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Abstract

Besättning ombord ro-pax-fartyg ansvarar för lastning och lossning när fartygen ligger i

hamn. Lasten består till mestadels av lastbilar som körs ombord av lastbilschaufförer.

Rederier har tidigare bjudit dessa yrkeschaufförer på gratis alkohol ombord och det har

förekommit berusade lastbilschaufförer under lastning och lossning vid ett flertal

tillfällen. Syftet med studien var att undersöka hur fartygsbefäl och matroser ombord på

ro-pax-fartyg upplever att arbetsmiljön på bildäck påverkas, under lastning och

lossning, med avseende på misstänkt berusade chaufförer. Arbetet har således gått ut på

att undersöka hur fartygsbefäl och matroser upplever att den personliga säkerheten

påverkas av misstänkt berusade chaufförer samt undersöka vilka skillnader det finns

ombord gällande arbetsmiljö på olika ro-pax-fartyg. De relevanta regelverken,

förordningar, lagar och tidigare forskning framställdes och analyserades med en

kvalitativ ansats. Utifrån analysen av teorin arbetades en intervjuguide fram som

användes till intervjuer med fartygsbefäl och matroser som arbetar på ro-pax-fartyg.

Resultatet visar att misstänkt berusade chaufförers närvaro på bildäck påverkar

besättningen i olika omfattning. Generellt upplevs de berusade chaufförerna som en

riskhöjande faktor som kan leda till last- och personskada under lastning och lossning.

Nyckelord:

berusade chaufförer, arbetsmiljö, säkerhet, ro-pax-fartyg, besättningsmedlemmar.
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Abstract

The crew onboard ro-pax ships are responsible for loading and discharging when the

ship is in port. The cargo consists mostly of trucks driven by lorry drivers. Shipping

companies have previously offered these drivers free alcohol onboard and there have

been intoxicated lorry drivers during loading and discharging on a number of occasions.

The purpose of the study was to investigate how deck officers and able seamen aboard

ro-pax vessels experience the working environment on the car deck is being affected,

during loading and discharging, with regards to suspected intoxicated drivers. It was

therefore investigated how deck officers and able seamen experience how their personal

safety is affected by suspected intoxicated drivers, as well as investigating the

differences in the working environment on different ro-pax vessels. The relevant

regulations, laws and previous research were prepared and analyzed with a qualitative

approach. An interview guide was created based on the analysis of the theory and used

for the interviews with the deck officers and able seamen that work on ro-pax ships. The

results show that the presence of suspected intoxicated drivers on car decks affects the

crew to varying degrees. Generally, the suspected intoxicated drivers are perceived as a

risk factor that can lead to damaged cargo and personal injuries during loading and

discharging.

Keywords:

intoxicated drivers, work environment, safety, ro-pax ships, crew members.
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Förord

Att arbeta med den här studien har varit ett sant nöje. Vi vill uttrycka ett stort tack till

samtliga personer som tagit sig tiden till att ställa upp på våra intervjuer och hjälpsamt

besvarat våra frågor. Ett speciellt tack till vår handledare Karin som varit till otroligt

stor hjälp då hon svarat snabbt och informativt på alla frågor. Karin har även visat ett

stort tålamod och stöttat oss genom hela processen. Vi vill även tacka de personer som

har hjälpt till med korrekturläsning, opponering och gett oss mycket användbar

feedback. Studien hade inte gått att genomföra utan er alla.

Tack!

Kalmar, maj 2018

Isac Hedman och Albin Persson
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1..Bakgrund

Den svenska handelsflottan bestod år 2016 av 465 fartyg, 13 % av dessa fartyg var då

ro-pax-fartyg (Svensk Sjöfart 2016). Ro-pax-fartyg står för roll-on/roll-off passenger

vessel. Dessa fartyg är utvecklade för frakt av diverse fordon men har även hytter,

restauranger och andra bekvämligheter för passagerare. Passagerarna ombord på dessa

fartyg består till största del av chaufförer som kör lasten som finns ombord. Dessa

fartyg har stora och mycket lättlastade däck för lastbilar, trailers och personbilar

(Kantharia 2017). Enligt Passagerarrederiernas rapport (2015) rullar i snitt 6500

lastbilar på eller av en färja i Sverige varje dag. Detta betyder att det, under ett år, rullar

på eller av 2,4 miljoner lastbilar på ro-pax-fartyg endast i Sverige. Då det är samma

besättning som lastar fartyget, i både Sverige såväl som när färjan befinner sig i

utlandet, betyder det att besättningar ombord ro-pax-fartyg, som har anknytningar till

Sverige, i snitt lastar 4,8 miljoner lastbilar under ett år.

Matroser och fartygsbefäl ansvarar för att lasta och lossa dessa fartyg. Lasten består, till

största del, av lastbilar som manövreras av chaufförer som härstammar från en mängd

olika länder och kulturer. Kommunikationen mellan chaufför och matros kan bli

komplicerad då visselpipor och handgester är ett vanligt förekommande eftersom att det

råder en hög ljudnivå på lastdäck. De flesta talar inte heller samma språk vilket gör

kommunikationen ännu svårare. Att ha full kontroll över lastning och lossning i detta

läge blir i princip omöjligt eftersom matroserna inte själva kör lasten.

Alkoholen ombord de flesta ro-pax-färjor är skattefri och rederierna gör reklam för den

billiga alkoholen passagerarna kan handla ombord. Christer Backman, tidigare anställd

hos färjerederiet FinnLink, berättar för Sjöfartstidningen (2011) att det tidigare var

tradition att rederiet bjöd yrkeschaufförerna på gratis alkohol, även kallad bastuöl. Detta

är nu avskaffat eftersom det inträffade ett antal olyckor ombord med berusade

chaufförer. När det började rulla ombord bussgrupper på fartygen och bildäck fylldes av

mängder av människor, blev det ännu tydligare att detta inte var optimalt med avseende

på säkerheten.

Malmöpolisen Mattias Svanberg har arbetet med nykterhetskontroller vid färjor och

berättar för Helsingborgs Dagblad (2007) att det är vanligt med berusade chaufförer och
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att det utgör ett stort problem. Han menar att polisen brukar stå vid färjorna ganska ofta

och utföra nykterhetskontroller men att det uppenbarligen inte avskräcker chaufförerna

tillräckligt mycket då polisen ändå har omhändertagit alkoholpåverkade lastbilschaufför

vid ett flertal tillfällen. Kustbevakningen bär också ett ansvar när det kommer till att

kontrollera nykterheten hos chaufförer som framför fordon i hamnar. Kustbevakningen

har möjligheten att omhänderta fordonsnycklar, körkort eller andra

behörighetshandlingar. De kan även utföra alkoholutandningsprov som är så kallade

bevis och sållningsprov (Kustbevakningen 2017).

Nykterhetskontroller i hamnar och vid färjeterminalerna börjar dock bli allt mer vanligt.

Exempelvis införde Stena Line år 2013 en automatiserad nykterhetskontroll vid

Färjeterminalen i Majnabbe i Göteborg under en försöksperiod. Bilister och

lastbilschaufförer kör då igenom en station som mäter alkoholhalten i chaufförernas

utandningsluft. Visar det sig att utandningsluften ger utslag av alkohol går inte bommen

upp och myndighetspersonal blir tillkallad till platsen. Under perioden, som varade i

ungefär fyra månader, har tio av 8745 förare rapporterats för misstänkt rattfylleri eller

grovt rattfylleri (Stena Line 2013). Det betyder att ungefär 0,1 % av chaufförerna som

rullade av fartyg i Majnabbe var misstänkt berusade. Multiplicerar du den siffran med

de 4,8 miljoner lastbilar som besättning på svenskflaggade ro-pax-färjor hanterar under

ett år blir det 4,800 misstänkt berusade chaufförer som kör i besättningens omgivning

(Passagerarrederiernas rapport 2015). Det här är statistik från enbart en av alla hamnar i

Sverige. När någon rapporteras för rattfylleri startar den rättsliga processen för att

utreda om personen faktiskt framförde sitt fordon berusad (Trafikverket 2017). Därför

går det bara att spekulera i hur många av lastbilschaufförerna som verkligen är

påverkade av alkohol, under lastning och lossning, då besättningen alltid kan ha

misstankar om rattfylleri men det är svårt att faktiskt bevisa detta i många av fallen.

Det finns även andra nykterhetskontroller runt om i Sverige, till exempel

alkolåsbommen Albin i Trelleborgs hamn som tvingar chaufförer till slumpmässiga

nykterhetskontroller. Christer Larsson, chefen för polisens trafikenhet i sydvästra

Skåne, förklarar för den lokala tidningen Helsingborgs Dagblad (2007) att de haft ett

antal träffar vid alkolåsbommen Albin men att problemet fortfarande hänger över dem.

Larsson misstänker att det kör av någon alkoholpåverkad chaufför från färjorna i Skåne
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varje dag. Han menar dock på att bommarna är bra i förebyggande syfte då chaufförerna

kanske blir lite mer återhållsamma, men att det inte är tillräckligt för att lösa problemet.

Ro-pax-fartygen trafikerar ett flertal länder i Europa. Lastbilschaufförerna som kör

ombord kommer vanligtvis från kulturer och länder vars lagar och regler, angående

alkohol i trafiken, inte är lika strikta som de lagar och regler Sverige tillämpar. Till

exempel i Storbritannien är det lagligt att ha 0,8 promille alkohol i blodet vid

framförande av fordon men den vanligaste siffran i Europa är 0,5 promille (Bengtsson

2016). Att lagarna skiljer sig är dock ingen ursäkt till att köra ombord eller av svenska

ro-pax-fartyg berusad. Det finns mängder av lättillgänglig och tydlig information

ombord på ro-pax-fartygen på flera olika språk angående svenska trafikregler.

Chaufförerna kan inte påstå att de ej tagit del av informationen (Larsson 2007).

När en person är berusad försämras den personens förmågor som är viktiga vid

framförande av ett fordon, till exempel genom synnedsättning, längre reaktionstid,

svårigheter med koordination, uppmärksamheten avtar, trötthet med mera (Trafikverket

2017). Det är väldigt viktigt att chauffören är alert och tillräknelig, eftersom personen

ska framföra sitt fordon på säkrast möjliga sätt vid lastning och lossning och även

senare ute i trafiken på vägarna.

Arbetsmiljöverket (2017) menar att arbetsrelaterad stress kan bero på övertidsarbete,

hög arbetsintensitet, oregelbundna arbetstider, brister i den fysiska arbetsmiljöns

utformning med mera. Detta är arbetsförhållanden en besättningsmedlem ombord på ett

ro-pax-fartyg lever med dagligen. Då bildäck, under lastning och lossning ombord på ett

ro-pax-fartyg, är stressigt med avseende på hög ljudnivå, tidsbrist och tunga maskinerier

är det lätt att olyckor sker. Risken att olyckor sker blir betydligt större när de tunga

maskinerna framförs av chaufförer som kan ha en otillåten hög promillehalt i kroppen.

Besättningen behöver ta sig fram mellan lastbilar som står väldigt tätt intill varandra,

med motorerna igång och chaufförerna bakom rattarna. Skulle till exempel

lastbilschauffören vara berusad och av misstag tappa kopplingen eller dylikt har

besättningsmedlemmen, som eventuellt står mellan fordonen, inte en chans att hinna

undvika olyckan. Ingen ska behöva känna sig osäker, bli skadad, eller i värsta fall

omkomma på sin arbetsplats på grund av någon annans vårdslöshet. Av den

anledningen känns det relevant att undersöka hur säkra besättningsmedlemmarna, som
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arbetar under lastning och lossning, känner sig och hur de upplever arbetsmiljön på

bildäck.

2..Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur fartygsbefäl och matroser upplever arbetsmiljön

på bildäck, under lastning och lossning, med avseende på misstänkt berusade

chaufförer.

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats.

 På vilket sätt påverkas arbetsmiljön på bildäck, under lastning och lossning, med

avseende på misstänkt alkoholpåverkade chaufförer?

 Hur upplever fartygsbefäl och matroser att den personliga säkerheten påverkas,

under lastning och lossning på bildäck, med avseende på misstänkt

alkoholpåverkade chaufförer?

 Finns det skillnader i arbetsmiljön beroende på vilka fartyg som undersöks, med

avseende på misstänkt alkoholpåverkade chaufförer, och i så fall vilka

skillnader?

3..Teoretisk referensram

3.1 Teori

Arbetsmiljöverket är en av arbetsmarknadsdepartementets myndigheter som har i

uppdrag från regeringen och riksdagen att se till att företag och organisationer följer

lagar och regler gällande arbetsmiljö i Sverige. Arbetsmiljöverkets mål är att minska

risker för olycksfall och ohälsa i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön för alla anställda

ur ett helhetsperspektiv. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har alla anställda i

Sverige rätt till en bra arbetsmiljö där ingen ska behöva bli sjuk eller skada sig på grund

av sitt arbete. Huvudansvaret för arbetsmiljön på jobbet ligger hos arbetsgivaren. Det är

arbetsgivaren som behöver åtgärda brister gällande arbetsmiljö om det upptäcks under

arbetsmiljöverkets kontroller och inspektioner (Arbetsmiljöverket 2017).
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I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) går det att utläsa i 1 kap. 2 § att lagen

implementeras på svenska fartyg. Skillnaden mellan landbaserade företag eller

organisationer och fartyg, inom den svenska handelsflottan, är att de ombordanställda

på fartygen ska vända sig till Transportstyrelsen istället för Arbetsmiljöverket vid frågor

gällande arbetsmiljö.

Enligt Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) 4 kap. 11 § skall det finnas ett

skyddsombud på fartyg med minst fem ombordanställda. Skyddsombudet utses av de

ombordanställda där befälhavaren eller den tekniska chefen inte får vara delaktig i valet.

Det skall även utses en ersättare till skyddsombudet. Skyddsombudet är ombud gällande

arbetsmiljöfrågor ombord på fartyget. Det vilar ett övergripande ansvar hos

skyddsombudet och personen i fråga har rättigheten att till exempel stoppa ett arbete om

det innebär allvarlig eller omedelbar fara för någon ombordvarandes hälsa eller liv. Har

en arbetstagare problem, synpunkter eller frågor angående arbetsmiljö skall

arbetstagaren vända sig till det utsedda skyddsombudet ombord. Om fartyget består av

minst tolv ombordanställda skall även en skyddskommitté tillsättas. Kommittén skall

vara sammansatt av de ombordanställda och företrädare för redaren.

I Sjömanslagen (SFS 1973:282) regleras det hur säkerheten ombord ska säkerställas.

Den paragraf som är mest relevant för hanteringen av berusade lastbilschaufförer är 53

§. I paragrafen beskrivs det att befälhavaren, eller den person som befälhavaren beordrar

att biträda som befälhavare, får bruka det våld som med hänsyn till omständigheterna

kan anses försvarligt för att upprätthålla ordningen ombord. I paragrafen går det även att

utläsa att vid bruk av större våld eller svårare skada än vad som är medgivet, döms

personen i fråga likväl ej till ansvar. Detta om omständigheterna var sådana att personen

i fråga hade svårt att besinna sig. Om handlingen anses vara brottslig kan personen bli

dömd till ett lindrigare straff än vad som är lagstadgat för brottet.

Enligt Sjölagen (SFS 1994:1009)15 kap. 9 § är alla sjömän, liksom alla passagerare

ombord på fartyget, skyldiga att underställa sig Sjömanslagen (SFS 1973:282) § 24, 53

och 54. Det betyder att även passagerare har ett ansvar att upprätthålla säkerhet ombord.

Enligt Lag om straff för vissa trafikbrott (SFS 1951:649) 4 § är det tillåtet att ha 0,2

promille alkohol i blodet vid framförande av motordrivna fordon på svenska vägar. Har



6

en person mer än 0,2 promille alkohol i blodet och framför ett motordrivet fordon kan

denne dömas för rattfylleri. Det går även att dömas för rattfylleri om personen har

förtärt alkoholhaltiga drycker och det kan antas att personen i fråga inte kan framföra

det motordrivna fordonet på ett säkert sätt. För att det ska anses som grovt rattfylleri ska

personen som framfört fordonet ha minst 1,0 promille alkohol i blodet (SFS 1951:649

§4a).

3.2 Tidigare forskning

Det finns en uppsjö tidigare forskning inom ämnet alkohol och arbetsmiljö. Nedan

valdes det att ta upp de studier som ansågs vara mest relevanta kopplat till

undersökningen och syftet med studien. Den tidigare forskningen som redovisas nedan

syftar till att ge en djupare och tydligare bild av ämnet.

Månsson & Nordin (2016) undersökte säkerheten ombord på svenskflaggade

passagerarfartyg och ro-pax-fartyg berörande berusade passagerare. I studien tas det upp

exempel på hur det går till vid omhändertagande av alldeles för berusade passagerare

och att befälhavaren har rätt att arrestera dessa människor då de anses utgöra en fara för

sig själva, fartygets personal eller andra passagerare ombord. I studien sammanfattas det

att detta ansvar ligger hos polisen, eller annan behörig myndighetsman med en

polismans befogenheter, om ärendet hade skett i land. Sker en händelse ombord på ett

ro-pax-fartyg där en berusad chaufför påträffas, har befälhavaren och de personer som

är utsedda att biträda befälhavaren, rätten att arrestera den berusade person. I studien

nämns det även att svenskflaggade fartyg som seglar på internationell trafik inte lyder

under svensk alkohollag. Majoriteten av de svenskflaggade ro-pax-fartygen trafikerar

just internationell trafik och kan servera och sälja alkohol under helt andra

förutsättningar än vad en krog som befinner sig på svensk mark har tillåtelse att göra.

Polisen som intervjuades menar att dessa fartyg hade blivit av med sitt

serveringstillstånd direkt om fartygen varit tvungna att lyda under svensk alkohollag, då

polisen ofta får in rapporteringar om slagsmål, överberusade personer och brist på

ordningsvaktet. Slutsatsen av Månsson & Nordins studie var att en revidering i

Alkohollagen (SFS 2010:1622) och Sjömanslagen (SFS 1973:282) behövs för att öka

passagerarsäkerheten och samtidigt stödja befälhavaren ombord.
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I en studie utförd av Lindahl (2006) intervjuades alkoholister som numera är nyktra, för

att ta reda på varför en del alkoholister väljer att köra bil när de är berusade. Författaren

beskriver att de nyktra alkoholisterna som intervjuades vittnade om en känsla av

avtrubbning och reducerat konsekvenstänk. De menar att när de kör påverkade

reflekteras det inte över vilka olyckor som kan inträffa och den enda oron som uppstår

är över att de eventuellt kan åka fast då de utför en olaglig handling. I studien nämns det

att alkoholism är en sjukdom som kan drabba vem som helst, även yrkeschaufförer.

Resultatet i studien är en del av förklaringen till varför det kan uppstå farliga situationer

ombord på ro-pax-fartyg under lastning och lossning. De lastbilschaufförerna som lider

av alkoholism reflekterar inte över att de inte borde köra trots att de är berusade, utan de

tänker att de har ett jobb att utföra. De har en känsla av att olyckor inte händer dem och

bilkörandet hör till de vardagliga rutinerna och intagandet av en dryck som hämmar

förmågan till kontroll ses inte som relevant vid beslutet att köra.

Det har konstaterats att personer som befinner sig i en arbetsmiljö som har ett enformigt

arbete, små möjligheter att påverka arbetsupplägget och har hög tidsbrist i sitt arbete har

en högre procentuell andel högkonsumtion av alkohol än personer som har ett jobb med

större variation och mer tid att utföra arbetet. Ovanstående beskrivning av arbetsmiljön

med högre andel högkonsumenter beskriver yrket som lastbilschaufför väldigt bra.

Ständig stress att hinna till leveransplatserna och långa, ensamma dagar i förarhytten

(Lindén-Boström 1990).

Jonsson (2009) undersökte hur poliser och personer inom socialtjänsten arbetade med

modellen Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) och hur det

fungerade. Författaren nämner att den enskilt största orsaken till trafikolyckor är alkohol

och att alkohol är en betydande riskfaktor till trafikolyckor. Yngre och medelålders män

med låg utbildning kör oftast rattfulla och har en högre alkoholkonsumtion än

allmänheten. Nykterhetskontroller är en viktig åtgärd mot rattfylleri och dessa sker ofta

på platser där chansen för rattfylla är vanlig, till exempel vid färjelägen. Samtliga

personer som Jonsson intervjuade hade hört talas om SMADIT och ansåg att det var

viktigt, då rattfylleri ökat de senaste åren.

I en studie, utförd av författaren Sandelklint (2008, s. 28) undersöktes det hur

människor som arbetar på myndigheter och organisationer, som möter och behandlar
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rattfyllerister, ser på dessa personer och deras behandlingsmöjligheter. Författaren ville

också ge en bild av om de professionellas syn på rattfylleristerna skiljer sig mellan

myndigheter och organisationer och om det råder samstämmighet mellan dessa.

Resultatet visade att samtliga respondenter var eniga om att personer som kör rattfulla

inte kan placeras in i någon speciell personlighetstyp. Det fanns även tidigare forskning,

som Sandelklint valde att presentera i sin studie, som kunde styrka att alkoholister inte

kan placeras in i en viss personlighetstyp. En del gemensamma nämnare hos

rattfyllerister fanns dock enligt respondenterna. Ett exempel på detta var en bristande

förmåga att symbolisera tankar och känslor. En bristande symboliseringsförmåga hos en

person är en tänkbar förklaring till att dessa människor agerar ut sina känslor till

exempel genom rattfylleri istället för att uttrycka tankar och känslor på ett konstruktivt

sätt. Andra gemensamma nämnare var att dessa personer upplevs nonchalanta till

medmänniskor och regelsystem, att det är människor som oftast befinner sig i någon

form av kris och att många har en form av problematik till alkohol i olika former. När

det kommer till hur respondenterna såg på behandling av rattfyllerister höll alla med om

att det är avgörande ifall personen är motiverad och vara mottaglig för behandlingen. En

av respondenterna ansåg även att personen, som eventuellt ska bli behandlad, måste

kunna reflektera över och problematisera kring alkohol.

Johansson (2014) fördjupade sig i hur ensamarbetande lastbilschaufförer upplever

arbetskamratsrelationerna och yrkeskulturen. Författaren valde att intervjua

fjärrchaufförer som befinner sig borta från hemmet minst tre dagar i veckan. Det visar

sig vara ett mansdominerat yrke som håller en tuff jargong. Språkbruket visar på en

maskulin ton som präglas av fraser som inte är politiskt korrekta, otrevliga syftningar

och kvicka kommentarer. Tidigare forskning som Johansson undersökt, beskriver att

chaufförerna ofta känner att känslan för “hemmet” är problematiskt vilket i sin tur

påverkar familjerna. Chaufförer som spenderar mycket tid på vägarna tenderar att känna

sig mindre nöjda med sin tillvaro. De känner sig mer psykiskt instabila och de känner

även att kompensationen för arbetet inte är tillräckligt hög. Den sociala biten i yrket

anses vara en stor del och något som behövs i vardagen hos en lastbilschaufför.

Relationen till arbetskollegor är också något som är oerhört viktigt. Kollegorna finns där

som stöttepelare och skapar en trygghet då de enkelt kan relatera till olika problem och

dylikt, något som familj och vänner kan ha svårigheter för ibland.
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I en studie utförd utav Parker, Hubinger, Green, Sargent och Boyd (2002) jämfördes

stressnivåer hos australiensiska sjömän mot en normativ grupp. Parker et al. använde sig

av 1,806 personer som arbetade ombord på olika fartyg. Resultatet från deras enkäter

visade att sjömän i allmänhet upplever betydligt högre stress på sitt arbete än den

normativa gruppen. När en individ upplever för höga nivåer av stress påverkas minnet

och koncentrationen negativt, likgiltighet uppstår även för vad som händer omkring en.

Är arbetaren inte alert och medveten på vad som händer i ens omgivning är det väldigt

lätt att olyckor händer (Arbetsmiljöverket 2017). Detta är karaktärsdrag som är dåligt

lämpade för en arbetare på bildäck.

Arbetsmiljön ombord på ro-pax-fartyg är väldigt stressig menar Jildermark och

Johansson (2016). Författarna till studien intervjuade sju olika befäl från tre olika fartyg

om hur de upplever stress ombord. Resultatet i studien visade att alla befälen upplevde

att arbetet var för stressigt, framförallt under lastning och lossning. Anledningen till att

det är stressigt beror på att det är många arbetsuppgifter de ska hinna med innan det är

dags för ankomst eller avgång. Befälen beskrev i intervjuerna att de var rädda för att

stressen skulle leda till negativa konsekvenser för sin hälsa och att kvaliteten på utfört

arbete blir undermåligt. Vidare berättade de att stressen är av den grad att de är rädda

för att göra misstag under lastning och lossning, som i sin tur kan leda till lastskador,

personskador eller, i värsta fall, dödsfall. Respondenterna hade olika strategier för att

försöka sänka den personliga stressen, men de vanligaste var koffeinintag och isolering i

hytten. Under intervjuerna tog respondenterna upp egna förslag till hur stressen som

upplevs ombord kunde minskas, exempelvis att rederierna anställer fler och att det

borde vara längre hamnuppehåll.

En anledning till att olyckor sker ombord är på grund av att det, inom sjöfarten, fattas en

framförhållning att förutse olyckor. I en studie undersöktes det hur säkerhetskulturen

såg ut på elva olika fartyg som trafikerade Östersjöfart. Under besöken på fartygen

samlades data in genom intervjuer med besättningsmedlemmar. För att få grepp om hur

säkerhetskulturen såg ut undersöktes bland annat hur sjömännen såg på sjömanslivet,

hur arbets- och vilotider påverkar dem, stress, arbetsprocedurer med mera. I studien

ansågs det att det bästa sättet att förhindra olyckor och att få en förbättrad

säkerhetskultur är att börja arbeta med en ökad medvetenhet över karakteristiska

detaljer rörande säkerhet. Då kan besättningar ombord på fartyg arbeta fokuserat,

proaktivt och även få möjlighet att bearbeta initiala händelser. Detta medför att
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möjligheten till att farliga situationer utvecklas vidare till större händelser utom kontroll

minskar. För att kunna arbeta förebyggande och inneslutande krävs ett ändrat fokus och

en ökad medvetenhetsgrad i arbetet som sker ute till sjöss (Hjorth 2012).

4..Metod

Metoden som användes till studien var semistrukturerade intervjuer, detta för att kunna

besvara de frågeställningar som valdes till syftet i den här studien. Sökmotorerna

Google, Google Scholar och Diva användes för att framställa relevant tidigare

forskning. Sökorden var: berusade chaufförer, säkerhet till sjöss, stress ombord,

alkoholister, ro-pax-fartyg, arbetsmiljö ombord, omhändertagande av berusade

chaufförer. En intervjuguide arbetades fram för att kunna besvara syftet och

frågeställningarna. Under processen undersöktes eventuella kunskapsluckor från den

tidigare forskningen för att kunna ta fram relevanta frågeställningar att ställa till

respondenterna. Det var öppna beskrivande frågor där respondenten fick beskriva sina

svar och gavs möjlighet att utveckla svaren på frågorna ytterligare. Efter framtagningen

av relevanta frågeställningar delades frågorna upp i tydliga teman. Intervjuguiden blev

då tematiserad och fick en struktur som möjliggjorde en uppdelning av frågorna under

respektive tema. Intervjufrågorna kategoriserades efter följande teman; Arbetsmiljö,

Misstänkt berusade lastbilschaufförers påverkan på arbetsmiljön, Personlig påverkan av

misstänkt berusade lastbilschaufförer och Agerande vid upptäckt av misstänkt berusade

lastbilschaufförer.

Respondenterna var besättningsmedlemmar ombord på olika svenska ro-pax-fartyg som

trafikerade olika trader. För att kunna presentera ett resultat från intervjuerna krävdes att

respondenterna talade fritt och öppet om de respektive teman som behandlades. Enligt

Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att diskussionerna hålls öppna och lågt

strukturerade för att kunna identifiera beskaffenheten hos den intervjuades livsvärld.

Alla respondenter som intervjuades förväntades ha övergripande kunskap om ämnet då

de arbetat ombord ro-pax-fartyg under fler år och även arbetat ombord på olika fartyg

som trafikerat olika trader.

Intervjuerna i studien genomfördes per telefon och i en miljö som respondenterna själva

har valt. Struktureringen för dessa intervjuer utgick ifrån Hedins (1996) resonemang om
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hur en kvalitativ intervju skall genomföras. Intervjuerna spelades in med

respondenternas medgivande. Studiens resultat grundar sig på dessa semistrukturerade

intervjuer med sex respondenter och de tog i snitt 25 minuter att genomföra. Efter att ha

intervjuat dessa sex respondenter upplevdes en mättnad då ännu en intervju till inte hade

medfört någon förändring i resultatet. Efter varje intervju transkriberades materialet och

en första analys gjordes. När samtliga intervjuer var genomförda analyserades

materialet ytterligare och tolkningar gjordes utifrån analysen. Analysen av materialet

gjordes genom att undersöka hur de olika respondenterna hade reflekterat och diskuterat

under intervjuerna i anknytning till de olika temana. De uttalanden som haft ett speciellt

behov att uppmärksammas, antingen för att det förstärker analysen av materialet eller

för att det skiljer sig från den generella åsikten, har speciellt refererats i resultatet.

Citaten som användes för att styrka resultatet har skrivits om till ett mer grammatiskt

och korrekt språk för tydlighetens skull. Nedan följer ett exempel på hur citaten har

korrigerats.

Citat enligt transkriberingen:

Det är ju alltid så att man måste ha i bakhuvudet att det är inte alla

människor som är nykter asså. Och det är liksom det som är så

skrämmande.

Citat i resultatet:

Det är alltid så att man måste ha i bakhuvudet att alla människor inte

är nyktra och det är det som är så skrämmande.

4.1 Urval och avgränsning

Den här studien är avgränsad till de lagar, regler och föreskrifter som berör arbetsmiljö,

säkerhet och alkohol i samband med framförandet av ett fordon. I land är det polisen

som arbetar med frågor om omhändertagande av berusade personer. Den här studien är

även avgränsad till att enbart undersöka fartygsbefäl och matroser på bildäck som inte

är tränade av någon myndighet i hur misstänkt berusade personer skall hanteras. De

intervjuade respondenterna har varit personer med olika befattningar som har erfarenhet

av lossning och lastning på bildäck ombord på ro-pax-fartyg. Besättningsmedlemmar av
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olika rang, kön och ålder intervjuades, detta för att skapa en uppfattning om det finns en

skillnad i hur de olika besättningsmedlemmarna upplever att sin arbetsmiljö förändras

vid upptäckt av misstänkt berusade chaufförer. Studien avhandlar endast svenskflaggade

ro-pax-fartyg i syfte att hålla studien inom en rimlig omfattning. EU-rådets direktiv

1999/35/EG definierar ro-pax-fartyg som ett havsgående passagerarfartyg som är

utrustat med anordningar som gör det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla på

och av fartyget, och som medför fler än tolv passagerare. År 2016 fanns det 25

svenskflaggade ro-pax-fartyg i trafik vars bruttodräktighet överstiger 1000 (Svensk

Sjöfart 2016). Studien berör inte samtliga fartyg och rederier utan är avgränsad på ett

sådant sätt som avser att representera hela populationen av ro-pax-fartyg då

respondenterna arbetade på olika fartyg med olika trader. Respondenterna som valdes

till denna studie har även arbetat ombord på flera olika fartyg och gått till flera olika

destinationer.

4.2 Etik

Studien förhåller sig till de forskningsetiska råd som är angivna av Vetenskapsrådet

(2017). Alla respondenter gav sitt medgivande till att bli inspelade och de försäkrade sig

om att de förstod sina rättigheter till att kunna avböja att svara på frågor och att de

kunde avbryta intervjun när de ville. Då studien berör känsliga frågor, vars svar kan

uppfattas som baktal för respondenternas arbetsgivare, har anonymitet varit ett krav från

respondenterna.

5..Resultat

Resultatet baseras på de intervjuer som hölls med respondenter med omfattande

erfarenhet gällande arbete på bildäck under lastning och lossning. Antalet respondenter i

studien var sex olika individer som arbetar ombord på olika fartyg och vars rang

ombord har varit överstyrman, andrestyrman, bås och matroser.

5.1 Arbetsmiljö

Under samtliga intervjuer som genomfördes har respondenterna beskrivit arbetsmiljön

på bildäck som undermålig. De flesta av respondenterna har vittnat om för hög ljudnivå

och dålig luftkvalitet på grund av avgaser. Det råder även tidspress, under lastning och

lossning, som i sin tur leder till stress och att miljön är farlig då det är tunga fordon i
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rörelse. Efter att intervjuerna var utförda och analysen hade gjorts kunde det konstateras

att befälen inte upplever arbetsmiljön lika negativt som matroserna. Samtliga matroser

ansåg att arbetsmiljön på bildäck under lastning och lossning inte var bra, medan

befälen inte upplevde den lika negativ.

Om det skett någon förändring i arbetsmiljön under de åren respondenterna arbetat till

sjöss, råder det delade meningar om. En del av respondenterna menar att det har varit

samma arbetsmiljö under alla år medan resterande respondenter menar att mycket har

förändrats till det bättre. Krav på varselkläder som inte varit obligatoriskt tidigare,

förbättrade fläktsystem, genomförande av riskbedömningar vid specifika arbeten, att

filerna för lastbilarna inne i båtarna blivit större är några av de saker vissa respondenter

väljer att nämna som förändrats till det bättre. Alla respondenter menar dock att det

fortfarande finns stor förbättringspotential och att arbetsmiljön på bildäck inte är hållbar.

Respondenterna upplever att de lever i en reaktiv värld, där det krävs en olycka eller

dylikt för att förändringar ska ske.

Ljudnivån på bildäck blir väldigt hög på grund av många tunga maskiner som kör i ett

relativt trångt utrymme med stålskott runtomkring som producerar ett väldigt högt eko.

Ett sätt att hålla nere ljudnivån är att använda hörselskydd, detta är en väldigt vanlig

åtgärd på ro-pax-fartyg men det medför ett problem. Några av respondenterna har

vittnat om att det inte går att kommunicera i UHF-radion när hörselskyddet används:

Det är tur att jag är anonym och att ingen kommer att höra detta, men

jag vägrar använda hörselskydd. Jag hör ju inte med dem och det blir

hetsigt och man måste vara alert. Har jag hörselskydd hör jag inte

radion. Jag har redan tinnitus. Antagligen för att man aldrig använt de

där öronpropparna, men jag hör inte med dem.

UHF-radio är en kortvågsradio som används som ett hjälpmedel för att organisera

utförandet av lastning och lossning, samt att kommunicera angående säkerhetsåtgärder

och för att ropa på hjälp om det behövs.

Nästan alla respondenter sade att de kände sig relativt säkra när de arbetade på bildäck,

men förklarade att den säkerheten kommer med tid och erfarenhet. De kände sig säkra i

sig själva och sin egen förmåga att undvika farorna på bästa sätt. Alla ansåg att de i alla
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fall försökte prioritera sin egna säkerhet i första hand, men vissa menar att de ibland är

tvungna att prioritera arbetet framför säkerheten för att kunna hinna med arbetet i tid:

Det är väldigt lätt att säga att man alltid sätter sin säkerhet i första

hand, men sen kanske man inte gör det alla gånger. Det är ändå ett

ganska utsatt läge. Om allting skulle ske jättesäkert måste man ta in en

bil i taget, stoppa allt liksom, och det går inte. Saker och ting måste

fungera. Om vi haft mer tid på oss hade man säkerligen gjort på ett

annorlunda sätt. Ofta beror det just på att vi har ont om tid.

Respondenterna menade också att den största olycksrisken existerar när det är en ny

medarbetare på bildäck som inte är van, till exempel en befälselev. Några av

respondenterna var inte bekväma med att ha kadetter ombord då de var rädda att de

skulle komma till skada. Under intervjuerna berättade några av respondenterna om hur

de nästan själva har kommit till skada för att skydda en kadett som inte haft samma

säkerhetstänk. En respondent menade att när det väl sker en allvarlig olycka, vilket det

enligt respondenten någon gång kommer att göra, kommer det mest troligen att vara en

kadett som råkar illa ut.

Under intervjun ställdes frågan om vilka moment respondenterna anser vara farligast på

bildäck under lastning och lossning. Respondenterna svarade olika på den frågan. Vissa

ansåg att det var vid lastning, då de måste röra sig mellan lastbilarna som står tätt intill

varandra för att dra elkablar, spännband, bockar till trailers och dylikt. Andra ansåg att

lossningen är farligare än lastningen då lastbilarna rör sig i högre hastigheter och kör

aggressivt då de vill lämna fartyget fortast möjligt. Generellt sett ansåg alla respondenter

att arbetsmiljön på bildäck under lastning och lossning kan vara farlig om personalen

inte är alerta och medvetna på vad som sker i omgivningen.

5.2 Misstänkt berusade lastbilschaufförers påverkan på arbetsmiljön

De flesta ansåg att de ovannämnda momenten, som respondenterna anser är de

farligaste under lastning och lossning, blir betydligt farligare om det är misstänkt

berusade lastbilschaufförer inblandade. Nästan alla respondenter uppgav att de har varit

väldigt nära att bli påkörda av en lastbil någon gång och att det antagligen hade slutat i

en olycka om de inte varit tillräckligt allerta. En av respondenterna berättade att han

blev påkörd av en chaufför som han misstänkte var berusad. Han upplevde då att han
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inte fick den stöttning som han borde fått från sin överstyrman. Detta var ett problem

som de flesta respondenterna upplevt. Flera av dem påstod att de har rapporterat om

misstänkt berusade chaufförer, men att befälen valt att inte hantera situationen:

Om jag märkte att det var ett riktigt fyllo jag skulle lasta kunde jag

säga till styrman: “Den här snubben är skitpackad, jag kan inte backa

in honom”. Då kunde styrman svara med att säga: “Nä men han har

betalat biljett, bara ställ honom där så blir det bra”. Man får inte riktigt

någon backup om man märker att någon är full. Det handlade mer om

att göra det så lätt som möjligt och gå vidare.

De flesta respondenterna tyckte sig inte se någon större förändring i

alkoholkonsumtionen hos lastbilschaufförer under åren de har arbetat ombord på ro-

pax-fartyg. En respondent uppmärksammade dock att det är allt vanligare med

alkobommar i hamnområden och alkolås i lastbilarna nuförtiden. Åkerierna har ofta

nolltolerans på alkoholkonsumtion hos chaufförerna, vilket har lett till berusade

lastbilschaufförer inte är lika vanligt idag. Ett flertal av respondenterna påstår sig dock

blivit bemötta av chaufförer som har önskat att respondenten i fråga skulle blåsa i

alkolåset åt dem, för att kunna starta sitt fordon. Respondenterna ansåg att det kör av

och på misstänkt berusade lastbilschaufförer väldigt frekvent, vid varje hamnanlöp i

vissa fall:

Oh, det är ofta! Det är fan varje dag, varje resa. Speciellt på

sommaren, då är det mycket mer. Det är bättre väder och då dricker

dem. De har sina väntetider, ibland 10 timmar. Då blir det ju lite fest

där innan de ska ombord. Då tänker de att de bara ska köra en liten

sträcka till båten och kan då dricka hur mycket som helst. Vilket är

helt sjukt.

Vid frågan om hur respondenterna ansåg att arbetsmiljön förändras med avseende på

misstänkt berusade lastbilschaufförer ansåg de flesta att arbetsmiljön inte förändras

särskilt mycket, men det råder lite delade mening angående varför. Några menar att det

är ett vanligt förekommande och att det har blivit en del av vardagen, därför känner de

inte att det påverkar i sån stor utsträckning. En del av respondenterna menar att

problemet inte alls är vanligt och att det ej märks av, därför påverkas inte arbetsmiljön

på grund av detta. Det finns andra problem som påverkar arbetsmiljön mer negativt och

i en större utsträckning påstår respondenterna. Vissa menar att arbetsmiljön blir

betydligt farligare än vad den redan är då arbetet sker i en väldigt utsatt position. En
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respondent menade på att det är svårt att upptäcka om någon är berusad eller inte, därför

ansåg han att arbetsmiljön inte påverkas alls.

Alla respondenter har vid något tillfälle sett misstänkt berusade chaufförer, somliga mer

än andra. Det kunde snabbt konstateras att de respondenterna som arbetat som matroser

under en längre tid har sett lastbilschaufförer som är påtagligt berusade betydligt oftare

än de respondenter som arbetar som befäl. En respondent uppskattade att han hade sett

uppenbart berusade chaufförer 30 gånger medan en annan respondent sade att han hade

sett det sex eller sju gånger. Dock visade det sig att respondenterna ofta misstänkte

chaufförer för att vara berusade men de menade att anledningen till att chauffören kör

dåligt kan bero på andra faktorer än berusning. Chaufförerna kan vara trötta och

utarbetade, nervösa för att de inte är vana vid att köra ombord på en båt eller bara

allmänt dåliga på att framföra sitt fordon. Några av respondenterna hävdade att de

misstänker berusning hos chaufförer som kommer från ett land med en mer avslappnad

alkoholkultur än vad vi i Sverige har betydligt oftare. Därför förekommer misstänkt

berusade chaufförer i olika utsträckningar beroende på vilken destination fartyget har

enligt respondenterna.

Olyckor som orsakats på grund av misstänkt berusade chaufförer ombord på fartygen

som respondenterna arbetat på har varit många. Nästan alla respondenter vittnar om hur

de har sett lastbilschaufförer köra sönder saker på bildäck, som fartygets inredning,

kapell, trailers, bilar och även deras egna fordon. Faktiska olycksfall där respondenterna

har kunnat konstatera att olyckan skett på grund av att chauffören varit berusad är inte

lika många till antalet. Enligt respondenterna är det ofta det som är problemet, det går

att misstänka berusning, men att fastslå berusning är svårt. Personskador har inte varit

lika vanligt dock, ingen av respondenterna kunde dra sig till minnes att de har bevittnat

en allvarlig personskada som orsakats av en misstänkt berusad lastbilschaufför. Många

menar att det har varit en blandning av tur eller slump tillsammans med erfarenhet som

ligger bakom att det inte har skett någon större personskada. Många av respondenterna

uttrycker att det är svårt för dem att bevisa att chauffören i fråga är onykter. Sker

olyckan vid lastning kommer chauffören mest troligen vara nykter när det är dags för

lossning och då är det ingen idé att ringa polisen sade en respondent.
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Det råder lite delade meningar om hur stort problemet med misstänkt berusade

lastbilschaufförer på bildäck faktiskt är. Respondenterna menar att det riktiga problemet

snarare ligger i att de misstänkt berusade chaufförerna åker ut på de svenska vägarna:

Det är ändå sjukt att vi, som ett rederi, skapar denna osäkerheten i vårt

eget land. Vi tar in massa folk i vårt land som kan döda en familj eller

vad fan som helst.

En respondent menar att det är ett stort problem med misstänkt berusade

lastbilschaufförer på bildäck. Inte enbart för att besättningen blir utsatt för fara, utan

även alla andra som befinner sig på bildäck. Det rör sig mycket folk på bildäck som inte

är vana vid att befinna sig ombord och inte har säkerhet i åtanke när de ska försöka hitta

till utgången som leder till restaurangen eller hytterna. Då kan de personerna, av

misstag, ställa sig på fel ställe och bli överkörda om inte chaufförerna som kör ombord

är alerta menar respondenten. Det konstaterades, under analysen, att befälen inte

upplever misstänkt berusade lastbilschaufförer som ett stort problem medan matroserna

ansåg att det var ett problem som påverkade dem ganska mycket.

5.3 Personlig påverkan av misstänkt berusade lastbilschaufförer

Den personliga påverkan av dessa misstänkt berusade chaufförer har varit väldigt olika.

Alla respondenter känner sig säkra på bildäck med avseende på misstänkt berusade

chaufförer. Erfarenhet och att vara säker i sig själv var faktorer som bidrog till att

respondenterna inte upplever någon oro under lastning och lossning. Respondenterna

vet var de ska ställa sig för att undvika faror, vilka moment som är mest riskfyllda och

hur de ska agera vid oväntade situationer. Den här kunskapen kommer med erfarenhet.

Att ständigt vara alert och ha full koll på sin omgivning var också oerhört viktigt enligt

respondenterna. De menade dock att alla kan ha en dålig dag eller vara trött eller

liknande och då kan olyckor ske. Befälen kände sig väldigt säkra på bildäck och menar

att de inte befinner sig i en lika utsatt position som matroserna. Befälen står oftast i

närheten av rampen medan matroserna befinner sig inne i båten och springer mellan alla

dessa lastbilar. Några respondenter förklarar även att de inte känner någon oro eller

osäkerhet på grund av att detta problemet inte är vanligt och sker så pass sällan att de ej

märker av det.
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Om respondenterna aktivt tänker på att det kan förekomma misstänkt berusade

chaufförer råder det lite delade meningar om. Många menar att om det sker ett tillbud

eller liknande tänker de aktivt på det ett tag framöver, men att den tanken försvinner lite

med tiden och att saker och ting blir till rutiner igen. Att det ändå finns i bakhuvudet

hela tiden påstår några av respondenterna. Om en chaufför vinglar till lite eller inte

lyssnar på direktiv menade många respondenter på att misstanken om att chauffören är

berusad snabbt infinner sig i huvudet:

Man måste alltid ha i bakhuvudet att alla människor kanske inte är

nyktra och det är det som är så skrämmande.

Alla respondenter har vid något tillfälle behövt konfrontera en misstänkt berusade

chaufför. Det har varit allt ifrån privatpersoner till yrkeschaufförer som inte kunnat

starta bilen då de inte lyckats blåsa grönt i alkolåset och dylikt. Chaufförerna har vid de

flesta fall blivit tvungna att lämna fartyget via rampen och sedan har en stuveriarbetare

fått köra iland fordonet. Oftast har det skett under lugna omständigheter och att

personalen i hamnen tagit hand om situationen efter att chauffören klivit iland. En

respondent vittnar dock om ett tillfälle då besättningen blev tvungna att brotta ner en

chaufför eftersom han var oerhört berusad och våldsam, de ansåg att det lämpligaste var

att föra chauffören till en cell för tillnyktring ombord. Denna händelse kände

respondenten var fel då han ansåg att det inte ingår i arbetsuppgifterna för matroser och

befäl ombord, utan att vakter borde ta hand om dessa situationer. Respondenten kände

inte något obehag utan tyckte mer att det var en rolig upplevelse och en ny erfarenhet på

jobbet, men efter en del bearbetning och tid slogs respondenten av en chock över hur

berusad lastbilschauffören faktiskt var.

Flera av de manliga matroserna påstod sig inte ha några problem med att behöva

konfrontera en misstänkt berusad chaufför. En kvinnlig respondent ställde sig

annorlunda till detta. Hon berättade att det kan vara ganska tufft att behöva konfrontera

en chaufför som tjej och menar på att om chauffören även är misstänkt berusad kan det

vara ännu värre då personen kan bli aggressiv. Hon vittnar om att hon redan fått

genomlida tuffa situationer på grund av att hon är relativt liten och tjej. Detta kan bli

väldigt jobbig och eventuellt påverka självförtroende och självkänslan negativt menar

respondenten.
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5.4 Agerande vid upptäckt av misstänkt berusade lastbilschaufförer

De flesta respondenter upplever att de inte har fått någon information från sina

arbetsgivare om hur de skall gå tillväga för att handskas med misstänkt berusade

personer. Det var endast en av respondenterna som sade att det fanns instruktioner i

fartygets säkerhetsmanual på fartyget respondenten arbetade på, om vem och vilka som

skall kontaktas vid upptäckten av misstänkt berusade chaufförer och passagerare.

Respondenten som hade läst det avsnittet i manualen ansåg att det inte innehöll

tillräckligt med information och att de viktiga aspekterna som måste has i åtanke vid

bemötande av en misstänkt berusad person, som kan komma att bli våldsam, inte

nämndes. Dock hade alla respondenter ett tydligt tillvägagångssätt för att lösa

problemet, vilket innebar att tillkalla hjälp från överstyrman eller någon annan med

auktoritet i besättningen. Som tidigare nämnt upplevde de att överstyrman ofta valde att

blunda för problemet istället för att ta itu med situationen.

En del av respondenterna sade att de samarbetade med andra avdelningar för att

upptäcka misstänkt berusade chaufförer. De berättade att de kunde bli underrättade om

en misstänkt berusad passagerare eller chaufför var på väg ner mot bildäck, av

personalen som arbetar på hotell- och restaurangavdelningen ombord. Andra

respondenter ansåg inte att de arbetade på ett lika proaktivt fartyg, utan att det inte fanns

några andra hjälpmedel ombord mer än sitt syn- och luktsinne för att upptäcka misstänkt

berusade chaufförer. En respondent drog till och med slutsatsen att ombord sitt fartyget

har de en annan syn på problemet:

Det handlar mer om att supa ner dem så mycket som möjligt, det

handlar om att tjäna pengar. Det är svårt om man ska försöka hitta de

problemen, samtidigt som man själv investerar på att sälja problemet.

Vi skapar problemet, det är då svårt att fixa problemet. Det är lite

dubbelmoral.

Många respondenter i studien känner en viss uppgivenhet över hur svårt det är att lösa

problemet med misstänkt berusade lastbilschaufförer. Det är svårt att veta om en person

är berusad eller inte och respondenterna upplever att de varken har tillräckligt med tid

eller resurser för att bemöta problemet med lämpliga åtgärder. Att stoppa lastning eller

lossning för att en chaufför är misstänkt berusad är inte ett alternativ menar
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respondenterna. Det hade blivit en alldeles för kostsam affär att avvakta med lastning

och lossningsoperationerna, det hade resulterat i konstanta förseningar.

6..Diskussion

Syftet med studien var att undersöka hur fartygsbefäl och matroser upplever

arbetsmiljön på bildäck, under lastning och lossning, med avseende på misstänkt

berusade chaufförer.

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar.

 På vilket sätt påverkas arbetsmiljön på bildäck, under lastning och lossning, med

avseende på misstänkt alkoholpåverkade chaufförer?

 Hur upplever fartygsbefäl och matroser att den personliga säkerheten påverkas,

under lastning och lossning på bildäck, med avseende på misstänkt

alkoholpåverkade chaufförer?

 Finns det skillnader i arbetsmiljön beroende på vilka fartyg som undersöks, med

avseende på misstänkt alkoholpåverkade chaufförer, och i så fall vilka

skillnader?

6.1 Resultatdiskussion

Resultatet visade att besättningen har svårt att höra sin egna UHF-radio, som används

för att kommunicera på bildäck, och i vissa fall valdes hörselskyddet att inte användas.

Att inte kunna höra sin UHF-radio medförde stora problem under lastning och

lossningsoperationerna och ansågs vara ett stort problem. Går det inte att höra sin

besättning varna varandra, till exempel om en besättningsmedlem är på väg att göra ett

misstag eller att de misstänker att en chaufför är berusad och inte framför sitt fordon på

ett säkert sätt, kan det mycket väl ske en olycka. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är det

arbetsgivarens ansvar att se till att ljudnivån på arbetsplatsen hålls inom en nivå som

inte kan medföra skador eller nedsatt hörsel för arbetarna. Går det inte att hålla nere

ljudnivån, på grund av tekniska skäl, är den sista utvägen att förse arbetarna med

hörselskydd och därigenom kunna sänka ljudnivån. Hörselskyddet måste vara

specialanpassat för den miljön arbetet utförs i och får heller inte isolera användaren från

att kunna samtala med sina kollegor.
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Då den här studien undersökte hur arbetsmiljön upplevs på bildäck med avseende på

misstänkt berusade chaufförer, var det viktigt att undersöka om arbetsmiljön blev

farligare på grund av att besättningsmedlemmarna som arbetar på bildäck även utgör en

risk för sig själva. En mycket stressad person kommer mer sannolikt att begå misstag än

en person som inte är stressad. Begår du misstag på bildäck är risken att en olycka

inträffar betydligt högre, speciellt om chauffören som kör mot dig inte är nykter och

alert (Arbetsmiljöverket 2017). Parker et al. (2002, s. 5) kom fram till i sin kvantitativa

studie, om stress hos australiensiska sjöfarare, att besättningsmedlemmar känner sig

väldigt stressade. Detta styrker även Jildemark och Johanssons (2016, ss. 9-12) i en

studie om upplevd stress hos sjömän ombord på ro-pax-fartyg. Resultat i denna studie

visar att anledningen till den upplevda stressen berodde på tidsbristen att utföra lastning

och lossning i hamn, samt höga ljudnivåer och dålig sömnrytm. Det har redan forskats

mycket om stress hos sjöfarare, men det var ändå av relevans att undersöka om

respondenterna i den här studien också upplevde stress i samma utsträckning som

tidigare forskning indikerar att den genomsnittlige sjöfararen gör.

Det råder delade meningar om arbetsmiljön på bildäck har förändrats genom åren, men

respondenterna påstår att det som har blivit bättre är en följd på grund av diverse

incidenter. Detta stämmer överens med Hjorts (2012, s. 122) resultat, att sjöfarten är

reaktiv och inte proaktiv. Åtgärder för att lösa ett problem, sker först efter att en

incident har skett. Att arbeta reaktivt är inte hållbart för en så enormt stor arbetssektor

som sjöfarten är. Resultatet visar att problemet som uppstår utav att det kör ombord

berusade lastbilschaufförer kan innebära personskada och, i värsta fall, dödsfall. Detta

problem kräver ett proaktivt bemötande och inte ett reaktivt. Ett sätt att förebygga

eventuella incidenter som uppstått på grund av misstänkt berusade chaufförer, är

kontinuerliga nykterhetskontroller menar Jonsson (2009, s. 6). Ändå utförs det aldrig

några nykterhetskontroller ombord, enligt resultatet i den här studien. I hamnområden

har det börjat bli lite vanligare med nykterhetskontroller men det sker inte tillräckligt

ofta. Dessutom är nykterhetskontrollerna oftast belägna strax innan chaufförerna kör in

på hamnområdet. Det har inte skett någon större förändring i alkoholkonsumtion hos

lastbilschaufförerna. Respondenterna menar att det inte är ovanligt att chaufförerna

dricker medtagen alkohol efter att de har passerat hamnens nykterhetskontroll och i

väntan på fartygets ankomst. Detta betyder att hamnen inte kan stoppa chaufförer som

är berusade när de kör ombord eftersom att de var nyktra när dem körde in i hamnen.
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Det har uppstått situationer då arbetarna på bildäck inte känt sig säkra i sin arbetsmiljö

med avseende på misstänkt berusade chaufförer, enligt den här studien. Ändå kunde inte

någon av respondenterna dra sig till minnes att de har avbrutit arbetet för att ta hand om

en misstänkt berusad chaufför eller för att säkerställa arbetet när någon känt sig osäker.

Enligt Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) 4 kap 12 § är det skyddsombudets ansvar

att se till att arbetet ombord sköts på ett säkert sätt. Denne har rätt att stoppa arbetet om

personen anser att arbetet inte utförs säkert. Många respondenter upplever att de inte har

fått tillräckligt med information angående hantering av misstänkt berusade chaufförer,

men ett genomgående tillvägagångsätt att hantera situationen har varit att anropa en

besättningsmedlem av högre rang. Det visar även att de som arbetar som matroser ofta

upplever att detta rop på hjälp inte uppmärksammas och att de tillslut ignorerar

situationen istället för att hantera den. Dock menar de som arbetar som befäl att de alltid

hanterar situationen på ett korrekt sätt. Ett samarbete mellan däck, hotell och restaurang,

när det kommer till att upptäcka misstänkt berusade chaufförer, finns etablerat på en del

fartyg och vissa respondenter påstår att detta samarbete fungerar väl.

Utslaget av den här studien var att alkoholiserade personer mycket väl kan få för sig

framföra ett motordrivet fordon, då respondenterna bevittnat detta vid ett flertal

tillfällen. Lindahl (2006, ss. 32-33) drar samma slutsats i sin studie. Alla respondenter

har stött på misstänkt berusade chaufförer någon gång under sin tid ombord på ro-pax-

fartyg, vissa oftare än andra. Dock framgår det i resultatet att respondenterna har svårt

att bekräfta sina misstankar om att en chaufför är berusad. Misstänkt berusade

chaufförers närvaro på bildäck allmänt upplevs som en negativ och farlig påverkan på

besättningsmedlemmarnas arbetsmiljö enligt den här studien.

Sandelklint (2008, s. 28) menar i sin studie att alkoholister inte kan placeras in i

personlighetstyper, vilket den här studien också visar då respondenterna vittnade om att

de sett allt ifrån olika yrkeschaufförer till en mängd olika privatpersoner blåsa positivt

utslag i alkolåsen i bilarna. Dock verkar det som att det är vanligare med misstänkt

berusade chaufförer på bildäck om de kommer från ett land med en mer avslappnad

alkoholkultur och inte lika strikta trafikregler gällande alkohol och bilkörning som

Sverige har. Därför finns det en skillnad över hur vanligt det är med misstänkt berusade

chaufförer beroende på vilket fartyg som undersöks, det beror på vilka destinationer



23

fartyget har. Besättning ombord på fartyg som seglar mellan till exempel Sverige och

Tyskland anser att de ofta upplever att det är misstänkt berusade chaufförer på bildäck i

förhållande till hur ofta besättning ombord på ett fartyg som till exempel seglar mellan

Sverige och Polen. Eftersom, enligt vad Bengtsson på Svenska Dagbladet (2016)

rapporterar, har Tyskland 0,5 promille som gräns för rattfylleri jämfört med Polen som

har 0,2 och Sverige som, enligt Lag om straff för vissa trafikbrott (SFS 1951:649),

också har 0,2 promille alkohol i blodet som gräns.

En kvinnlig respondent upplevde att handskas med dessa lastbilschaufförer var mycket

mer påfrestande och utmanande än vad de manliga respondenterna gjorde, speciellt om

chauffören i fråga inte verkade nykter. En del av männen i den här studien har behövt

konfrontera en misstänkt berusad chaufför. I vissa fall har situationen blivit våldsam och

respondenterna har behövt använda våld för att lösa problemet, allt i enlighet med

Sjömanslagen (SFS 1973:282) som ger besättningsmedlemmar tillåtelse att använda

våld för att lösa bråkiga situationer. Johansson (2014, ss. 33-34) beskrev att

lastbilschaufförer är ett väldigt mansdominerat yrke som håller en tuff jargong. Det här

är ett exempel som visar hur arbetsmiljöförhållanden kan påverka individer på olika

sätt, vilket medför ett splittrat resultat angående hur säkra besättningen känner sig på

lastdäck med avseende på misstänkt berusade lastbilschaufförer. Bara för att lagen är på

ens sida betyder inte det att du automatiskt är bekväm i en våldsam situation.

Vissa lastbilschaufförer väljer att dricka alkohol under fartygets seglats, antingen egen

medhavd alkohol eller alkohol som köps ombord, enligt respondenterna. De menar att

det kan bero på att chaufförer som reser med ett ro-pax-fartyg kan uppleva resan som en

längre paus i sitt arbete och passar då på att dricka, utan att inse hur lång tid det tar att

bli nykter igen. Månsson och Nordin (2016, s. 18) konstaterade i sin studie att svensk

alkohollag inte är implementerad ombord på svenska ro-pax-fartyg under resans gång.

Då denna lag inte är implementerad blir besättningsmedlemmar på bildäck påverkade av

detta. Detta medför en betydligt större risk för besättningsmedlemmarna att råka ut för

situationer eller olyckor som orsakats av misstänkt berusade chaufförer. Om

möjligheten för chaufförerna att dricka alkohol på restauranger och barer ombord

avskaffades, hade det säkerligen varit betydligt färre berusade chaufförer under

lossningsoperationerna.
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Sammanfattningsvis visar resultatet att misstänkt berusade chaufförers närvaro på

bildäck påverkar besättningen i olika omfattning. Generellt sett upplevs de som en

riskhöjande faktor som kan leda till last- och personskada under lastning och lossning

och påverkar arbetsmiljön negativt. Besättningen känner sig ändå relativt säkra, under

lastning och lossning, men känner en oro för befälseleverna som är nya på bildäck och

inte anpassar samma säkerhetstänk. Situationer som uppstår på grund av misstänkt

berusade chaufförer är för många en del av vardagen och varit i ett flertal år. Det här har

lett till en erfarenhet som gör att personlig säkerhet ofta infinner sig hos respondenterna

och att detta problem anses vara relativt litet. Anledningen till att resultatet är delvis

splittrat är för att respondenter från olika fartyg blev intervjuade till den här studien. Det

är en skillnad i upplevd arbetsmiljö, med avseende på misstänkt berusade chaufförer, för

respondenter som seglar till länder med en mer avslappnad alkoholkultur i samband

med bilkörning och respondenter som seglar till länder som har striktare alkohollagar.

Det största problemet är, enligt resultatet, att det alltid går att misstänka ifall en chaufför

är berusad men det är väldigt svårt att fastslå. Därför infinner det sig en viss

uppgivenhet över hur svårlöst detta problem är.

6.2 Metoddiskussion

För att kunna besvara syftets frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts.

Detta för att kunna ta reda på hur fartygsbefäl och matroser upplever arbetsmiljön på

bildäck med avseende på misstänkt berusade chaufförer ombord på ro-pax-fartyg.

Upplägget med fria diskussioner, runt de teman som intervjuerna handlade om, gav ett

tillfredsställande resultat. Eftersom den information som söktes krävde kunskap om ett

relativt litet område var fria diskussioner det bästa tillvägagångssättet för att få fram ett

sanningsenligt resultat. Hade intervjuerna bestått av en tydligare struktur hade resultatet

mest troligen inte blivit lika omfattande då respondenterna inte fått möjligheten att

beskriva och uttrycka sina känslor och tankar på ett utförligt sätt. Om en fallstudie

istället hade utförts på några få resor, hade utfallet av studien inte kunnat representera

hela ro-pax-branschen då det ej blivit lika omfattande. Frågorna som respondenterna

svarade på var komplicerade, därför hade det inte varit lämpligt att besvara frågorna

med en enkätundersökning som verktyg. Resultatet visar en god reliabilitet då många av

respondenterna har svarat liknande på ett flertal frågor. Då respondenterna har varit

anonyma ökade även validiteten i arbetet då anonymiteten gav dem trygghet att besvara
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frågorna sanningsenligt. Reliabiliteten hade kunnat höjas om fler respondenter hade

intervjuats, men mättnaden som uppstod efter den sista intervjun ledde till att tillräcklig

reliabilitet var uppnådd.

6.3 Förslag på vidare forskning

Förslag på vidare forskning till den här studien är att undersöka hur personal i

hamnanläggningar upplever att misstänkt berusade chaufförer påverkar arbetsmiljön.

Alternativt att undersöka hur rederier arbetar förebyggande mot berusade chaufförer och

om rederierna anser att misstänkt berusade chaufförer är ett problem för deras

verksamhet. Ett annat förslag är att undersöka om alkohollagar som berör detta ämne

behöver revideras och vilka åtgärder som kan bli aktuella för att säkerställa en bättre

arbetsmiljö för besättning på bildäck under lastning och lossning.
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I

Bilaga

Intervjuguide

Biografiska öppningsfrågor

-Vilka fartyg har du arbetat på?

-Hur länge har du arbetat ombord på ett ro-pax-fartyg?

-Vilka olika befattningar har du haft när du arbetat på bildäck?

-Trivs/trivdes du med ditt jobb?

Arbetsmiljö

-Hur upplever du arbetsmiljön på bildäck under lastning och lossning?

-Berätta om hur du tänker angående din egna säkerhet under lastning och lossning under

tiden du arbetar på bildäck.

-Sätter du alltid din egna säkerhet i första hand när du arbetar under lastning och

lossning?

(om JA, på vilka olika sätt skulle du säga att du gör detta?)

(om NEJ, varför gör du inte det och vad prioriterar du istället?)

-På vilka sätt upplever du att arbetsmiljön på bildäck har förändrats under dina år till

sjöss?

Misstänkt berusade lastbilschaufförers påverkan på arbetsmiljön

-Har du sett någon förändring, under tiden du har arbetat till sjöss, när det kommer till

alkoholkonsumtion/alkoholkultur hos chaufförer?

-Hur skulle du säga att arbetsmiljön påverkas, med avseende på risken att det kan

förekomma berusade lastbilschaufförer under lastning och lossning?

-Har olyckor skett ombord på fartyg du arbetat på, på grund av misstänkt berusade

chaufförer?

(om JA, hur ofta sker det olyckor? Hur allvarliga har olyckorna varit?)

(om NEJ, har du hört talas om att olyckor skett från dina kollegor?)

-Hur ofta skulle du uppskatta att det kör på/av berusade lastbilschaufförer ombord där

du arbetar?



II

Personlig påverkan av misstänkt berusade lastbilschaufförer

-Har du misstänkt att en lastbilschaufför varit berusad någon gång under lastning och

lossning?

(om JA, hur många gånger har du misstänkt detta ungefär?)

(om NEJ, har dina kollegor haft misstankar?)

-Har du någonsin sett en lastbilschaufför som uppenbart varit berusad ombord?

(om JA, hur många gånger har du sett det ungefär? Berätta om dina känslor och din

tankegång när du ser en berusad lastbilschaufför?)

(om NEJ, har du hört talas om att det förekommit från dina kollegor?)

-Upplever du att det är ett problem med lastbilschaufförer som du misstänker är

berusade?

(om JA, på vilket sätt?)

(om NEJ, varför inte?)

-Tänker du aktivt på att det kan förekomma chaufförer som är berusade när du arbetar

under lastning och lossning?

(om JA, på vilket sätt tänker du aktivt på detta?)

(om NEJ, vad tror du det är som gör att du inte tänker aktivt på detta?)

-Under vilka moment ligger den största risken, enligt dig, att du råkar ut för en olycka

under lastning och lossning på bildäck?

-Vad skulle kunna hända om en berusad chaufför var inblandad under dessa moment?

Agerande vid upptäckt av misstänkt berusade lastbilschaufförer

-Har ni fått några instruktioner från rederiet om hur ni ska bemöta en lastbilschaufför

man misstänker ha druckit alkohol?

-Finns det beskrivet i fartygets SMS eller dylikt hur man ska gå tillväga?

-Hur agerar du, eller hur tror du att du skulle agera, vid upptäckten av en chaufförer som

är uppenbart berusade under lastning och lossning?

-Finns det några specifika metoder personalen som arbetar på bildäck använder sig utav

för att upptäcka misstänkt berusade chaufförer?

-Har du behövt konfrontera en chaufför du misstänkt varit berusad någon gång?

(om JA, hur gick det tillväga och hur kände du dig efteråt?)

(om NEJ, hur skulle du gå tillväga om det skedde och hur tror du att det hade fått dig att

känna efteråt?)



III

Sammanfattning

-Hur säker känner du dig på bildäck, under lastning och lossning, med avseende på

misstänkt berusade chaufförer?

-Hur upplever du att arbetsmiljön påverkas, under lastning och lossning, med avseende

på misstänkt berusade chaufförer?

-Upplever du att misstänkt berusade lastbilschaufförer är ett problem på bildäck på ditt

fartyg?

(om JA, beskriv på vilka olika sätt det är ett problem.)

(om NEJ, har det varit ett problem tidigare?)

Avslutande frågor

-Är det något du vill tillägga eller förtydliga?


