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Abstract  

Arbetet har svarat mot frågan om hur ett befäls arbetssituation ser ut i dag på bryggan och hur 

den mängd regler och riktlinjer som finns för vaktgående befäl påverkar hans förmåga att 

framföra fartyget på ett säkert sätt. För att studera detta har en litteraturstudie utförts där vi 

studerat transportstyrelsens utgivna haverirapporter samt forskning inom områdena om 

mänskliga faktorn, fartygsorganisation och sjösäkerhet.  

 

Det som framkommit under arbetets gång är att manskapet ombord de senaste åren allt mer har 

fått ge vika till förmån för teknik men då reglerna inte följt med i tempot kan det vara så att 

fartyg i dag inte uppfyller kraven för minimibesättning. Även om vi kan påvisa att befälen har 

en hög arbetsbelastning går det inte att se varför de handlat som de gjort vid olyckstillfällena. 

Vidare har konstaterats att det finns utrymme för framtida forskning i ämnet där man 

exempelvis kan se över hur haverirapporterna är utformade. 
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Abstract  

This work answered the question about how the situation is today on the bridge for the nautical 

officers and how the amount of rules and guidelines that exists affects his ability to manoeuvre 

the ship in a safe way. To study this we have performed a literature study where we studied the 

Swedish Transport Agency’s published accident investigation reports as well as research in the 

fields of human error, shipping organization and safety at sea.  

 

Our findings show that the crew on board has been reduced due to technical advancement. 

However, the rules have not followed the same pace and therefore today’s ships may not fulfil 

the requirements of minimum manning on board. Although we can tell that the officers have an 

increased workload we cannot see why they have acted as they did at the time of the accidents. 

It can also be shown that there is a need for future research where, for example, studies on how 

the accident investigation reports are designed. 
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Förord	  

Resan har varit lång och kantad av hinder. Men det känns skönt att se slutet på resan som nu 

pågått i snart fyra år. Under tiden har vi samlat på oss mycket värdefulla kunskaper som vi 

hoppas få utnyttja under en lång och rofull karriär. 

 

Vi vill rikta ett tack till våra bättre hälfter som har fått stå ut med sena kvällar, tandagnissel och 

gråt. Ni vet vilka ni är. 
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Definitioner	  och	  förkortningar	  

	  

	  

IMO = The International Maritime Organization 

 

ILO = The International Labour Organization 

 

SOLAS = The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 

 

COLREGS = The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

 

ISM (Code) = The International Safety Management Code 

 

STCW = The International Conventions on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers 1978 

 

SFS = Svensk Författningssamling
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1 Inledning	  

För sjöbefäl idag ser det dagliga arbetet inte alls ut på samma sätt som det har gjort bakåt I 

tiden. Det är kantat av teknik och administrativt arbete. Frågan är om fokus har tagits från de 

viktigaste sysslorna ombord, som att framföra fartyget på ett betryggande sätt. Undersökning 

kommer bland annat beröra en mäng lagar och regler som regler vardagen för ett sjöbefäl. 

Vidare har olyckrapporter undersökts för att se huruvida det finns ett samband mellan olyckor 

och befälens arbetsbelastning. Det har påståtts att så mycket som 80% av de olyckor som sker 

till sjöss har sin orsak i den mänskliga faktorn, vad kan det bero på? Med hjälp av den här 

undersökningen är vår förhoppning att du som läsare skall få en förståelse för hur arbetet för 

ett sjöbefäl ser ut idag. 

1.1 Syfte	  
 

Syftet är att:  

• Undersöka hur den mängd lagar, regler och riktlinjer som reglerar bryggarbetet 

påverkar ett vaktgående befäl i sitt dagliga arbete. 

•  Undersöka hur befälens arbetsbelastning ser ut 

• Undersöka olycksstatisktik för att se om det går att påvisa ett samband med befälets 

arbetsbelastning. 

 

1.2 Bakgrund	  
	  

1.2.1 Vaktfördelning/arbetstid	  
 

Vakthållning är på fartyg idag antingen ett system där man går trevaktssystem eller 

tvåvaktssystem. Ett trevaktssystem innebär att fartygets vakthållning är fördelat på tre befäl 

som delar på dygnets 24 timmar. Ett tvåvaktssystem innebär att fartygets vakthållning är 

fördelat på två befäl under dygnets 24 timmar (Hjorth 2008). 
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1.2.2 Lagar	  
 

Det finns många lagar, regler och riktlinjer till sjöss. Varje land stiftar sina egna lagar och när 

det gäller sjöfarten så härstammar de flesta av lagarna från internationella konventioner som 

det internationella FN-organet IMO beslutar om. IMO har 170 medlemsstater och tre 

associerade medlemmar (IMO 2012). 

 

IMO grundades 1958 men man tog fram en konvention om IMO redan 1948 vid en 

internationell konferens i Genevé. Organisationen består av ett högsta beslutande organ kallat 

Assembly och det består av alla medlemsstaterna och sammanträder minst en gång vartannat 

år. De väljer ut ett Council som är ett verkställande organ och består av tre ”kategorier”, 

kategori a, b och c. Man väljer ut länder i de olika kategorierna beroende på storleken på deras 

flotta, vilka intressen nationerna har i internationell sjöfart samt i kategori c även 20 nationer 

vilka inte får vara med i kategori a eller b och som ska representera alla jordens geografiska 

områden (IMO 2012). 

 

De har släppt ungefär 60 konventioner för deras medlemsstater och den främsta av dessa är 

SOLAS som egentligen såg dagens ljus efter Titanic 1914 men som IMO hade som första 

uppdrag att skapa en ny och uppdaterad version av (IMO 2012). SOLAS innehåller tolv kapitel 

och tar upp sådant som fartygskonstruktioner, säkerhetsutrustning, säkerhet vid navigation och 

riktlinjer när man har (farligt) gods ombord (SOLAS 2012).  

 

IMO (2012) släppte tidigt the International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships, 1973 som modifierades via ett protokoll 1978 och då blev MARPOL 73/78. MARPOL 

har sex annex som behandlar och förebygger utsläpp av såväl olja, kemikalier, paketerat gods, 

avlopp, avfall och luftföroreningar till sjöss. 

 

Vad gäller vaktgående befäl är det främst 1995 års tillägg till STCW- och ISM- koden som 

implementerades 1 juli 1998 som har påverkat (IMO 2012). STCW 78 var först med att ställa 

grundläggande internationella krav på träning, certifiering och vaktgående för sjöfart då det 

tidigare bara fanns regler på nationell nivå. STCW 95 var den första konvention som gav IMO 

rätten att själva kontrollera hur medlemsstaterna skötte sig (IMO 2012).  
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De största konventionerna och som har ratificerats av en mycket stor del av medlemsländerna 

är: 

• International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 

• International Convention on Load Lines, 1966 

• International Convention on Tonnage Measurement of ships 1969 

• Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 

• International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for seafarers 1978 

• Convention on the International Maritime Satellite Organization, 1976 

• International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/78 

I Sverige tas många av IMOs konventioner upp i Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) där de 

flesta av Sveriges sjösäkerhetsregler återfinns. Denna lag är kompletterad med 

Fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:440) och i denna förordning kan transportstyrelsen gå 

in direkt med ytterligare bestämmelser.  

 

Sedan 1 januari 2009 är det Transportstyrelsens sjöfartsavdelning som reglerar den svenska 

sjötrafiken och kontrollerar att utländska fartyg följer de svenska reglerna. Man har gett ut 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler (TSFS 2009:44) som i sin 

tur bygger på COLREGS som är det regelverk som styr hur man skall manövrera i förhållande 

till andra fartyg för att undvika kollision (Transportstyrelsen 2012).  

 

Ett annat regelverk som påverkar sjömännen dagligen är Lag (1998:958) om vilotid för sjömän 

som återfinns i SFS. Den säger bland annat att en sjömans vilotid inte får understiga 10 timmar 

på en 24 timmars period eller 77 timmar på en sjudagarsperiod. Vidare får vilotiden inte vara 

uppdelad på mer än två perioder där den ena måste vara minst sex timmar lång. Tillfälliga 

avvikelser får göras om det finns hot mot liv, fartyg eller last, det krävs för att genomgå en 

författningsenlig säkerhetsövning eller det påkallats av en hamnmyndighet. 

 

Enligt Klaas Van Dokkum (2008) har det funnits regler som reglerar sjöfarten i syfte att 

förebygga kollision i flera hundra år, dock var det år 1840 som London Trinity House tog fram 

de första reglerna som senare antog av parlamentet 1846. Reglerna blev The Steam Navigation 

Act of 1846.  
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1863 kom helt nya regler från the Brittish Board of Trade och i slutet av 1864 så hade 30 

sjöfartsnationer ratificerat dessa regler. 1884 ändrades reglerna ytterligare och fler kom till, vid 

den här tiden var det 27 artiklar. Den första internationella konferensen om antikollisionsregler 

hölls 1889 i Washington och en ytterligare hölls 1910 med resultat av vissa ändringar i 

reglerna från det som beslutades 1889. Dessa regler gällde fram till 1954 då reviderades 

reglerna och lite mer om ljussignaler antogs. 1960 hölls en IMO-konferens i London och de 

nya reglerna från denna konferens trädde i kraft 1965 och gällde bl.a. radaranvändningen i ett 

annex. 1972 hölls en ytterligare konferens i London på uppdrag från IMO och där beslutades 

att ändra formatet på reglerna vilket innebar att ljussignaler dagersignaler och tekniska detaljer 

blev annex i reglerna. Dessa regler är de vi använder idag (Van Dokkum 2008). 

 

Reglerna är uppdelade i olika delar med början i ”Part A, General” (Regel 1-3) vilket 

innehåller definitioner, ansvar och tillämpning. ”Part B, Steering and Sailing Rules” (Regel 4-

19) som tar upp alla regler i hur befälet ska förhålla sig till andra fartyg i olika situationer. 

”Part C, Lights and Shapes) (Regel 20-31) tar upp hur fartyg skall utmärka sig gällande 

lanternföring och dagersignaler. ”Part D, Sound and Light Signals” (Regel 32-37) tar upp de 

olika sätten att signalera på till andra fartyg. ”Part E, Exemptions” (Regel 38) tar upp undantag 

från reglerna. Vidare följer fyra Annex med tekniska detaljer för både ljudsignalering och ljus 

och former, nödsignaler och extra signaler för fiskebåtar (Van Dokkum 2008). 

 

Ett vaktgående befäl kan även ha hjälp av olika guider för att lättare kunna följa de regler och 

lagar som finns. En guide som finns är Bridge Procedures Guide som är baserad på STCW 95 

och ISM koden som har skapats av IMO. Det den syftar till i allmänhet är hur man skapar ett 

bra bryggteam och fördelar resurser på rätt sätt.  Även vakthållning, ruttplanering, hindra 

förorening från fartyget, nödsituationer, handhavande och underhåll av bryggutrustning samt 

olika standard checklistor (International Chamber of Shipping 2008).     

 

Det är inte bara IMO och kuststaterna som beslutar om regler till sjöss. EU har sina intressen 

men även ILO som kom till i samband med fredssamtalen i Paris och Versailles 1919. ILOs 

grundläggande uppgift består i att bevaka humanistiska intressen i en snabbt expanderande 

industrialiserad industri. Vad det gäller sjöfarten har ILO bland annat kommit med krav på 
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fartygsbefäls certifiering samt de ombordanställdas boende- och arbetsmiljö. De är även 

väldigt aktiva när de kommer till de ombordanställdas arbets- och vilotider (Jense 2005). 

 

Vidare finns även regler och riktlinjer som gäller särskilda fartygstyper eller laster. En sådan 

som är värd att nämna är International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT). 
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2 Metod	  

 

En systematisk litteraturstudie har genomförts där relevant litteratur och vetenskapliga artiklar 

har undersökts. Enligt Ejvegård (2003) så genomförs en litteraturstudie genom att författarna 

till studien går igenom och sammanställer tidigare forskning inom ett valt område. Valet av 

forskning som analyseras åberopas ifrån studiens syfte.  

 

2.1 Begränsningar	  
 

Den här forskningen kommer att fokusera på hur befälen påverkas under vaktgång på bryggan 

och kommer därför inte lägga något fokus vid hur exempelvis lasthantering regleras. De 

rapporter som kommer undersökas är från transportstyrelsen och gäller olyckor i svenska 

farvatten eller svenska handelsfartyg för åren 2000-2010. Undersökningen syftar även till hur 

arbetssituationen för ett vaktgående befäl ser ut idag och kommer därmed inte göra några 

jämförelser bakåt i tiden. Ingen hänsyn tas heller till om det är fartyg med två- eller 

trevaktssystem. 

2.2 Matrialbeskrivning	  
 

2.2.1 Inklusionskriterier.	  
 

2.2.1.1 Haverirapporter	  

	  
Förutom ovan nämnda krav på svenska farvatten eller svenskt handelsfartyg samt årtal så har 

följande begränsningar satts upp för att minska urvalet ytterligare: Fartyget ska inte ha haft 

någon lots ombord och det ska ha varit under gång. Det ska vidare röra sig om en navigatorisk 

olycka så som grundstötning, närsituation eller kollision. De haverirapporter som sen valts ut 

enligt dessa begränsningar har undersökts för att få fram anledningen till att olyckan har 

uppstått.  
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2.2.1.2 Forskning	  och	  tryckt	  litteratur	  

	  
Materialet ska vara skrivet 1995 eller senare. Språket ska vara svenska eller engelska. Enligt 

Ejvegård (2009) så är i forskningssammanhang böcker, artiklar, rapporter uppsatser, essäer 

med mera alla en del av litteratur. Både examensarbeten och vetenskapliga publikationer har 

därför godtagits vid sökning.  

 

2.2.2 Sökningsförfarande	  
 

Sökningar har utförts på Google, Google Scholar, OneSearch och Diva. Dessa sökmotorer har 

valts för få ett brett resultat där det går att selektivt välja ut relevant litteratur enligt 

inklusionskriterierna. De sökord som valdes ut har testats både på svenska och engelska och 

har även kombinerats i olika varianter genom användandet av AND, OR och NOT samt 

parenteser. Även fritextsökningar har använts. Litteratur har också hittats genom att gå vidare 

bland referenser och via rekommendationer. På grund av bristen på material så har artiklar som 

inte är direkt kopplade till sjöfart även använts. 

 

Följande sökord har använts: 

Sjöfart, administration, regler, lagstiftning, överrensstämmelse, IMO, olycka, arbetsbelastning, 

påverkan, bemanning, reducering, psykisk påverkan, implementering, vaktgående befäl, stress, 

olycksstatistik, vakthållning, arbetstid. 

 

Dessa har använts var för sig och i olika ändelser. De har använts i olika fritextsökningar och i 

olika kombinationer. 

 

När det kommer till haverirapporterna så har sökningarna skett via Transportstyrelsens 

publicerade haverirapporter. Dessa rapporter uppfyller kraven som ställts på svenska 

handelsfartyg och/eller svenska farvatten. 
 

2.2.3 Urval	  
 

Urvalet skedde med studiens syfte, problemformulering och inklussionskriterer i åtanke. De 

databassökningar som gjordes resulterade ofta i väldigt många träffar där första urvalet skedde 
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vid läsning av titlar, årtal och övergripande relevans. I de artiklar som valdes utifrån 

ovanstående urval lästes abstracten för att kunna göra en djupare analys av litteraturen och på 

så sätt välja ut den litteraturen med högst relevans. Då det material som fanns att tillgå och som 

var tillräckligt relevant för arbetet var begränsat så gjordes ingen större kvalitetsgranskning 

efter då det behövdes en bredd för arbetet. Kvalitetsgranskningen kan därmed ses som de två 

ovanstående urval som gjordes i sökningarna. Detta kan vara en felkälla i resultatdelen, men en 

som de undertecknade är medveten om. De artiklar som har lästs har alla kommit från 

forskning och/eller från välkända namn inom branschen och får anses ha en hög trovärdighet. 

 

Vid granskningen av haverirapporterna så har förutom begränsningarna som föranledde 

sökningen hos Transportstyrelsen även krav på olyckstyp och fartygstyp påverkat (se tabell 1). 

Den andra granskningen har skett med följande urvalskriterier: fartyget ska ha befunnit sig 

under gång, lots ska ej ha varit närvarande och befälet ska vid tidpunkt för olyckan ha 

sysselsatt sig med annat arbete, eller brustit i arbetet, att framföra fartyget enligt SJÖFS 

2005:7. De rapporter som till slut granskades enligt ovanstående kriterier och som visas i tabell 

2 är: kollisionen mellan CT Sky och RMS Voerde (2003), kollisionen Pomerania och Rio 

Grande (2005), grundstötningen av Pandion (2006), grundstötningen av San Remo (2007), 

grundstötningen av Ålandsfärjan (2007) samt grundstötningen av Cranz (2009). 
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3 Befälet	  

3.1.1 Bryggarbete	  
 

Enligt International Chamber of Shipping (1998) är den styrman som har vakten kaptenens 

representant och är ansvarig för allt rörande fartygets säkra framfart. Han är ansvarig enda tills 

han blir avlöst på rätt sätt.  

 

Det viktigaste arbetet är navigationen, radiopassning och att följa COLREGS. För att kunna 

göra det måste noga utkik hållas hela tiden och i alla riktningar med alla till buds stående 

medel för att få en fullständig bedömning av situationen. Han ska dessutom kontinuerligt 

kontrollera och testa bryggutrustning så att den fungerar klanderfritt. Med bryggutrustning 

menas primärt: 

• Radarutrustning 

• GMDSS utrustning 

• Hastighetslogg 

• Styrinrättningen inkluderat autopiloten 

• Kompasser så som gyro-, magnet- och GPS-kompass 

• Ekolod 

• Positioneringssystem så som GPS (Global Position System) 

• Elektroniska sjökortssystem så som ECDIS (Electronic Chart Display and Information 

System) 

• Fartygets signalutrustning (International Chamber of Shipping 1998)  

 En annan viktig del i det dagliga arbetet är att alltid ha framförhållning och bedöma alla 

situationer för att kunna avvärja eventuella kollisioner eller närsituationer (International 

Chamber of Shipping 1998). Den vaktgående styrmannen har också till uppgift att förhindra 

förorening från fartyg, med det innebär att följa gällande regler och lagar samt fartygets SMS 

manual (MARPOL 73/78). 

 

Under resan skall det även dokumenteras i sjökort och loggbok, positioner, kursrättningar 

andra händelser och så vidare. Detta ansvar ligger också på det vaktgående befälet. Ovan 
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nämnda är de primära uppgifterna, sekundära uppgifter kan vara lastkontroll, kommunikation, 

kontroll av olika utrustningar ombord, kontrollera säkerhetsutrustning med flera (International 

Chamber of Shipping 1998). 

	  

3.1.2 Vaktgående	  befäl	  
	  
I Sverige bestäms det vaktgående befälets navigatoriska uppgifter och ansvar av 

Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning (SJÖFS 2005:7) i § 19-33. Den fastställer bland 

annat att vakthavande befäl skall hålla sig på bryggan där han noga skall övervaka fartygets 

framförande och hålla noga utkik. Han skall kontrollera styrda kurser och fart och dessutom 

vara väl förtrogen med all säkerhetsutrustning. Han får ej heller åläggas uppgifter som kan 

hindra honom att framföra fartyget på ett säkert sätt. Han måste alltid se till att de 

internationella sjövägsreglerna följs. Dagbok skall även föras över det som berör fartygets 

framfart och andra händelser. Han skall inte heller tveka att utföra åtgärder för att skydda 

fartygets säkerhet. Befälet skall aldrig tveka att meddela befälhavaren vid tillfällen som till 

exempel nedsatt sikt, osäkerhet, svårigheter att behålla kurs, fel i utrustning och så vidare 

(SJÖFS 2005:7).  
 

3.1.3 Det	  administrativa	  arbetet	  för	  ett	  befäl	  
 

Vad innebär då det administrativa arbetet? I dag har de flesta moderna fartyg ett datoriserat 

system för planering och dokumentation av underhållsarbetet ombord. Det innebär att alla 

underhållsjobb och inspektioner som skall göras ombord regleras av systemet. Att inspektioner 

och underhåll skall göras grundas i de flesta av fallen på att någon av IMO implementeringarna 

kräver detta. Det är krav från ISM- koden (2012) att rederiet ska etablera procedurer för att 

försäkra sig om att fartyget underhålls enligt gällande lagar och regler genom att inspektioner 

ska hållas med tillräcklig intervall, det skrivs avvikelserapport, att rätt åtgärder sätts in samt att 

allt dokumenteras och sparas. För att då utföra det i praktiken så innebär det för befälet att 

denne loggar in med sin befattning och får då fram en lista med jobb och inspektioner som 

skall utföras under rådande månad. För varje jobb eller inspektion bör det finnas en 

beskrivning för att det ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Efter utfört arbete eller inspektion 

skall resultatet dokumenteras i samma system. 
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Vidare så skall övningar genomföras enligt SOLAS 74 och övningar skall dokumenteras för att 

kunna uppvisas vid inspektioner på fartyget och på så sätt styrka att övningar har hållits i 

enlighet med reglerna. I denna dokumentation kan följande med fördel bifogas: utförandet, 

medverkande, datum och tid, vart övningen genomfördes och resultatet av övningen. 

 

Även lönesystem skall hållas uppdaterade med aktuella arbetstider för besättningen och denna 

syssla läggs oftast på ett av de vaktgående befälen. Ovan nämnt arbete skall göras under 

arbetstid tillsammans med vakthållning och allt som hör det.  
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4 Resultat	  

Efter att ha läst och analyserat materialet så har ett antal kategorier växt fram som svarar på 

syftet. Kategorierna som kommer att beskrivas nedan är olyckor, mänskliga faktorn, 

administration, bemanning samt arbetstid och vila.  

 

4.1 Ouppmärksamhet	  
 

”I genomsnitt sker i världen varje dygn året runt minst en allvarligare fartygskollision” (Jense 

2005:257) 

 

Ett av de främsta hjälpmedlen för att förhindra olyckor är för svensk del SJÖFS 2005:7. Den 

talar bland annat om hur ett vaktgående befäl ska agera och vad hans skyldigheter är. Vid en 

granskning av haverirapporterna går det att se en ökning de senaste åren av fall där befälet har 

varit ouppmärksam på sin omgivning trots att antalet rapporter som handlade om kollision, 

grundstötning och närsituationer blev färre (Transportstyrelsen 2012).  

 

Nedanstående tabell (Tabell 1 s.23) visar hur många olyckor som skett på grund av 

ouppmärksamhet vid totalt 37 granskade fall mellan 2000 och 2010. 
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Tabell 1 – ouppmärksamhet vid olyckor 
 

 

Med ouppmärksamhet menas här att befälet har varit sysselsatt med andra arbetsuppgifter eller 

rentav har gått i andra tankar. NE definierar det som ”vars uppmärksamhet inte är inriktad på 

det för tillfället viktigaste” (2012). 

 

Det går även att se att av de olyckor som granskats så är det endast en som skett på öppet hav 

medan resten har hänt i farleder eller trånga vatten (Tabell 2 s.23) (Transportstyrelsen).  

  

Tabell 2 – var händer det? 
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Grech m fl. skriver om uppmärksamhet och hur människan är konstruerad till att stänga ner 

flera mentala sinnen, inklusive uppmärksamheten, vid väldigt tråkiga situationer så som 

exempelvis flera timmars vaktgång utan vare sig fartyg eller land i sikte eller en kursändring. 

Det leder till att människan naturligt skaffar sig annat att göra för att hålla uppmärksamheten 

på en bra nivå som att läsa tidningen, dricka kaffe, prata med kollegor eller mer yrkesspecifikt 

kanske sjökortsrättning. Det menar författarna är bra så länge som personen i fråga fortfarande 

kan dela uppmärksamheten och notera vitala signaler runt omkring sig samtidigt som 

ovanstående saker utförs (Human factors in the maritime domain, 2008). Även Schager (2008) 

skriver om hur människan då den utsätts för en upprepande uppgift lätt tappar fokus och blir 

uttråkad. Han menar att hjärnan sysselsätter sig själv genom att exempelvis dagdrömma. 

 

4.2 Den	  mänskliga	  faktorn	  

	  

Det är ett vanligt påstående i dag att ca 80 % av alla olyckor till sjöss beror på den mänskliga 

faktorn (Mårtensson 2006, Hansson 1996). 

 

Genom att införa så kallad säker teknik minskar man det område där människan behövs. Ju 

färre uppgifter en människa har att sköta, desto större blir risken för mänskliga fel (Schager 

2008). Hansson (1996) har ett liknande synsätt då han skriver att däckavdelningens 

arbetsområde allt mer tas över av tekniken. Den här tekniken kommer från skilda standarder 

och områden som när de blandas in i fartygets tekniska arkitektur bildar en mycket komplex 

arbetsmiljö som däckspersonalen inte kan hantera.  

 

Hansson fortsätter med att påpeka att då all teknik är framtagen och konstruerad av människan 

så borde dess tillkortakommande även det tillskrivas den mänskliga faktorn och han menar då 

att nära 100 % av alla olyckor beror på den mänskliga faktorn. Detta får han stöd av hos 

Schager och Jense. Schager (2008) listar ett antal påståenden om tekniska apparater så som att 

de är konstruerade, designade, underhållna och övervakade av människor samt att uppgifterna 

de ska lösa är definierad av människor. De är också, i likhet med människan, utsatta för 
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föråldring och slitage. Jense (2008) skriver vidare om att tekniken kan ses som en mänsklig 

produkt och att mänskliga faktorn då är del av nära på alla olyckor som sker till sjöss. Den lilla 

del som exkluderas den mänskliga faktorn är det som naturen ligger bakom. Han fortsätter med 

att säga att olyckor inte kan förklaras enbart med operatörsfel. Det är det enkla sättet att 

förklara en olycka på då det oftast är mer komplexa faktorer som ligger bakom. Han menar att 

det oftast är mer institutionella och organisatoriska problem så som bristande koordination som 

ligger bakom.  

 

Grech m fl. (2008) påpekar att yngre befäl kan uppleva stress ombord då de fortfarande har en 

del saker kvar ombord att sätta sig in i och lära sig, både organisatoriskt och i tekniksystem. På 

samma sätt så kan stress även påverka äldre befäl då deras fysiska och kognitiva förmågor 

minskar. Vidare talar de om hur alla sjöfarare påverkas av att vara borta från familj och vänner 

under längre perioder. Dessutom förväntas en nypåmönstrad sjöman vara i stort sett 

självgående redan när han mönstrar på och klara av de arbeten som åligger honom (Jense 

2000). 

 

Schager (2008) skriver att stress har olika betydelser för alla människor. Alla reagerar olika på 

olika mängd arbete som åläggs oss, en del upplever en positiv stress som sporrar oss att 

prestera bättre och en del människor upplever en negativ stress som stör oss i vårt dagliga 

arbete. Enligt Hultberg (2007) så ökar den psykiska ohälsan i landet och detta beror på ökad 

stress i arbetslivet. 

 

4.3 Administration	  
 
På IMOs hemsida går det att se på den mängd konventioner som ett vaktgående befäl har att ta 

hänsyn till direkt och indirekt. På detta tillkommer även konventioner och regler från ILO, EU 

och individuella flaggstater så som Sverige (IMO 2012, ILO 2012, EU 2012).  Det 

förekommer även problem med hur många medlemsländer som väljer att ratificera de 

regelverk som tas fram på internationell nivå. Jense skriver angående ILO att ”Således kan 

nämnas att de totalt 47 konventionerna med applikation på sjöfarten har endast två 

implementerats av 70 stater eller fler, alltså cirka 40 procent av medlemsländerna” (2005: 37). 



 

26	  
	  

 

Abrahamsson och Johansson konstaterar att organisationen i helhet har fått ett större arbete 

gällande det administrativa under de senaste 15 åren. De kommer även fram till att 

”Utrymmet för tolkningarna av de internationella och nationella regelverken upplevs som 

ett problem som genererar merarbete och de ifrågasätter varför olika myndigheter har rätt 

att tolka och implementera egna versioner av samma regelverk” (2011:38). 

Mårtensson (2008) är av samma uppfattning då han skriver att de nationella 

sjöfartsmyndigheterna har en relativt stor tolkningsfrihet bland de internationella 

överenskommelserna och att detta leder till en stor skillnad ibland hur strikta tolkningar som 

görs. Ytterligare belägg för detta ger Knapp och Franses (2009) i deras artikel där de bland 

annat talar om hur varierande ratificeringen av IMO och ILO konventioner är bland 

medlemsnationerna. De visar också att somliga konventioner inte har haft en speciellt stor 

påverkan på säkerheten till sjöss samtidigt som det finns de som har haft en större påverkan. 

 

Seidow och Johansson (2008) gör slutsatsen i sitt arbete att befäl ombord på svenska 

tankfartyg har fått mer administrativt arbete de senaste åren. Det visar sig i form av checklistor 

och pappersarbete. Även om tankfarten har fler checklistor än andra handelsfartyg, detta på 

grund av oljebolagens krav, så gäller detta även övrig svensk sjöfart (undertecknades 

erfarenhet). För Jense (2000) har det framkommit att många seniorbefäl ombord finner det 

förundransvärt att det mesta pappersarbetet hamnar hos de äldre och mer erfarna befälen. 

Speciellt som bemanningarna fortsätter att minska. Än mer då i stort sett allt arbete ändå 

dubbelkollas, och oftast även korrigeras, i land. Detta leder till en stor ineffektivitet.  

 

Laurence (2004) har analyserat en undersökning bland 500 gruvarbetare för att framställa 

några riktlinjer angående regler. Det framkommer då att bolagen måste sluta att producera fler 

och fler regler och riktlinjer för att ta upp varje lite del av gruvarbete. Detta leder bara till att 

gruvarbetarna varken kommer att läsa eller ta till sig dem. Vidare vill de att man bör satsa på 

färre regler men av en högre kvalité där man satsar på processerna i stället för innehållet. Man 

bör även satsa på en god säkerhetskultur då det sällan är dåliga regler som är felet utan 

problemet är kommunikation och implementeringen av dessa. 
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Knudsen och Hassler (2010) tar även de upp problemen som kan uppstå genom att bara skapa 

fler och fler regler. De tror att det kan vara möjligt att mycket av sjöfartens transportsäkerhet 

inte kan lösas med skrivna regler. Därför kommer det fortfarande att ske brott mot regler och 

olyckor kommer att fortsätta variera från år till år så som det har gjort trots att trenden de 

senaste årtiondena minskat. 

4.4 Bemanning	  
	  

Både Jense och Grech m fl. skriver om hur besättningarna minskat. Jense (2000) jämför i en 

tabell vad som var en normalstor besättning på ett äldre lastfartyg för drygt 20 år sedan jämfört 

med besättningarna på ett par olika moderna fartyg. Där ser man att ett fartyg som då kunde ha 

runt 35 man i besättningen i dag kanske bara har 10-18 stycken. Grech m fl. (2008) skriver 

även de om hur fartyg som förr seglade med besättningar på 40-50 i dag har 20 eller färre och 

att besättningarna har mer än halverats på ett årtionde. 

 

En befälhavare som Jense pratat med talar om att det har blivit stressigare och att 

besättningarna nu är så små att ”emellanåt kan man nästan få lappsjukan när man knappt har 

någon att prata med” (2000:185). Men samma befälhavare nämner också att kvalitén på 

besättningen ökat och att fartygskvalitén samt den tekniska utrustningen som kommit ombord 

hjälper till.  

 

Just utrustningsdelen tar även Hansson (1996) upp i sin bok då han tolkar Sjöfartsverkets 

interna material. Han menar att skillnaden mellan minimibemanning och fullbemanning till 

stor del handlar om mekanisering och automatisering.  Detta leder till att man inte enbart kan 

kolla på kvantiteten på ett fartygs besättning då den inte har någon större påverkan på fartygets 

tekniska arkitektur. Däremot skriver han:  

”Men ett fartyg är definitivt inte säkert att framföra om besättningen är så liten eller har 

så många icke driftsorganisatoriska (vaktanknutna) arbetsuppgifter, att den nödvändiga 

kontrollen inte kan genomföras” (1996:188). 

 Han fortsätter med att påpeka att arbetsdelningen i själva fartygsorganisationen har minskat 

eftersom det i stället har installerats teknikutrustning. Då det inte finns några regleringar eller 

normer för den typen av minimibemanningens arbetsuppgifter så anser han att det inte finns 
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någon rationell grund för ett minimibemmaningsbeslut. Det innebär också att det inte finns 

någon säkerhetsorganisation eftersom det saknas en formulering för målen av driftsarbetet 

(Hansson 1996). 

 

Jense (2000) visar med en tabell vad olika befattningskategorier ansåg om minimibemmaning 

ur en sjösäkerhetssynpunkt. Där framkommer att inom vissa kategorier ansåg så mycket som 

45 % att minimibemmaning ej var tillräckligt för godtagbar sjösäkerhet.  

	  

4.5 Arbetstid	  och	  vila	  
	  

Bland de haverirapporter som föll inom ramen från inklussionskriterierna och som har 

analyserats så är det framför allt fallet med fartyget San Remo där det tydligt går att se hur 

brott mot vilotiden kan sluta. Befälet där hade sovit tre timmar det senaste dygnet innan han 

gick på vakten och rapporten uttrycker tydligt att detta är orsaken till olyckan. På väg in mot 

Göteborg så missade befälet Böttö fyr och därmed också den styrbordsgir som skulle inledas. 

Missen ledde till att fartyget strax efter grundstötte syd om Ådeskär. 

 

Brist på vila kan leda till distraktion i arbetet eller utmattning och detta kan i sin tur leda till 

missöden. Det konstateras att en lokförare hade som sämst sömn innan en tidig morgontur då 

tiden för vila var i snitt ca sex timmar och då fick de ut ca fyra och en halv timme sömn 

(Söderström m fl. 2001). För sjömän så säger vilotidslagen att det ska vara minst 10 timmars 

vila varje dygn varav minst en sammanhängande ledighet om sex timmar ska ges. Ett 

vaktgående befäl jobbar dessutom enligt dessa premisser varje dag så länge hans törn varar. 

(SFS 1998:958)  
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5 Diskussion	  

5.1 Metoddiskussion	  
	  

Sökningarna till det här arbetet skedde i Google, Google Scholar, OneSearch och Diva. Detta 

för att få en bredd i arbetet eftersom författarna tidigt märkte en att det fanns en viss 

begränsning i det material som fanns att tillgå. I inledningsfasen till denna studie var tanken att 

litteratur och haverirapporter skulle sträcka sig i samma tidsomfång. Då det var svårt att 

insamla en adekvat mängd litteratur i den tidsaspekt som haverirapporterna var publicerade 

togs beslut att utöka litteraturen bakåt i tiden med fem år.     

 

Ämnesorden togs först fram med hjälp av universitetsbibliotekets sökhjälp som gav förslag på 

söksätt, ämnesord samt hur sökningarna kunde begränsas. Sökningarna fortsatte sedan med 

både fritextsökningar och ämnesord. Fritextsökningarna blev nödvändiga eftersom det material 

vi fann inte uppfyllde de krav på kvantitet som eftersöktes.  

 

De begränsningar som tillslut sattes upp var att forskningen skulle ha publicerats under eller 

efter 1995 för att vara relevant. Den skulle vara publicerad på svenska eller engelska. Utöver 

urvalsprocessen gjordes en ytterligare kvalitetsgranskning inte. Men då mycket av det 

insamlade materialet var publicerad forskning, licentiatuppsatser eller delar av rapportserier 

anser vi att materialet är trovärdigt. Den omfattning som den insamlade litteraturen har bestått 

av har dessutom med marginal kunnat svara på de frågor som vi som vi ställt i den mån svar 

har gått att finna. Stor tid har fått avläggas för läsning och mycket har sållats bort under 

arbetets gång. Det är vår uppfattning att även då stor del av läsningen inte har kunnat användas 

i studien så har det ändå givit undertecknade en god förståelse inom ämnet i stort.   

 

Mycket av det material som använts gick i stället att finna i litteraturförteckningar på den 

litteratur som började studeras och så småningom hade en godtagbar mängd forskning och 

avhandlingar uppnåtts. Eftersom materialet var begränsat så har författarna valt att inte 

begränsa sig till enbart sjöfartsspecifikt material. Relevant litteratur har även gått att finna 
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inom branscher som gruvindustrin och lokförare. Det materialet har ansetts vara relevant 

eftersom hur människor behandlar lagar, regler och riktlinjer på arbetsplatserna inte behöver 

vara specifikt för varje arbetsplats. Författarna är dock medvetna om att sjömännens situation 

skiljer sig övriga då de är borta från familj och vänner, ofta under längre perioder. 

 

Genom att intervjua i dag aktiva befäl hade varit en möjlighet. Då hade det gått att forska i hur 

befälets egen erfarenhet lyder och vi hade själva kunnat ställa relevanta och för oss viktiga 

följdfrågor utifrån vårt syfte. Intervjuer hade med andra ord lyfts till en primär källa från en 

sekundär källa. 

5.2 Resultatdiskussion	  
	  
Det går att utläsa i mycket av den litteraturen som studerats att befälen känner att det har 

tillkommit mer administration. Studerar man IMOs hemsida går det att se att fler och fler 

regler tillkommer och äldre revideras medan många äldre fortfarande är i drift.  Laurence 

nämner i sitt arbete om gruvarbetare att det framför allt efterfrågas färre men mer kvalitativa 

regler. En god säkerhetskultur var enligt dem viktigare än att arbetet skulle detaljstyras. 

 

Även manskapets storlek måste tas i beaktning. Fartyg där det förr fanns upp emot 50 

ombordanställde bemannas i dag av kanske 20 eller färre. I många fall har det visats att 

besättningarna har minskat och att det i stället har givits utrymme för olika tekniska lösningar. 

Då dessa är bättre lämpade till statiskt arbete än människor så har många rederier sett det som 

ett billigare och bättre alternativ. Tyvärr visar det sig att regelverken och riktlinjerna inte följt 

med i denna utveckling och detta har lett till att det blir komplicerat och stressigt för befälen att 

utföra de sysslor som ska skötas. Hansson går till och med så långt att han påstår att ett fartyg i 

dag där någon teknisk apparatur är satt ur funktion inte längre kan anses ha en 

minimibesättning ombord. 

 

Dessutom säger SJÖFS 2005:7 att det vaktgående befälet enbart ska befatta sig med 

vakthållning enligt dess föreskrifter men där står även utskrivet i senare paragrafer annat som 

befälet också ska ägna sig åt under tiden. Då detta säkerligen är skrivet med goda intentioner så 

kan man ändå se en viss konflikt redan här. Vidare framkommer det att både IMO och ILO 

lämnar en stor tolkningsmöjlighet i sina konventioner för medlemsnationerna och det för med 
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sig att regeltolkningen ser olika ut i olika hamnstater. Detta i sin tur kan leda till en osäkerhet 

bland de befäl som ska se till att fartyget klarar av kontrollerna som genomförs av 

hamnstaterna. Det här skulle kunna tänkas leda till att befälen får lägga mycket tid till att tolka 

och förhålla sig till lagarna som ofta är skrivna på ett tungt och byråkratiskt språk. Givetvis kan 

det vara så att rederierna tolkar dessa lagar och sedan tillhandahåller fartygen rederiets tolkning 

och hur de ska förhålla sig till dessa men detta kan säkerligen ofta leda till ett antal checklistor 

och manualer som ska följas som vidare ökar befälets arbetsbörda. 

 

Många intervjudeltagare i den forskning som studerats uttrycker att arbetsmängden och det 

administrativa arbetet ombord har ökat. Detta kan säkert relaterats till, och kopplas ihop med, 

ovanstående resonemang då tolkningsfriheten gör att rederierna får skapa mer kvantitativa 

riktlinjer för fartygen och på så sätt ökar befälens arbete. En tanke är att det precis som för 

gruvarbetarna hade varit bättre med färre men mer kvalitativa regler.  

 

Att befälen har en högre arbetsbelastning framkommer som tidigare nämnts i intervjuer men 

det går inte att påvisa hur mycket högre det är än tidigare. Befälen upplever att 

administrationen ombord har ökat men samtidigt så har tekniken gått framåt och kan kanske i 

många fall underlätta uppgifter så som positionskontroll och distansberäkningar. Hur befälen 

får vila kan även det påverka. Det påverkar inte belastningen men kan påverka utförandet 

vilket kan leda till att befälet eller någon annan får mer att göra längre fram eller att det arbete 

som utförts måste göras om. 

 

Det går inte att fastställa att de olyckor som har analyserats berodde på hög arbetsbelastning 

hos befälen, för detta är underlaget inte stort nog. Enligt forskningen kan man dra slutsatsen att 

det kan bero på arbetsbelastningen men mer inriktad på människan. För som forskning har 

påvisat, att när en människa gör ett monotont arbete så blir denne uttråkad och hjärnan försöker 

sysselsätta sig på något sätt och skapar då egna distraktionsmoment. Det skulle även kunna 

vara så att arbetsbelastningen är så stor att distraktion uppstår på grund av att befälet har 

mycket att göra. Med forskningen i ryggen går det att säga att så troligen varit fallet.  

 

För att svara på frågan ifall det går att påvisa ett samband mellan olyckor och befälens 

arbetsbelastning skulle det behöva göras en bred fallstudie med flera sjöfartsnationer 
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involverade. Med större sjöfartsnationer så som Panama får man in betydligt fler fartyg på fler 

platser jorden om och kan då se tydligare tendenser eller få ett mycket större underlag för de 

slutsatser som eventuellt kan utläsas. Här skulle således behövas göra en betydligt mer 

omfattande genomgång för att kunna få fram ett tillfredställande resultat. 

 

Ett annat problem är de haverirapporter som görs. Jense skriver att den mänskliga faktorn är 

det enkla svaret på olyckors uppkomst och det är dessutom ofta en väldigt generell 

beskrivning. Så länge utredarna nöjer sig med detta svar och inte går djupare så kommer det 

vara svårt att se den underliggande faktorn till olyckan. 

	  

En fråga att ställa sig är huruvida befälen har gjort ett aktivt val när de på något sätt har valt att 

sysselsätta sig med annat eller om det var hjärnan som fick tråkigt och då valde att göra något 

annat för att få stimulans. Att olyckor ute på djuphavsseglingar oftare beror på uttråkning än i 

farleder men däremot arbetsbelastning spelar en större roll i farlederna än djuphavsseglingen är 

en teori men för att testa den fullt ut krävs det troligen en mycket mer avancerad forskning. Ett 

sätt att undersöka detta skulle kunna vara att när man gör haveriutredningar försöker gå 

djupare till varför befälet varit sysselsatt med annat, istället för att nöja sig med konstaterandet 

att befälet har varit sysselsatt med annat än att framföra fartyget. 

 

Det finns en trovärdighet i att mycket av den forskning som studerats pekar mot samma sak. 

Att mycket dessutom är vetenskapliga studier stärker trovärdigheten och dessutom visar 

litteraturens genomförda intervjuer att verksamma befäl har liknande erfarenheter. En viss 

svaghet kan vara att alla de intervjuerna som gjorts i forskningarna är för undertecknade 

sekundärdata. 

 

5.3 Resultatsammanfattning	  

	  

Här kommer resultatet att sammanfattas med hjälp av det inledande syftet. 
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• Undersöka hur den mängd lagar, regler och riktlinjer som reglerar bryggarbetet 

påverkar ett vaktgående befäl i sitt dagliga arbete. 

 

Det finns i dag ett stort krav på sjöfarten att allt ska dokumenteras och sparas. 

Exempelvis ISM- koden ställer krav både på hur ett fartyg ska underhållas men även 

hur detta ska dokumenteras. Även de övningar som genomförs ska på ett mycket 

noggrant sätt dokumenteras och sparas. Vid hamnstatskontroller så går man noga 

igenom fartygets dokumentation och här har det även framkommit att det finns en stor 

tolkningsmöjlighet i både IMOs och ILOs konventioner vilket kan leda till än mer 

arbete för befälen då de måste uppfylla allas tolkningar. 

 

•  Undersöka hur befälens arbetsbelastning ser ut 

 

Att befälens arbetsbelastning ökat går att utläsa både genom att besättningarna minskat 

och i intervjuerna som vi har gått igenom. Framför allt nämns att det administrativa 

arbetet har ökat för befälen. Det framkommer att mycket arbete som läggs på befälen 

ändå kan kontrolleras och korrigeras flera gånger efteråt från landorganisationen och att 

man här skulle kunna omorganisera eller minska på befälets arbetsbelastning en del. 

Samtidigt så måste det beaktas att tekniken även har underlättat för mycket av det 

arbete som sker på bryggan, så som positionsfixering, och därför går det med säkerhet 

inte säga att det totala arbetsuttaget ökat. Det som däremot går att säga att befälets roll 

har skiftat åt ett mer administrativt arbete där färre personer ska utföra fler 

arbetsuppgifter. 

 

• Undersöka olycksstatistik för att se om det går att påvisa ett samband med befälets 

arbetsbelastning. 

 

Det är vår mening att man kan utläsa vissa tendenser i olycksstatistiken. Tyvärr har inte 

undersökningens material den kvantitet som hade behövts för att med säkerhet kunna 

fastslå något samband med arbetsbelastningen.  
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6 Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

 

För framtiden kan det vara intressant att genomföra kvalitativa intervjuer där befälen får 

uttrycka sina åsikter och ställningstagande till hur deras arbetssituation ser ut i dag. Det hade 

även varit intressant att studera fartyg som seglar under exempelvis panamaflagg då det finns 

en mycket större flotta där. Detta hade lett till en större mängd fartyg- och troligtvis även en 

större mängd olyckor att granska och i sin tur ett större underlag att dra slutsatser ifrån.  

 

Även teknikutvecklingens inverkan på tiden det tar att utföra olika arbetsuppgifter som det 

åligger det vaktgående befälet att göra under vakten. Då hade det varit möjligt att se om det är 

rimligt med de reduceringar i besättningarna som görs med tanke på huruvida tekniken 

verkligen sparar in de mantimmarna.  

 

Som ett sista förslag skulle det vara intressant att se om det går att revidera sättet som 

haverirapporterna är utformade på för att de ska kunna fastställa felkedjorna och de verkligen 

bakomliggande orsakerna i stället för att nöja sig med att konstatera att den mänskliga faktorn 

är felet vid olyckor då fartygen inte svarat utifrån den förväntade mallen i givna situationer. 
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7 Sammanfattning	  

 
Den här litteraturstudien hade som syfte att undersöka hur det vaktgående befälets 

arbetssituation ser ut i dag med hänsyn till den mängd regler och riktlinjer han har att förhålla 

sig till under vaktgående. Det har visat sig att det tillkommer betydligt fler konventioner än vad 

som tas bort och då det ofta finns ett stort utrymme för tolkning i dessa så kan detta bidra till 

en ökning av det administrativa ombordarbetet. Precis hur stor arbetsbördan är kan vara svårt 

att säga då vi inte har haft en tidigare utgångspunkt. Ett visst samband går att se med att 

samtidigt som det administrativa har ökat ombord så har besättningarna minskat, främst till 

förmån för ny teknik. Det har dock framkommit att den nya tekniken inte behöver vara en 

fullständig lösning, speciellt eftersom det i dag saknas tydliga riktlinjer runt dessa och på så 

sätt kan man säga att fartyg utan helt fungerade teknik inte uppfyller de krav som finns för 

minimibemanning.  

 

Dagens sjömän förväntas även vara helt självgående när de mönstrar på och detta kan skapa 

stress för både yngre och äldre sjömän, om än av olika anledningar. Samtidigt kan deras 

vilotider över en längre tid göra deras arbete mer bristande. 

 

Vidare har det framkommit att det finns utrymme för en stor del framtida forskning i ämnet där 

fördjupningar kan ske med hjälp av intervjuer av sjöbefäl. Även begreppet den ”mänskliga 

faktorn” skulle vara intressant att fördjupa sig i. Det påstås ofta att 80 % av olyckorna beror på 

den men flera av de källor vi studerat anser att även tekniken borde tillskrivas denna. Detta 

skulle göra att den stod för allt utom de olyckor som kan tillskrivas naturen. Att därför göra 

haveriutredningar mer grundliga och inte nöja sig med det den mänskliga faktorn som svar de 

gånger så sker utan i stället undersöka organisationen som gjorde att det kunde ske. 
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