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Abstract 

Syftet med undersökningen är att kartlägga skaderiskerna med att arbeta som marin 

maskinpersonal och jämföra skaderisken med anställda som har liknande arbeten iland. 

Undersökningen inbegriper även att kartlägga vilka typer av arbetsskador, som ger de mest 

allvarliga konsekvenserna för den anställde i förhållande till hur vanlig olyckan är. 

Undersökningen är en litteraturstudie där Arbetsmiljöverkets arbetsskadeanmälningar utgör 

grundmaterialet, där totalt 198 arbetsskador behandlades och kategoriserades. Transportstyrelsens 

statistik för ombordanställda jämfördes med Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån statistik 

över anställda iland. Detta för att se vilken yrkeskategori som hade högst skaderisk. 

Resultatet av undersökningen visar att arbetsolyckor under kategorierna ”Bära” och 

”Halka/Snubbla/Trilla” och arbetssjukdomar under kategorin ”Tunga lyft/Arbetsställningar” är de 

arbetsskador, som ger de mest allvarliga konsekvenserna i förhållande till hur vanlig arbetsskadan 

är. Vid jämförelsen av skaderisken med liknande yrkeskategorier iland ligger maskinanställda till 

sjöss näst sämst till. Den yrkeskategori som är mest lik marin maskinpersonal har fyra gånger 

mindre skaderisk. 
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Abstract 

The aim with this thesis is to identify the risks of injury while working as marine engine staff and 

compare the risk of injury to employees who have similar jobs ashore. The thesis also includes 

identifying the types of work injuries, which leads to the most serious consequences for the 

employee in relation to how frequent the accident is.  

The thesis studied literature in which the Swedish Work Environment Authority's work injury 

reports are the base material, where a total of 198 injuries were treated and categorized. The 

Swedish Transport Agency’s statistics for employees at sea were compared with the Swedish Work 

Environment Authority’s and the Swedish Central Bureau of Statistics’ statistics for employees 

ashore. 

The result of the thesis show that work related accidents categorized as "Carry" and "Slip/Trip/Fall" 

and work related diseases categorized as "Heavy lifting/Working positions" are the injuries leading 

to the most serious consequences in relation to how frequent the accident is. When comparing the 

risk of injury with similar professions ashore, marine engine staff is the second worst. The 

profession most similar to marine engine staff has four times less risk of injury. 
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"If you think safety is expensive - try having an accident." 

 

 /Okänd 
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Förord 

Det har varit en lång resa med många sena timmars arbete som tillslut har mynnat ut i detta 

examensarbete. Vi hade dock inte kunnat framställa examensarbetet om det inte vore för den hjälp 

och det stöd vi fått från olika myndigheter, tillfrågade aktörer och vår institution.  

Vi skulle framför allt vilja tacka vår handledare Ingegerd Snöberg (Kalmar Sjöfartshögskola), som 

tyglat oss i vår iver och som lett in oss på rätt spår i många hänseenden. Examensarbetet hade inte 

heller kunnat genomföras om det inte vore för Kjell Blom (Arbetsmiljöverket), Olle Bråfelt (INSJÖ), 

Gunnel Persson (Transportstyrelsen) och Thomas Åkerström (AFA försäkring) som hjälp oss ta fram 

statistik och data. Ett särskilt tack skall även ges till Jörgen Zachau (Transportstyrelsen) som inte 

enbart hjälpt oss med data, utan även faktagranskat hela arbetet. Vi skulle även vilja tacka Markus 

Svensson (Linnéuniversitetet UB) för hjälp med litteratursökning och Per Beijer (Kalmar 

Sjöfartshögskola), Jan Horck och Margareta Hanson för korrekturläsning.  

Ett stort tack ges även till vänner och familj som varit osjälviska och haft tålamod med oss när stress 

och dåligt humör tagit över.  
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Ord, begrepp och förkortningar 

Undersökningens definitioner av olika typer av olyckor och skador stämmer inte alltid överens med 

definitionerna som myndigheter och andra aktörer har. Problemet gäller i synnerhet ordet 

”allvarlig”. Ordet används i princip av alla som diskuterar olyckor och de flesta har en egen 

bedömningsnivå av vad som räknas som allvarlig. För att undvika förvirring och klargöra vad 

undersökningen menar redovisas detta i följande avsnitt. Vid de tillfällen betydelsen är annorlunda 

anges det i texten. 

AFA försäkring Ett försäkringsbolag som i huvudsak försäkrar anställda inom 

privat och offentlig sektor. 

Allvarlig arbetsskada En arbetsskada som leder till allvarliga konsekvenser, det vid 

säga sjukfrånvaro (oavsett hur många dagar det är), 

arbetssjukdom eller dödsfall.  

Arbetsolycka En händelse under arbetets utförande som leder till fysisk skada. 

Hit hör även förgiftningsfall och en tredje parts avsiktliga 

handlingar. Olyckor utanför arbetet, färdolyckor eller avsiktligt 

självförvållade skador ingår inte i denna definition. 

Med uttrycket "under arbetets utförande" avses den tid då man 

utför en arbetsuppgift eller den tid man befinner sig på 

arbetsstället. Här ingår även trafikolyckor som sker under 

arbetets utförande.  

Arbetssjukdom  Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall 

i arbetet. Faktorer som kan ge upphov till arbetssjukdomar är 

bland annat vissa farliga ämnen, energistrålning, ensidiga, 

ovanliga eller ansträngande rörelser, skakningar, vibrationer, 

buller eller smitta.  
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Arbetsskada  En skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan 

skadlig inverkan i arbetet. Arbetsolycka och arbetssjukdom är 

två olika sorters arbetsskador.  

Designated Person Personen är den sammanhållande länken mellan fartygen och 

rederiledningen, i enlighet med ISM. 

Däcksanställd Anställda inom däcksområdet; däcksbefäl och däcksmanskap. 

Däcksbefäl Befälhavare och olika grader av styrmän. Exempel på 

arbetsuppgifter är navigering, administration, lasthantering, 

sjukvård, säkerhetsarbete och arbetsledning. 

Däcksmanskap Matros, båtsman och timmerman. Exempel på arbetsuppgifter 

är brygg- och hamnvakt, fartygsunderhåll och målning. 

Däckspersonal Däcksbefäl och däcksmanskap. 

Färdolyckor  Olycksfall på väg till eller från arbetet.  

IMO (International Maritime  Ett FN-organ som är sammankallande, rådgivande och 

Organization) beslutande i sjöfartsfrågor för medlemsländerna. 

ISM (International Safety Ett säkerhetsstyrningssystem för sjöfarten. Koden utgör 

Management Code) även en minimistandard för fartyg, rederier och 

managementbolag som arbetar under en nationsflagga som är 

medlem i IMO. 

Kondemnera Ett fartyg förklaras vara icke sjödugligt.  

Maskinanställd Anställda inom maskinområdet; maskinbefäl och 

maskinmanskap. 

Maskinbefäl Teknisk chef och olika grader av fartygsingenjör/maskinist. 

Typiska arbetsuppgifter är drift av maskin, administration, 

bunkring och arbetsledning. 
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Maskinmanskap Motorman, reparatör och pumpman. Typiska arbetsuppgifter 

kan vara maskinunderhåll och reparation. 

Maskinpersonal Maskinbefäl och maskinmanskap. Även personer som för 

tillfället utför arbeten som faller under en maskinanställdas 

möjliga arbetsområde, men som har en annan befattning. 

Sjöfartsinspektionen Var tidigare en del av Sjöfartsverket. Verksamheten övergick 1 

jan 2009 till Transportstyrelsen. 

Skaderisk Skaderisk i sifferform innebär hur många som drabbas av 

arbetsskada av 1000 arbetande under ett år, om inget annat 

anges. (Delas siffran med 10 får man fram hur många som 

drabbas i procent av de totala arbetande på ett år.) 

SOS (SjöOlycksSystem) Transportstyrelsens sjöolycksdatabas. Här finns rapporter om 

sjöolyckor som drabbar svenska fartyg samt utländska fartyg i 

svenska farvatten.  

Statistiska centralbyrån (SCB) En svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under 

Finansdepartementet. SCB ansvarar för officiell statistik och för 

annan statlig statistik. 

Sveriges Redareförening  En branschorganisation som representerar svensk 

sjöfartsnärings intressen och representerar svenska rederier. 

Transportstyrelsen En svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under 

Näringsdepartementet. De har till huvuduppgift att svara för 

regler, tillståndsprövning, registerhållning och tillsyn inom 

transportområdet, inklusive sjöfaten. 

Travers En travers är en slags lyftkran som används i maskinrum för att 

kunna lyfta tyngre maskindelar.  

Tillbud  En ”nästan-olycka”, en händelse som kunde medfört en olycka. 
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VT-dörr (vattentät dörr) En dörr i ett vattentätt skott (vägg) ombord ett fartyg. Det ställs 

stora krav på dessa dörrar. En VT-dörr kan vara hydrauliskt 

manövrerad, öppnas lokalt från dörrens båda sidor och har även 

ofta en fjärrstyrd stängning. 

 

 

 

 

  



IX 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................................... 1 
2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 2 
3 Arbetsskador, tillbud och skaderisk ................................................................................................. 3 

3.1 Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket ................................................................................ 3 
3.2 INSJÖ ......................................................................................................................................... 5 
3.3 AFA försäkrings arbetsskaderapport ......................................................................................... 6 
3.4 Arbetsrelaterade olyckor till sjöss ............................................................................................. 8 
3.5 Jämförd skaderisk ombord ........................................................................................................ 9 

4 Metod .............................................................................................................................................10 
4.1 Utförande ................................................................................................................................10 

4.1.1 Skadepoäng och medelallvarlighet ..................................................................................11 
4.1.2 Jämförelse av yrkeskategorier..........................................................................................12 

4.2 Etik ...........................................................................................................................................13 
4.3 Källkritik ...................................................................................................................................13 
4.4 Avgränsningar..........................................................................................................................13 
4.5 Selektion och bortfall ..............................................................................................................15 

5 Resultat ..........................................................................................................................................17 
5.1 Resultat för frågeställning 1 ....................................................................................................17 

5.1.1 Resultatdiagram för arbetsolyckor ...................................................................................18 
5.1.2 Resultatdiagram för arbetssjukdomar .............................................................................22 

5.2 Resultat för frågeställning 2 ....................................................................................................24 
5.2.1 Resultatdiagram för hopslagna kategorier .......................................................................24 

5.3 Resultat för frågeställning 3 ....................................................................................................26 
6 Resultatdiskussion ..........................................................................................................................28 

6.1 Resultatdiskussion för frågeställning 1 ...................................................................................28 
6.1.1 Arbetsolyckor ...................................................................................................................29 
6.1.2 Arbetssjukdomar ..............................................................................................................30 
6.1.3 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor ................................................................................31 

6.2 Resultatdiskussion för frågeställning 2 ...................................................................................31 
6.3 Resultatdiskussion för frågeställning 3 ...................................................................................32 

7 Slutsats ...........................................................................................................................................33 
8 Metoddiskussion ............................................................................................................................34 

8.1 Metoddiskussion för frågeställning 1 och 2 ............................................................................34 
8.2 Metoddiskussion för frågeställning 3 ......................................................................................36 

9 Förslag till vidare studier ................................................................................................................37 
Referenser .........................................................................................................................................38 
Bilagor ...............................................................................................................................................40 

Bilaga 1. Uträkning av skaderisk för marin maskinpersonal .........................................................40 
Bilaga 2. Kategoriindelning ............................................................................................................41 
Bilaga 3. Gruppindelning ...............................................................................................................45 
Bilaga 4. Medelallvarlighet för alla arbetsolyckor .........................................................................47 

 



1 
 

1 Inledning 

“Ombordanställda i svenska rederier har under många år legat högre i olycksstatistiken än 

anställda iland.” (Eklöf & Sandell, 2008) Ett fartygs maskinrum är ofta trångt och svårarbetat. Detta 

beror framförallt på konkurrensen om utrymme för betalande last. (Sundgren, 2012) I 

maskinrummet finns många både små och stora roterande maskiner, ibland med väldigt stora 

krafter. Krafter som lätt kan orsaka personskador om något går fel. Det förekommer även många 

tunga lyft, något som inte blir lättare av att ett fartyg ofta rör sig beroende på vågor och vind. Förr 

kunde man hjälpas åt bättre, men i och med att dagens besättningar blir allt mindre blir även 

problemen vanligare. (Sundgren, 2012) Trots detta finns det ytterst lite information och få 

undersökningar att finna rörande de problem som finns i maskinrummet, samt om vilka 

skaderisker som finns beträffande de arbetsuppgifter som maskinpersonal utför. Förstudie har 

gjorts i tidskrifter och böcker, på internet och i databaser. Fokus ligger på de arbetsområden där 

däckspersonal arbetar. Orsakerna kan det spekuleras kring. En anledning kan vara att 

maskinpersonal inte drabbas av så många olyckor att det är värt att göra en undersökning om det. 

Eller så kan det bero på att det inte finns tillräckligt med intresse för maskinpersonalens 

skaderisksituation. Ytterligare en anledning kan vara att det helt enkelt inte går att få en tydlig bild 

av de skaderisker, som maskinpersonal utsätts för i arbetet. Hursomhelst kan det tyckas underligt, 

för även den som har begränsad erfarenhet av arbetet i maskinområdet till sjöss bör inse att det 

finns stora skaderisker med ombordvarande förhållanden; till exempel med alla maskiner, 

fartygets rörelse i sjön, trånga utrymmen och varma vätskor. Om skaderiskerna undersöks kan 

informationen delges berörda, förslagsvis till ombordanställda, rederier, företag och varv. Vidare 

finns en möjlighet för de berörda att genom sin medvetenhet om skaderiskerna kunna utföra 

arbetet på ett säkrare sätt, till exempel genom att veta vad man ska vara extra försiktig med eller 

vaksam på i arbetet. Medvetenheten minskar inte enbart risken för olyckor, den kan även minska 

konsekvenserna av de olyckor som ändå sker. Problemet är att denna information inte är 

framtagen och förklarad på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 

Vad är skillnaden på att minska skaderisken och att kunna minska konsekvenserna av en 

arbetsolycka som redan skett? Ett sätt att minska konsekvenserna kan vara att bygga bort de mest 

allvarliga och/eller vanliga olycksriskerna. Det kan innebära att man sätter extra skyddskåpor runt 

roterande maskiner, kopplingar eller liknande. Detta minskar inte risken att exempelvis en 
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koppling exploderar, men när den väl gör det blir konsekvenserna mindre för den som står nära. 

Ett annat sätt att minska konsekvensen kan vara att informera om vikten av att arbeta i overall. 

Om det blir ett läckage av någon het vätska och personen får det på sig, kommer förmodligen 

personen att bränna sig mer, än om personen arbetat i till exempel T-tröja och vanliga byxor. 

Ett sätt att förebygga och minska skaderisken kan vara att informera arbetsledarna om de risker 

som finns vid specifika arbetsmoment. När arbetsledarna sen ska tilldela en medarbetare ett jobb 

vet han eller hon vilka skaderisker arbetsmomentet medför och kan därmed påminna och 

informera den berörde.  

Att ha kännedom om skaderiskerna, som finns i maskinrummet ombord, bör vara extra viktigt för 

alla nyutexaminerade fartygsingenjörer, fartygstekniker och nybörjare i allmänhet. 

Undersökningens ambition är därför att försöka förbättra och öka medvetenheten om 

skaderiskerna. Det är med den anledningen som vi valde att göra den här undersökningen. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga skaderiskerna med att arbeta som marin 

maskinpersonal och jämföra skaderisken med liknande arbeten iland. Undersökningen ska även 

kartlägga vilka typer av arbetsskador som ger de mest allvarliga konsekvenserna för den skadade, i 

förhållande till hur vanlig olyckan är.  

Undersökningens syfte presenteras med följande frågeställningar: 

1. Vilka är de vanligaste arbetsskadorna med allvarliga konsekvenser som drabbar marin 

maskinpersonal ombord på svenska fartyg? 

2. Finns det några gemensamma bakomliggande orsaker till arbetsskadorna? 

3. Hur ser risken ut för maskinanställda till sjöss att drabbas av arbetsskador jämfört med 

anställda som har liknande arbeten iland? 
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3 Arbetsskador, tillbud och skaderisk 

I detta kapitel diskuteras olika instanser som hanterar eller dokumenterar arbetsskador. Även 

tidigare undersökningar behandlas. Vidare redovisas hur fördelningen av skaderisken ser ut mellan 

däckspersonal och maskinpersonal. Detta för att ge kunskap om aktörer som hanterar 

arbetsskador och om hur skaderisksituationen ser ut för maskinpersonal.  

3.1 Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket 

För att försöka förbättra säkerheten och möjligheten att följa upp orsakerna till olyckor till sjöss 

rapporteras enligt lag (Sjölagen 1994:1009) sjöolyckor och tillbud in till Transportstyrelsen. 

(Tillbuden kan alternativt rapporteras in till INSJÖ.) Varje enskild rapport blir en post i 

tillsynsmyndighet databas. Den utgör där en viktig del av framtidens sjösäkerhet eftersom den 

bland annat skapar ett underlag för nya regler, styrning av tillsynen och erfarenheter. 

(Transportstyrelsen, 2012) 

Varje år sammanställer Transportstyrelsen en rapport med statistik över de olyckor och tillbud 

som drabbat svenskflaggade fartyg. Rapporten heter “Sammanställning av rapporterade 

fartygsolyckor och tillbud samt personolyckor i svenska handels- och fiskefartyg XXXX.” 

(Transportstyrelsen, 2012) (XXXX står för det specifika år rapporten är sammanställd för.) I 

rapporterna redovisas många olika typer av olyckor till sjöss; bland annat kollisioner, brandolyckor, 

passagerarskador och besättningsolyckor. Rapporten är indelad i två delar och den första delen 

heter “Fartygsolyckor och tillbud”. Där behandlas och visas statistik om fartygsolyckor och 

kollisioner som ägt rum för gällande kalenderår. Den andra delen heter “Personolyckor” och här 

sammanställs rapporter och information från Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, samt 

Transportstyrelsens egna rapporter. Varje enskild olycka bedömer Arbetsmiljöverket och därefter 

registrerar de dem i olika kategorier. Arbetsmiljöverket förklarade i en mailkonversation att 

framtagningen av det material som Transportstyrelsen använder sig av i sin rapport sker på 

följande sätt:  
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“Det är ett ganska resurskrävande arbete att få fram exakt de anmälda arbetsskador som 

Transportstyrelsen vill ha med i sin rapport. Filer skickas fram och tillbaka ett antal gånger 

för att få till en nettofil utifrån ett bruttourval. Urvalet är framtaget på flera olika 

sökkriterier för att få ett så bra underlag som möjligt, bl. a. bransch och yrke. Efter att 

Transportstyrelsen godkänt urvalet kör vi fram tabeller som dom använder i sin rapport.”  

Med hjälp av detta sammanställer Transportstyrelsen alla olyckor och haverier för att möjliggöra 

jämförelser från år till år. Vad sammanställningen dock inte ger är någon större förståelse av just 

vad det var som gjorde att arbetsolyckan uppkom. Många olika sorters arbetsmoment hamnar 

under en och samma samlingskategori av olyckor. Det läggs inte heller någon vikt vid hur allvarliga 

olyckorna är i förhållande till varandra. Detta betyder att en kategori som heter “Förlorad kontroll 

över handverktyg” kan teoretiskt innehålla 90 % mutterdragarolyckor och som i snitt lett till en 

lång sjukfrånvaro för de drabbade. Medan det som kommer fram i rapporten är en siffra som 

enbart förklarar hur många arbetsskadeanmälningar inom denna skadekategori som gjorts. Det 

framgår alltså inte någonstans vad som egentligen är det som man borde titta närmare på; det vill 

säga själva orsaken till olyckan. 

Ett annat problem med denna kategorisering kan förklaras med hjälp av en riktig händelse som 

finns i Transportstyreslens SOS. I deras rapport för händelsen beskrivs arbetsskadans förlopp som 

följande: 

“En besättningsmedlem skulle rengöra ett tjockoljefilter på ******. Han öppnade fel filter 

med en mutterdragare varvid het olja sprutade ut över hans överkropp.”  

Denna arbetsskada kom att hamna under kategorin ”Förlorade kontroll över handverktyg” och 

”Kontakt med elektrisk ström, temperatur eller farligt ämne”. Av detta framgår hur svårt det kan 

vara att med hjälp av dessa kategorier avgöra vad som orsakade olyckan. För när kunskapen finns 

om vad som faktiskt hände, är det då korrekt att dra slutsatsen att mutterdragaren orsakade 

olyckan, och behöver åtgärdas? I denna händelse skulle åtgärden kunna vara en bättre markering 

av vilket filter som är i drift. Utformningen av kategorierna gör det svårt att få fram något konkret 

som kan minska skaderisken och förhindra att denna olycka upprepas. 
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Transportstyrelsens SOS definitioner skiljer sig från de i denna undersökning, de har bland annat 

följande två kodningar av personolyckor: 

 Allvarlig personolycka; en olycka där en person omkommit eller erhållit svår kroppsskada 

som en följd av sjöolyckan. Personolyckan ska även ha lett till att personen i fråga ska ha 

blivit oarbetsförmögen i minst 72 timmar. Detta följer samma kriterier som används inom 

IMO. 

 Mindre allvarlig olycka; övriga olyckor. (Transportstyrelsen, 2012) 

3.2 INSJÖ 

Sjöfartsinspektionen och Sveriges Redareföreningen har tillsammans skapat "INSJÖ". Det är ett 

informationssystem med en erfarenhetsbank som samlar olycksrapporter och tillbudsrapporter 

från sjöfarten. INSJÖs övergripande syfte är att bidra till en ökning av säkerheten inom sjöfarten. 

Händelserna eller tillbuden ska ha ägt rum vid drift och vid arbete på fartyg. Rapporterna är 

skrivna av rederier, fartyg, skyddskommittéer och enskilda besättningsmedlemmar. De skickas 

anonymt in av rederiernas ISM-ansvariga (Designated Person). (INSJÖ, 2012) Varje rapport är 

indelad i fyra rubriker där en kort förklaring eller beskrivning har gjorts. Rubrikerna är: 

Händelse: Beskriver vad som hände, samt rådande förhållanden som hade en inverkan på 

händelsen. 

Konsekvens: Vad gav händelsen för påföljder? Till exempel personskada. 

Orsak:  Hur kunde olyckan inträffa? 

Åtgärd: Denna fråga uppfattas olika av olika rapportskrivare. Ibland anges åtgärd och 

omhändertagande av den skadade, andra anger åtgärder för att förhindra att 

olyckan händer igen. Ibland står det mera allmänna rekommendationer. 

En funktion som INSJÖ har är att direkt larma om akuta problem till rederier och fartyg om 

åtgärder mot speciella risker (en så kallad safety alert-funktion). INSJÖs ambition är att bli ett 

komplement till den obligatoriska rapporteringen och att öka rapporteringen av tillbud och 

avvikelser. Rapporterna ska ge möjlighet för redarna att själva gå in och leta reda på vilka 

olycksrisker som finns och vilka olyckor som har drabbat deras rederi. Ytterligare en tanke med 
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INSJÖ är att ge företagare som till exempel konstruerar lejdare en möjlighet att söka i registret för 

att ta fram olyckor där lejdare varit inblandade. De kan sedan utnyttja erfarenheten av dessa 

olyckor vid konstruktionen av nya lejdare, vilket rimligtvis bör leda till en säkrare produkt. Även de 

som arbetar med att utforma nya lagar och förordningar har nytta av informationen som finns 

lättillgängligt på INSJÖs hemsida. (INSJÖ, 2012) 

3.3 AFA försäkrings arbetsskaderapport 

AFA försäkring gör vartannat år en sammanställning över allvarliga arbetsskador med långvarig 

sjukfrånvaro, som drabbat de som är försäkrade hos dem. Över fyra miljoner svenskar har minst 

en försäkring hos AFA, vilket är nästintill alla av den yrkesarbetande populationen i Sverige. De har 

över tio miljoner ärenden i sin databas. Detta innebär att AFA försäkrings rapporter gör det möjligt 

att se skillnader mellan arbetsskaderisken i förhållande till yrke och/eller bransch. (AFA försäkring, 

2012) I AFA försäkrings rapporter redovisas emellertid endast allvarliga arbetsskador och/eller 

medicinsk invaliditet. AFA försäkrings definition av allvarlig arbetsskada skiljer sig från den som 

denna undersökning har, vilket skapar vissa jämförelseproblem. Deras definition av allvarlig 

arbetsskada och medicinsk invaliditet lyder kortfattat: 

 Olyckshändelsen ska ha bedömts till eller orsakat minst 30 dagars läkningstid (ofta tillika 

sjukskrivning). 

 Alternativt ska olyckan lett till medicinskt invaliditet. Detta är ett mått på den kroppsliga 

funktionsnedsättning som är bestående till följd av skadan. Graden av invaliditet sätts i 

procent och avgörs när skadan/skadorna läkt och ingen förbättring är att vänta. (Till 

exempel förlust av; pekfinger: 7 %, hörseln ena örat: 15 %, syn på ett öga: 14 %) (AFA 

försäkring, 2012) 
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Tabell 1. Allvarliga arbetsolycksfall för män under perioden 2009-2010, sorterat efter skaderisk (se ”Ord, begrepp och 
förkortningar”). 

Yrkesgrupp Antal Fall Skaderisk Andel skador som 
medfört medicinsk 

invaliditet 

Poliser  194 8,0 35,1 

Metallarbete, övrigt industriellt arbete  1978 7,4 66,5 

Gruv- och bergarbete, stenhuggare 68 7,3 69,5 

Säkerhetspersonal  307 6,6 40,4 

Bygg- och anläggningsarbete 1995 5,6 61,2 

Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksarbete, fiske 282 5,4 56,7 

Livsmedelsarbetare 229 5,2 61,1 

Yrkesförare 879 4,7 44,8 

Träindustriarbete  254 4,7 69,7 

Målare, lackerare, skorstensfejare 182 4,6 58,2 

Grafiskt arbete 108 4,5 74,1 

Textil-, skinn- och läderindustriarbete 26 3,6 69,2 

Pappers- och pappersmassearbete 87 3,5 62,1 

Lager- och transportassistenter 348 2,7 52,6 

Städare 75 2,5 53,3 

Förskollärare och fritidspedagoger  27 2,2 44,4 

Hotell-, restaurang- och storköksarbete 145 1,9 57,9 

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandhygienister 20 1,8 70,0 

Postkassörer, brevbärare, tidningsbud 44 1,7 45,5 

Sjuksköterskor, barnmorskor 26 1,3 38,5 

Försäljare, kassapersonal inom detaljhandel 202 1,3 35,6 

Psykologer, socialsekreterare 15 1,2 33,3 

Vård- och omsorgspersonal 161 1,2 48,4 

Lärare och skolledare 156 1,1 64,1 

Ingenjörer och tekniker 322 0,7 67,1 

Säljare, inköpare, mäklare 142 0,6 43,7 

Hälso- och sjukvårdsspecialister 25 0,6 36,0 

Administrativt arbete 110 0,5 64,5 

Övriga yrken 1890 - 62,1 

Total 10323 2,5 58,8 

 Källa: AFA försäkrings arbetskaderapport. 

AFA försäkrings senaste rapport heter “Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2012”. I 

rapporten presenteras bland annat Tabell 1. Tabellen redovisar skaderisken för män att råka ut för 

en arbetsskada, fördelat på yrke. Dessutom redovisas hur vanligt det är att skadan leder till 

medicinsk invaliditet. I tabellen betyder siffran 2,5 en skaderisk som sträcker sig över två 

kalenderår, från år 2009 till och med år 2010. För att få skaderisken på ett år divideras därmed 

siffran med två, då blir skaderisken 1,8. De två föregående åren (2007 och 2008) låg skaderisken 
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på samma nivå som för åren 2009 och 2010. (AFA försäkring, 2012) I och med detta är skaderisken 

på 1,8 ett representativt medeltal för åren 2007 till och med 2010.  

Under samma period som Tabell 1 redovisar, låg kvinnor på en skaderisk på 1,5 fall per 1000. (AFA 

försäkring, 2012) År 2010 var 1,5 % av maskinbefälen och 1,4 % av maskinmanskapen ombord på 

svenska fartyg kvinnor. (Transportstyrelsen, 2011) På grund av denna könsfördelning redovisas 

endast statistik från AFA försäkring som handlar om män, då andelen maskinanställda kvinnor till 

sjöss är så gott som försumbar. 

För att få en uppfattning om situationen ombord på svenska fartyg har motsvarande skaderisk 

som redovisas i Tabell 1 tagits fram för maskinanställda, men med skillnaden att då har alla 

arbetsskador som ger sjukfrånvaro tagits med.  På grund av detta är fler olyckor med som har 

mindre ”allvarlighet” än de som syns i Tabell 1. Därför finns det ingen möjlighet att direkt jämföra 

statistiken från AFA försäkring med dem som undersökningen tagit fram (se Tabell 2, nästa sida). 

Detta kan dock ge en fingervisning över situationen för de ombordanställda i förhållande till de 

iland.  

3.4 Arbetsrelaterade olyckor till sjöss 

År 2008 publicerades ett examensarbete från Linnéuniversitetet med namnet “Arbetsrelaterade 

olyckor till sjöss”. Arbetet handlar generellt om vad rederierna har för förebyggande 

säkerhetsarbete för att förhindra arbetsrelaterade olyckor ombord. Undersökningen tar bland 

annat upp statistik från Statistiska centralbyrån som visar att det år 2006 gick två arbetsskadade 

sjömän på en arbetsskadad förvärvsarbetare iland, i förhållande till det totala antalet arbetare i 

varje grupp. Resultatet som presenteras i examensarbetet är att rederierna är väl medvetna om 

att olycksstatistiken är högre till sjöss än iland. Redarna vill lösa problemet genom att försöka öka 

och förbättra inrapporteringen av de olyckor och tillbud som sker. I examensarbetet presenteras 

även en mindre enkätundersökning som undersökte hur inrapporteringen ser ut i Sverige. De kom 

fram till att det troligen finns ett betydande mörkertal bland de rapporterade olyckorna och 

framförallt bland tillbuden. (Eklöf & Sandell, 2008) 
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3.5 Jämförd skaderisk ombord 

I denna uppsats inledning påpekas det att fokus ligger på arbetsområden där däckspersonal 

arbetar och att det saknas information om arbetskador som drabbar maskinpersonal. Tabellen 

nedan visar hur skaderisken är fördelad beroende på befattning. 

Tabell 2. Skaderisken i medeltal från år 2007 till och med år 2011. 

Skaderisk för ombordanställda 

 Befäl Manskap Befäl+manskap 

Däcksanställda 4,5 13,5 9,5 

Maskinanställda 8,3 23,4 14,4 

Siffrorna som visas i Tabell 2 är uträknade utifrån Transportstyrelsens “Sammanställning av 

rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt personolyckor i svenska handels- och fiskefartyg 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011.” (Se Bilaga 1 för uträkningsunderlag.) 

Totalt drabbas fler däcksanställda än maskinanställda av arbetsskador i Sverige. Per år drabbas i 

genomsnitt 56 däcksanställda och 35 maskinanställda av arbetsolyckor eller arbetssjukdomar med 

sjukfrånvaro. Genomsnittet är taget från åren 2007 till och med 2011. (Transportstyrelsen 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011) Tabell 2 visar dock att en maskinanställd löper 1,5 gånger större risk att 

drabbas av arbetskada jämfört med en däcksanställd, när hänsyn tas till hur många anställda som 

finns inom varje anställningskategori. Detta innebär att på numerärt lika antal anställda går det i 

genomsnitt 2 skadade däcksanställda på 3 skadade maskinanställda. Vidare är det nästan dubbelt 

så stor risk att drabbas av arbetsskada som maskinbefäl jämfört med däcksbefäl. Samma 

förhållande gäller för manskapen.  
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4 Metod 

“Forskning: process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat 

vetande.” (Nationalencyklopedin, 2013) Det är precis det som denna undersökning har som mål 

att göra: öka vetandet. Undersökningen sammanställer redan känd fakta, men den utreder och 

analyserar informationen på ett nytt sätt. Förhoppningsvis leder detta till en ökad och/eller 

djupare förståelse för ämnet. 

Enligt lag ska varje arbetsskada leda till en arbetsskadeanmälan. Anmälningarna samlas till data 

och statistik, ämnad för vidare bearbetning. Av denna anledning blev undersökningens metod en 

litteraturstudie, där litteraturen till största del bestod av tidigare insamlad statistik och data.  

4.1 Utförande  

Tidigt i undersökningen togs kontakt med INSJÖ. Efter tillgången av deras databas, och insikten om 

att informationen därifrån inte lämpar sig för statistikbearbetning, kontaktades 

Transportstyrelsen. Ifrån deras SOS fick undersökningen ta del av alla olycksrapporter som de fått 

in och som matchade denna undersöknings avgränsningar. Tjänstemän från Transportstyrelsen 

hjälpte oss med följande filtrering av olycksrapporterna i deras databas: 

Händelse:  Personskada/dödsfall/förgiftning.  

Typ av fartyg:  Svenska fartyg (passagerarfartyg, tankfartyg, torrlastfartyg och övriga fartyg). 

Gradering:  Allvarlig olycka, förlisning (totalhaveri), kondemnering och mindre allvarlig olycka. 

Dessa olycksrapporter stämde överrens med undersökningens önskemål, även om deras 

definitioner inte stämmer överrens med dem som undersökningen har (se avsnitt 

Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket, sidan 3). Efter sortering av olycksrapporterna blev det 

dock inte så många arbetsolyckor kvar som Transportstyrelsens statistik visar att det ska ha skett 

enligt “Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt personolyckor i svenska 

handels- och fiskefartyg 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.” Därför kontaktades Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan, för att kunna komma närmare en del av källan till Transportstyrelsens statistik. 

Efter undersökningens förfrågan sammanställde Arbetsmiljöverket därför en Excelfil. Det innehöll 
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alla anmälda personskador som drabbat ombordanställda på svenska fartyg. Dessa personskador 

ska ha rapporterats in till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Alla 

arbetsskaderapporter som redovisades i Arbetsmiljöverkets Excelfil söktes sedan hos 

Transportstyrelsen, men utan framgång. På grund av att detta, att Excelfilen som 

Arbetsmiljöverket sammanställde innehöll mer information och fler arbetsskador än någon annan 

källa, valdes därför den som bas till undersökningen. Excelfilen innehöll uppgifter om 

arbetsskadans natur samt uppgifter om den drabbades beräknade sjukfrånvaro. Det senare togs 

med för att kunna bedöma allvarlighetsgraden av arbetsskadan. Informationen i 

Arbetsmiljöverkets Excelfil sållades och sorterades efter angivna avgränsningar (se sidan 13). 

Arbetsskadeanmälningarna delades därefter in i olika kategorier beroende på vad som orsakade 

arbetsskadan. När kategoriseringen var svår att göra på grund av informationsbrist användes de 

rapporter som undersökningen fått från Transportstyrelsens SOS och de som fanns i INSJÖ som 

komplettering.  

Kontakt togs med liknande myndigheter (som Transportstyrelsen) i de andra Skandinaviska 

länderna; Danmark och Norge, inklusive Finland. Detta för att kunna utöka basen för 

undersökningens statistik. Förfrågningar skickades ut till ett tiotal personer och myndigheter om 

att få tillgång till respektive lands arbetsskaderapporter. Ingen av de tillfrågade länderna kom 

vidare i undersökningen. (Se Bortfall, sidan 15.) 

4.1.1 Skadepoäng och medelallvarlighet 

Efter kategoriseringen skulle undersökningen bedöma vilken kategori som gav de mest allvarliga 

konsekvenserna. Detta löstes genom att ge ett visst antal poäng, så kallade skadepoäng, till 

arbetskadan beroende på hur många dagars sjukfrånvaro den drabbade fick. 

 Dödsfall    = 125 skadepoäng 

 Sjukfrånvaro i mer än 14 dagar  = 50 skadepoäng 

 Sjukfrånvaro i 4 till 14 dagar  = 20 skadepoäng 

 Sjukfrånvaro i 1 till 3 dagar  = 8 skadepoäng 

Fördelningen av skadepoäng baseras på att undersökningen bedömde att en sjukfrånvaro på mer 

än 14 dagar är 2,5 gånger allvarligare än en sjukfrånvaro på 4 till 14 dagar. På samma sätt 
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bedömdes en sjukfrånvaro på 4 till 14 dagar som 2,5 gånger allvarligare än en sjukfrånvaro på 1 till 

3 dagar. Arbetssjukdomar utan sjukfrånvaro fick samma antal skadepoäng som en sjukfrånvaro på 

1 till 3 dagar. 

Skadepoängen användes på två olika sätt. Ett sätt var att alla skadepoäng summerades för 

respektive kategori. Detta gjorde det möjligt att se vilken kategori som har högst total 

sjukfrånvaro. Andra sättet var att skadepoängen adderades ihop och sedan dividerades med det 

antal arbetsskadeanmälningar som fanns inom varje kategori (se formeln nedan). Detta medförde 

möjlighet att jämföra de olika arbetsskadekategorierna oberoende på hur många gånger 

arbetsskadan inträffat. För varje enskild kategori eller grupp såg uträkningen ut såhär:  

                  
                

             
 

4.1.2 Jämförelse av yrkeskategorier 

För att kunna jämföra skaderisken med likande arbeten iland fastställdes först hur många 

arbetsskador som drabbar maskinanställda till sjöss. Antalet inrapporterade arbetsskador och 

antal anställda togs ifrån “Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt 

personolyckor i svenska handels- och fiskefartyg 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.” 

(Transportstyrelsen, 2012) Utifrån statistiken räknades en skaderisksiffra fram som motsvarade ett 

medeltal för de fem åren. Därefter valdes tre yrkeskategorier som undersökningen bedömde 

kunna jämföras med maskinanställda till sjöss. De drabbade var anställda inom el-, gas- och 

värmeverk, tillverkningsindustrin och vattenverk, reningsverk o.d. avfallsanläggningar. 

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik och Statistiska centralbyråns databas har precis samma 

uppdelning och namnger de olika yrkeskategorierna likadant och därför blev det även möjligt att 

samköra deras uppgifter med varandra. Ifrån Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik togs 

information om hur många inrapporterade arbetsskadeanmälningar (arbetsskador med 

sjukfrånvaro och arbetssjukdomar) som finns inom varje yrkeskategori. Ifrån Statistiska 

centralbyråns databas togs siffror om hur många som är anställda inom varje yrkeskategori. 

Därefter räknades en skaderisksiffra fram som motsvarade ett medeltal för fyra år. Varför det blev 

över fyra år och inte fem beror på att Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån bara hade 
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information att tillgå från år 2008 och framåt. Skaderisken i genomsnitt för maskinanställda till 

sjöss jämfördes sen med skaderisken i genomsnitt för de olika yrkeskategorierna. 

4.2 Etik 

För att få tillgång till INSJÖs databas gjorde Transportstyrelsen och Sveriges Redareförening en 

enskild bedömning om undersökningens karaktär och ett särskilt avtal om tystnadsplikt skrevs. 

Tystnadsplikten omfattar information som kan identifiera person, fartyg, rederi eller andra 

inblandade i en rapporterad händelse. Avtalet gäller mot alla utomstående parter. Inget avtal 

skrevs särskilt med Transportstyrelsen eller med Arbetsmiljöverket, men samma diskretion 

användes vid behandlingen av deras rapporter, i enlighet med Vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav. (Vetenskapsrådet, 2013) 

4.3 Källkritik 

De rapporter från Arbetsmiljöverket som granskades anses ha en hög trovärdighet eftersom de 

utfärdats och publicerats av en myndighet. Informationen från Transportstyrelsen och 

Försäkringskassan bedöms ha samma trovärdighet även de. De rapporter som kom från INSJÖ har 

inte utförts enligt samma höga praxis. De får ändå anses ha en hög trovärdighet eftersom 

databasen består av rapporter från rederiernas ISM-ansvariga. Då INSJÖ är en organisation som 

det rapporteras frivilligt till anses risken för att det förekommer osanning eller förvrängningar av 

rapporterna liten. 

4.4 Avgränsningar 

Undersökningens fokus ligger på de skador som det finns risk att drabbas av i arbetet som 

maskinpersonal. Vilket leder till att alla arbetsskador som drabbat maskinanställda, oavsett var på 

båten skadan inträffade, ska vara inkluderade i undersökningen. Dock är alla arbetsskador som 

skett i maskinrummet med i undersökningen. Anledningen till detta är att det även sker 

arbetsskador i maskinrummet som inte enbart drabbar maskinanställda, till exempel kan även 

däckspersonal och tillfälligt anställda som utför maskinarbete skadas. Valet att inkludera alla 

maskinrumsarbetsskador är baserat på att det är just i maskinrummet som maskinanställda har 
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sitt största arbetsområde. Därför är skaderiskerna som finns där av intresse, även om de har 

drabbat övrig personal. 

Om arbetsskadan sker på frivakten eller på fritiden utesluts den, om det inte utförts ett arbete 

även då. Skulle arbetsskadeanmälningen vara otydlig gällande var och under vilka omständigheter 

olyckan inträffade görs en enskild bedömning om rapporten ska ingå i undersökningen eller inte. 

Riktlinjerna för bedömningen ligger på hur troligt det är att arbetsskadan skett i maskinrummet 

och/eller på hur troligt det är att maskinpersonal utfört arbetet och sedermera råkat ut för skadan. 

Undersökningen har begränsat arbetsolyckorna som ingår till dem som ger allvarliga 

konsekvenser. Några arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, så kallade nollskador (Transportstyrelsen 

2012), undersöks därför inte. Begränsningen har gjorts eftersom rapporteringen är bristfällig vid 

nollskador och mindre allvarliga arbetsolyckor (Eklöf & Sandell, 2008), något som även Fredrik 

Hjorth konstaterar i sin licentiatavhandling. (Hjort, 2012) Då undersökningen frågade en före detta 

teknisk chef om vad han tror om inrapporteringen vid mindre allvarliga arbetsskador, resonerade 

han som följande: 

“Det är större anledning att rapportera in de allvarligare olyckorna och skadorna, då det är 

dem som man kanske får problem med i framtiden. Man vill ju liksom ha bevis på att 

olyckan skett ombord och inte hemma”.  

Detta uttalande, tillsammans med de två ovannämnda undersökningarna gör att 

undersökningens underlag blir mer ackurat om man utesluter mindre allvarliga 

arbetsskador. Eventuella mörkertal minimeras. Begränsningen görs även för att det är de 

allvarliga arbetsolyckorna som drabbar individerna värst och är därför av störst intresse 

för undersökningen. Alla arbetssjukdomar är dock med i undersökningen. Detta på grund 

av att även om personen i fråga inte får någon sjukfrånvaro, så drabbas personen ändå 

”allvarligt” då han eller hon ofta får leva med sin sjukdom eller på något sätt påverkas av 

den i resten av livet. Ett exempel är öronåkomman tinnitus.  

Figur 1 illustrerar de arbetsskador som är med i undersökningen, de är inringade i rött. 

Figuren förtydligar även sambanden mellan de olika skadebegreppen som 

undersökningen använder sig av. 
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Personskada Tillbud

Färdolycka Arbetsskada

Arbetsolycka

Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro

Arbetssjudom

Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro

1-3 dagar  4-14 dagar >14 dagar Dödsfall 1-3 dagar 4-14 dagar >14 dagar

 

Figur 1. Bilden förklarar sambanden mellan de olika skadebegreppen och det som är inringat i rött är de arbetsskador 
som är med i undersökningen. 

Ytterligare begränsas undersökningen till att enbart se till olyckor som inträffat ombord på svenska 

handelsfartyg. Olycksrapporterna som kommer ligga till grund för undersökning ska även ha 

publicerats under de senaste fem åren, det vid säga från år 2007 till och med år 2011.  

4.5 Selektion och bortfall 

Rapporterna behandlades med hjälp av avgränsningarna. Där det var tveksamt om rapporten 

skulle ingå tillämpades avgränsningarna så här:  

 Maskinanställda valdes bort om det i rapporten bevisades att det var fritidsarbete eller 

motsvarande. 

 Däcksanställda och de med oklar anställning valdes bort om det inte bevisades i rapporten 

att de utförde maskinarbete eller motsvarande.  

 

I vissa arbetsskadeanmälningar som drabbat maskinpersonal gick det inte att urskilja någon klar 

orsak till arbetsolyckan. De finns ändå med i statistiken eftersom de ger ett underlag till 
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felmarginal. Dessa arbetskador benämns som “Oklart”, totalt 12 stycken. Tre rapporter skapade 

kategorin “Övrigt”. De innehåller arbetskador som inte gick att placera in under någon kategori på 

grund av att arbetsskadans art var för komplicerad eller unik. 

Varken Danmark, Norge eller Finland kom med i undersökningen. Den danska databasen som 

undersökningen fick tillgång till var en “Near miss”-databas. Databasen var uppbyggd på samma 

sätt och var mycket lik INSJÖ och lämpade sig därför inte att bygga statistik på. Inget svar ficks vid 

ytterligare förfrågningar, varvid Danmark uteslöts från undersökningen. Ifrån Sjøfartsdirektoratet i 

Norge, deras motsvarighet till Svenska Transportstyrelsen, fick undersökningen tillgång till en 

databas som hade anpassats efter undersökningens önskemål och avgränsningar. Databasen hade 

dock inte tillräckligt med information om vad som orsakade själva arbetsskadan, vilket ledde till att 

ingen kategorisering av arbetsskadans orsak kunde göras. På grund av detta uteslöts Norge från 

undersökningen. Ingen ifrån Finland svarade på våra förfrågningar och därför uteslöts även de.  
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5 Resultat 

Arbetsmiljöverket sammanställde en Excelfil över alla arbetsskadeanmälningar som bland annat 

ligger till grund för den statistik Transportstyrelsen presenterar i “Sammanställning av 

rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt personolyckor i svenska handels- och fiskefartyg 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011.” I Excelfilen fanns det totalt 1990 anmälningar. Efter sållning och 

sortering återstod 198 anmälningar för vidare behandling. Undersökningens bearbetning av dessa 

198 arbetsskador presenteras i följande kapitel. 

5.1 Resultat för frågeställning 1 

Vilka är de vanligaste arbetsskadorna med allvarliga konsekvenser som drabbar maskinpersonal 

ombord på svenska fartyg? 

Arbetskadorna har delats in i kategorier beroende på vad som har orsakat arbetskadan. De 

arbetsskador som är av samma typ har placerats i samma kategori. Kategorierna av arbetsskador 

är utformade utifrån det material som har används. De har skapats för att ge en så precis indelning 

som möjligt. Det betyder att går det att urskilja något speciellt med arbetsskadan, så har en egen 

kategori skapats. Ett exempel är “Flyttbar stege” och ”Lejdare”. Dessa skulle rimligtvis hamna i 

samma kategori eftersom de kan anses vara jämbördiga, men i rapportmaterialet går det att i de 

allra flesta fall urskilja om det var en flyttbar stege eller inte. Därmed har undersökningen bildat 

två olika kategorier. Materialet har på så vis utnyttjats maximalt. För en förklaring av varje kategori 

se Bilaga 2.  
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5.1.1 Resultatdiagram för arbetsolyckor 

Tabell 3. Antal arbetsolyckor fördelat på arbetsolyckskategori, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

I Tabell 3 visas den kategoriuppdelning av de 165 rapporter som denna del av undersökningen är 

baserad på. Att kategorierna ”Övrigt” och ”Oklart” är placerade längt ner i tabellen beror på att de 

inte tillför något till undersökningens resultat, men de visar fördelningen av alla 165 rapporter.  
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Tabell 4. Total Skadepoäng summerat för respektive arbetsolyckskategori, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

I Tabell 4 har varje rapports skadepoäng adderats inom varje kategori, därmed visas den totala 

skadepoängen för respektive kategori. Den totala skadepoängen utgör en typ av mått på vilken 

kategori som totalt ger mest antal dagar med trolig sjukfrånvaro. 
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Tabell 5. Medelallvarligheten för respektive kategori på arbetsolyckskategorier med fler än två rapporter och utan 
kategorierna ”Oklart” och ”Övrigt”, för perioden 2007-2011(5 år). 

 

Vissa utav kategorierna i Tabell 3 och Tabell 4 har väldigt få rapporter. Sju kategorier har två 

rapporter eller mindre. Dessa har i Tabell 5 exkluderats. Detta har gjorts eftersom en arbetsolycka 

som inträffar mindre än tre gånger på en femårsperiod inte kan anses vara vanlig. De har även 

exkluderats på grund av att om det är så pass få olyckor som sker inom en enskild kategori, räcker 

det med att det inträffat en enda olycka som lett till mer än 14 dagars sjukfrånvaro för att de ska 

placeras högt upp i tabellen. I Bilaga 4 finns Tabell C som har alla kategorier redovisade. I den 

tabellen kan bland annat utläsas att kategorin ”Trampa på vasst föremål” hamnar överst, men det 

är enbart en rapport inom den kategorin. Även kategorin ”Övrigt” och ”Oklart” har exkluderats i 

Tabell 5. Ingen av dessa sju bortagna kategorier, plus ”Övrigt” och ”Oklart”, innehöll något 

dödsfall. 
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1. Brännskada 8. Halka/Snubbla/Trilla 15. Roterande maskiner 
2. Bära 9. Handverktyg motordrivet 16. Skärning/Klämning 
3. Dörr 10. Handverktygshantering 17. Tappat föremål 
4. El 11. Kemi 18. Travers 
5. Fall 12. Lejdare 19. Ventil-brännskada 
6. Fallande föremål 13. Lucka  
7. Flyttbar stege 14. Motordrivet verktyg stationärt  

Figur 2. Medelallvarligheten för arbetsolyckorna i förhållande till hur ofta det händer, för perioden 2007-2011 (5 år). 

I Figur 2 redovisas medelallvarligheten i förhållande till antalet arbetsolyckor. Avståndet från 

respektive punkt till origo utgör ett mått på hur allvarlig varje kategori av arbetsolycka är, satt i 

förhållande till hur ofta arbetsolyckan inträffar.  
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5.1.2 Resultatdiagram för arbetssjukdomar 

Arbetssjukdomarna har bearbetats på samma sätt som arbetsolyckorna, med undantag från att 

inga fall har exkluderats i de två senare resultatdiagrammen; skadepoäng och medelallvarlighet. 

Detta på grund av att antalet arbetssjukdomar som anmälts under perioden 2007-2011 är så få. En 

exkludering hade lett till att endast 2 kategorier utav 12 hade vart kvar, vilket hade gett en 

onyanserad och skev bild av verkligheten.  

Tabell 6. Antal arbetssjukdomar fördelat på arbetssjukdomskategorier, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

Tabell 6 visar fördelningen över de 33 anmälningar av arbetssjukdomar som framtogs från 

Arbetsmiljöverkets Excelfil. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Oklart

Avgaser

Avloppsvatten

Hydraulolja

Kläder - handskar (krom)

Sjövattenfilterbyte

Stress

Svetsrök (aluminium)

Asbetsdamm

Maskiner/Verktyg

Tunga lyft/Arbetsställningar

Buller

Antal Arbetssjukdomar 



23 
 

Tabell 7. Total Skadepoäng summerat för respektive arbetssjukdomskategori, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

Tabell 8. Medelallvarligheten för alla arbetssjukdomskategorier, för perioden 2007-2011 (5 år). 
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5.2 Resultat för frågeställning 2 

Finns det några gemensamma bakomliggande orsaker till arbetsskadorna? 

Tabellerna i detta avsnitt är avsedda att visa vilka gemensamma nämnare arbetsolyckorna har. Där 

det är möjligt har därför hopslagningar av kategorier till grupper gjorts. I följande tabeller har de 

kategorier med två eller mindre rapporter, samt ”Övrigt” och ”Oklart” exkluderats, precis som i 

Tabell 5. Vad gäller arbetssjukdomar har inget försök till hopslagning utförts. Definitioner och 

motivering av de grupper som skapats finns i Bilaga 3. 

5.2.1 Resultatdiagram för hopslagna kategorier 

Tabell 9. Antal arbetsolyckor fördelat på hopslagna kategorier till grupper, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

Vid jämförelse av Tabell 9 med Tabell 3, går det att urskilja att gruppen ”Verktyg” totalt står för 

flest arbetsolyckor. Det lägsta antalet rapporter har de tre kategorier (”Fallande föremål”, 

”Roterande maskiner” och ”El”) som inte har slagits ihop med någon annan kategori.  
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Tabell 10. Total Skadepoäng summerat för hopslagna kategorier till grupper, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

Tabell 10 visar att ”Verktyg” i ett större sammanhang står för flest antal dagar trolig sjukfrånvaro, 

till skillnad från Tabell 4 där ”Halka/Snubbla/Trilla” står för mest antal dagar trolig sjukfrånvaro. 

Tabell 11. Medelallvarligheten på alla arbetsolyckskategorier sorterat i grupp, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

Tabell 11 visar vilken grupp som har högst allvarlighet i snitt. ”Verktyg” som ligger överst i Tabell 

10 hamnar näst längst ned i denna typ av jämförelse. 
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5.3 Resultat för frågeställning 3 

Hur ser risken ut för maskinanställda till sjöss att drabbas av arbetsskador jämfört med anställda 

som har liknande arbeten iland? 

Tabell 12. Antal arbetsskadade maskinanställda, från år 2007 till och med år 2011, samt skaderisken för arbetsskada för 
varje år. 

Arbetsskador som drabbat maskinanställda till sjöss 

Årtal 

Antal 

2007 2008 2009 2010 2011 

Anmälda arbetsskador 41 30 46 21 37 

Anställda i kategorin  2438 2452 2485 2477 2296 

Skaderisk (antal fall per 1000 anställda) 16,82 12,82 17,77 8,72 16,11 

Över en femårsperiod blir skaderisken i genomsnitt 14,41 per år. 

Tabell 13. Antal arbetsskadade som är anställda iland inom kategorin el-, gas- och värmeverk, från år 2008 till och med 
år 2011, samt risken för arbetsskada för varje år. 

Arbetsskador som drabbat anställda iland 

inom kategorin el-, gas- och värmeverk 

Årtal 

Antal 

2008 2009 2010 2011 

Anmälda arbetsskador 95 112 105 112 

Anställda i kategorin 27013 27474 26800 27301 

Skaderisk (antal fall per 1000 anställda) 3,51 4,08 3,92 4,10 

Över en fyraårsperiod blir skaderisken i genomsnitt 3,90 per år. 
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Tabell 14. Antal arbetsskadade som är anställda iland inom kategorin tillverkningsindustri, från år 2008 till och med år 
2011, samt risken för arbetsskada för varje år. 

Arbetsskador som drabbat anställda iland 

inom kategorin tillverkningsindustrin 

Årtal 

Antal 

2008 2009 2010 2011 

Anmälda arbetsskador 8 918 6 655 7 144 7 266 

Anställda i kategorin 658 767 581 104 557 908 572 731 

Skaderisk (antal fall per 1000 anställda) 13,54 11,45 12,80 12,69 

Över en fyraårsperiod blir skaderisken i genomsnitt 12,62 per år. 

Tabell 15. Antal arbetsskadade som är anställda iland inom kategorin vattenverk, reningsverk o.d. avfallsanläggningar, 
från år 2008 till och med år 2011, samt risken för arbetsskada för varje år. 

Arbetsskador som drabbat anställda iland 

inom kategorin vattenverk, reningsverk o.d. avfallsanläggningar 

Årtal 

Antal 

2008 2009 2010 2011 

Anmälda arbetsskador 237 247 254 272 

Anställda i kategorin 13257 13907 14418 14970 

Skaderisk (antal fall per 1000 anställda) 17,88 17,76 17,62 18,16 

Över en fyraårsperiod blir skaderisken i genomsnitt 17,86 per år. 

 

  



28 
 

Tabell 16. Risk att drabbas av arbetsskada beroende på yrkeskategori. 

Risk att drabbas av arbetsskada beroende på yrkeskategori 

Yrkeskategori 
Total skaderisk  

(antal fall per 1000 anställda) 

Anställda inom kategorin vattenverk, 

reningsverk o.d. avfallsanläggningar 
17,86 

Maskinanställda till sjöss 14,41 

Anställda inom kategorin 

tillverkningsindustrin 
12,62 

Anställda inom kategorin 

el-, gas- och värmeverk 
3,90 

Skaderiskerna i Tabell 16 är uträknad från år 2008 till och med år 2011 för alla yrkeskategorier, 

förutom för maskinpersonal till sjöss, då skaderisken är uträknat från år 2007 till och med år 2011.  

6 Resultatdiskussion 

Under detta kapitel knyts syftet och resultatet ihop. Här diskuteras och analyseras även resultaten. 

6.1 Resultatdiskussion för frågeställning 1 

Vilka är de vanligaste arbetsskadorna med allvarliga konsekvenser som drabbar marin 

maskinpersonal ombord på svenska fartyg? 

Resultatet är uppdelat i tre delar. Första delen svarar på frågan berörande arbetsolyckor och den 

andra delen berörande arbetssjukdomar. Den sista delen diskuterar gemensamma nämnare för 

både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. 
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6.1.1 Arbetsolyckor 

För att besvara frågan används både Tabell 4 och Tabell 5, eftersom de visar resultatet på olika 

sätt. Den sistnämnda tabellen ger ett värde på medelallvarligheten. I klartext betyder 

medelallvarlighet hur allvarlig den genomsnittliga arbetsolyckan är inom den kategorin. Detta 

värde bör samläsas med den totala skadepoäng (Tabell 4) som kategorin har fått, eftersom 

medelallvarligheten inte tar hänsyn till hur många gånger arbetsolyckan inträffat. Ett försök att 

presentera dessa värden tillsammans har gjorts i Figur 2. Den visar förhållandet mellan 

medelallvarligheten och antalet inträffade arbetsolyckor. Figuren ska tolkas som att det är den 

kategori som har störst avstånd från origo som är den olyckskategori som besvarar frågeställning 1 

bäst. Figur 2 har dessvärre ett problem; avståndet till origo varierar beroende på graderingen av 

axlarna. På grund av detta går det inte att läsa av direkt i figuren vilken av kategorierna som är 

svaret på frågan.  

De kategorier som hamnar förvånansvärt nära origo är “Kemi” och “Brännskador”. Nära origo 

innebär att arbetsolyckorna har lägre medelallvarlighet och är mindre vanliga. Detta ses också på 

att kategorierna hamnar förvånansvärt långt ner i Tabell 5. En förklaring till detta skulle kunna 

vara en vidareutveckling av det resonemang som en före detta teknisk chef förde. (Citatet hittas 

under avsnitt 4.4 Avgränsningar.) Han uttryckte att man oftare anmäler allvarligare olyckor, 

eftersom man vill ha bevis på att olyckan hänt ombord om det blir följdproblem. Vi tror att detta 

även gäller de skador som inte upplevs allvarliga, men där den drabbade inte vet med säkerhet att 

han/hon inte kommer få några problem i framtiden på grund av arbetsskadan. Vidare kan 

uppfattningen vara att olyckor inom kategorierna ”Kemi” och ”Brännskador” ofta ger någon form 

av bestående inverkan på personen, och därför skickas den drabbade snarast till läkare för 

undersökning. Detta leder till att personen får sjukfrånvaro, men det leder nödvändigtvis inte till 

att personen får stor nedsatt arbetsförmåga och längre sjukskrivning. Hypotetiskt exempel: 

 En person får varmt kylvatten på armen och skickas iland i nästa hamn. Han får där en 

salva som han ska smörja in armen med, men kan annars börja arbeta direkt efteråt. 

Arbetsskadan hamnar förmodligen i kategorin med 1-3 dagars sjukskrivning. 
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Det motsatta gäller kategorin “Halka/Snubbla/Trilla”. Här är uppfattningen att man ofta har bra 

koll på vilka följdproblemen kan tänkas vara. Därför anmäls inte arbetsskadan och man väntar med 

att uppsöka läkare. Hypotetiskt exempel: 

 En person ramlar och stukar foten. Istället för att direkt anmäla och besöka en läkare och 

kanske bli sjukskriven, har man istället tålamod och väntar innan man tar beslut om läkare 

och anmälan. Vidare händer inget och personen haltar i någon/några dagar, sedan glöms 

händelsen bort. 

Detta tyder på att det skulle kunna finnas fler olyckor i kategorin “Halka/Snubbla/Trilla” med 

mindre allvarlighet än det som finns inrapporterat. 

Sammanfattningsvis borde svaret på frågan kunna besvaras med Figur 2. Enligt den, om man ska 

utse en enskild kategori, är arbetsolyckskategorin “Bära” eller “Halka/Snubbla/Trilla” den kategori 

som är den vanligaste olyckan med allvarliga konsekvenser. Förhållandet mellan hur ofta olyckan 

händer och medelallvarligheten är i dessa kategorier hög. 

6.1.2 Arbetssjukdomar 

Resultatet för arbetssjukdomar presenteras i Tabell 6, 7 och 8. Att utläsa någon klart resultat av 

dessa tabeller är svårt eftersom antalet anmälda arbetssjukdomar över den femårsperiod 

undersökningen valde är få, enbart 33 stycken. Tabellerna kan ändå tolkas som att det är kategorin 

“Tunga lyft/arbetsställningar “ som är den arbetssjukdom som är vanligast och som ger allvarliga 

konsekvenser. Kategorin har en hög medelallvarlighet. Vidare analyseras att kategorin “Buller” 

ligger i topp vad gäller antal anmälningar och är därmed vanligast, men att arbetssjukdomen leder 

till en relativt låg medelallvarlighet. Detta beror troligtvis på att den hörselnedsättning som en 

bullerskada leder till, inte nödvändigtvis påverkar arbetsförmågan på sådant sätt att personen 

ifråga får lång sjukfrånvaro. Vad som sticker ut är att kategorierna ”Avloppsvatten” och ”Avgaser” 

är de arbetssjukdomar som leder till högst medelallvarlighet. Dessa arbetssjukdomar har enbart 

skett en enda gång på en femårsperiod. Därför kan de inte anses vanliga och passar inte in som 

svar på undersökningens första frågeställning. 
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6.1.3 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 

Den arbetssjukdom som är vanligast och som ger allvarliga konsekvenser är kategorin “Tunga 

lyft/arbetsställningar “. Denna kategori påminner mycket om den kategori av arbetsolycka som 

benämns ”Bära”. Den kategorin är vanlig och ger allvarliga konsekvenser. Detta tyder på att 

“Tunga lyft/arbetsställningar” och “Bära” är det arbetsområde som det bör läggas mest resurser 

på inledningsvis, för att minska skaderisken för maskinpersonal till sjöss. Sambandet tyder på att 

verkligheten liknar den som uppsatsen förklarar i inledningen, samma som Sundgren (2012) 

skriver om i sin artikel, det vid säga att: Förr kunde man hjälpas åt bättre, men i och med att 

dagens besättningar bara blir mindre och mindre blir problemen även vanligare.  

Samma arbetsuppgifter verkar skapa liknande arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Detta kan tyda 

på att anställda inte inser sina begränsningar, till exempel att de inte har tid eller möjlighet att 

vänta för att få hjälp med att bära eller rigga taljor.  

6.2 Resultatdiskussion för frågeställning 2 

Finns det några gemensamma bakomliggande orsaker till arbetsskadorna? 

För att se om det finns någon/några gemensamma bakomliggande orsaker till arbetsskadorna har 

undersökningen slagit ihop vissa kategorier och bildat grupper. Detta ger möjlighet att få en mer 

generell bild av vilken typ av arbete som orsakar arbetsolyckorna. Det var inte möjligt att skapa 

samma underlag för tabeller över arbetssjukdomarna. Därför gäller kommande för arbetsolyckor. 

Tabell 9 och Tabell 10 visar att den grupp som hamnar högt i skadepoäng och antal rapporter är 

verktygsrelaterade olyckor. Att det inte framkommit i de andra tabellerna är för att de var 

uppdelade i tre relativt stora kategorier med ganska många rapporter i varje, som hopslaget blir en 

stor grupp. I Tabell 11 ligger verktygsrelaterade arbetsolyckorna lågt i medelallvarlighet. Det kan 

tyda på att vi är bra på att anmäla sådana skador eller att de ofta händer och utan lång 

sjukfrånvaro. 

Gruppen “Dörr, Lucka, Skärning/Klämning” ligget högt upp i Tabell 11. Detta tyder på att det är 

viktigt med ökat säkerhetstänkande vid utförandet av alla typer av öppnings- och 
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stängningsanordningar samt se över den fysiska miljön i maskinrummen och se till att det inte 

finns saker att göra sig illa på. 

Tabell 11 visar gruppen “Bära, Travers, Tappat föremål” överst. Det är den grupp med högst 

medelallvarlighet. Återigen är “Bära” inblandad i de arbetsskador med högst medelallvarlighet. 

Totalt sett skulle man kunna säga att kategorierna “Bära, Travers, Tappat föremål och Tunga 

lyft/arbetsställningar” är de arbetsskador som har relativt hög allvarlighet, vid en jämförelse med 

andra arbetsområden. Detta tyder på att de gemensamma nämnarna är förflyttning, bärning eller 

transport.  

6.3 Resultatdiskussion för frågeställning 3 

Hur ser risken ut för maskinanställda till sjöss att drabbas av arbetsskador jämfört med anställda 

som har liknande arbeten iland? 

Undersökningens resultat visar att maskinanställda ligger ganska illa till i olycksstatistiken. Av de 

tre andra yrkeskategorier undersökningen jämfört med är maskinanställda den yrkeskategori som 

har näst högst skaderisk. De som drabbas mest av arbetsskador är anställda inom vattenverk, 

reningsverk o.d. avfallsanläggningar (se Tabell 16).  

När skaderisken för de olika yrkeskategorierna iland räknades ut fanns inte information från år 

2007 att tillgå. Detta leder till att den genomsnittliga skaderisken kan ha blivit inkorrekt för dessa 

yrkeskategorier. Skaderisken för de övriga åren (2008, 2009, 2010 och 2011) avvek inte något 

märkbart ifrån varandra, för någon av yrkeskategorierna, därför antas de eventuella felen vara 

små. Det finns även anledning till diskussion vad gäller den totala skaderisksiffran för 

maskinanställda till sjöss. År 2010 var skaderisken betydligt mycket lägre än för de övriga åren. Vad 

detta kan bero på är oklart. Likväl drar det ner den totala skaderisken för de fem åren med 1,5 (fall 

per tusen). Skaderisken blir därmed 15,9 om år 2010 utesluts från uträkningen. I och med att alla 

yrkeskategorier inte hade statistik från år 2007, räknades även skaderisken ut för maskinanställda 

till sjöss utan detta år. Skaderisken är 13,8 för åren 2008 till 2011. Här utläses tydligare 2010 års 

inverkan på uträkningen. Det spelar ingen roll vilken av dessa räknemetoder som används, 

maskinanställda till sjöss hamnar på den placering den kom på i Tabell 16, det vill säga näst högst 

skaderisk. 
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Den yrkeskategori som många utbildade fartygsmaskinister söker sig till, om de inte vill gå till sjöss 

eller efter sin tid till havs, kan tänkas vara el-, gas- och värmeverk. Det intressanta är att denna 

yrkeskategori har lägst skaderisk av alla jämförda. Det är knappt en fjärdedel så stor risk att 

drabbas av en arbetsskada inom denna yrkeskategori, om man jämför med maskinanställda till 

sjöss. Det är även denna yrkeskategori som undersökningen bedömer ligga närmast de 

arbetsuppgifter som en maskinanställd till sjöss har. Detta visar på hur farligt det är att jobba i ett 

maskinrum till sjöss.  

Något som även bör beaktas är de speciella sjukvårdsförhållanden som finns ombord. Att få snabb 

vård i form av första hjälpen eller dylikt finns, men däremot att få professionell läkarvård tar ofta 

en längre tid jämfört med om en anställd iland drabbas. Möjligen leder detta till att de 

arbetsskador som sker till sjöss får större konsekvenser.  

7 Slutsats 

Denna undersökning visar skaderiskerna med att arbeta som marin maskinpersonal till sjöss. Detta 

har åstadkommits främst genom att analysera information från Transportstyrelsen och 

Arbetsmiljöverket. Utifrån det framtagna materialet har vi på olika sätt analyserat, och redovisat 

med tabeller och en figur, vilka som är de vanligaste arbetsskadorna med allvarliga konsekvenser. 

Resultatet är redovisat under egen-utformade kategorier. Kategorierna utgör en samling av 

arbetsskador som liknar varandra eller har samma bidragande orsaker. 

Undersökningen innefattar även en jämförelse av skaderisken med liknande arbeten iland. Detta 

gjordes med hjälp av information från Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån. 

Informationen bearbetades och jämfördes sedan med en motsvarande skaderisk för 

maskinanställda till sjöss, uträknad med hjälp av Transportstyrelsens statistik. 

Det resultat som undersökningen kom fram till är att de vanligaste arbetsskadorna med allvarliga 

konsekvenser är kategorierna “Bära”/ “Tunga lyft/arbetsställningar” och “Halka/Snubbla/Trilla”. 

Det är dessa kategorier som orsakar maskinpersonal de arbetsskador som har hög 

medelallvarlighet jämfört med hur ofta de inträffar. 
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För att undersöka om det finns några gemensamma bakomliggande orsaker gjordes en 

sammanslagning av de kategorier där den drabbade utförde liknande moment som ledde till att 

olyckan inträffade. Sammanslagning gjordes även i de kategorier där liknande åtgärder finns för 

att förhindra arbetsskadan. Med denna metod kom vi fram till att de arbetsuppgifter som är 

besläktade med någon typ av förflyttning av föremål är den största bakomliggande orsaken till 

arbetsskador. Detta på grund av att arbetsolycksgruppen “Bära, Travers, Tappat föremål” och 

arbetssjukdomskategorin “Tunga lyft/ arbetsställningar” har högst medelallvarlighet. 

När det gäller jämförelsen av skaderisken med att arbeta som marin maskinpersonal, jämfört med 

att arbeta med liknande arbeten iland, visar undersökningen att maskinanställda har en hög risk 

att drabbas av arbetsskada. Det är bara Arbetsmiljöverkets yrkeskategori vattenverk, reningsverk 

o.d. avfallsanläggningar som har en högre skaderisk. Den yrkeskategori som undersökningen 

bedömer ha arbetsuppgifter som mest liknar de en maskinanställd till sjöss har, el-, gas- och 

värmeverk, har en skaderisk som är fyra gånger mindre än den som maskinanställda till sjöss har. 

Detta visar hur mycket mera riskfyllt ett arbete på sjön kan vara. 

8 Metoddiskussion 

Efter genomförandet av undersökningen har för- och nackdelar med undersökningens metod dykt 

upp. Dessa brister samt förslag till förbättring diskuteras under detta kapitel. 

8.1 Metoddiskussion för frågeställning 1 och 2 

Som bas för undersökningens två första frågeställningar valdes den Excelfil som erhölls från 

Arbetsmiljöverket. Denna Excelfil var ursprungligen enbart tänkt till att bedöma 

allvarlighetsgraden, eftersom den innehöll information om hur många dagar trolig sjukfrånvaro 

den drabbade fick. Excelfilen visade sig dock innehålla så pass mycket information att det även 

kunde utläsas vad som orsakade själva olyckan. Excelfilens information var tillräcklig i de flesta fall, 

men inte vid alla. Vissa arbetsskador var svåra att kategorisera på grund av att det inte gick att 

förstå vad som hade hänt. Ibland stod det till och med “Övrigt/Oklart” i deras beskrivning. Ännu 

svårare blev det om ingen vidare information från Transportstyrelsens SOS eller INSJÖ gavs. Vid 
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dessa arbetsskador hade det vart bättre att få läsa arbetsskaderapporten, och inte bara 

Arbetsmiljöverkets tolkning om vad som hände. Det bästa hade varit om vi själva fick tolka 

händelseförloppet för alla arbetsskador, istället för att göra en tolkning av det som någon annan 

redan har tolkat. Detta hade troligen minskat bortfallet och minskat risken för felkategorisering. 

Antalet feltolkningar bedöms ändå ha varit liten eftersom då det inte gick att bedöma olyckans art 

hamnade den ändå under kategorin “Oklart”. Något försök att göra tolkningar genom att gissa 

gjordes inte. 

Arbetsmiljöverkets hade uppgifter om ”Trolig frånvaro”, som de kallar det i Excelfilen. Det är alltså 

inte det faktiska antalet dagar som personen i fråga fick sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket hade 

graderat arbetsskadorna med trolig sjukfrånvaro i fyra kategorier. Undersökningen anpassade sig 

efter dessa kategorier, vilket bland annat medförde att det blev ett långt hopp mellan den grad av 

allvarlighet som undersökningen kallar “Sjukfrånvaro i mer än 14 dagar” och den som kallas 

“Dödsfall”. Detta betyder att en person som till exempel fått en uppskattad sjukfrånvaro på en 

månad graderas lika högt som en person som blir sjukskriven i resten av sitt arbetsamma liv. 

Skillnaden är så stor att jämförelsen nästan är absurd. Dock är det på detta sätt denna 

undersökning har gått till väga. Om undersökningen hade fått tillgång till det faktiska antalet dagar 

sjukfrånvaro den drabbade fick, hade resultatet kanske blivit något annat. Det hade bland annat 

lett till att undersökningen inte hade behövt ge ett visst antal skadepoäng för varje olycka, utan att 

det hade räckt med det antal dagar sjukfrånvaro den drabbade fick.  

Att jämföra allvarlighetsgraden med antalet dagar sjukfrånvaro kan också diskuteras, då det är 

något vi själva utvecklat. En arbetsskada som leder till lång sjukfrånvaro behöver egentligen inte 

uppfattas som ”allvarlig” för den enskilde. En annan metod att jämföra allvarligheten på 

arbetsskadan skulle kunna vara med hjälp av uppgifter om ersatt försäkringsbelopp från 

försäkringskassan. Det vill säga det försäkringsbelopp som betalats ut till den drabbade för sveda 

och verk eller till anhöriga, inte för eventuella skador på material, maskiner eller. Bristen med 

denna metod är att olika personer är försäkrade på olika sätt och kan därför få olika mycket 

pengar för samma typ av skada.  

Metoden med skadepoäng och medelallvarlighet har vi även den utvecklat själva. Detta leder till 

att eventuella bearbetningsfel kan ha uppkommit, det vid säga att ”…datamaterialet har 

bearbetats på ett sådant sätt att man drar fel slutsatser av det” (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 
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2006, s. 175). Att vi själva utvecklade den metod som användes för att presentera och ta fram 

resultatet, var för att inga andra metoder tycktes stämma in på undersökningens sätt att titta på 

problemet.  

Tanken från början var att inkludera Danmark, Norge och Finland i undersökningen. Dessa länder 

hade bidragit till ett större urval, vilket hade lett till en bättre kvalité. 

Fallstudier och enkätundersökning kunde varit ett alternativ till att kategorisera 

arbetsskaderapporter, men det skulle förmodligen inte ge samma innehållsrika svar. Det finns 

däremot ett intressant alternativ till att få fram det som första delen av undersökningens syfte vill 

ta reda på. Genom att intervjua personer som arbetat i maskin länge och fråga dem om deras 

upplevelser om var i maskinrummet de upplever och har upplevt risker, olyckor och tillbud, hade 

en mer subjektiv bedömning kunna framtagits. Det hade kunnat ge mer “hands-on” tips om 

specifika situationer och arbetsmoment, som maskinpersonal bör vara försiktig med.  

8.2 Metoddiskussion för frågeställning 3 

För frågeställning tre jämfördes siffror mellan Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån och 

Transportstyrelsen. Statistik om antal arbetsskador som anställda drabbas av iland går att finna 

hos både AFA försäkring och Arbetsmiljöverket. Att informationen ifrån AFA försäkring inte 

användes i undersökningen beror på att de inte har samma definition av allvarlig arbetsskada som 

undersökningen har, samt att de troligen inte har statistik ifrån landets samtliga sjömän. Statistik 

om antalet arbetsskador som anställda drabbas av till sjöss går att finna hos både 

Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen. Att Transportstyrelsens statistik valdes som källa beror 

på att deras siffror bedömdes som mer korrekta, eftersom de har en mer specifik överblick över 

sjömän och deras situation.  

De yrkeskategorier som undersökningen valde att jämföra med är sådana som en utbildad 

fartygsingenjör kan tänkas arbeta inom, enligt vår bedömning. Vilka yrken och befattningar som 

ingår inom varje kategori är oklart. Om exempelvis städare, vaktmästare eller vakter ingår inom 

dessa yrkeskategoriers arbetsområde har vi ingen kännedom om. Huruvida en städare, 

vaktmästare eller vakt drabbas mer sällan eller oftare av en arbetsskada är oklart även det. På 
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grund av detta går det inte heller att bedöma om risken för arbetsskada skulle höjts eller sänkts 

om dessa yrken hade varit med/uteslutits från yrkeskategorierna. 

9 Förslag till vidare studier 

 Finns det något sätt att utveckla och förenkla rapporteringen av arbetsskador så att en 

mer lättolkad information kan ges för dem som vill använda rapporterna för att undersöka 

ett problem eller fenomen (liknande det denna undersökning gjorde)? 

 Hur ska hela rapporteringssammarbetet mellan Transportstyrelsen, INSJÖ, 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan optimeras för att på bästa sätt kunna bidra till 

utvecklingen av säkerheten? 

 Hur kommer det sig att risken för att drabbas av en arbetsolycka (med sjukfrånvaro) är 

större för maskinpersonal än för däckspersonal? Sker det fler olyckor eller är de bättre på 

att rapportera in sina olyckor? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Uträkning av skaderisk för marin maskinpersonal 

Arbetsskadornas fördelning från år 2007 till och med år 2011. 

Tabell A. Uträkning av att drabbas av arbetsskada för däcksbefattningar. 

 

 

Årtal 

Däcksbefäl Däcksmanskap Skaderisk 

 

Antal 

Anmälda 

arbetsskador 

 

Antal 

Anmälda 

arbetsskador 

 

Befäl 

 

Manskap 

Total 

skaderisk 

(bef.+man.) 

2007 2531 19 3683 47 7,51 12,76 10,62 

2008 2545 11 3704 33 4,32 8,91 7,04 

2009 2691 11 3280 61 4,09 18,60 12,06 

2010 2553 4 2845 38 1,57 13,36 7,78 

2011 2697 14 2700 40 5,19 14,81 10,01 

Total 13017 59 16212 219 4,53 13,51 9,51 

 

Tabell B. Uträkning av att drabbas av arbetsskada för maskinbefattningar. 

 

 

Årtal 

Maskinbefäl Maskinmanskap Skaderisk 

 

Antal 

Anmälda 

arbetsolyckor + 

arbetssjukdomar 

 

Antal 

Anmälda 

arbetsolyckor + 

arbetssjukdomar 

 

Befäl 

 

Manskap 

Total 

skaderisk 

(bef.+man.) 

2007 1 389 9+5 1 049 24+3 10,07 25,74 16,82 

2008 1 397 12+1 1 055 15+2 9,31 16,11 12,23 

2009 1 533 9+6 952 28+3 9,78 32,56 17,77 

2010 1 456 4+3 1 021 14+0 4,81 13,71 8,72 

2011 1 457 9+2 839 22+4 7,55 30,99 16,11 

Total 7232 43+17 4 916 103+12 8,30 23,39 14,41 
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Bilaga 2. Kategoriindelning 

Arbetsolyckor: 

Brännskada Det som orsakar brännskadan kan vara tjockolja, kylvatten eller 

liknande. Den drabbade kan själv ha ”orsakat” olyckan genom 

att öppna något trycksatt eller så kan olyckan ha skett på grund 

av någon annan/något annat, till exempel ett plötsligt läckage. 

(Brännskador av just ventiler är exkluderade.) 

Bära Olyckan har skett vid lyft av något slag. Även flytta på saker, 

putta eller liknande ingår. Exempelvis skadas ryggen på den 

drabbade. 

Dörr En dörr har varit inblandad i olyckan. Det är ingen skillnad på till 

exempel VT-dörr eller ”vanlig” dörr. Typiska skador är att man 

klämmer sig eller slår i någon kroppsdel. 

El Innefattar de olyckor där någon på något sätt fått ström i sig. 

Fall En person har ramlat till en lägre nivå, till exempel genom ett 

hål i en durkplåt. 

Fallande föremål Personen får ett föremål fallande på sig. Kan vara både mycket 

små (som till exempel grus) eller stora föremål. Det kan vara 

någon tredje person som tappar föremålet eller sådant som 

rasar. 

Flyttbar stege En stege har orsakat eller varit inblandad i olyckan. Om stegen 

är fastmonterad hamnar den i kategorin ”lejdare”. 

Fordon En person blir påkörd eller gör sig illa på ett stillastående 

fordon. Exempel på fordon är bilar, trailers, släp och husbil. 

Halka/Snubbla/Trilla Den drabbade har halkat på halt underlag, snubblat över något 

eller trillat på samma nivå. Även olyckor där dåligt väder kan ha 
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bidragit till olyckan är med i denna kategori, som till exempel 

halkning. 

Handverktyg motordrivet Handverktyg som på något sätt är motordrivna och inte 

stationärt installerade, exempelvis skruvdragare. 

Handverktygshantering Här ingår alla handverktyg som enbart använder handkraft. Det 

är både skador som själva verktyget har orsakat och olyckor där 

användandet av verktyget är det som lett till olyckan. 

Hissarbete Olyckor som skett under reparation av hissar. Här ingår inte 

vanlig hissåkning. 

Motordrivet verktyg stationärt Motordrivna verktygsmaskiner som är stationärt installerade, 

till exempel en bänkslipmaskin. 

Kemi Personen får farliga ämnen på sig, till exempel i ögonen eller på 

huden. Skador som lett till frätskador. Här ingår inte sådant 

som även orsakade en brännskada. 

Krocka med person Arbetskamrater stöter ihop oavsiktligt och orsakar skada på 

någon av dem. 

Lejdare Någon ramlar eller på annat sätt skadar sig i en lejdare eller 

trappa. Lejdaren är, till skillnad från ”Flyttbar stege”, 

fastmonterad. 

Lucka En lucka har varit inblandad i olyckan, personen har till exempel 

klämt sig eller fått den i huvudet. 

Roterande maskiner Olyckan skedde på grund av en roterande maskin, till exempel 

genom en fläkt eller en kompressor. 

Skärning/Klämning Här ingår sådant som inte passar in i någon annan kategori, 

som har lett till att man skurit eller klämt sig på något, till 

exempel vassa kanter på en plåtskiva eller liknande. 
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Slå i huvudet Inget speciellt har orsakat att personen skadat sig och inget mer 

än personen har varit i rörelse samt att huvudet blivit skadat. 

Tappat föremål Någon själv tappar kontrollen på ett föremål och sedan skadas 

av det, typexempel är att fötter och tår skadas. 

Trampa på vasst De som kliver på något spetsigt eller liknande och exempelvis 

skadar fötterna. 

Travers Om en travers, talja eller liknande har varit inblandad i olyckan. 

Ventilhandhavande Någon skadat sig vid handhavandet eller manövereringen av en 

ventil. 

Ventil-brännskada Någon får brännskador av just en ventil, tillskillnad från en 

allmän brännskada. 

Våld Någon utsatts för våld som kan anses vara inom ramen för 

arbetet. Ett exempel kan vara att en person dirigerar 

passagerare, varpå en passagerare tycker han har/gör fel och 

slår till honom. 

Övrigt Det går att se vad som hänt, men olyckan är så unik att det inte 

går att placera in den i någon av ovan nämnda kategorier. Kan 

även vara att det är många inverkande faktorer som gör att det 

inte går att bestämma vilken kategori som ska användas. 

Oklart Vid de tillfällen det inte går att urskilja i rapporten vad som 

hänt och vad de bakomliggande orsakerna till olyckan är 

hamnar arbetsskadan i denna kategori. 
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Arbetssjukdomar: 

Asbetsdamm Genom inandning har den dabbade fått i sig asbetsdamm och 

fått besvär i luftvägar och andningsorgan. 

Avgaser Genom inandning har den drabbade fått i sig avgaser och fått 

besvär med till exempel nervsystemet. Avgaserna kommer från 

dieselmotorer. 

Avloppsvatten Genom kontakt med avloppsvatten, till exempel genom skötsel 

av sanitetsanläggningen ombord, har den drabbade fått en 

infektion eller dylikt. 

Buller Hörselnedsättning eller tinnitus på grund av buller. Bullret är 

framförallt orsakat av maskiner. 

Hydraulolja Kontakt med eller hantering av hydrauloljor som lett till 

hudbesvär. 

Kläder -handskar (krom) Användning av klädesplagg som lett till hudbesvär. 

Maskiner, verktyg Mekaniska vibrationer som överförs till armar och ben, till 

exempel av maskiner och verktyg, som leder till besvär 

Sjövattenfilterbyte Vid rengöring av sjövattenfilter har bakterier från fiskar 

infekterat den drabbade. 

Stress Fysiska och mentala påfrestningar som orsakat besvär. 

Svetsrök (aluminium) Vid inandning av svetsrök har den drabbade fått besvär. 

Tunga lyft/Arbetsställningar Skadan har skett vid lyft eller av upprepande/ovana 

arbetsställningar av något slag 

Oklart Vid de tillfällen det inte går att urskilja i rapporten vad som 

hänt och vad de bakomliggande orsakerna till olyckan är 

hamnar arbetsskadan i denna kategori. 
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Bilaga 3. Gruppindelning 

Bära, Travers, Tappat föremål Dessa har satts ihop eftersom man skulle kunna kalla hela 

denna grupp för förflyttning. Ibland går även dessa kategorier 

in i varandra. Förbättringar här skulle kunna vara bättre 

utrustning för att transportera saker ombord, detta påverkar då 

alla dessa kategorier positivt 

Dörr, Lucka, Skärning/Klämning Det utgörs av saker som är fast monterade i fartyget och 

därmed är inredningen en del av orsaken till skadorna. Här 

skulle en eventuell förbättring vara att öka kraven vid nybyggen 

och så vidare 

Lejdare, Flyttbar stege Detta är i grunden samma komponent. Därför sammansätts 

dem. 

Halka/Snubbla/Trilla, Fall Dessa två kategorier avgränsar till varandra. Ofta har den 

mänskliga faktorn en betydande del här. Åtgärder som påverkar 

båda kan vara ytstruktur på golv/durk, räckverk, belysning och 

så vidare. 

Verktyg Alla verktyg manövereras av personer, både de i de tidigare 

kategorierna ”Handverktyghantering”, ”Handverktyg 

motordrivet” och ”Motordrivet verktyg stationärt”. Åtgärder 

handlar om skyddsutrustning och mänskliga faktorn, öka 

koncentration och så vidare. 

Brännskada, Kemi, Anledningen till att just ventilbrännskadekategorin skapade 

Ventil-brännskada  från början och att dessa olyckor inte hamnade i 

brännskadadekategorin, var att det stod tydligt i rapporten att 

det var en ventil som orsakade brännskadan. Därför valdes 

”Ventilbrännskada” till en egen kategori. Samma sak gällde 

kemibrännskadorna.  Vad dessa tre kategorier har gemensamt 
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är att sättet att skydda sig på, därför slogs dem samman till en 

grupp. 

 
(De finns kategorier som inte blivit ihopsatta med någon annan. Där så är fallet, fanns det ingen 

möjlighet till lämplig generalisering).  
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Bilaga 4. Medelallvarlighet för alla arbetsolyckor 

Tabell C. Medelallvarligheten på alla arbetsolyckskategorier sorterat per grupp, för perioden 2007-2011 (5 år). 

 

I Tabell C har den totala skadepoängen dividerats med det totala antalet olyckor inom samma 

kategori. Detta blir då ett medelvärde på hur lång den genomsnittliga sjukskrivningen blir för 

respektive kategori. Med andra ord ett medelvärde på allvarligheten för varje kategori utav olycka. 
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