
6.  Personlig säkerhet och ansvar 

6.1 Rutiner vid nödsituationer. 

Många av de arbetsuppgifter som finns ombord går att hitta även i land. Men en avgörande skillnad är att alla 
som arbetar ombord har andra uppgifter att sköta i händelse av nöd- och krissituationer ombord. Förutom att 
vara maskinist ska du också vara rökdykare, förutom att vara servitris ska du även leda utrymning av 
passagerare eller förutom att vara styrman ska du även vara ansvarig för första hjälpen ombord. Det finns 
givetvis fler exempel. Dessa situationer måste noga planeras, förberedas och kontinuerligt övas. Det finns 
tyvärr allt för många passagerare som vittnar om besättningens passivitet och oförmåga att hjälpa till i svåra 
situationer ombord på fartyg.  
   
6.1.1 Typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, förlisning 
Sedan knappt 20 år tillbaka har man enats om att följande situationer ska betraktas som nödsituat 

6.1.2 Kunskap om beredskapsplaner för nödsituationer. 
SOLAS föreskriver i ”Chapter III Life-savings appliances and arrangements Regulation 8 Muster list and 
emergency instructions”  att det på alla fartyg ska finnas tydliga instruktioner att följa i händelse av 
nödsituation. Dessa instruktioner skall delges alla ombord. På passagerarfartyg måste instruktionerna vara 
skrivna på engelska samt på det språk som används där fartyget är registrerat.  
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Brand eller explosion.  Fire or explosion.
Tar in vatten. Flooding
Kolliderat Collision
Grundstött Grounding
Slagsida fara för kapsejsning. Listing or in danger of capsizing
Tar in vatten, sjunker. Sinking
Ej manöverfärdig, driver. Disabled and adrift.
Överger, lämnar fartyget. Bandoning ship.
Man överbord. Man over board.
Anfallen av pirater, rån. Piracy, armed robbery attack.
Läkarhjälp Medical assistance.



Instruktionerna måste minst innehålla instruktioner i bild och text över;  
vart samlingsstationen är belägna.  
den viktigaste och omedelbara åtgärderna som ska vidtas av var och en vid nöd.  
hur man tar på en räddningsväst. 

Därefter är det besättningens ansvar att kontinuerligt öva och utveckla dessa rutiner för att det ska fungera i 
skarpt läge. Det finns otaliga haverirapporter över olyckor där rutinerna i nödsituationer inte har fungerat. Se 
till så det inte blir så för ditt fartyg. Din uppgift är att hjälpa dina passagerare att överleva i en nödsituation. 

Exempel på nödplan. 
6.1.3 Nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, 
mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning. 
Innan du får tillträda din befattning ombord ska befälhavaren eller den som befälhavaren utser ge dig en 
förtrogenhetsutbildning, familiarization training. 

En ”safety familiarization training” ska för att uppfylla kraven i STCW minst innehålla ”sufficient 
information and instructions”  how to/be able to; 

communicate with other persons on board on elementary safety matters and understand safety 
information symbols, signs and alarm, signals. 
know what to do if a person falls overboard, fire or smoke is detected or the fire or abandon ship alarm 
sounded. 
identfy muster and embarkation stations and emergency escape routes. 
locate and don lifejackets. 
raise the alarm and have basic knowledge of the use of portable fire extinguishers. 
take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further 
medical assistance on board. 
close and open the fire, weathertight and watertight doors fitted in the particular ship other than those 
for hull openings. 

Ovanstående är som sagt ett minimikrav. Just det fartyg som du ska tjänstgöra på kanske har en mer 
omfattande förtrogenhetsutbildning. Du måste genomföra denna innan du får påbörja din tjänst ombord. 

6.1.4 Åtgärder att vidta vid eventuella nödsituationer, inklusive brand, kollision, förlisning och inträngande 
vatten i fartyget. 
Sedan ISM infördes i SOLAS har det varit ett krav för varje fartyg att ha fastställda checklistor för 
vardagliga processer ombord liksom rutiner vid olika nödsitutationer. 
Checklistorna är anpassade för respektive fartyg och är inte generella. Därför måste du när du börjar 
tjänstgöra på ditt fartyg gå igenom alla checklistor och kritiskt granska dem.  
Ifrågasätt gärna och prova alla checklistor genom att öva, öva och öva. Det är vid övningar ni har möjlighet 
att se om checklistan kommer fungerar i en skarp situation. 
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Nödplan M/S Finnspeed



6.1.5 Åtgärder vid olika nödsignaler. 
Ombord på fartyg används oftast minst två olika larmsignaler. En för brand/rökutveckling ombord och ett 
general alarm som används vid fartygets övergivande. Vissa fartyg, oftast passagerarfartyg, kan ha flera 
larmsignaler och koder för att aktivera olika funktioner ombord utan att aktivera passagerarna. 

General alarm 
Sju korta och en lång signal. 

Brandlarm kan vara oavbrutet korta ringsignaler. Vissa fartyg använder även general alarm vid bränder. Alla 
larm ska kompletteras med ett talat högtalarmeddelande. 

6.1.6 Värdet av utbildning och övningar. 
Du blir inte expert av en katastrof säger den norske katastrofpsykologen Atle Dyregrov. 
En erfaren yrkesman tar beslut utifrån vad som fungerat tidigare vid liknande situationer. Besluten bygger på 
igenkänning från tidigare situationer. Samtidigt är den erfarna yrkesmannen fullt medveten om att varje 
situation är unik. Det som fungerade förra gången kanske inte fungerar exakt lika bra i den nya situationen. 
Men med erfarenhet kommer du få en verktygslåda att välja ur för att få önskat resultat även den här gången. 

Studier har visat att alla människor påverkas av svåra situationer och kriser. Men för tränade yrkesgrupper 
påverkas inte arbetsförmågan negativt.  
Till det vardagliga ledarskapet hör att genomföra övningar ombord. En övning ska eftersträva hög stressnivå 
hos de som övar. Ju mer realistiska övningar och utbildningar ombord är desto bättre förberedd kommer 
individen att vara inför kommande uppgifter. Med många och varierande övningar kommer individen få 
verktygslådan att plocka ur vid en eventuell nödsituation ombord. Individen kommer bli tryggare i sin roll 
och kommer agera utan att tänka så mycket. 

Om övningarna ombord inte varieras och innehållet är känt för deltagarna kommer det istället byggas upp en 
falsk känsla av trygghet och säkerhet. Besättningen tror att man är bättre förberedd än vad som är fallet i 
verkligheten. Övningar måste alltså innehålla oväntade moment och det är bra om övningarna inte alltid 
slutar med perfekt resultat.  
Då finns det saker att diskutera, förbättra och öva vidare på. 
6.1.7 Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och larmsystem. 
Detta är en väldig viktig del i din tjänst ombord. Öva ofta att hitta ut även om det är mörkt eller rökfyllt och 
du måste använda så kallad flykthuva.  
Utrymningsvägar, intern kommunikation och olika larm ombord ska ingå i din förtrogenhetsutbildning. Se 
till så du får den och lär dig alla information utantill. 
Se mer under nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, 
mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning. 
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6.2 Marina miljön 

6.2.1 Grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och 
oavsiktlig förorening. 
Sjöfarten växer och sjöfarten är internationell vilket innebär att arbetet med miljöfrågor för en renare sjöfart 
måste bedrivas internationellt. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten är den internationella sjöfarten en av de 
största källorna till nedfall av kväveoxider och svavel över Sverige, utsläpp som påverkar människors hälsa 
samt bidrar till försurning och övergödning av både land och vatten. Koldioxidutsläpp från fartyg är också en 
källa till havets försurning. Havsmiljöinstitutet har tagit fram en rapport över sjöfarten runt Sverige och dess 
påverkan på havsmiljön. Nedan redovisas i korthet några fakta utfifrån rapporten. 
(Havsmiljöinstitutet, 2014. Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön. Havsmiljöinstitutets 
rapport 2014:4) 

Oljeutsläpp från fartyg 
Det är mer än 25 år sedan Exxon Valdez gick på grund och släppte ut 40 000 ton olja i Alaska. Men ännu har 
inte naturen återhämtat sig fullt ut efter utsläppet. 
Undersökningar har visat att oljeutsläpp i marina miljöer kan ha såväl direkta dödliga effekter på djur och 
växter som indirekta effekter på beteende, immunsystem och reproduktions förmåga.  
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Bild: Utrymningskylt för evakuering med hiss. Hissar ska undvikas att användas vid utrymning.

Bild: Utrymningskylt som visar vägen ut.



Operationella oljeutsläpp i de stora fartygsrutterna har under de senaste 20 åren dödat tiotusentals sjöfåglar 
årligen i Östersjön. Den direkta effekten på sjöfåglar av de många, men volymsmässigt små oljeutsläppen, 
har hittills vida överstigit  av de relativt få större oljeutsläppen i svenska havsområden. 

Nya studier har visat att även mycket låga koncentrationer av olja i havsvatten, det vill säga koncentrationer 
runt några få miljondelar olja, kan påverka basala delar i det marina ekosystemet. När planktonsamhällen i 
den övre vattenmassan utsätts för låga halter av olja kan både artsammansättningen förändras och tillväxten 
minska. Det finns därför mycket som tyder på att det inte finns något tydligt gränsvärde, det vill säga en viss  
koncentration, under vilken man säkert kan säga att olja inte har någon effekt på marina ekosystem. 

Avloppsvatten från fartyg 
Fartygens avloppsvatten består av svartvatten och gråvatten. Svartvattnet kommer från toaletterna ombord 
medan gråvattnet kommer från kök, dusch och tvätt. Svartvatten innehåller bakterier och organiskt material 
som förbrukar syre när det bryts ned och både svart- och gråvatten innehåller näringsämnen och bidrar till 
övergödningen av havet. 
Det sker också utsläpp av olika kemikalier i samband med drift, vid lastning och lossning i hamnarna eller 
vid olyckstillbud till havs. Tidigare har avloppsvattnet släppts ut orenat, men idag finns ofta möjligheter att 
lagra det ombord tills det kan tas om hand i hamnarna. 

Bottenfärger 
EU har sedan ett antal år tillbaka förbjudit fartyg med tennbaserad bottenfärg att anlöpa hamnar i Europa. 
Det räcker med ett tunt lager av mikroorganismer på skrovet för att ett fartygs hastighet ska minska med fyra 
procent. För ett fartyg beväxt av havstulpaner kan hastigheten minska med så mycket som elva procent. Ska 
farten ändå behållas går det åt mer bränsle med ökade avgasutsläpp som följd. En annan miljörisk med 
påväxt av växter och djur är att främmande arter kan spridas mellan olika geografiska områden. 
Bottenfärger verkar genom att kontinuerligt släppa ifrån sig ämnen som är giftiga för marina organismer. 
Vattenmiljön närmast skrovet blir då så ogästvänlig att djur och växter inte kan leva där. Men de giftiga 
ämnena stannar dessvärre inte vid skrovet utan sprids i den marina miljön där de kan påverka ekosystemet. 

Buller 
För många fiskarter har ljud stor betydelse och både beteende och kommunikation kan störas av buller. I 
vatten sprids ljudet snabbt och fartygsbuller kan höras i hela Östersjön. Studier har även visat att fiskyngel 
som har utsatts för buller får en långsammare tillväxt. Därmed blir de utsatta för predatorer under en längre 
tid. Fisk kan också ändra sitt naturliga rörelsemönster, till exempel genom att fisken flyr området eller ändrar 
sitt rörelsemönster. 

Barlastvatten 
I barlastvattentankarna kan mikroskopiska alger följa med och den första observationen av en främmande 
mikroalg gjordes i början av 1900-talet. Då hittades stora mängder av en asiatisk växtplanktonart i Nordsjön. 
Mikroalger kan filtreras upp av skaldjur och om mikroalgerna producerar gift så kan det föras vidare till 
skaldjuren och vid konsumtion påverka människors hälsa.  
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Till de senare invasionerna i Nordsjön och Östersjön hör ullhandskrabba från Asien och svartmunnad 
smörbult från Kaspiska havet. Fynd av den kinesiska ullhandskrabban har gjorts längs svenska kusten och i 
Vänern och Mälaren 
Även om krabban anses vara en delikatess i visa delar av världen är den samtidigt känd för att föra med sig 
parasiter som kan påverka flera arter i näringskedjan. 

Utsläpp av koldioxid  
Sjöfartens utsläpp av koldioxid är låg. Idag står sjöfarten för cirka tre procent av det globala utsläppet. 
Fartygets fart påverkar utsläppen av koldioxid. Ju högre fart desto mer bränsle krävs vilket i sin tur ger mer 
utsläpp av koldioxid. En annan viktig faktor är att skorvet är rent från beväxning. Beväxning på skrovet ökar 
motoståndet i vattnet med högre bränsleförbrukning som följd. Koldioxid bidrar till den globala 
uppvärmningen. 

Utsläpp av kväveoxider (NOX) och svaveloxider (SoX). 
Dessa utsläpp bildas vid förbränning av bränsle och luft i fartygens motorer.  
Kväveoxider, NOX, släpps ut i relativt stora mängder från fartygsmotorer och bidrar till både försurning och 
övergödning. Det bidrar också till problem med höga partikelhalter i luft. För att minska utsläppen krävs att 
fartygen installerar nya motorer med effektivare förbränning och katalysatorer.  

Vid förbränning av bränslen som innehåller svavel bildas svaveloxider, till största delen svaveldioxid, SO2. 
Hur mycket svaveldioxid som släpps ut från ett fartyg beror på mängden bränsle som används och på 
svavelhalten i bränslet. Utsläpp av svaveldioxid bidrar till försurning och till hälsorisker via bildandet av 
partiklar i atmosfären. 
För att minska eller helt stoppa utsläpp av svaveloxider krävs svavelfritt bränsle.  
Svavlet kan avlägsnas från bränslet på raffinaderiet eller ombord i så kallad skrubbers. En skrubber ”tvättar” 
bränslet med hjälp av vatten. Svavlet följer med vattnet men släpps sedan ut i havet. Då är problemet 
knappast löst. 

6.2.2 Grundläggande miljöskyddsåtgärder. 
Skyggsåtgärder för den marina miljön genomförs på bred front genom olika internationella organ och 
unioner. Helsingforskommisionen, HELCOM jobbar för miljön i Östersjön, EU jobbar för renare sjöfart på 
Europeiskt vatten och IMO jobbar med miljöfrågor för all världens sjöfart. Utöver dessa återfinns givetvis en 
rad olika nationellla krav från olika sjöfartsnationer.  
Slutligen ska nämnas att företag involverade i verksamhet till sjöss är väldigt måna om sina varumärken och 
vill inte riskera negativ publicitet. Därför är många gånger just företagens egna krav tuffare än de 
internationella miljöskyddsåtgärderna. 
De första grundläggande miljöskyddsåtgärderna kom efter Torrey Canons grundstötning 1967 utanför 
Cornwall. Olyckan ledde till MARPOL, The International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships.  
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MARPOL är den huvudsakliga internationella konventionen för att förhindra utsläpp i den marina miljö från 
fartyg under drift eller olycka. MARPOL pekar ut några områden i världen som särskilt känsliga områden. I 
dessa ska princip utsläpp vara noll. Östersjön är ett av dessa skyddade områden. 

MARPOL betsår av sex annex. 
Annex I  Regulations for the Prevention of Pollution by Oil  
Annex II  Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk  
Annex III Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form 
Annex IV Prevention of Pollution by Sewage from Ships 
Annex V Prevention of Pollution by Garbage from Ships 
Annex VI Prevention of  Air Pollution from Ships 

Sista annexet rör utsläpp av avgaser från fartygen. Man vill genom detta annex begränsa utsläpp av 
kväveoxider och svaveloxider i miljön. Detta går att göra på olika sätt. För att minska utsläpp av 
svaveloxider tar man bort svavlet från bränslet. För att minimera utsläpp av kväveoxider krävs att fartyget 
har installerade katalysatorer. Det finns flera områden i världen där utsläpp av svavel- och kväveoxider är 
begränsade. Bland annat runt USAs kuster samt, Östersjön och Nordsjön. Svavel och kväveoxider bidrar till 
övergödning och försurning av miljön.  

6.3 Arbetsskydd 

Olycksfall är den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år. I Sverige omkommer varje år ca 4500 
personer i olycksfall. Många av dessa sker i samband med arbete.  
Samtidigt vet vi att ingen går till sin arbetsplats för att utföra ett dåligt arbete eller ännu värre orsaka en 
olycka. Alla går till sin arbetsplats för att utföra ett gott arbete och få betalt för det. Men ibland blir inte 
resultatet som man önskat. Olyckor händer och en naturlig och självklar del i allt arbete oavsett arbetsplats är 
att förebygga olyckor. Detta gör man genom kontinuerliga riskbedömningar samt skriftliga checklistor och 
rutiner. För arbete till sjöss är detta ett lagkrav på alla fartyg oavsett flaggstat. Det finns risker på alla 
arbetsplater inte minst på fartyg. Ditt och dina kollegors ansvar tillsammans med arbetgivaren är att 
minimera dessa risker.  

6.3.1 Vikten och nödvändigheten av att upprätthålla en hög nivå på arbetsskyddet. 
En olycka kan få katastrofala följder inte bara för den som drabbas. Även kollegor och anhöriga drabbas 
såväl som arbetsgivaren. Vid arbeten ombord idag är det vanligt att man följer rutiner och checklistor. Många 
upplever detta som att en arbetsuppgift kan ta onödigt lång tid. Men att ta genvägar och inte följa skrivna 
checklistor och rutiner kan sluta illa. 

Personolycka på ropaxfartyg enligt Haverikommisionens slutrapport RS 2015:04. 
Under slutlastning av chaufförslösa enheter på bildäck vid hamnliggande kom tre olika samtidiga rörelser 

att ske på fartygets babordssida på bildäck där två matroser arbetade.  
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Laststyrman som ansvarade för lasthanteringen hade samtidigt lämnat sin position på torget, där han 
normalt stod för att dirigera inkommande och utgående fordon, för att pumpa barlast. Han noterade att en 

bomlift var på väg mot fartyget men stoppade inte den pågående lastningen.  
På fartygets babordssida var en av de två matroserna upptagen med att köra en vattentät barriär och den 
senare förolyckade matrosen höll, vänd med ryggen mot den inkommande lasten, på med dirigering av en 

trailer. När bomliften hade kommit in en bit på babords sida utan dirigeringshjälp, uppfattade föraren trots 
obefintlig sikt framåt, att en löstrailer skulle passeras som en stuverikollega till honom höll på att parkera. 

Han såg inte matrosen som hade ryggen vänd mot den inkommande lasten som var upptagen med dirigering 
av löstrailern. Kort därefter körde bomliften på matrosen. 

  
Ambulans och läkare anlände till fartygets bildäck kort efter larm. Läkaren förklarade innan denne lämnade 

fartyget att den påkörda matrosen hade avlidit. 

Orsaken till olyckan var att bomliften kördes in, och tilläts köra in, på bildäck trots skymd sikt och utan 
dirigering. Detta berodde i sin tur på att det genom åren hade utvecklats oskrivna rutiner där dirigering av 

lastenheter vid fartygets ramp inte alltid utfördes med beslutsamhet och tydlighet när stuveriet lastade/
lossade  chaufförslösa enheter. 

Bakomliggande orsaker var otydliga ansvarsförhållanden och arbetssätt i samband med lasthantering. 

6.3.2 Använda tillgänglig skyddsutrustning. 
I Sverige gäller Arbetsmiljölagen för allt arbete och alla arbetsgivare både på land och till sjöss. För sjöfarten 
gäller Arbetsmiljölagen endast på svenska fartyg men genom bland annat Marine Labour Convention, MLC, 
gäller liknande regler på alla fartyg oavsett flaggstat. 
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en 
god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en 
arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart 
utanför Sveriges sjöterritorium. 

Arbetsmiljölagens andra kapitel föreskriver att; 
arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. 
arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt. 
de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara 
tillfredsställande. 
betryggande skyddsåtgärder skall vidtas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström 
eller liknande.  
maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på 
sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. 
ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger 
betryggande säkerhet. 
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Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning 
användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg. 
Vid fartygsarbete skall den personliga skyddsutrustningen tillhandahållas av redaren, om inte någon annan 
som arbetstagaren är anställd hos har åtagit sig detta ansvar.  

6.3.3 Vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan stängda utrymmen  beträds. 
Att det krävs stor försiktighet innan man går in i ett slutet utrymme ombord är välkänt bland sjömän. 
Organiska material som timmer, flis och pellets kan starta kemiska processer där syre binds och giftiga gaser 
bildas. Forskning visar att ett vanligt lastrum på förvånansvärt kort tid kan bli livsfarligt att beträda och ett 
stort antal dödsolyckor har inträffat genom åren. 

Luften ska undersökas och bedömas varje gång arbete påbörjas i ett lastutrymme. 
Arbetet ska förberedas så att det kan ske säkert. Dödsfall kan bli följden om man går in i ett utrymme med 
syrebrist eller där risk för förgiftning föreligger. Brand och explosion i sådana utrymmen medför stor risk för 
livshotande skador. 

Kontrollera att lastutrymmet är säkert genom mätning. Om det inte är uppenbart att luften är säker ska man 
mäta luftens innehåll av; 

syrgas. 
hälsofarliga ämnen. 
brännbara gaser och ångor. 

Man ska också bedöma om luften behöver kontrolleras fortlöpande under arbetet. 

Resultatet av undersökningen och bedömningen ska dokumenteras.  
Om en brandfarlig vätska, gas eller aerosol förekommer i utrymmet ska arbetsgivaren lämna ett 
arbetstillstånd innan arbetet påbörjas. 

Använd rätt mätare 
Halten brännbara ångor kontrolleras genom mätning med en explosimeter. Det är viktigt att kontrollera att 
explosimetern är tillverkad för att användas i den aktuella atmosfären. Ex-klassade explosimetrar finns för 
olika gaser, ångor och zontyper. 
Det är vidare viktigt att mätningarna utförs så att de blir representativa för hela utrymmet där arbetet ska ske. 
Syrgashalten behöver mätas samtidigt eftersom explosionsrisken underskattas om syrgashalten är lägre än 
normalt. 

6.3.4 Förtrogenhet med internationella åtgärder för att förebygga olyckor och hälsa. 
Arbetsmiljöfrågor till sjöss drivs inom flera gränsöverskridande organisationer, såsom ILO (International 
Labour Organisation), IMO (International Maritime Organization), EU (Europeiska Unionen), ITF 
(International Transport Workers’ Federation) och IFSMA (International Federation of Shipmasters’ 
Association). De behandlar frågor om bland annat arbetstider, bemanning och ombordförhållanden. 
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Det som beslutas globalt är dock endast miniminikrav som alla berörda måste uppfylla. Många svenska 
redare väljer att gå längre och håller en högre standard på sina fartyg än vad de internationella regelverken 
kräver. 

ISM - International Safety Management 
Under 1980 talet och början av 1990 talet inträffade ett antal större olyckor där haveriutredningarna visade 
på brister i ledning mellan rederi och fartyg och inom genomförande av arbete ombord. Detta resulterade i ett 
internationellt projekt som syftade till att ta fram styrande riktlinjer för rederier att utföra arbete ombord 
enligt skriftliga rutiner. 1995 infördes ett nytt kapitel i SOLAS, kapitel 9 ”Management for the safe 
operations of ship” och ISM blev därmed tvingande för alla rederier att införliva i sin verksamhet. 

Syftet med ISM är; 
säkerställa säkerhet till sjöss. 
förebygga att personal inte kommer till skada, eller omkommer, i arbete. 
undvika skador på den marina miljön samt egendom. 

ISM ska säkerställa att varje rederi och varje fartyg i rederiet efterlever nationella och internationella koder, 
resolutioner, regler och lagar. 
För att förhindra att personal skadar sig eller omkommer i arbete ombord ställer ISM följande krav på 
samtliga rederier och dess fartyg. 

 7 SHIPBOARD OPERATIONS  
 The Company should establish procedures, plans and instructions, including checklists as   
 appropriate, for key shipboard operations concerning the safety of the personnel, ship and protection 
 of the environment. The various tasks should be defined and assigned to qualified personnel. (ISM  
 Code) 

 8 EMERGENCY PREPAREDNESS 
 The Company should identify potential emergency shipboard situations, and establish procedures to  
 respond to them. 
 The Company should establish programmes for drills and exercises to prepare for emergency   
 actions. 
 The safety management system should provide for measures ensuring that the Company’s    
 organization can respond at any time to hazards, accidents and emergency situations involving its  
 ships. (ISM Code) 
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6.4 Kommunikation ombord 

6.4.1 Principer för, och eventuella hinder mot, en effektiv kommunikation mellan individer och grupper 
ombord på fartyget. 
Att tillhöra och på olika sätt passa in i en grupp människor är centralt för vårt välbefinnande. Vår 
individuella utveckling sker i samspel med andra människor. Studier visar att personer som har bra social 
förmåga har lättare att lösa uppgifter i kris och under stress. Helt enkelt för att de har lättare att söka 
information hos och samarbeta med andra individer. Genom att ha en grundläggande förstålse för hur vi 
människor är ”konstruerade” blir det enklare att få en effektiv kommunikation ombord. 

Tankar 
Våra tankar fungerar som drivkraft för oss. En del tankar är medvetna medan andra är omedvetna. Tankar 
kan vara automatiska och underbyggda med individuella erfarenheter, värderingar och uppfattningar. Våra 
tankar går i normala fall att styra och påverka. Men i stressiga situationer kan våra tankar vara reflexmässiga 
och svårare att kontrollera och styra.  

Känslor 
Känslor i form av rädsla, ångest och frukan är något vi rustats med i överlevnadssyfe.  
De hjälper oss att inte utsätta oss för stor fara och får oss att förstå när vi är hotade.  
Men känslor gör ibland att vi handlar för snabbt. Till exempel att skicka iväg ett ogenomtänkt email i 
vredesmod. I sådana  fall är det bättre att ta ett djupt andetag och låta förnuftet komma ikapp innan du agerar. 
Känslor bygger vår identitet och självkänsla. Känslor ger stöd i vårt beslutsfattande och hjälper till att förstå 
andra människor.  
Hur gör man då för att bli bättre på att hantera sina känslor? Jo genom att öva på att vara lyhörd och att 
identifiera och sätta ord på egna känslor kommer du att utveckla din självkännedom och empatiska förmåga. 

Handling 
Hur en person handlar och agerar hänger ihop med individens tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter. 
Andra saker som styr vår handlande är kunskap, kompetens, mandat, roll och ansvar. Dina handlingar kan 
utvecklas till ett beteende. Ditt beteende uppfattas av andra genom dina rörelser, mimik, tonfall, röstläge och 
kroppsspråk. Ett beteende kan vara autonomt vilket innebär att du inte kan styra det. Dina handlingar går 
därmed före dina tankar. Viljestyrda beteedenden är däremot inlärda. Inlärningen sker genom insikter, 
instruktioner, imitationer och träning. 
Genom att observera sina egna handlingar och genom att studera omgivningen kan man utveckla sin förmåga 
till en effektiv kommunikation mellan individer och i grupper ombord. 

Kultur 
Kulturen påverkar hur vi människor kommunicerar, vad och vem vi tror på och hur vi fattar viktiga beslut. 
Detta är viktigt att ha med sig då besättningen inte sällan är sammansatt av individer från olika kulturer. 
Olika kulturer har olika värderingar, sociala mönster och outtalade regler. 
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Ett sätt att öva interkulturell kommunikation är att medvetet möta människor med olika bakgrunder och 
värderingar och resonera kring olika frågor. Dels för att öka den egna förståelsen och dels för att upptäcka 
eventuella hinder och framkomliga vägar för kommunikation. 

6.4.2 Förmåga att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation. 
Att konflikter uppstår är sällan bara en parts fel. För att lösa en konflikt krävs det att båda parter tar ansvar 
för att lösa konflikten. I detta ansvar ingår att försöka förstå motparten, möta den personen och lyssna. Om 
detta inte sker riskerar konflikten att bli långvarig och i värsta fall fördjupas. När parterna möts krävs en stor 
portion öppenhet, ödmjukhet och respekt för olika åsikter. 

För att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation kan följande tips vara värdefulla. 
Var tydlig och tala klarspråk. 
Tala inte om en annan person, tala istället direkt till personen i fråga. 
Vänd inte kappan efter vinden. Säg inte A och gör B. Var rak och ärlig. 
Var konkret och ge exempel på händelser eller situationer som tydliggör problemet. 
Det finns oftast fler än en lösning på ett problem. Var öppen för detta. 
Ha inte åsikter utan att ha insikt. 
Kommunicera förväntningar och sätt gränser. Säg ifrån när någon går för långt. 
Acceptera att människor tycker olika.  
Be om ursäkt när du gjort fel. 

Vid en konflikt mellan olika individer kan det vara klokt att först fundera igenom situationen var och en för 
sig. Därefter träffas man med en opartisk konflikthanterare som uppmuntrar till konstruktiv medling, 
feedback och kanske komma med nya ideér. 

Det viktiga är att båda parter får föra fram sina upplevelser och perspektiv på problemet. Det är bara parterna 
själva som kan lösa konflikten. Konflikten är endast löst då båda parter är nöjda med resultatet. 

6.5 Mänskliga relationer ombord på fartyg 

6.5.1 Vikten av att upprätthålla goda mänskliga förhållanden och arbetsförhållanden ombord på fartyg samt 
praxis för lagarbete inklusive konfliktlösning. 
En av de viktigaste uppgifterna för en ledare ombord är att skapa en god anda i besättningen. En besättning 
som trivs ihop kommer att lyckas betydligt bättre i en nöd- och krissituation än en besättning som inte har 
lagkänslan. Ledarskapet i vardagen ligger till grund för ledarskapet under kris- och nödsituationer. Tillit 
mellan ledare och underställda är en viktig faltor för att få ledarskapet att fungera.  
En annan viktig del för ledaren är att motivera sina medarbetare och sätta tydliga mål för organisationen 
ombord. En ledare bör utöva ett ledarskap som bygger på föredöme, personlig omtanke, inspiration och 
motivation. 
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I fördöme ligger delfaktorer i form av en god värdegrund, att vara en förebild genom att ”leva som man lär” 
och genom att ta ansvar för att lösa organisationens uppgifter. Grundläggande förutsättningar för att utveckla 
ett bra ledarskap är bland annat att inte kräva mer av andra än av sig själv.  

En ledare kan delegera uppgifter men aldrig ansvar. Ett utmärkande drag för gott ledarskap vid kriser är 
ledarens absoluta ansvar för konsekvensen av fattade beslut.  
När gruppen presterar väl med gott resultat som följd öser ledaren beröm över gruppen. När resultatet av 
fattade beslut inte blev vad som var önskvärt tar ledaren det fulla ansvaret för misslyckandet. 

Personlig omtanke innefattar handlingar som att ge stöd i form av hjälp, handledning och utbildning. En 
förutsättning är att ledaren intresserar sig för var och en av sina medarbetare såväl i arbetet som privat. 
Samtidigt måste ledaren vara tydlig och rak. Det är nödvändigt att kunna konfrontera medarbetare som gjort 
dåliga insatser och sedan agera konstruktivt och uppbyggande. 

Inspiration och motivation kan ske på olika sätt men är en viktig del i ledarskapet. En stark personlig 
utstrålning, karisma, är inte nödvändigt men kan vara till hjälp.  
En tystlåten och tillbakadragen person kan inspirera andra genom handlingar som entusiasmerar. Ledaren har 
en viktig uppgift i att uppmuntra besättningen delaktighet och kreativitet. Det vill säga komma med nya ideér 
och sätta gemensamma mål men även att utmana genom att våga ifrågasätta den gällande ordningen. 

För att ledarskapet i stressfyllda situationer ska fungera måste ledarskapet i den vardagliga arbetet ombord 
fungera. Ingen ska tro att en besättning som inte har en god laganda och inte har någon tillit mellan 
medarbetarna kommer att fungera särskilt väl i en krissituation. Just tillit har visat sig vara en viktig faktor 
när det kommer till att lösa stressfyllda uppgifter ombord. 

Social förmåga innefattar förmågan att kommunicera och samverka med andra på ett lämpligt och effektivt 
sätt. Social förmåga har visat sig underlätta problemlösning i mänskliga relationer och ger individen större 
kontroll. En person som har en god social förmåga kan snabbt lösa konflikter och förebygga stressreaktioner. 
En oskicklig person förvärrar däremot ofta konflikter genom sitt agerande. 

6.5.2 Socialt ansvar, anställningsförhållanden, individuella rättigheter och skyldigheter, farorna med 
narkotika och alkoholmissbruk. 
Sjöarbetskonventionen – Maritime Labour Convention (MLC) trädde i kraft den 20 augusti 2013.  
MLC handlar om sjömännens rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor. 
Sjöarbetskonventionen (MLC) är en konvention som antogs av Internationella arbetsbyrån ILO 2006.  
I konventionen fastställs rättigheterna globalt för sjöpersonal. 

En sjöman som har några klagomål angående anställning eller levnadsförhållanden ombord på fartyget har 
rätt att lämna klagomål. 
Sjöfararen ska ha rätt att lämna klagomål som rör anställning och levnadsförhållande ombord på fartyget.  
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En beskrivning av tillvägagångssättet över hur man lämnar klagomål ombord ska delges sjömannen vid 
påmönstring. Principen är att klagomål ska lösas så nära källan som möjligt. Sjömannen har alltid rätt att 
vända sig både till sin flaggstat och till en hamnstat om klagomålet inte omhändertas på ett tillfredsställande 
sätt. I Sverige lämnas klagomål till Transportstyrelsen. 

Ett fartygs ägare ska beskriva hur de lever upp till kraven i sjöarbetskonventionen. Sjöarbetscertifikat och 
försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen för svenska fartyg, ska skrivas på engelska och 
består av en redovisning över 14 punkter enligt en mall från Transportstyrelsen. Dessa 14 punkter ska minst 
innehålla; 

Minimum age. 
Försäkran om att ingen person under 16 år kommer att anställas ombord på fartyget. För att säkerställa 
att ingen sjöman är under 16 år, ska befälhavaren kontrollera pass eller sjömansbok. 
Försäkran om att ingen kock under 18 år kommer att anställas ombord på fartyget. 
Försäkran om att ingen sjöman under 18 år kommer att arbeta nattetid, förutom om sjömannen genomgår 
en av myndigheten godkänd utbildning. En lista som beskriver vilka riskfyllda arbetsuppgifter en sjöman 
under 18 år inte får utföra. 
En lista där det står angivet vilka sjömän ombord som är under 18 år. 

Medical certificate.  
Redogörelse över hur läkarintygen kontrolleras ombord. 
Läkarintygens giltighetstid. 

      Vid tveksamheter om hälsostatusen ska sjömannen ha rätt till ett andra utlåtande. 

Qualification of seafarers. 
Att endast behöriga sjöman, enligt nationell och internationell standard, kan bli anställda ombord på 
fartyget. 
Att man kontrollerar behörighetsbevis och certifikat, särskilt att de är giltiga och inte behöver förlängas 
omedelbart. 
Att det finns en försäkran om att alla sjömän har med sig de behörigheter och certifikat som krävs 
ombord. 
Att rederiet försäkrar sig om att de sjömän som anställs ombord på fartyget har rätt behörigheter och 
certifikat. Detta så att ingen obehörig sjöman, utan giltiga behörigheter och certifikat, anställs ombord.  
Att rederiet ser till att sjömän, som ska anställas ombord på fartyget, får en personlig 
säkerhetsutbildning, och att denna utbildning dokumenteras. 

Seafarers empolyment agreements. 
En bekräftelse på att sjömannens anställningsavtal innehåller de artiklar som är listade i standarden. 
En bekräftelse på huruvida kollektivavtalet eller annan dokumentation utgör hela eller del av 
anställningsavtalet. 
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En bekräftelse på att sjömannen har erhållit ett signerat original av anställningsavtalet, samt en 
beskrivning av hur detta har dokumenterats. 
En bekräftelse på att sjömannen har givits tillfälle att granska anställningsavtalet och söka råd innan det 
undertecknats, samt en beskrivning av hur detta dokumenterats . 
Uppgift om hur sjömannen får en redogörelse för sin anställning ombord. 
Uppgifter om behörig representant, som på redarens vägnar får underteckna anställningsavtalet.  
Uppgifter om förfarandet för landpermissioner, t.ex. när fartyget ligger till kaj. 
Uppgifter om semester och hur den beräknas. Semestern ska minst vara årlig. 

Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service 
Uppgift om hur ägaren/redaren anställer sjömän. 
En lista över vilka rekryteringskontor som rederiet använder för att rekrytera sjöfolk till fartyget. 
En bekräftelse på att rekryteringskontoren återfinns i ett land som har ratificerat konventionen. 
En bekräftelse på att rekryteringskontoren inte tar ut några avgifter av sjömannen. 
En bekräftelse på att rekryteringskontoren inte arbetar med en ”blacklist”. 
En bekräftelse på att rederiet skyddar sjömän från att bli strandsatta i utländsk hamn. 
En bekräftelse på att redaren har inrättat ett skyddssystem, genom en försäkring eller på annat likvärdigt 
sätt. Detta så att sjömän kompenseras för de ekonomiska förluster de kan drabbas av, om en 
rekryteringsförmedlare, en arbetsförmedling eller en redare inte uppfyller sina skyldigheter enligt 
sjömannens anställningsavtal. 

Hours of work and rest. 
Uppgifter om eventuella undantag, som följer överenskommelserna med de fackliga organisationerna. 
Arbetsordningen uppsatt på en väl synlig plats ombord. 
Ett arbetsschema, som beskriver tjänstgöring till sjöss och i hamn. 
Ett klargörande om under vilka förhållanden arbetsschemat kan avbrytas, t.ex. i nödsituationer. 
En redogörelse för hur undantagen från vilotidslagen dokumenteras. 
En redogörelse för hur eventuella viloperioder dokumenteras, då arbetsschemat har avbrutits. 
Redogörelse för hur signering av vilotidsjournalerna sker. 

Manning levels for the ship. 
Ett tydliggörande om att fartyget har för avsikt att uppfylla de bemanningskrav som ställs på fartyget, 
såväl nationellt som internationellt. 
Information om vem befälhavaren kan vända sig till, om han eller hon har frågor eller farhågor gällande 
bemanningen. 

Accommodation 
Kraven kan vara olika beroende på när fartyget är byggt. Utländska fartyg ska kontrolleras, med avseende på 
om de uppfyller ILO-konventionerna eller inte. 

Ett klargörande om hur rederiet tar hand om kraven ska finnas. 
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Ett klargörande kring vem som är ansvarig för inspektion av inredning, och hur inspektionerna 
dokumenteras. T.ex. om sjömannen kan sända post från fartyget, får sjömannen ta med anhöriga ombord 
på resa, får sjömannen ta emot besök ombord då fartyget ligger till kaj osv. 

Food and catering. 
Ett klargörande från rederiet om att besättningen får kostnadsfri näringsriktig och varierande kost. 
Ett klargörande om att fartygskocken är certifierad och kompetent.  
På fartyg där fartygskock inte föreskrivs, ska den som är ansvarig för livsmedelshanteringen ha 
genomgått utbildning i livsmedelshygien och personlig hygien. 
Ett klargörande från rederiet att det tar hänsyn till sjömännens kulturella och religiösa skillnader. 
Dokumentation av inspektioner av köksregioner och förråd. Inspektionerna ska genomföras regelbundet. 
Uppgifter om den som är ansvarig för dessa inspektioner. 

Onboard recreational facilities.  
En beskrivning av vilka rekreationsmöjligheter det finns ombord. Det kan vara motionsrum, pingisbord, 
bibliotek, internet, DVD- spelare, bastu m.m. 
En bekräftelse på att det finns ett tillgängligt rekreationsutrymme på däck. 

Health and safety and accident prevention. 
Om fartygets besättning består av fler än fem personer, krävs det att det finns en skyddskommitté. 
Kommitténs sammansättning ska klargöras. Likaså hur ofta kommittén har möten, och hur detta 
dokumenteras. Det ska också klargöras hur kommittén tar om hand olyckor och incidenter ombord. 
Program för utbildning i arbetarskydd och hälsa. 
Ett klargörande om förfarandet vid olycksutredningar. 
En redogörelse för skyddsronder och hur ofta man genomför dem. Därtill en redogörelse för hur man 
hanterar eventuella arbetsmiljöproblem. 
En lista på sådana arbeten som sjömän under 18 år inte får utföra. 

Onboard medical care. 
En beskrivning från rederiet om hur sjukvården ombord hanteras, vem som är ansvarig för sjukvård och 
skeppsapotek. 
En bekräftelse på att kraven för bl.a. skeppsapotek uppfylls. 
En bekräftelse på att ansvarig sjukvårdspersonal är certifierad och regelbundet får refreshkurser i 
medical care. 
En bekräftelse på att sjömännen har rätt att besöka läkare och tandläkare i land, på redarens bekostnad 
samt att de har rätt till medicinsk rådgivning via Tele Medical Advice Service. En presentation av 
“Medical report form”. 

Onboard complaint procedures. 
En bekräftelse på att klagomålsrutinerna ombord är förenliga med nationell lagstiftning och nationella 
krav. 
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En bekräftelse på att alla sjömän får en kopia av klagomålsrutinerna, och en beskrivning av hur detta 
dokumenteras. 

Payment of wages. 
En redogörelse för hur lönerna betalas ut, med avseende på frekvens. 

6.6 Trötthet 

6.6.1 Vikten av att få nödvändig vila. 
Kroppen är byggd för arbete och fysisk påfrestning men efter en sådan påfrestning behöver kroppen 
återhämtning. Viss återhämtning sker dagtid, till exempel efter ett hårt träningspass i gymet, men det är när vi 
sover som vi får den kraftfulla återhämtningen. Sömnen har visat sig vara en kraftfull återhämtning av hela 
kroppen i allmänhet och för centrala nervsystemet i synnerhet. 
Samtidigt som samhället har utvecklats har vi också kortat ner mängden sömn. Idag sover vi i snitt 2 timmar 
mindre än vad vi gjorde för 50 år sedan. Detta är en oroväckande utvecklinge eftersom det skett parallellt 
med ökningen av stress i samhället och med dubbleringen av sjukfrånvaron. Idag vet vi att en störd sömn ger 
trötthet med försämrad prestationsförmåga, minne och reaktionsförmåga som följd. 

Forskning och studier har på senare år visat att sömnen är oerhört viktig som återhämtning och på sikt 
hoppas forskarna kunna använda sömn som effektiv behandling på en rad sjukdomar.  
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Sömnen kan mätas och vi delar in sömnen i olika stadier. Vi har sex olika sömnstadier. Dessa är 0, 1, 2, 3, 4 
samt REM sömn. 

Förklaring till de olika sömnstadierna. 
Stadie 0 - vakenhet 
Stadie 1 - sömnen inträder. 
Stadie 2 - bassömn, ca 50% av den totala sömnen utgörs av basömn. 
Stadie 3 och 4 - djupa sömnen som benämns SWS, Slow Wave Sleep. 
Stadium REM (rapid eye movement sleep) avviker kraftigt från de övriga och utgör en helt annan typ av 
sömn med stark fysiologisk aktivering. REM verkar inte ha ett omedelbart återhämtningsvärde, som t ex 
SWS, men har det däremot på längre sikt.  
Sömnen utvecklas i cykler där sömnstadierna följer logiskt på varandra från 1 till 4 – en process på ca 20 
minuter. Efter ca 50–60 minuter i stadium 4 inträder relativt plötsligt REM-sömnen. Efter 5–10 minuter är 
REM-sömnen slut och går över i stadium 1 osv.  
Detta upprepas 4–6 gånger per natt. I början av sömnen är REM sammanpressad och släpps inte fram på 
allvar förrän mot slutet av sömnperioden. Redan i mönstret över tid antyds en återhämtningsfunktion – SWS 
prioriteras alltid och dominerar sömnens första cykler.  

Sömnens relation till återhämtning, vakenhet och funktionsförmåga nästa dag, är beroende av sömnlängden 
och mängden SWS. Återhämtningen är mycket snabb de första  
timmarna och avtar kraftigt under andra halvan. De sista 2 timmarna av en 8-timmars sömn är mycket 
lågvärdiga.  

Sömnbrist och sömn 
Sömnens längd, effektivitet, avsaknad av uppvaknanden, och andelen djupsömn (stadium 3+4 eller SWS) 
ökar efter föregående sömnbrist. Sömnen blir alltså djupare än normalt. Man insomnar fortare. Grovt sett 
motsvarar 1 timmes vakenhet 2–4 minuters SWS, vilket utgör ett kvantitativt mått på 
återhämtningsintensiteten.  
Väckningströskeln höjs dessutom väsentligt, det blir svårare att vakna. För litet sömn leder alltid till en 
ökning av sömnbehovet och till förkortad insomningstid – behovet av återhämtning styr beteendet hos SWS.  

Hur mycket sömn behöver vi? 
Egentligen vet vi inte riktigt säkert hur mycket och hur bra sömn som behövs, och de finns tydliga 
individuella variationerna. Vid studier på sömn lät man en grupp försökspersoner tillbringa 14 timmar i 
sängen i ett mörkt rum. Sömnmängden hamnar då efter ett initialt invänjningsförlopp på ca 8 timmar och 20 
minuter. Slutsatsen blir nog att 8 timmar är ett bra riktmärke men att de flesta klarar sig över långa perioder 
med 6–7 timmars sömn.  

6.6.2 Effekter av sömn, scheman och dygnsrytmen på utmattningsgraden. 
Utsträckt vakenhet leder snabbt till trötthet, sänkt funktionsförmåga, ett större sömnbehov och en kortare 
insomningstid. Efter första dygnet utan sömn kan prestationsförmågan vara halverad.  
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Efter två sömnlösa dygn är prestationsförmågan i botten och insomningsrisken ständigt närvarande. Efter ett 
dygn utan sömn kan dock de flesta prestera nästan normalt under någon eller ett par minuter, men redan efter 
3–4 minuter i en monoton situation märks sömnbristen tydligt. 
En viktig aspekt på tröttheten är förmågan att fatta komplicerade beslut som kräver nytänkande. En sänkt 
funktion inträffar redan första natten utan sömn men kan då i vissa fall motverkas genom egen ansträngning, 
om uppgiften inte är för långvarig. Andra natten utan sömn hjälper ingen ansträngning.  

6.6.3 Effekter av fysiska stressfaktorer på personal ombord. 
Sömnbrist kan såväl som ett antal andra faktorer i arbetsmiljön, till exempel för hög arbetsbelastning, eller så 
låg arbetsbelastning att individen inte känner sig behövd utgöra en stressor. Stressor är själva orsaken till 
stress. Ytterligare exempel på stressorer är lågt inflytande, för lite stöd, buller, extrema temperaturer eller 
dålig belysning.  
De reaktioner som kan uppkomma av stress på arbetet är till exempel sömnproblem, ryggont, muskelvärk, 
magproblem, huvudvärk, tunnelseende, minnesproblem, koncentrationssvårigheter, irritation, ilska, och 
nedstämdhet. I arbetsgruppen kan stress synas genom hög frånvaro, hög personalomsättning och konflikter. 

Flera faktorer i arbetet, som kan upplevas stressande, ger ökad risk för hjärtsjukdom.  
Det gäller till exempel små möjligheter att påverka arbetssituationen i kombination med alltför höga krav, ett 
pressande arbete, upplevd obalans mellan ansträngning och belöning, lågt stöd i arbetet, upplevelse av 
orättvisor, liten möjlighet till utveckling och osäkerhet i anställningen. Nattarbete, långa arbetsveckor och 
buller kan också ge ökad risk för hjärtsjukdom. 

Hos kvinnor och män ger likartad exponering i arbetet samma relativa ökning av hjärt-kärlsjukdom. Risken 
för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt eller stroke är dock under de yrkesverksamma åren 
ungefär dubbelt så stor som för kvinnor. 
För att kunna reparera kroppen om den utsatts för stress krävs återhämtning.  
Ständig stress och bristande återhämtning minskar kroppens reparationsförmåga.  

Sömnbrist minskar motståndskraften mot andra sjukdomar och är en stressor i sig.  
Sömn är den viktigaste faktorn för återhämtning och reparation. Att kunna ta korta pauser i arbetet är viktigt 
både för psykisk och fysisk återhämtning. Vid längre återkommande skift behövs längre viloperioder.  

6.6.4 Effekter mellan miljöpåverkande faktorer i och utanför fartyget och deras inverkan på personal 
ombord. 
Ofta har stressorerna att göra med arbetsorganisation, ledning eller sociala relationer på arbetsplatsen. 
Möjligheten att klara olika nivåer av krav samverkar med det egna handlingsutrymmet. 
En person kan klara höga psykiska krav om det samtidigt finns stor möjlighet att utöva kontroll över arbetet. 
Då stimuleras anställda att vara aktiva och att utveckla både sig själva och organisationen. 
Höga krav utan eget handlingsutrymme riskerar att resultera i slutkörda arbetstagare. 
Låga krav i kombination med låg möjlighet att utöva kontroll över arbetet kan leda till att anställda blir 
uttråkade och passiva. 
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6.6.5 Effekter av schemaförändringar på sjöpersonals trötthet. 
En sammanställningen av aktuell forskning mellan 2000 och 2009 gjord av Stressforskningsinstitutet vid 
Stockholms Universitet om Arbetstider, hälsa och säkerhet (Stressforskningsrapport 322) visar att skiftarbete, 
och schematid med nattskiftinslag medför kraftig störning av sömn och vakenhet, vilka tillsammans höjer 
olycksrisken. Den ökade tröttheten inom vården i samband med nattarbete och långa skift försämrar 
patientsäkerheten och ökar risken för medicinska felbehandlingar.  
Huvudorsaken till sömn- och vakenhetsproblemen är att arbete och vila kommer i konflikt med vår 
biologiska dygnsrytm vilket leder till sömnbrist, långa vakenhetsperioder och arbete vid tider då biologin är 
inställd på sömn och vila. 

Vad gäller detaljer i skiftschemat är medsolsrotation, få nattskift i rad, utspridd ledighet, minst 11 timmars 
vila mellan skiften och sen start av morgonskiftet att föredra. Detta speciellt för att minska förekomsten av 
störd sömn och trötthet på skiftet.  

Permanent nattarbete i vården förefaller vålla något mindre problem med sömn och trötthet än roterande 
skiftarbete, förmodligen för att det ofta är självvalt. Nästan alla studier som jämfört olika skiftscheman är 
baserade på självrapporterade data vilket begränsar de slutsatser som kan dras av dessa undersökningar. Ett 
fåtal studier har undersökt biologiska hälsomarkörer som till exempel blodfetter och blodtryck. Resultaten 
visar att scheman som innebär längre vilotid mellan skiften, minskar antalet arbetsdagar i följd eller ger ett 
mer regelbundet schema leder till bättre värden, till exempel lägre blodfetter. 

Det är också uppenbart att det finns stora individuella skillnader av hur individer tål skift- och nattarbete. 
Skillnaderna beror till viss del på ålder och kön men förmodligen spelar förmågan att hantera sömnbrist, 
trötthet och stress liksom sociala faktorer en större roll.  
Det behövs mer forskning om de individuella skillnaderna för att kunna förstå vilka skiftarbetare som löper 
risk att drabbas av allvarliga sjukdomar och arbetsskador till följd av skift- och nattarbetet. 

6.6.6 Motmedel för att förebygga sömn- och vakenhetsproblem. 
Problem med sömn, trötthet och hälsa till följd av skiftarbete kan motverkas genom att ha ett schema som ger 
så få biologiska påfrestningar som möjligt respektive genom olika individuella åtgärder. Detta avsnitt 
fokuserar på individuella åtgärder och vad det finns för bevis för åtgärdernas effektivitet.  
Forskningen kring motmedel handlar framförallt om olika åtgärder för att minska tröttheten på arbetet och 
förbättra sömn och anpassning till nattarbete. 

Tupplur 
Många laboratoriestudier har visat att tupplurar motverkar sömnbrist och kan höja vakenhetsnivån på natten. 
Den ökade vakenhetsnivån efter en tupplur innebär mindre sömnighet och bättre prestation på 
koncentrationskrävande laboratorietest, minnestest och inlärningstest. 
Forskare har funnit att 10 minuters tupplurar är den optimala längden på en kort sömnperiod och att den 
vakenhetshöjande effekten kan sitta i upp till 2,5 timme efter uppvaknandet. 
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Ljus 
Det  finns omfattande forskning om ljus och skiftarbete. Ljusexponering vid vissa tidpunkter kan underlätta 
anpassning till nattarbete men ljus har också akuta vakenhetshöjande effekter. Om man får ljus på natten så 
kan dygnsrytmen senareläggas. Ljus på morgonen och tidigt på förmiddagen kan tidigarelägga dygnsrytmen.  
Styrkan på ljuset spelar stor roll och effekten är starkare vid högre exponering.  
Helst bör ljuset vara 10 000 lux och exponeringstiden minst 30 minuter.  
Om en skiftarbetare får ljus på natten och dessutom bär starka solglasögon som effektivt blockerar solljuset 
på dagtid så kommer de att börja senarelägga sin dygnsrytm. 

Koffein 
Koffein kan motverka sömnighet och förbättra prestation i samband med sömnbrist.  
Detta gäller framförallt självskattad sömnighet och enklare prestationstest, till exempel ett reaktionstidstest, 
medan effekterna på mer komplicerade prestationstest är osäkra. Koffein har också undersökts i samband 
med nattarbete och visat sig kunna höja vakenheten. Försiktighet med koffein i slutet av nattskiftet bör dock 
iakttas eftersom det kan störa påföljande dagsömn. 
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