjlighet till öppna svar och för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor (Se bilaga 1 för intervjuguide) (Olsson et al. 2011).  

 

2.1.2 Bearbetning av intervjudata 

Vid bearbetning av intervjudata i denna studie har först transkribering av intervjuerna 

genomförts. Analysen av transkriberingen har genomförts i två steg där det första steget 

var att texten analyserades i sin helhet. I det andra steget har texten delats upp utifrån de 

olika teman som har varit genomgående i både intervjufrågor och studiens frågeställningar. 

Tre teman har utformats i form av arbetstider, trötthet och fatigue samt kontraktslängder 

och ledighet för att tydligare förklara studiens huvudsyfte. Utifrån det har en jämförelse 
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gjorts från de olika deltagarnas svar för att se om det finns skillnader eller likheter (Fejes et 

al. 2015).  Under intervjuernas gång så har löpande analys genomförts och dokumenterats i 

syfte av att detta har gett idéer om vilken riktning studien skall fortskrida. Eftersom det har 

funnits möjlighet för intervjupersonerna att tolka intervjufrågorna på olika sätt har detta 

gett studien ny information. Detta har berikat studien för att oväntade resonemang har 

framkommit jämfört med tidigare studier. Analysen av intervjuerna har genomförts i nära 

anslutning till intervjuerna, vilket inneburit att intervjuerna har legat färskt i minnet och har 

gett en större möjlighet till ökad kvalité i studien. För att skapa ett mer levande resultat så 

har citat använts i löpande text där språket i citaten har formaliserats något för 

läsförståelsen utan att innebörden har förändrats. 

 

2.2 Litteratursökning 

Litteraturen till denna studie har tagits fram via sökmotorer så som DiVA(Digitala 

Vetenskapliga Arkivet), Onesearch och Google Scholar. Viss information har även hittats 

via svenska fackföreningar när det har gällt anställningsavtal och ett förslag på lagändring. 

Sökord som har använts är bland annat, fatigue, seafarers, shipping, shift work, fatigue at 

sea och working hours for seafarers som har utrönat i viktig och bidragande information till 

studien. Litteratur som har hittats i detta ämne har granskats för att undersöka om det 

funnit relevans inom studiens område då uppdagades att det fanns många sökträffar inom 

ämnet. Prioriteringen av alla träffar har varit baserad utifrån dess rubrik och dess relevans 

för denna studie. 

 

2.3 Källkritik 

Under informationssökningen till denna studie har källor ständigt prövats och det har 

granskats vem som har skrivit detta för att utröna vad författaren har haft för syfte med sitt 

arbete (Thurén, T., 2003). Anledningen till detta är att se om författaren har försökt att 

påverka andra för egen vinning. Författarna har kommit från olika universitet runt om i 

Europa där artiklar och böcker bedömts att vara tillförlitliga. Dessa har även varit 

samstämmiga med flertalet andra arbeten samt att dessa har byggt sitt arbete på en solid 

bas av fakta. När det kommer till information från svenska fackföreningar, finns det en risk 

att dessa är påverkade av fackföreningens syften och mål med basis av föreningens 

representationsroll i relation till arbetstagare inom sjöfartsbranschen. Informationen som 

har använts i studien sträcker sig över ett tidsspann på 20 år, vilket kan innebära att viss 
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information kan anses som föråldrad. I de fall då informationen har varit från lång tid 

tillbaka har den bedömts som tillförlitlig då den har varit samstämmig med sentida 

forskning (Thurén, T., 2003).   

 

2.4 Etiska frågor och ställningstaganden 

Metoden för datainsamling är baserad på att varje person deltar frivilligt på intervjuerna 

enligt samtyckeskravet och informerats om studiens syfte enligt informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2015). Samtliga resultat har behandlats anonymt så att känsliga 

uppgifter från studien inte kan återkopplas till de intervjuade personerna enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2015). 
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3 Teori  

3.1 Arbetstider ombord 

Enligt de lagar och regler som finns idag för vilotider och arbetstid till sjöss skiljer sig 

dessa mellan varandra i vissa delar, detta illustreras i tabell 1. Sverige som är medlem i 

ILO har ratificerat MLC och ska då tillse att denna konventionen tillämpas i dess lagar som 

gäller fartyg med svensk flagg. Den svenska lagen om vilotid för sjömän (1998:958) 

definierar idag enbart vilotiden en sjöman ska kunna tillgodogöra sig, vilket är minimum 

10 timmar per dag och 77 timmar per vecka. Detta innebär att det totala antal timmar som 

en styrman kan arbeta under en sjudagarsperiod är 91 timmar, eftersom det totala antalet 

timmar under en sjudagarsperiod är 168 timmar. MLC har riktlinjer för både arbetstid och 

vilotid som gäller för alla som arbetar till sjöss medans STCW enbart definierar 

skyldigheten för vilotid till vaktgående personal och alltså inte någon max arbetstid 

(STCW, 2010). Det är MLC som är grunden till dessa lagar och regler men ger tillåtelse till 

undantag där STCW reglerna och lagen om vilotid för sjömän ingår. Om undantag har 

uppkommit ska det i den utsträckning det går kompenseras för arbetstiden utöver MLC:s 

riktlinjer (MLC, 2006).  

 

Tabell 1. Vilo- och arbetstidsjämförelse enligt lagen om vilotid för sjömän (1998:958. MLC, 2006. 

STCW, 2010) 

 Lag om vilotid för sjömän 
(1998:958) 

MLC (Maritime Labour 
Convention) 

STCW Section A-
VIII/1 

Tillämpning Alla sjömän inklusive 
befälhavaren 

Alla sjömän inklusive 
befälhavaren 

Vaktgående 
personal 

Maximal arbetstid / 24 
timmarsperiod Ej definierat 14 timmar Ej definierat 

Maximal arbetstid / 7 
dagarsperiod Ej definierat 72 timmar Ej definierat 

Minimum vila / 24 
timmarsperiod 10 timmar 10 timmar 10 timmar 

Minimum vila / 7 
dagarsperiod 77 timmar 77 timmar 77 timmar 
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3.2 Vaktsystem 

Idag finns det i huvudsak två olika vaktsystem som används ombord på fartyg. Den ena är 

ett 2-vaktsystem där det finns två styrmän ombord som går vakt på bryggan hälften av 

dygnets timmar vardera, alltså tolv timmar totalt. Dygnets 24 timmar delas upp i totalt fyra 

stycken bryggvakter där en styrman går två av dessa vakter, det resulterar i att en styrman 

går två 6-timmars vakter om dagen. Den andra är ett 3-vaktsystem där det finns tre styrmän 

ombord som går vakt på bryggan, där varje styrman arbetar en tredjedel av dygnets timmar 

på bryggan. Dygnet delas upp i sex bryggvakter där varje styrman går två av dessa, det 

resulterar i att en styrman går två 4-timmars vakter om dagen (Lützhöft, et al., 2007). 

Vakterna är baserade på ordinarie arbetstid där bland annat hamnanlöp, lastning/lossning 

och slussning kan tillkomma utöver vaktschemat. Vanligast förekommande vaktsystem 

illustreras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Struktur över de vanligast förekommande vaktsystemen (Lützhöft, et al., 2007) 

Vaktsystem 
 

 
 
Styrman 1 

 
 

Styrman 2 

 
 

Styrman 1 

 
 

Styrman 2   2 vaktgående styrmän 
6–6 vakt 

 
 
 Kl 00-06 Kl 06-12 Kl 12-18 Kl 18-24   

3 vaktgående styrmän  
4–8 vakt 

 Styrman 1 Styrman 2 Styrman 3 Styrman 1 Styrman 2 Styrman 3 

 
 
 Kl 00-04 Kl 04-08 Kl 08-12 Kl 12- 16 Kl 16-20 Kl 20-24 

Total arbetstid på vakt för 
varje styrman och dygn 

 
 

2-vakt 
12 timmar 

3-vakt 
8 timmar     

 

3.3 Olycksstatistik 

EMSA (European Maritime Safety Agency) ger årligen ut en rapport över incidenter till 

sjöss och under år 2016 rapporterades 3200 incidenter. Den vanligaste förekommande av 

dessa incidenter är att kontrollen över fartyget har förlorats, vilket under år 2016 

rapporterades vid 700 olika tillfällen (EMSA, 2017). Enligt samma rapport är den näst 

vanligast förekommande incidenten kontakt med botten eller med annat fartyg. Detta har 

rapporterats vid 380 tillfällen. Orsaken till olyckorna varierar mellan instrumentfel, 

påverkan av väderförhållande samt olyckor vid lastoperationer. Gemensamt för dessa 
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incidenter är att det i majoriteten av fallen är den mänskliga faktorn som varit 

huvudorsaken. Enligt rapporten uppges totalt 1170 incidenter där 61 % av dessa är på 

grund av mänskliga faktorn (EMSA, 2017). På grund av incidenterna har det skapats ett 

intresse från sjöfartsbranschen att undersöka varför en stor del av alla olyckor kan härledas 

till misstag skapade av människan. Detta gjorde att ett projekt utformades för att ta reda på 

den bakomliggande faktorn som resulterar i dessa olyckor. De menar att den ökade 

intensiteten inom sjöfarten gör att det ständigt arbetas långa och oregelbundna timmar 

vilket skapar höga nivåer av trötthet och i många fall fatigue hos sjömän (Project Horizon, 

2012). 

 

3.4 Andra transportyrkens arbetstidsregler 

Inom transportyrken där säkerheten ska vara högsta prioritet behövs klara arbetstidsregler 

för att undvika skador och olyckor. Inom sjöfarten har det varit många olycksfall relaterat 

till trötthet och fatigue men det förekommer i stor utsträckning även i andra transportyrken 

såsom flyg- och vägtransporter (Smith et al. 2007). De olika transportsektorernas 

arbetstidsregler varierar mellan varandra där sjöfarten sticker ut med mest antal timmar en 

person kan arbeta per dag och vecka. 

 

3.4.1 Lastbils- och busschaufför  

Körtiden för en lastbilschaufför registreras av en färdskrivare. Den dagliga körtiden får ej 

överstiga 9 timmar, med undantag av två dagar per vecka då en chaufför kan få körtid upp 

till 10 timmar. Den maximala körtiden på en vecka får högst vara 56 timmar och 90 

timmar är maximalt vid beräkningsperiod om två veckor. Vid en sammanlagd körperiod på 

4,5 timmar behöver chauffören ta en rast på minst 45 minuter innan nästa körperiod kan 

börja. Alternativt kan rasten delas upp under körtiden, där en av rasterna måste vara minst 

15 minuter och den andra minst 30 minuter. En normal dygnsvila ska vara minst elva 

sammanhängande timmar. Alternativ till detta är en uppdelad viloperiod där första 

perioden är minst tre timmar som kan placeras fritt under arbetspasset men den sista 

perioden skall vara minst nio timmar som avslutning på arbetsdagen (Transportstyrelsen 

2014).  
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3.4.2 Piloter 

EU-regler inom arbetstider för piloter idag tillåter 60 timmar på en sjudagarsperiod där en 

pilot inte får arbeta mer än 190 timmar på en 28 dagarsperiod, den ska även vara så jämnt 

fördelad som möjligt. Det blir då 47,5 timmar i genomsnitt per vecka. Flygtiden för en 

pilot är begränsad till 13 timmar om dagen men kan förlängas en timme på vissa villkor 

men det ska eftersträvas att hållas kortare än det ovan nämnda (Ahlberg, 2012). 

Transportstyrelsen har föreslagit till EASA (European Aviation Safety Agency) att den 

längsta dagliga flygtiden ska sänkas till 12 timmar jämfört med 13 timmar som det är i 

dagsläget. Ett förslag för att införa en gräns på högst 100 timmar på 14 dagar har haft en 

större framgång där det då inte ska kunna vara möjligt att lägga ihop två veckor med 60 

timmars arbetstid vardera (Ahlberg, 2012).  

 

3.5 Bemanningskrav till sjöss 

Till sjöss finns det internationella riktlinjer från IMO om hur minimibemanning på fartyg 

ska fastslås. Det är sedan upp till flaggstaten att fastställa en nationell lagstiftning utifrån 

de internationella riktlinjerna. Reglerna för fartygsbemanning saknar klara riktlinjer och 

ger mycket spelrum för den enskilda flaggstaten att tolka den på ett eget vis. Den viktigaste 

punkten är att bemanningen är tillräcklig för att framföra fartyget säkert och ej bryta mot 

vilotiderna (Cederlöf, 2016).  

 

Problemet som uppstår av att varje enskild flaggstat får anpassa sin egna nationella 

lagstiftning för bemanning är att det används som ett lukrativt tillvägagångssätt för att få 

fler fartyg att byta flagg till det mest gynnsamma ekonomiska alternativet. I en 

videointervju om fatigue för sjömän från Cardiff  University berättar Michael Gray, som är 

en journalist inom sjöfart, om nackdelen med att varje flaggstat i princip kan sätta sina 

egna bemanningskrav för fartyg. Han säger “come to my flag and I will enable you to 

operate only with 10 men on a very large crude carrier” där han menar att det skulle 

behövas minimum 15 personer som bemannar fartyget på ett säkert sätt. Detta resulterar i 

väldigt hårt belastad personal ombord på fartygen där många till och med måste ljuga i sin 

loggföring av arbets- och vilotid (Simkuva et al. 2016). 
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3.6 Psykologisk och social påverkan på sjömän 

Det finns väldigt få yrken likt sjöfarten där man arbetar varje dag under flera månader i 

sträck. Att arbeta till sjöss innebär oftast intensiva och långa perioder borta från familj och 

vänner. Även fast det har visat sig att utveckling inom kommunikation med möjlighet att 

ringa eller skicka elektroniska brev från fartygen eller i olika hamnar har blivit bättre så är 

det inte tillräckligt i många fall (Thomas et al. 2003). Dålig kommunikation har visat sig 

vara en av de största faktorerna till stress och ångest vilket påverkar arbetsprestationen 

negativt (Thomas et al. 2003). Ytterligare en faktor med att vara ute långa perioder på 

fartyg är de trånga utrymmen sjömän lever i. Utöver att det generellt är en stressfylld miljö 

på fartyg så finns  bland annat vind, vågor och motorljud som bidrar till höga nivåer av 

fatigue, stress och sömnlöshet (Hystad & Eid, 2016).  

 

3.7 Tidigare studier 

År 2012 utfördes Project Horizon av Warsash Maritime Academy för att ta reda på hur den 

vaktgående personalens prestation och beslutsfattande påverkas under vakternas gång. 

Nittio stycken erfarna däck- och maskinbefäl deltog frivilligt från både Sverige och Polen. 

Testerna som utfördes ägde rum i simulatorer på bryggan, maskinrummet och under 

lastoperationer. Vakterna simuleras med 4-8 vakt och 6-6 vakt i Engelska kanalen, 

projektet kontrollerade även hur de påverkades under deras lediga tid. Projektet 

genomfördes under en veckas tid där deltagarna kontinuerligt förde dagbok där de 

registrerade utvalda parametrar, bland annat vilotid, sömn, upplevd trötthet och 

fritidsaktiviteter. Utöver dagboken utfördes olika medicinska tester för att kontrollera 

prestation, hjärnaktivitet, stress, dåsighet etc. (Project Horizon, 2012). Resultatet 

analyserades med hjälp av Karolinskas Institutets trötthetsskala (KSS) där siffran ett 

motsvarar extremt alert och högsta siffran nio motsvarar väldigt sömnig. Det visade sig att 

andelen deltagare som sov under vakten var oväntat högt där de flesta tillfällena var under 

morgon- och nattvakten. Det visade sig även att de som gick 6-6 vakt upplevde mer trötthet 

än de som gick 4-8 vakt och resultaten för upplevd trötthet var högre i slutet jämfört med i 

början av veckan (Project Horizon, 2012).  

 

Mellan 2013 och 2016 genomfördes ett forskningsprojekt i samarbete med flera olika 

universitet och delar av sjöfartsindustrin. Detta projekt var en vidareutveckling på Project 

Horizon där man nu undersökte hur fatigue och stress ökar med tiden under en resa. I 
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forskningsprojektet så valdes fyra olika rederier, två från Europa och två statsägda rederier 

från Kina. Projektet delades upp i två delar där den första delen bestod av frågeformulär 

och intervjuer. Det som var syftet med första delen av studien var att undersöka om det 

fanns några kulturella skillnader mellan Europa och Kina i hur tolkning av reglerna kring 

vilotid görs. Den andra delen bestod av en fältstudie där 110 deltagare skrev dagbok över 

upplevd fatigue och sömnvanor. Syftet med den andra delen var att undersöka om upplevd 

fatigue ökade med tiden under en resa (Project Martha, 2017). De slutsatser forskargruppen 

i Project Martha kom fram till var att både fatigue och trötthet under längre period 

påverkar säkerheten ombord samt den psykiska och fysiska hälsan negativt. Även kontrakt 

som varar längre än sex månader kan leda till ökad trötthet och minskad motivation, vilket 

kan resultera i tillbud eller olyckor. De som är vaktgående under natten har också större 

risk att somna än de som bara arbetar på dagen (Project martha, 2017). 

 

I en stor studie om fatigue till sjöss inom svensk sjöfart som gjordes mellan år 2005 - 2007 

kom de fram till att fatigue och trötthet är ett ständigt problem inom sjöfart. Studien visar 

att vaktgående styrmän som arbetar 6-6 vakt upplever mer trötthet än de som arbetar 4-8 

vakt. Studien har visat att styrmän som arbetar sex timmar eller längre har skapat väldigt 

höga nivåer av trötthet, till den grad att det borde undvikas. De uppmätta KSS-värdena hos 

försökspersonerna var också högst nattetid (Lützhöft et al. 2007). Med längre tider ombord 

så kan detta påverka styrmännen så pass mycket att de utvecklar fatigue (Lützhöft et al. 

2007). 

 

Arbete för en styrman till sjöss är i princip ett vanligt skiftarbete fast under betydligt längre 

tid. I en studie för sjuksköterskor jämförde man fatigue och trötthet mellan de som arbetar 

skift mot de som arbetar under dagtid. De arbetade åtta timmar totalt per dag och 40 

timmar per vecka. Det visade sig att de som arbetar skift hade högre nivåer av fatigue, 

dåsighet och kände sig mer energilösa. Studien menade att en sjuksköterska som arbetar 

skift borde minst ha en dags ledighet innan de påbörjar nästa skift (Su Chuan, et al., 2011). 
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4 Resultat 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas resultatet av analysen från de intervjuer som har genomförts i 

denna studie. Resultatet från intervjuerna redovisas genom att väva samman resultat och 

tolkning i löpande text, därefter summeras det i en sammanfattande analys (Patel, et al., 

2011). Intervjupersonerna som har ingått i studien har erfarenhet av olika fartygstyper, 

fartområden och kontraktslängder. Intervjuer har genomförts med både arbetande styrmän 

där en styrman precis har bytt till arbete i land samt fjärdeårsstudenter från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Samtliga styrmän som har intervjuats har minst två års 

arbetserfarenhet som styrman ombord på fartyg och deras tjänster har varit både 2:e 

styrman och överstyrman. Studenterna som intervjuats från Sjöfartshögskolan i Kalmar har 

också erfarenhet från olika fartygstyper, fartområden och längd ombord från deras praktik. 

Resultatet redovisas tematiskt utifrån vad som har framkommit i intervjuerna och utifrån 

studiens frågeställningar (Fejes et al. 2015). Teman har utformats till arbetstid, trötthet, 

fatigue samt kontraktslängd och ledig eftersom det finns ett stort samband mellan de tre 

temana då de påverkar varandra i högsta grad.  

 

4.2 Arbetstid 

Arbetstiden ombord för de personer som intervjuats har varierat mellan de vanliga 

vaktsystem med 4-8 vakt samt vissa av personerna som har arbetat 6-6 vakt. Det har även 

förekommit att det har arbetats en kombination mellan vaktgående och dagman som 

innebär åtta timmars arbete förlagda som ett vanligt arbete i land, beroende på om de har 

varit i hamn under helgdagar. Intervjupersonen berättar att den arbetade dagman i vissa 

hamnar då det inte förekom lastoperationer under helgdagar, vilket har varit ombord på ett 

bulkfartyg. Bland styrmännen så har det varit vanligast att ordinarie vaktsystem har arbetat 

till skillnad från de studenter som har blivit intervjuade. Hos sjökaptensstudenterna har 

arbetstiderna varierat, vanligast förekommande har varit att de har gått ordinarie vakter 

tillsammans med en styrman där de har arbetat både 4-8 vakt samt 6-6 vakt. Alternativt har 

de arbetat liknande arbetsförhållanden som en dagman under hela sin tid ombord. Det har 

också förekommit att de både har hoppat runt mellan de olika vakterna och att de har 

arbetat en kombination av vakt med styrman samt arbete på däck med manskapet. Hos 

majoriteten av intervjupersonerna har det varit så att de har arbetat fler timmar än bara 

deras ordinarie arbetstider. Detta är något som har ingått i deras avtal med respektive rederi 
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i form av obetald övertid. Något som också har skiljt sig mellan styrmän och studenter har 

varit att sjökaptensstudenterna i vissa fall har haft en dag i veckan ledigt, vilket i samtliga 

fall har varit söndagen.  

 

Vi har 9,3 timmars arbetstid enligt avtalet. Åtta timmar är vaktgående när vi ligger i 

sjön eller när det är lastning/lossning och sen om vi ligger till kaj utan att lasta och 

lossa så brukar vi gå över till dagman allihop. 

 

De sjökaptensstudenter som har varit ombord och arbetat 8 timmar antingen vakt eller 

dagman har ansett att det har varit en ganska behaglig tillvaro, där de har haft goda 

möjligheter till både återhämtning och fritid.  

 

Jag jobbade åtta till tolv på däck och 16 till 20 gick jag vakt med överstyrman… ja, 

det kändes behagligt. 
 

Även de styrmän som har arbetat 4-8 vakt med viss avtalad övertid däremellan har ansett 

att det inte är alltför belastande. De som har arbetat 6-6 vakt berättar även de att övertid 

förekommer mellan vakterna vilket de anser blir påfrestande efter en viss tid ombord. I 

dessa fall har tiden ombord varit kortare i form av fyra veckor förutom i ett fall då 

personen var ombord i sex veckor vilket upplevdes som för lång tid ombord. De som har 

arbetat dagman eller 4-8 vakter både i oceanfart och europafart påstår att de aldrig bryter 

mot lagen om vilotid för sjömän. De som har arbetat 6-6 vakter säger att deras arbetstid 

överstiger MLC:s regler gällande maximal arbetstid på en sjudagarsperiod. En av 

intervjupersonerna menar att detta hade varit svårt att anpassa till den svenska lagen om 

vilotid för sjömän efter MLC då det ofta förekommer 6-6 vakt på vissa svenska fartyg.  

 

Det är märkligt att man kan ta det ena men inte det andra... Då spricker ju MLC där 

så jag tror att det är ganska medvetet val om än osnyggt. 
 

Vissa av intervjupersonerna har inte reflekterat över att den svenska lagen om vilotid för 

sjömän har skiljt sig från MLC. Dock anser samtliga att det är underligt att den svenska 

lagen skiljer sig från MLC:s riktlinjer när det gäller vaktgående personal. Några av 

intervjupersonerna skulle vilja att dagens regler och lagar förtydligades, både vad som 

definieras som vila och arbete. De anser att det finns möjlighet till tolkningar och beroende 
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på hur en person tolkar dessa så kan undantag från lagar och regler göras. En av 

intervjupersonerna som har arbetat på tankfartyg och offshore i europafart berättade att när 

de hade haft täta hamnanlöp och mycket pappersarbete kände personen att den behövde 

extra vila för att klara sina uppgifter. De arrangerade det så att de två andra styrmännen 

fick gå 6-6 vakt under dagen för att ge överstyrman möjlighet till att vila upp sig och detta 

gjorde även att de inte riskerade att bryta mot vilotidsreglerna. Samma arrangemang 

gjordes om någon av de andra styrmännen ombord hade haft en lång natt för att ge samtliga 

ombord så goda arbetsförhållanden som möjligt.  

 

Det är bara en av intervjupersonerna som har berättat att de har brutit mot vilotidsreglerna, 

detta fall var på ett kryssningsfartyg med annan flagg där de arbetade 12 till 13 timmar per 

dag. Det innebar att de bröt mot MLC:s regler om maximalt 72 timmar per 

sjudagarsperiod. Det uppdagades också vid en inspektion från flaggstatsmyndigheten där 

de ombord intervjuades och myndigheten fick liktydiga svar från alla att detta hade 

förekommit vid flertalet tillfällen. Intervjupersonen ansåg också att de ombord kände en 

sänkt motivation och ambition där nivån på utförda uppgifter gick ner till lägsta acceptabla 

nivå.  

 

Alla jobbade 12 till 13 timmar per dag men de skrev in elva timmar sen stämplade de 

ut men fortsatte jobba. 
 

4.3 Kontraktslängd och ledighet 

Samtliga intervjupersoner har liknande erfarenheter från både längre och kortare kontrakt 

till sjöss. Ledigheten har varit motsvarande längd för alla intervjuade styrmän men 

sjökaptensstudenterna har oftast haft något annat direkt efter i form av en ny praktikplats 

eller skolarbete. De tre styrmän som intervjuats har på sin nuvarande arbetsplats en 

varierande kontraktslängd där den med kortast längd har fem veckor och den med längst 

upp mot 16 veckor. Sjökaptensstudenterna har vid sina praktikplatser under skoltiden haft 

olika längd på sina kontrakt med längst kontraktstid på sex månader.  

 

Vid fråga om hur intervjupersonerna resonerar kring den mest optimala arbetslängden på 

deras kontrakt framkom det att det varierar beroende på vilket typ av fartyg och 

trafikeringsområde det gäller. På fartyg som gick europafart och inom offshorebranschen 
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var det betydligt mer intensivt arbete vilket gjorde att de kände att det var bättre med 

kortare perioder ute på fartygen. På fartyg som går i oceanfart kunde de under långa 

oceanpassager hinna vila upp sig under mer rutinbaserade arbetsförhållanden och med liten 

påfrestning av många hamnanlöp. En styrman som arbetar på ett kustnära fartyg, med fem 

till sex veckors arbetslängd och motsvarande tid på ledighet, kände att det passade bra för 

tillfället. En av anledningarna var att personen i fråga upplever en trötthet i slutet av 

arbetstiden och kände att en längre period inte skulle vara optimalt i nuläget på det 

nuvarande fartyget. Däremot kan styrmannen övergå till tre månader på ett annat fartyg. 

Intervjupersonen berättar att den har arbetat med ett kortare arbetssystem, där de arbetade 

två veckor och var lediga likvärdigt, men det ansågs vara för intensivt vilket resulterade i 

mindre fritid hemma.  

 

Men jag tyckte att det blev för kort. Man hann inte så mycket när man var hemma. 
 

Den längd på kontrakt som samtliga intervjupersoner anser vara mest optimal både 

relaterat till deras nuvarande arbetsplatser men även andra möjliga fartyg med andra 

arbetsområden var mellan åtta till tolv veckor. Det fanns en gemensam oro hos 

intervjupersonerna att med längre arbetskontrakt, och därav längre ledighet, kunde lätt 

resultera i en tristess på ledigheten.  

 

Tre till fyra månader hemma var väldigt lång tid det blev nästan så att det 

utvecklades i tristess. 
 

De intervjupersoner utan familj kan i nuläget tänka sig att arbeta under en längre 

kontraktstid men hade tankar kring att ha kortare tid ute till sjöss om eller när de skaffar 

familj. En stor anledning till resonemangen runt en optimal längd på kontrakten hos 

samtliga intervjupersoner var relationen med någon hemma, till största del familj. En av 

personerna berättar att de har upplevt några kriser med familjen, där anledningar var att det 

blev en stor påfrestning för partnern hemma att ta hand om barn på egen hand. Det 

resulterade i att personen behövde ta ut föräldraledighet för att kunna avlasta hemma, när 

barnen var yngre. Personen påpekar dock att det har blivit lättare nu när barnen har blivit 

äldre och mer självständiga. 
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Där har jag märkt på min fru att det är väldigt jobbigt speciellt med tre små ungar. 

Där har vi haft några kriser som här i somras fick jag ta ut pappaledighet fast jag inte 

skulle det. För att vi skulle få en sommar tillsammans och hon behövde lite lugn och 

ro. 
 

Under den lediga perioden hemma upplevde de flesta en stressfaktor att hinna med saker 

som ska göras under ledigheten. Två av styrmännen som båda har hus menar på att det 

alltid finns projekt som ska göras och måste bli klara innan de ska ut och arbeta på fartyg 

igen. En av dem berättar att deras värmepanna gick sönder en vecka innan personen skulle 

iväg på arbete. Det slutade med att de fick betala en ny för 100 000 kronor och därav ta lån 

från banken på grund av tidsbrist. Personen menar på att det inte fanns någon tid för att 

kolla upp priser eller andra möjliga värmepannor utan att det bara var att ta en impulsivt.  

 

En ny då? 70-80 tusen med installationskostnad blir det 100 tusen totalt. Vad har jag 

för val, jag måste fixa den. Familjen måste ha värme i huset innan jag åker. Jag var 

tvungen att fixa pengar från banken osv. 
 

En sjökaptensstudent har bestämt sig för att inte börja arbeta till sjöss då en av 

anledningarna till detta är rädslan för att vara frånvarande under stor del av sin familjs liv. 

Personen menar på att det är många milstolpar som den kommer missas med ett arbete ute 

på ett fartyg. Även att be en annan person göra en stor uppoffring genom att vara 

tillsammans med någon som är borta under längre perioder. 

 

Det är en stor uppoffring att be någon liksom, ja nu ska jag vara borta halva vår tid 

ihop och sen kommer du hem och då har hon ett vanligt jobb. Så du kommer nog 

bara kunna träffa henne på morgonen och kvällarna och det blir samma grej med 

barnen där också, du kommer vara sjukt frånvarande en stor del av deras liv. 
 

Intervjupersonerna har haft lite olika kommunikationsmöjligheter ombord. Vissa har haft 

bra möjligheter att kontakta familj och vänner medans andra har haft det svårare där en har 

behövt betala för att få internetåtkomst. De påpekar att bra kommunikationsmöjligheter är 

viktigt för att kunna hålla kontakt med sin familj och vänner men kan även vara en 

stressfaktor. De menar på att det finns en press på en själv att man måste höra av sig hem. 

De nämns även att det finns en psykisk påverkan att kunna gå in på sociala medier och se 

folks liv hemma. 
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Men ibland kan jag känna lite stress att man har kommunikation hela tiden att man 

ska höra av sig. 
 

Att ständigt bli påmind av bilder på hur gott det har det där hemma alla i familjen när 

de är samlad kring högtider och sånt och jag sitter och tittar på min mobil, det får 

mig bara att må sämre. 
 

Samtliga intervjupersoner talar om en anpassningsperiod direkt efter denne har kommit 

hem från arbetet. I de flesta fallen handlar det om att sova och vila ut sig men även att 

anpassa sig till vardagen. Beroende på längden de har varit ute till sjöss och om de är 

jetlaggad behöver de olika antal dagar att bara återhämta sig. En av styrmännen säger att de 

har barnen på dagis någon extra dag bara för att kunna vila ut ordentligt. En av 

sjökaptensstudenterna menar på att det tar ett tag att komma in i vardagslivet igen.  

 

Ja förstås, jag menar bara att koka kaffe på morgonen eller göra frukost är lite sådär, 

hur gör man det här? 
 

Vill gärna vara för sig själva och den sociala förmågan är inte riktigt där. 

 

4.4 Trötthet och fatigue 

Samtliga intervjupersoner har någon gång upplevt trötthet ombord. På de flesta 

praktikplatserna för sjökaptensstudenterna har de känt att det har varit behagliga 

arbetstider. Vid enstaka praktikplatser har de dock arbetat betydligt mer och där av upplevt 

trötthet. Två av tre sjökaptensstudenterna som intervjuades har känt av trötthet och i vissa 

fall fatigue, när de har arbetat under arbetsförhållanden med 6-6 vakt. Den tredje berättar 

att den upplevde fatigue när den var på praktik på ett kryssningsfartyg. Generellt arbetar en 

elev mindre än en styrman ombord på de flesta fartygen men det finns tillfällen då de 

arbetar likvärdig tid som en styrman ombord. En av de tre styrmännen som intervjuades 

arbetade cirka 8 timmar varje dag på det nuvarande fartyget. De två andra styrmännen som 

intervjuades hade lite varierande arbetstider beroende på vart de var med fartyget och hur 

dagen innan såg ut, då arbetstiden kunde variera mellan sju timmar till tolv timmar per dag.  

 

 Det gör att det kan bli 12 timmar ena dagen och 7 till 8 nästa dag. 
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För de flesta kunde arbetstiderna variera för varje dag beroende på om de var till sjöss, 

kustnära, lastning/lossning eller under andra omständigheter. Det innebar att ibland kunde 

personerna arbeta på dagen och andra dagar var det uppdelat mellan arbete på dagen och 

natten. Det blir då en blandning mellan skiftarbete och dagarbete där övergången kunde 

vara tuff och de upplevde trötthet på grund av omställningen. Ena styrmannen berättar att 

vid till exempel slutlastning kan personen ha arbetat många timmar med fysiskt arbete 

under dagen för sedan ha ett vaktgående pass på bryggan under natten. Det resulterade i 

stor trötthet och menar på att det kunde vara svårt att hålla sig vaken i den utsträckningen 

att personen har nickat till vid enstaka fall.  

 

Har det varit mycket att göra så är det jätteskönt att sitta ner på en varm brygga i en 

skön stol och liksom bara, oj hoppsan sa… mikrosömn kallas det väl? 
 

De som har arbetat 6-6 vakt berättar att de har upplevt stor trötthet och även en viss del av 

fatigue. En av sjökaptensstudenterna arbetade under detta arbetssystem i en och en halv 

månad där personen berättar om en negativ påverkan, i form av stor trötthet. Den effektiva 

sömnen som personen fick var cirka fyra timmar per natt i en och en halv månad där 

personen upplever att det är svårt att somna även fast du känner av en stor trötthet. Till en 

början vänjer sig kroppen men till slut resulterade det i ett apatisk tillstånd och att kroppen 

började säga ifrån. Likvärdigt svar ges från ena styrmannen som menar på att det är vid 6-6 

vakt som den har upplevt trötthet och fatigue. Där spenderades tid till att byta timmar med 

varandra på fartyget för att vissa dagar kunna få någon timme extra sömn för att 

kompensera för sömnbristen. Styrmannen säger att då den arbetade detta vaktsystem hände 

det ibland att den nickade till på vakten men säger att det är en anledning till varför man är 

två på vakt för att kunna upptäcka detta. Intervjupersonen berättar att tröttheten märks av 

först när den kommer hem från arbetet. 

 

Då kände jag mot slutet att min hjärna var helt förstörd. Jag kunde liksom så sitta, 

jag skulle liksom äta men jag började inte äta, jag satt bara och tittade på maten i typ 

en kvart. 
 

 Det är klart att man kommer hem och är trött efter fyra stycken 84 timmars veckor. 
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En av de intervjuade sjökaptensstudenterna berättar om väldigt långa arbetsdagar på ett 

kryssningsfartyg personen har varit på. Personen berättar att de vid vissa tillfällen arbetade 

12 till 13 timmar per dag men registrerade bara elva timmar i arbetstidsjournalen ombord, 

då det skulle visa förbjudet antal arbetstimmar per dag i systemet. De stämplade ut från 

systemet som registrerar arbetstid men fortsatte att arbeta ändå. Det resulterade i att 

intervjupersonen var som piggast i början av kontraktet men efter tre till fyra månader 

upplevde personen stor trötthet och hade svårt att hålla ögonen öppna på sina vakter. Även 

motivationen och arbetsmoralen var låg på grund av de långa arbetsdagarna generellt 

ombord menar intervjupersonen.  

 

Jag kunde känna på den båten att det fanns inte någon hög moral och det var ingen 

glädje för jobbet och man gjorde allting med minsta acceptabla nivå. 
 

Generellt för de flesta intervjupersoner är att de har haft goda möjligheter till återhämtning 

ombord. De som har arbetat 6-6 vakt har haft lite sämre möjligheter då det blir för kort 

period som man får sammanhängande sömn. Vid många fall berättar intervjupersonerna att 

det får tillräckligt med sömn men vardagen blir enbart att arbeta och sen sova under en 

längre period. Några av de fartygen som nämns under intervjuerna har goda faciliteter 

ombord med gym, böcker, filmer och möjligheter att gå i land men prioriteringen för några 

av intervjupersonerna blir att sova och vila ut sig istället för att göra något på fritiden. Ena 

styrmannen berättar att ibland är det svårt att koppla av genom att bara sitta i hytten och 

inte göra någonting alls, utan att arbeta lite till kan då vara en bättre lösning som 

avkoppling.   

 

Kör lite extra i ECDIS eller något sådant. Då känner jag att det är bättre avkoppling 

för mig att sitta här än att sitta och hänga i hytten och inte göra någonting. 
 

4.5 Sammanfattande analys  

De flesta intervjupersonerna har ansett att deras arbetstider är relativt bra där undantaget är 

då det har varit varierande arbetstider under dygnets gång, 6-6 vaktsystem och väldigt 

långa arbetsdagar i detta fall på ett kryssningsfartyg. Där den personen som varit ombord 

på kryssningsfartyg menar att det även har brutits mot vilotidsregler vilket också fått 

konsekvensen att en inspektion från deras flaggstatsmyndighet genomfördes. En 
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intervjuperson som har genomfört praktik ombord på ett fartyg där denna arbetade 6-6 

menar att sex veckor ombord blev för lång tid då den kände stor trötthet och sänkt 

välmående. De intervjupersoner som har erfarenhet av olika fartområden och vaktsystem, 

menar att när de arbetat i oceanfart har de kunnat arbeta mer intensivt under korta perioder 

för att det funnits möjlighet till att vila upp sig under de efterföljande längre resorna. 

Intervjupersonerna menar att detta gör att de kan arbeta längre kontrakt ombord på fartyg i 

oceanfart för att de inte känner lika stor trötthet då det finns större möjlighet till vila under 

sin tid ombord. Detta till skillnad mot fartyg som går i europafart med täta hamnanlöp och 

intensiva resor där de menar att det inte finns samma möjlighet till vila mellan hamnar. 

Även de som har arbetet 6-6 vakt anser att det finns en begränsning till hur långa kontrakt 

de kan arbeta ombord på dessa fartyg. Med anledning av tröttheten som byggs upp under 

tiden ombord med de långa arbetsdagarna.   

 

I frågan om vilotidsregler och lagar så menar samtliga intervjupersoner att de anser det 

märkligt att dessa skiljer sig från varandra när det kommer till maximal tid en sjöman får 

arbeta under en sjudagarsperiod. En av intervjupersonerna menar också att den skulle vilja 

ha förtydligande i lagen om vilotid för sjömän, i vad som menas med vila. Då en person 

kan göra andra saker under sin lediga tid och inte nödvändigtvis behöver vara utvilad då 

det är dennes tur att gå på vakt. En person kan under sin lediga tid gå iland eller göra andra 

fritidssysslor istället för att faktiskt vila eller sova. Detta är svårt att kontrollera och utgör 

att det enbart är upp till den enskilda individen att ta ansvar över sin vila. Denna 

intervjuperson anser att detta kan vara en större säkerhetsrisk än en faktiskt utvilad 

styrman, då denna person kan ha varit aktiv under hela sin lediga period.  

 

Intervjupersonerna menar att längden på kontrakt dessa föredrar att arbeta är beroende på 

vilken typ av fartyg och fartområde. Då ett fartyg med korta sjöresor blir mer intensivt och 

ansträngande i längden medans ett fartyg med långa sjöresor ger större möjlighet till vila 

vilket gör de villiga att arbeta längre kontrakt. De arbetande styrmän som har intervjuats 

har menat att de är lediga hemma lika länge som de är ombord på sitt fartyg vilket har varit 

en förutsättning för att deras familjeliv ska fungera. De som har haft hus och familj menar 

att tiden går fort även fast de kan vara hemma långa perioder då de har projekt och andra 

åtaganden som tar upp tiden. Intervjudeltagarna som inte har haft familj eller hus menar att 

de nästan har känt tristess efter ett tag hemma och känt att det vill komma ut till sjöss igen. 

De intervjuade sjökaptensstudenterna menar att det inte har varit några problem med den 
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lediga tiden hemma mellan fartyg, för det har alltid varit under en begränsad period dessa 

totalt har varit ombord på fartyg.  
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5 Diskussion  

5.1 Inledning 

Syftet med studien var att undersöka hur styrmän och sjökaptensstudenter resonerar 

angående arbetstider ombord, kontraktslängder och ledigheter däremellan. Samt att 

undersöka hur styrmän och sjökaptensstudenter upplever trötthet och fatigue ombord och 

hur detta kan påverka arbete, familj och fritid. Detta bröts ner i följande frågeställningar. 

 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter på sina arbetstider? 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring kontraktslängd och ledighet? 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring trötthet och fatigue? 

 

5.2 Arbetstid 

De intervjuade personerna har erfarenhet av att arbeta på olika sorters fartyg och även olika 

sorters vaktsystem. Där arbetstiden också har varierat mellan vilken sorts fartyg de har 

arbetat på. De som har arbetat 4-8 vaktsystem har ansett att det fungerar bättre än ett 6-6 

vaktsystem där det påverkar välmåendet hos styrmännen och sjökaptensstudenterna. 

Resultatet överensstämmer med tidigare studie där det till och med rekommenderas 

undvika att arbeta 6-6 vakt (Lützhöft et al. 2007). I det fall att intervjupersonerna har 

arbetat detta vaktsystem så har de också varit ombord en begränsad tid i form av fyra 

veckor men som längst tid cirka sex veckor. Där det sistnämnda fallet har personen varit 

ombord för lång tid vilket har resulterat i ett reducerat välmående. Utifrån vilotidsregler 

och lagar som finns idag och som gäller på svenska fartyg i form av lagen om vilotid för 

sjömän och MLC så är det märkligt att dessa två skiljer sig från varandra utifrån antal 

timmar en sjöman får arbeta maximalt under en sjudagarsperiod. Men detta kan bero på att 

det fanns ganska många svenska fartyg där det arbetades 6-6 vaktsystem då lagen 

tillämpades. Att det skiljer sig mellan lagen om vilotid för sjömän och MLC är något 

förvånande då forskning rekommenderar att man inte ska arbeta 6-6 vakt (Lützhöft et al. 

2007). Detta stämmer dock överens med resultatet då samtliga intervjuade ansåg att det var 

märkligt att det skiljde sig mellan dessa.  

 

Arbetstidslagarna till sjöss är en generell lagstiftning för alla typer av svenskregistrerade 

fartyg oavsett fartområde. Reglerna kan optimeras och bli mer anpassade till vilken typ av 

fartyg alternativ trafikeringsområde det handlar om. Nuvarande regler till sjöss i Sverige är 
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enligt en av intervjupersonerna utformad efter tankfartygsbranschen där de ska kunna ha 

möjlighet att arbeta utifrån ett 6-6 vaktsystem. Detta gör att den maximala tiden för 

samtliga fartyg blir extremt hög, upp till hela 91 timmar per vecka. Det finns regler som 

sätter ett tak per månad och år, men detta kontrolleras sällan och bör ändras på för att få en 

mer helhetsbild över arbetstiderna ombord på fartyg som sträcker sig längre än max en 

vecka vid inspektioner. Intervjupersonerna som har arbetat 6-6 vakter förklarar likvärdiga 

upplevelser som tidigare forskning också påvisar, alltså att detta system är väldigt 

påfrestande och fatigue är nästan alltid ett faktum. 6-6 vaktsystem skulle därför behöva 

regleras på grund av säkerhetsriskerna det medför till sjöss. 

 

5.3 Kontraktslängd och ledighet 

I denna studie har det vid samtliga intervjuer ansetts att den optimala kontraktslängden är 

mellan 8 till 12 veckor med likvärdig längd på ledigheten. Det varierade på grund av 

personernas bakgrund, där det till största del handlade om hur livet hemmavid såg ut med 

familj, fritidssysslor och tristess under ledigheten. Personerna har baserat detta utifrån sina 

nuvarande och senaste arbetsplatser men de kan tänka sig att arbeta längre kontrakt 

beroende på fartyg och fartområde. Arbeten på fartyg som trafikerar kustnära områden 

med bland annat betydligt mer hamnanlöp, lastning/lossningar och slussningar behövdes 

det kortare kontrakt än de fartyg som har färre hamnanlöp. På fartyg som går oceanfart 

kunde de flesta intervjupersoner arbeta längre kontrakt då det inte var lika påfrestande, då 

dessa anser att det finns möjlighet till återhämtning under de långa resorna. Studiens 

resultat stämmer överens med tidigare forskning där det har visat sig att styrmän känner 

större trötthet under slutet av en resa än i starten av en resa (Project Martha, 2017). 

 

Generellt för samtliga deltagare var att faciliteterna ombord var relativt tillfredsställande. 

Möjlighet till bland annat träning, böcker och filmer var tillgängliga men utnyttjades inte 

alla gånger på grund av långa arbetsdagar och de prioriterade sömnen i många fall. En av 

intervjupersonerna berättade att de delade en toalett med fyra andra personer ombord vilket 

var en anledning till ett resonemang kring begränsad tid ombord på just det fartyget. Detta 

resultat kan jämföras med en studie som visade att långa perioder ombord på ett fartyg med 

trånga utrymmen skapar en stressfylld miljö, där även vind, vågor och motorljud bidrar till 

öka nivå av fatigue, stress och sömnlöshet (Hystad & Eid, 2016). Ingen av 

intervjupersonerna i denna studie har dock upplevt en negativ effekt av utomstående 
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ljudstörningar från fartyget. Detta har benämnts som något man kan sakna när man sover 

hemma istället, vilket skiljer sig från den tidigare studien. 

 

Kommunikationen ombord har varit god för de flesta intervjupersoner. Alla har haft 

möjlighet till att kunna ha bra kontakt med familj och vänner trots att en av personerna var 

tvungen att betala för internetåtkomst. Det nämns av flera deltagare att god kommunikation 

inte alltid har en bra effekt utan kan även vara en börda genom både press på en själv att 

känna att man är tvungen att höra av sig men även tungt att kunna se vad sina vänner har 

för sig via sociala medier. I en studie om den psykosociala delen hos sjömän visar det dock 

på att dåliga kommunikationsmöjligheter har en negativ effekt. De menar på att detta har 

visat sig vara en av de största faktorerna till stress och ångest, vilket påverkar 

arbetsprestationen negativt hos sjömän (Thomas et al. 2003).   

 

Efter intervjuerna med samtliga deltagare var det tydligt att längden på kontraktet ombord 

var väldigt beroende av vilket typ av fartområden fartyget trafikerade. Det anses som att 

det är mer intensivt och slitsamt att arbeta på ett fartyg som går kustnära trafik. En del av 

intervjupersonerna som har arbetat på sådana fartyg förklarade att de har upplevt stor 

trötthet på grund av det. Rederier med fartyg som ständigt trafikerar områden med hög 

trafiktäthet och många hamnanlöp under korta perioder bör se över sina kontraktslängder 

på deras fartyg för att se till att de som är ansvariga för navigationen ombord alltid är 

utvilade.  

 

Möjligheter till kommunikation ombord har blivit betydligt bättre på många fartyg idag 

som större delen av intervjupersonerna berättar om. Något som uppdagades under 

intervjuerna var att detta kan även medföra en negativ effekt att ständigt ha tillgång till 

internet vilket var överraskande. Vid reflektion i efterhand framkom en förståelse till 

varför de känner så inför god kommunikation då det hela tiden påminner en om livet där 

hemma. Detta ska givetvis inte vara en anledning till att undgå utvecklingen med internet 

ombord på fartyg. 

 

5.4 Trötthet och fatigue  

Samtliga deltagare har flertal gånger upplevt trötthet och till en viss del fatigue ombord på 

fartyg. Det framhävs som starkast ombord på fartyg med 6-6 vakt där personerna har varit 

så pass trötta att de har somnat till på arbetet. I Project Horizon kom de även fram till 
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samma sak där det visade sig att personerna i studien upplevde högre trötthet än de som 

gick 4-8 vakt (Project Horizon, 2012). Tröttheten har varierat under kontraktstiden gång 

där den har varit högst för de flesta i mitten och slutet av arbetsperioden. Detta kan man se 

i Project Martha där de menar på att trötthet och fatigue under längre perioder kan påverka 

fartygets säkerhet, personens välmående och hälsa (Project Martha, 2017). Det 

framkommer även att man vänjer sig vid tröttheten och att det uppstår först när man är 

hemma.   

 

Då en av intervjupersonerna resonerade kring sin trötthet ombord på ett kryssningsfartyg 

framgick det att det arbetades många timmar för de flesta i besättningen, i den utsträckning 

att godkända arbetstidsregler ej uppfylldes. Tidigare forskning om arbetstider ombord där 

de anställda arbetar utöver de satta arbetstidsreglerna är förstås nästintill obefintlig då detta 

är ett väldigt känsligt ämne och kan vara riskfyllt att uttala sig om.    

 

Arbete till sjöss är vid många tillfällen strukturerat som ett skiftarbete i land. Ett flertal av 

våra intervjupersoner har haft varierande arbetstider från dag till dag. Att hoppa mellan 

arbete på dagen och natten har visat sig öka nivån av trötthet och sänka prestationen. En 

tidigare studie av sjuksköterskor som jobbar skiftarbete visar att de som arbetar under 

dessa omständigheter upplever högre nivåer av fatigue, dåsighet och kände sig mer 

energilös (Su Chuan, et al., 2011).   

 

Inom sjöfartsbranschen talas det mycket om säkerhet men verkar inte vara allt för 

prioriterat i verkligheten i den utsträckningen det bör vara. När en person berättar vad som 

förekommer på förhoppningsvis enstaka kryssningsfartyg med arbeten utöver 

arbetstidsreglerna finns det självklart en oro att det kommer uppstå många olyckor i 

framtiden på grund av detta. Under studiens gång har det blivit tydligt att många olycksfall 

till sjöss är resultatet av en underliggande trötthet alternativt fatigue men kan vid många 

fall vara svårt att fastställa vid en haveriutredningen. Man riktar mer in sig på handhavande 

och tekniska fel istället för att ta reda på varför dessa har uppstått och den bakomliggande 

faktorn. En lösning på detta kan vara att MLC sätter tydligare krav så de enskilda 

medlemsländernas tillämpning av reglerna blir av en högre standard och även mer enhetlig 

mellan de länder som har ratificerat MLC. En styrmans uppgift borde vara mer inriktad på 

säkert framförande av fartyget där arbetsuppgifter utanför detta inte påverkar en styrmans 

vilotider i den utsträckning det gör idag på många fartyg. 
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5.5 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur styrmän och sjökaptensstudenter resonerar kring 

studiens frågeställningar vilket innebär att egna upplevelser hos styrmän och 

sjökaptensstudenter undersöks. Därför skulle en kvantitativ metod inte har gett en lika djup 

förståelse som en kvalitativ metod för dessa fenomen som undersöks. Då en kvalitativ 

metod med låg strukturering ger mer utrymme för intervjupersonerna att svara med egna 

ord (Patel, et al., 2011). Detta bjuder in till större möjligheter för mer flexibla svar och 

tankegångar vilket har gett en djupare förståelse för hur intervjupersonerna resonerar. Även 

fast studien har baserat sitt urval på en bekvämlighetsmetod så har ändå intervjupersonerna 

valts ut i syftet att ge ett bredare perspektiv i form av olika typer av fartyg och fartområden 

(Yin, 2011). Detta har gett möjlighet till en bredare förståelse utifrån intervjupersonernas 

upplevda erfarenheter på olika fartyg. Dock så har bara personer av svensk nationalitet 

intervjuats vilket kan ge en begränsad bild av hur dessa fenomen faktiskt upplevs inom 

sjöfarten då dessa endast består av en väldigt liten del av sjöfarten idag.  

 

Frågor och följdfrågor som har ställts under intervjuerna har gett relevanta svar men i 

efterhand insågs det att vissa av frågorna skulle kunna ha formulerats annorlunda. Trots 

detta så har det kunnat påvisas hur intervjupersonerna resonerar utifrån studiens 

frågeställningar. Efter transkriberingen och analysen av intervjuerna har följdfrågor dykt 

upp som borde ha ställts under intervjuerna som skulle ha kunna berika studien ytterligare. 

 

5.5.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Deltagarna till denna studie har valts ut genom ett bekvämlighetsurval, med detta sagt bör 

inte detta ha påverkat tillförlitligheten i studien. Personliga tankar är alltid relativa, där en 

persons upplevelser inte behöver vara den andra lik även fast det är i samma situation.  En 

annan person som arbetar under exakt samma förhållanden kan självklart ha tolkat frågorna 

i intervjun på ett annat sätt. Intervjupersonerna i samtliga fall förutom en deltagare arbetar 

som styrman eller är under pågående utbildning på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Den 

deltagaren som har bytt arbete från styrmansyrket är för närvarande lärare inom 

sjöfartssektorn där personens sista pass ute på ett fartyg var för cirka ett halvår sedan. Vid 

val av personer till denna studie har det innan undersökts vilken bakgrund de har i form av 

vilka olika typer av fartyg och fartområden de har erfarenhet från. Detta för att få en så 

bred överblick som möjligt av hur det ser ut generellt på arbetsplatser för styrmän. Denna 
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studies pålitlighet skulle kunna ha ökat vid mer deltagare som arbetat på likvärdiga fartyg. 

Det finns en risk att studiens resultat har påverkats genom att det har funnits en personlig 

relation till samtliga intervjupersoner. Dock anses detta ha undvikits genom en försäkran 

om att samtliga uppgifter som sades under intervjuerna har behandlats anonymt. 

 

5.6 Förslag på vidare studier 

Redan i början av denna studie framkom det att det finns mycket forskning inom detta 

område, framförallt inom trötthet och fatigue. Under studiens gång har det uppdagats 

områden som skulle vara intressanta att genomföra fortsatt forskning inom. En 

undersökning för hur kontroller av arbetstider till sjöss genomförs och dess rutiner vid 

inspektioner från olika myndigheter och flaggstater skulle vara av intresse. Det som också 

framkom av denna studie var att förbättrade kommunikationsmöjligheter ombord inte alltid 

har den positiva effekt som kan förväntas. Att undersöka om hur det psykosociala 

välmåendet hos sjömän påverkas av de förbättrade kommunikationsmöjligheter som idag 

finns på fartyg kan därför vara ett ytterligare förslag på vidare forskning. 
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Bilagor 
Bilaga 1  
Intervjuguide 
Studiens syfte är att ta reda på hur styrmän och sjökaptensstudenter resonerar kring 

arbetstider, trötthet och fatigue och kontraktslängd och ledighet inom styrmansyrket 

ombord på fartyg. Frågeställningarna som ska besvaras är:  

 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter på sina arbetstider? 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring kontraktslängd och ledighet? 

• Hur resonerar styrmän och sjökaptensstudenter kring trötthet och fatigue? 

 

Intervjuguide för styrmän 

Bakgrund: 

• Hur gammal är du? 

• Var bor du? 

• Är du gift / i förhållande? 

• Har du barn? 

• Vilket typ av fartyg är/var det du arbetade? (Fartygstyp, längd, trafikeringsområde).  

 

Arbetstider 

• Hur resonerar du kring din arbetstid och ledighet ombord? 

 

Trötthet och fatigue 

• Hur ser du på din trötthet och fatigue ombord? 

• Hur ser på din möjlighet till återhämtning ombord? 

 

Kontraktslängd och ledighet 

• Hur långa törnar arbetar du just nu? 

• Hur lång tid mellan törnarna har du hemma? 

• Hur ser du på relationen mellan arbetet, familj och fritid? 

• Hur känner du kort tid innan du ska ut på arbete? 

 

Övrigt: 

• Har du funderat på att börja arbeta i land istället? 



  
 

II 

• Enligt arbetstidslagen är arbetstid till sjöss ett undantag där man enligt lag kan 

arbeta betydligt mer per vecka jämfört med andra yrken(landyrken max 40 h i 

veckan, sjöfart max 72h i veckan enligt MLC). Hur tänker du runt det? 

 

Intervjuguide för sjökaptensstudenter 

Bakgrund: 

• Hur gammal är du? 

• Var bor du? 

• Är du gift / i förhållande? 

• Har du barn? 

• Hur många praktikplatser till sjöss har du varit på?  

 

Arbetstider: 

• Hur resonerar du kring din arbetstid och ledighet ombord? 

 

Trötthet och fatigue: 

• Hur ser du på din upplevda trötthet och fatigue ombord? 

• Hur ser du på din möjlighet till återhämtning ombord? 

 

Kontraktslängd och ledighet: 

• Hur resonerar du kring längden på dina törnar? 

• Hur resonerar du kring längden på din ledighet? 

• Hur ser du på relationen mellan arbetet, familj och fritid? 

• Hur känner du kort tid innan du ska ut på arbete/praktik? 

 

Övrigt: 

• Har du funderat på att börja arbeta i land istället? 

• Enligt arbetstidslagen är arbetstid till sjöss ett undantag där man enligt lag kan 

arbeta betydligt mer per vecka jämfört med andra yrken(landyrken max 40 h i 

veckan, sjöfart max 72h i veckan enligt MLC). Hur tänker du runt det? 


