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Förord 
Denna rapport fokuserar på vad anställda inom sjöfarten anser vara arbetsmiljöproblem. Projektet är 

ett samarbete mellan flera institutioner och har kunnat genomföras tack vare finansiellt stöd från 

Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse (SAMS).  

Projektets referensgrupp har utgjorts av ledamöter ur Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN).  

Många personer har på olika sätt medverkat till att projektet har kunnat genomföras, inte minst alla de 

personer som svarat på enkäten. Ett speciellt tack riktas till Stena Line och deras IT-avdelning för 

hjälp vid utarbetande av en lämplig webbstruktur, till referensgruppen för belysandet av viktiga och 

aktuella arbetsmiljöfrågor samt till systemman Mats Andrén på AMM Göteborg, tekniskt ansvarig för 

webbenkätens genomförande. 
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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat på en ökad förekomst av olyckor, hjärt-kärlsjukdom och cancer bland 

personer som arbetat ombord på fartyg. Fynden och deras orsaker har ibland kunnat relateras till 

arbetsmiljön. Arbetsmiljön förändras hela tiden och dessa fynd speglar ofta arbetsmiljön längre 

tillbaka i tiden. För att kunna minska hälsoriskerna är det viktigt med kunskap om den aktuella 

arbetsmiljön. Detta projekt tillkom för att öka kunskapen om hur ombordanställda uppfattar sina 

aktuella arbetsmiljöer, hälsorisker samt hur man uppfattar att arbetet med att minska dessa risker 

bedrivs. 

En webbenkät skickades ut till alla sjömän i det svenska Sjömansregistret med en personlig e-

postadress. Totalt 5608 sjömän fick erbjudande om att delta i enkäten, varav 1972 (35 %) deltog.  

Buller och risken för olycksfall var de mest vanliga problemen i arbetsmiljön (70 %, resp. 65 %, 

rapporterade detta), följt av vibrationer från skrovet (48 %), obekväma arbetsställningar (47 %) samt 

avgaser (46 %). Vanliga exponeringar var belastningar på rörelseapparaten, särskilt inom maskin och 

intendentur, och kemisk exponering i form av dieselavgaser (däck, maskin), damm (däck, intendentur) 

och oljor på huden (däck och maskin). Måleriarbeten med olika sorters färger var vanligast 

förekommande bland däcksanställda (upp mot 15 % dagligen/varje vecka), medan härdplastbaserade 

färger användes framför allt av maskinrumsanställda, dock mer sällan än övriga sorters färger. 

Tillgången till skyddsutrustning beskrevs överlag som hög (91 %) av sjömännen. 

En fjärdedel uppgav att de hade blivit utsatta för kränkande handlingar eller trakasserier på sin 

arbetsplats. Fyrtiofem procent av kvinnorna (70 kvinnor), jämfört med 22 % av männen (322 män), 

rapporterade om kränkning/trakasserier. 

Hälsan och arbetsförmågan beskrevs överlag som bra eller utmärkt bland majoriteten av de svarande 

(77 %, resp. 94 %). Luftvägsproblem, exempelvis hosta, var dock vanligare bland de som exponerades 

för sot, avgaser eller damm. De som arbetade med vibrerande verktyg rapporterade mer än övriga 

symtom i form av vita fingrar och domningar eller stickningar i händerna. Säkerhetsklimatet 

bedömdes generellt som bättre jämfört med landbaserade yrken.  

Kartläggningen visar också att det finns personer som inte har, eller inte ens vet om man har, tillgång 

till företagshälsovård. Företagshälsovård är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet och för vissa 

yrkesmoment, som framkom i enkäten, kan medicinska hälsokontroller vara lagstadgade. 

 

 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 151 

Forsell, Karl m.fl. Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

1 

Bakgrund 

Svenska och internationella studier har visat att sjömän har en högre dödlighet och sjuklighet jämfört 

med andra yrkesgrupper (1-4). Bakgrunden till detta är delvis okänd. Arbetsmiljön till sjöss kan dock 

innebära en risk för ohälsa. En del cancerformer har i studier visats vara vanligare hos vissa kategorier 

av sjömän, till exempel cancer i lungan, lungsäcken och urinblåsan hos maskinrumspersonal, eller 

huden hos däcksanställda samt elakartade sjukdomar i de blodbildande organen (leukemi, lymfom och 

multipelt myelom) hos däcksanställda på tankfartyg (2, 4-12). Asbest som ofta förekom förr på 

fartygen, särskilt på 50-, 60- och 70-talen men som kan finnas kvar än idag, orsakar fortfarande lung- 

eller lungsäckscancer (13, 14). Bensen, som ökar risken för insjuknande i blodmalignitet, främst 

leukemi, var tidigare en påtaglig exponering ombord på tankfartyg, särskilt vid lossning och lastning 

(15). Idag har mer slutna system på modernare fartyg sannolikt minskat betydligt på denna 

exponering. Oljor, oljedimma och dieselavgaser kan innehålla polyaromatiska kolväten (polycyclic 

aromatic hydrocarbons, PAH) och nitroarener, ämnen som diskuteras som möjliga orsaker till den 

ökade cancerrisken (16-25). Vid skiftarbete och nattligt arbete har studier visat på ökad risk för hjärt-

kärlsjukdom, och hos kvinnor finns misstanke om en ökad risk för insjuknande i bröstcancer (26-28).  

Det finns idag ca 14 000 registrerade sjömän aktiva inom sjöfartsnäringen. Det finns mycket 

begränsad information om hälsotillstånd och förekomst av sjukdomar eller skador bland dessa.  I 

Transportstyrelsens dokumentation över antal arbetsskador (arbetsolyckor och arbetssjukdomar) inom 

yrket framkommer att kvinnor framför allt anmält skada eller sjukdom p.g.a. belastning på 

rörelseorganen och sociala/organisatoriska faktorer, medan män oftare anmält skada/sjukdom p.g.a. 

kemiska/biologiska faktorer, buller eller vibrationsarbete (29). Antalet anmälda skador har varit 

relativt oförändrat under de senaste 10 åren.  

Ett ökat riskmedvetande har sannolikt påverkat både skyddsarbetet på fartyg och valet av de produkter 

som används. Det har dock tillkommit nya ämnen som delvis ersatt tidigare produkter. Asbest har 

vanligen ersatts av eldfasta keramiska fibrer, medan rengöringsmedel och färger fått ett annat kemiskt 

innehåll. Till exempel sker idag målning med isocyanat- eller epoxybaserade färger (ex. 

tvåkomponentsfärg), vilka kan orsaka astma och allergiskt kontakteksem (30).  

Projektet ”Arbetsmiljö och säkerhet till sjöss” skapades med syftet att erhålla information om 

arbetsmiljön och hälsobesvär som kan ha samband med denna. De anställdas åsikter om säkerheten 

ombord var en viktig fråga.  

  



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 151 

Forsell, Karl m.fl. Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

2 

I projektet formulerades sex övergripande frågeställningar: 

1. Vilka exponeringar förekommer i arbetsmiljön (t ex buller, fysiska belastningar, kemikalier, 

stress) och hur vanliga är de?  

2. Vilka exponeringar upplevs som arbetsmiljöproblem? 

3. Finns det tillgång till skyddsutrustning, och används den? 

4. Vilka samband finns mellan exponeringar och hälsobesvär? 

5. Hur är säkerhetsklimatet ombord? (Finns skillnader mellan olika yrkeskategorier eller jämfört 

med liknande yrkesgrupper i land?) 

6. Är en webbaserad enkät en lämplig metodik för att nå sjömän i arbete ombord på fartyg?  

Undersökt grupp 

Urval 

Från Transportstyrelsen rekvirerades ur det svenska Sjömansregistret uppgifter i form av personlig e-

postadress, nationstillhörighet, och nuvarande fartygsflagg (svenskt/utländskt). Vid tiden för aktuell 

studie fanns 10 323 sjömän (1535 kvinnor, 8788 män) i Sjömansregistret. Urvalskriterier var 1) 

uppgift om personlig e-postadress samt 2) tjänstgöring på svenskflaggat fartyg någon gång sedan 

januari 2010. Det var tyvärr inte möjligt i data från Sjömansregistret att få en tydlig bild av vilka som 

infriade urvalskriterium 2), varför detta kriterium ålades den svarande själv att ta ställning till vid start 

av enkäten. Exklusioner var de utan e-postadress (N=4494), de inom gruppen med e-postadress som 

utvandrat eller avlidit (N = 70), de utan en individuell eller med en icke längre giltig e-postadress (N = 

31, resp. N=120), varpå 5608 sjömän kvarstod. Dessa inbjöds sedan i utskick via mail i februari 2014 

(2014-02-06) till att besvara webbenkäten med ett sista svarsdatum ca 1 månad senare (2014-03-16). 

Efter 2 påminnelser hade 2220 deltagare påbörjat enkäten (39 %), varav 1972 besvarade enkäten helt 

eller delvis (1636, resp. 336; totalt 35 % svarsfrekvens). Samtliga dessa svar har inkluderats i 

resultaten. Vid analys exkluderades sjömän med en ålder överstigande 68 år 2010 (N = 9), då dessa 

antogs vara pensionärer (allmänna pensionsåldern max 68 år enligt Sjömanspensionslagen). Maximal 

ålder när studien (2014) utfördes var således 72 år. 
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Undersökt grupp 

I Tabell 1 redovisas den undersökta gruppen. De som svarade på enkäten bestod av 1963 sjömän 

(pensionärer exkluderade, se ovan), varav 10 % var kvinnor. Åldern var i genomsnitt 43 år (range 18-

72). En mindre andel tillhörde kategorin manskap inom däck resp. maskin. Antalet år med 

arbetserfarenhet som sjöman var i genomsnitt 20 år (range 0 – 62 år; Figur A1). Cirka 61 % arbetade 

inom däck och 31 % i maskin, medan endast 7 % tillhörde intendenturen (1 % kunde inte tillföras 

någon av dessa yrkeskategorier). En procent besvarade enkäten på engelska. Vanligaste typerna av 

fartyg för tjänstgöring var sådana med passagerare ombord (passagerar-/RoPaxfartyg) och olika typer 

av specialanpassade fartyg (kallade ”supply, service & research vessels”), där de största grupperna var 

bogserfartyg, seismiska mätfartyg och isbrytare. Av olika ”farter”, d v s den geografiska sträcka som 

fartyget trafikerar, var Närfart vanligast (35 %), följt av Europafart (29 %), Oceanfart (22 %) och Inre 

fart (15 %). De flesta uppgav arbetsperioder ombord på mellan 2 veckor och 3 månader, men där fanns 

törnar överstigande 6 månader och upp till ett år. Totalt sett angav gruppen höga 

veckotjänstgöringstider (medel 70 timmar; range 7-148 timmar). Elva procent var rökare, och 33 % 

ex-rökare. 

Tabell 1. Undersökt grupp inom webbenkäten ”Arbetsmiljö och säkerhet bland sjömän” ombord på svenskflaggade fartyg 

fördelat på kön, yrkeskategori och fartygstyp. 

 

Totalt 
 

Män 
 

Kvinnor 
 

N 
Andel 

(%) 
N 

Andel 
(%) 

N 
Andel 

(%) 

Totalt 

 

1963 100 1462 90 158 10 

Yrkeskategori Däck 1094 61 893 91 89 9 

Maskin 551 31 488 96 19 4 

Intendentur 124 7 72 61 47 39 

övriga 12 1 9 75 3 25 

Fartygstyp Ro/Ro, bilfartyg,  245 14 220 91 21 9 

Ro/Pax, passagerare  695 39 542 85 92 15 

Container, cargo, bulk 34 2 20 87 3 13 

Tankfartyg 252 14 240 96 10 4 

Supply, service & research 
vessels 

411 23 340 94 23 6 

övriga 133 8 85 92 7 8 

 

Resultaten jämfördes huvudsakligen mellan olika yrkeskategorier, fartygstyper och fart utifrån kön, 

ålder och antal år som sjöman. I vissa fall gjordes jämförelserna med andra landbaserade yrken eller 

ett urval ur en allmän befolkning. 
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Enkäten 

En enkät sammanställdes i samarbete med olika forskningsgrupper inom AMM för områdena 

toxikologi (kemikalier), ergonomi inklusive hand-/armvibrationer, säkerhetsklimat samt 

organisationspsykologi. Viktiga råd och synpunkter på frågeställningar och metodik inhämtades från 

en referensgrupp genom Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN). Enkäten uppdelades i tre olika avsnitt: 

yrkesexponeringar, hälsa och arbetsförmåga, samt säkerhetsklimat. Exponeringsdelen bestod av delvis 

anpassade frågeavsnitt för respektive yrkeskategori ombord (däck, maskin, intendentur; se Bilaga med 

webbenkäten). Allmänna frågor var t ex ålder, civilstånd, tid som sjöman, mönstringar, livsstilsfrågor, 

ev. ansluten företagshälsovård, ev. medgivande till medverkan vid ytterligare studier, och allmänna 

kommentarer.  

Referensmaterialet bestod huvudsakligen av liknande undersökningar inom yrkena fiskare, 

pappersmassa- och mjukpappersindustrin samt från en allmänpopulation (arbetande och icke-

arbetande befolkning). Avseende bedömning av säkerhetsklimat användes en validerad kortversion av 

Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-12), där referensmaterialet utgjordes av ca 15 000 

arbetare från olika yrken. Frågor och referensmaterial om trötthet, nedstämdhet och oro inhämtades 

från Folkhälsoenkäten (31). Frågor om onormal trötthet samt dess konsekvenser på arbetsförmågan 

inhämtades från en kortversion (3 av 5 items) av Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), som initialt 

utarbetats för att se effekter av trötthet på olika dagsaktiviteter vid sjukdomen multipel skleros (32, 

33). För sistnämnda fanns ingen referenspopulation.  

I det personliga mailutskicket ingick ett informationsblad om enkäten med översiktlig information om 

projektet, metodik och projektgruppen, aspekter kring sekretess och finansiering samt hur e-

postadresserna rekvirerats. I utskicket bifogades en personlig inloggningskod till webbenkäten på dess 

specifika inloggningssida. De individuella enkätsvaren sparades automatiskt direkt vid ifyllande av 

webbenkäten på en server. Såväl dataföretaget ansvarig för servern (Alstra; enkätverktyg Survey 

Generator™) samt projektgruppens hantering av data har skett i enlighet med Personuppgiftslagen 

(PUL). Inga uppgifter sparades på den dator som den svarande använde sig av vid ifyllande av 

enkäten. Projektet har godkänts av Etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr 811-12). 

Innan utskick testades enkäten i en simulator för satellituppkoppling (Stena Line) samt under 

fartygsfärd (Stena Line, Tallink) för kontroll av webbtillgänglighet vid avsaknad av det fasta 

mobilnätet. Enkäten testades även inom en försöksgrupp på ca 10 sjömän. Testen visade att det tog 

mellan 15 och 30 minuter att fylla i enkäten. Inbjudan och Enkät kan läsas på 

www.maritimehealth.gu.se.  

 

http://www.maritimehealth.gu.se/


Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 151 

Forsell, Karl m.fl. Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

5 

Statistik 

Statistiska beräkningar utfördes i SAS 9.4 samt Windows Excel. Resultaten redovisas på gruppnivå. 

Regressionsanalyser utfördes för att beräkna odds- och prevalenskvoter. I analyserna definierades 

exempelvis exponering om förekommande dagligen eller varje vecka, arbetsmiljöproblem om klassat 

som visst, stort eller mycket stort, samt symtom om dagligen förekommande. 

Resultat 

Buller och vibrationer 

Förekomst av buller undersöktes med frågan ”Arbetar du eller har du arbetat i en arbetsmiljö där 

bullret under större delen av arbetsdagen varit så högt att du har tvingats höja rösten för att kunna tala 

med arbetskamrater?”. Majoriteten av de maskinrumsanställda svarade ja på den frågan (89 %) med 

motsvarande andel 52 %, resp. 53 % inom däcksavdelningen och intendentur. Av de som utsattes för 

buller använde 85 % regelbundet hörselskydd (dagligen eller varje vecka).  

Arbete med vibrerande verktyg (hand-armvibrationer, HAV) dagligen eller varje vecka rapporterades 

från ca 24 % av sjömännen oavsett kön (män 24 %, kvinnor 25 %). HAV-exponering var mest vanlig 

inom maskin (43 % jämfört med 16 % inom både däck och intendentur). Avseende befattning ombord 

var en större andel motormän och matroser HAV-exponerade jämfört med högre befattningar, och 

likaledes var det vanligare med HAV-exponering bland de yngre samt de med en kortare total 

tjänstgöringstid (år) som sjöman (Tabell 2). Det framkom inga större skillnader mellan olika 

fartygstyper eller farter, även om HAV-exponering rapporterades från något fler ombord på container, 

cargo eller bulkfartyg (35 %) samt inom Närfart (30 %).  
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Tabell 2. Arbete med vibrerande verktyg, s.k. hand-/armvibrationer (HAV), bland sjömän på svenska fartyg fördelat på 

yrkeskategorier, åldersgrupp, med mera. Antal svar samt andel (%) inom resp. kategori som rapporterade sådan exponering 

dagligen eller varje vecka. 

HAV-exponering dagligen/varje vecka Antal 
svar 

Andel 
(%) 

 Totalt 1681 24 

Yrkeskategori däck 1036 16 

maskin 531 43 

intendentur 114 16 

Åldersgrupp 18-30 år 335 36 

31-40 år 421 24 

41-50 år 338 20 

över 50 år 471 17 

Befattning Däcksbefäl 789 7 

Matroser 173 50 

Maskinbefäl 456 38 

Motorman 48 75 

Fartyg Ro/Ro, bilfartyg,  240 25 

Ro/Pax, pass,,  642 25 

container, cargo, bulk 31 35 

tankfartyg 246 15 

supply, service & research  379 26 

Fart Inre fart 223 12 

Närfart 573 30 

Europafart 489 24 

Oceanfart 370 22 

Tjänstgöring 
som sjöman 

0-5 år 370 36 

6-15 år 533 25 

mer än 15 år 762 18 

 

I enkäten efterfrågades inte om man var exponerad för helkroppsvibrationer (HKV) eftersom alla 

deltagande förutsattes erfara detta i form av sjögång och genom fartygsmotorernas överföring av 

vibrationer till själva fartygsskrovet. Däremot efterfrågades om HKV utgjorde ett arbetsmiljöproblem 

ombord eller inte – se vidare nedan i avsnittet om arbetsmiljöproblem.  
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Fysisk belastning 

Vi frågade om fysisk belastning i arbetslivet i form av förekomst av belastningar av nacke, armar eller 

rygg, obekväma arbetsställningar eller tunga lyft (Figur 1). En stor andel inom varje yrkeskategori 

uppgav att sådan fysisk belastning förekom dagligen eller varje vecka (däck 64 %, maskin 88 %, 

intendentur 85 %). Inom intendenturen rapporterades mest belastningar på nacke, armar och rygg 

(81 %), medan det inom maskin var mer vanligt med obekväma arbetsställningar (83 %) (Figur 1a). 

Fysisk belastning var vanligare bland kvinnor än bland män samt minskade med stigande ålder inom 

båda grupper (Figur 1b-d).  

 

 

Figur 1a. Fysisk belastning i form av belastning på nacke, armar och rygg, obekväma arbetsställningar samt förekomst av 

tunga lyft bland sjömän på svenska fartyg fördelat på de olika yrkeskategorierna ombord och kön. Staplarna anger hur stor 

andel (%) som angivit att de haft sådan belastning dagligen eller varje vecka.  
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Figur 1b-d. Fysisk belastning i form av belastning på nacke, armar och rygg, obekväma arbetsställningar samt förekomst 

av tunga lyft fördelat på fyra olika åldersgrupper samt kön. Staplarna visar andel (%) som angivit att de haft sådan belastning 

dagligen eller varje vecka. 
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Kemikalier 

Exponering för kemikalier förekom inom alla yrkeskategorier. På grund av skilda arbetsuppgifter 

mellan olika yrkeskategorier innehöll webbenkäten olika frågor beroende på om den svarande arbetade 

inom däck- eller maskinavdelningen eller inom intendentur. Enkäten innehöll frågor om vissa typer av 

kemikalier men det fanns även möjlighet att ange ytterligare kemiska exponeringar än de efterfrågade.  

Däcksanställda 

De vanligaste kemikaliska exponeringarna (dagligen eller varje vecka) inom kategorin ”däck” 

redovisas i Figur 2. Man uppgav exponering främst för avgaser (51 %), damm (39 %) och oljor på 

huden (33 %). Måleriarbeten utgjordes av arbete med lösningsmedels- eller epoxybaserade färger 

(16 %, resp. 12 %). Isocyanat- eller vattenbaserade färger var mindre förekommande (7 %, resp. 6 %) 

(Figur 4). Härdplastarbete var även det mer ovanligt (5 % eller mindre)
1
 (Figur 4). Asbest 

rapporterades från 7 %, och då som en sällan förekommande exponering. 

 

Figur 2. Vanliga kemiska exponeringar (dagligen, eller varje vecka) inom kategorin ”däck”.  

  

                                                           
 

 

1
 Inkluderades även de som svarat en mer sällan förekommande exponering för härdplaster var dock 

denna andel betydligt större (upp mot 53 %). 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 151 

Forsell, Karl m.fl. Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

10 

Maskin 

Inom maskin var olika sorters oljor på huden, avgaser, oljedimma, rengöringsmedel med 

lösningsmedel och sot de vanligaste kemiska exponeringarna (88 %, 71 %, 67 %, 65 %, resp. 59 %) 

(Figur 3). Främst var det marin dieselolja (MDO) och olika smörjoljor som de anställda exponerades 

för (Figur A3). Exponering för urea och hydrazin förekom mer sällan. Arbete med rengöring, ex. 

maskindelar, kan innebära användning av olika lösningsmedel (”tri”, thinner, lacknafta, diesel) och 65 

% av de maskinrumsanställda angav en sådan exponering. Måleriarbeten var mindre vanliga inom 

maskin, medan arbete med härdplaster främst i form av cyanoakrylater var relativt vanligt 

förekommande (28 %) (Figur 5). Övriga härdplaster (isocyanater; epoxy; styren) användes endast i en 

mer begränsad utsträckning. Fjorton procent angav (sällan förekommande) exponering för asbest. 

 

Figur 3. Vanliga kemiska exponeringar (dagligen, eller varje vecka) bland maskinrumsanställda.  
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Intendentur 

Intendentur uppgav två särskilda exponeringar som vanligt förekommande. Dessa var damm (51 %) 

och lösningsmedelsfria rengöringsmedel (lösningsmedelsfria 39 %; med lösningsmedel 5 %). Endast 

ett fåtal (färre än 10 personer) angav återkommande exponering för sura medel (t.ex. fosforsyra som 

används vid avlägsnande av rost), eller köldmedel (t.ex. ammoniak och freoner vid service på 

kylaggregat).  

 

Figur 4. Andel (%) av sjömän inom däck- och maskinavdelningarna som använde olika sorters färger.  

 

Figur 5. Arbete med olika sorters härdplaster inom däck- och maskinavdelningarna. Andel i procent (%) (PUR = polyuretan).  
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För flera kemikalier rapporterades att man inte visste om man exponerades för detta i arbetet: inom 

däck och maskin uppgav exempelvis mellan 10 och 20 % att man inte visste om man exponerades för 

härdplaster, isocyanatbaserade färger eller asbest.  

Utöver dessa kemiska exponeringar framkom i enskilda kommentarer exponering för svetsgaser, olika 

sorters rostskyddsbehandlingar, ”farliga” kemikalier vid hantering av grå (dusch, handfat)- och svart- 

(toalett) vatten, olika oljor och sludge (oljeavfall), pannvatten- och kylmedel, och tvättmedel. Flera av 

dessa ansågs kunna leda till hälsobesvär, såsom huvudvärk, luftvägsproblem eller hudirritation, och 

man misstänkte att vissa av ämnena skulle kunna orsaka cancer eller minska möjligheterna att få barn. 

Många framhöll, att damm kunde via ventilationen spridas in i hytterna från lasten (t.ex. cement, trä, 

kvarts). Otrevliga lukter påminnande om mögel, rök, eller gaser från lastutrymmen (främst svavelväten 

och lösningsmedel) kommenterades, samt att luften ombord ofta upplevdes torr.  

Skyddsutrustning 

Cirka 10 procent ansåg sig inte ha tillgång till den skyddsutrustning de behövde i sitt arbete. Andelen 

som inte hade tillräckligt med skyddsutrustning var något högre bland kvinnor (18 %) jämfört med 

män (8 %) men varierade inte nämnvärt mellan olika yrkeskategorier.  

Fysiska och kemiska exponeringar som anges som 

arbetsmiljöproblem 

Förutom att fråga vilka arbetsmiljöfaktorer (exponeringar) man var utsatt för, så frågade vi också om 

de upplevdes som arbetsmiljöproblem och hur stort problem de utgjorde. Bland samtliga svaranden 

var buller och risken för olycksfall de vanligast angivna arbetsmiljöproblemen (70 %, resp. 65 %), 

följt av vibrationer från skrovet (48 %), obekväma arbetsställningar (47 %) samt avgaser (46 %). 

Eftersom majoriteten av de som besvarade enkäten tillhörde däcksavdelningen (61 %) speglade 

resultaten i huvudsak däckspersonalen. Nedan följer en redovisning av förekommande 

arbetsmiljöproblem inom respektive yrkeskategori. Fördelningen, eller rangordningen, mellan de olika 

arbetsmiljöproblemen var liknande oavsett om det klassades som ett visst, stort eller mycket stort 

arbetsmiljöproblem. Det var dock vanligast att man graderade ett arbetsmiljöproblem som ett ”visst” 

arbetsmiljöproblem: fördelningen mellan ”visst”, ”stort”, resp. ”mycket stort” var 79 %, 16 % resp. 

5 %. Buller, oljedimma och avgaser (”stort”), respektive asbest (”mycket stort”), graderades i högre 

grad än övriga såsom ett ”stort” eller ”mycket stort” arbetsmiljöproblem. 

  



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 151 

Forsell, Karl m.fl. Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

13 

Däcksanställda 

Buller och risk för olycksfall var de faktorer som flest ansåg vara arbetsmiljöproblem (70 %, resp. 67 

%). Detta följdes av vibrationer från skrovet (48 %), avgaser (43 %) och vissa fysiska belastningar 

(obekväma arbetsställningar 42 %; belastningar på armar, rygg eller nacke 39 %) (Figur 6). Damm, 

olja på huden, liksom arbete med vissa färgtyper (härdplast- och lösningsmedelsbaserade), 

rengöringsmedel med lösningsmedel och asbest var andra arbetsmiljöproblem.  

   

Figur 6. Rosdiagrammet visar andel (%) av samtliga inom däckssektionen som angav att respektive exponering var ett 

arbetsmiljöproblem (visst, stort eller mycket stort arbetsmiljöproblem) . RM = rengöringsmedel, LM = lösningsmedelsbaserad, 

VB = vattenbaserad. 
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Maskin 

Buller var det vanligaste arbetsmiljöproblem som rapporterades (83 %). Efter buller angavs risken för 

olycksfall (77 %) och avgaser (70 %). Arbetsmiljöproblem av oljor, sot, arbete med rengöringsmedel 

med lösningsmedel och fysisk belastning i form av obekväma arbetsställningar var även de vanliga 

(Figur 7). Mer än hälften (52 %) av maskinrumsanställda angav elektromagnetiska fält som ett 

arbetsmiljöproblem.  

 

Figur 7. Rosdiagrammet visar andel (%) av samtliga inom maskin som angav att respektive exponering var ett 

arbetsmiljöproblem (visst, stort eller mycket stort arbetsmiljöproblem). RM = rengöringsmedel, LM = lösningsmedelsbaserad, VB 

= vattenbaserad. 
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Intendentur 

Även inom intendenturen var buller det vanligaste arbetsmiljöproblemet (71 %). Risken för olycksfall 

(64 %) och fysiska belastningar i form av  belastning på armar, rygg eller nacke (62 %), obekväma 

arbetsställningar (59 %) och tunga lyft (52 %) rapporterades ofta, liksom vibrationer från skrovet (52 

%) och risken för att ådra sig olika smittor eller infektioner (49 %) (Figur 8).  

 

Figur 8. Rosdiagrammet visar andel (%) av samtliga inom intendentur som angav att respektive exponering var ett 

arbetsmiljöproblem (visst, stort eller mycket stort arbetsmiljöproblem). RM = rengöringsmedel. 

Arbetsmiljöproblem i förhållande till typ av exponering 

De vanligaste (flest rapporterade) exponeringarna upplevdes även som de vanligaste 

arbetsmiljöproblemen. Detta gällde exempelvis avgaser, sot och damm, samt fysikaliska belastningar: 

många var exponerade för dessa faktorer, och många tyckte de utgjorde arbetsmiljöproblem. För mer 

sällsynta exponeringar (få som rapporterat) framkom dock att vissa av dessa kunde vara betydande 

arbetsmiljöproblem för de som utsattes för exponeringarna. Exempelvis var få (10 % eller lägre) av 

sjömännen regelbundet (dagligen/varje vecka) exponerade för olika typer av härdplastbaserade färger 

(epoxy-, isocyanat, PUR-baserade färger), men upp mot 40 % av dem ansåg samtidigt att dessa färger 

var ett arbetsmiljöproblem. Det kan jämföras mot vattenbaserade färger, där 8 % av de exponerade 

upplevde denna typ av färg som ett arbetsmiljöproblem. Lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel 

uppgavs vara ett arbetsmiljöproblem bland 44 % av exponerade, jämfört med 26 % när 

rengöringsmedlet inte innehöll lösningsmedel. 
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Vibrationer från skrovet, så kallade helkroppsvibrationer (HKV), ansåg 48 % av de tillfrågade vara ett 

arbetsmiljöproblem. Andelen var lägst inom Inre fart och högre inom övriga farter, liksom den var 

högre för fartygstyperna RoRo/bilfartyg samt tankfartyg. Skillnaderna var dock överlag små. Det var 

också vanligare att man ansåg HKV vara ett arbetsmiljöproblem om man arbetat länge som sjöman 

eller om man hade en högre befattning (Tabell 3). En särskild typ av fartyg som kan utsättas för större 

vibrationer i skrovet är isbrytare, därför utfördes en fördjupad analys av dessa. Antalet sjömän ombord 

på isbrytare var totalt 46 personer (38 män, 4 kvinnor), varav de flesta tjänstgjorde inom Närfart (30 

personer). Inom denna grupp ansåg 72 % att HKV var ett arbetsmiljöproblem.  

 

Tabell 3. Vibrationer från skrovet, s.k. helkroppsvibrationer (HKV) som ett arbetsmiljöproblem bland sjömän på svenska 

fartyg. Fördelat på fart, typ av fartyg, befattning och tjänstgöringstid som sjöman. Antal svar samt andel (%) inom resp. kategori 

som rapporterade HKV som ett visst, stort eller mycket stort arbetsmiljöproblem.  

 

 

Antal 
sjömän 

Andel 
(%) 

Fart Inre fart 268 40 

Närfart 624 52 

Europafart 523 59 

Oceanfart 393 53 

Befattning Däcksbefäl 810 54 

Matroser 176 41 

Maskinbefäl 466 67 

Motorman 48 52 

År som 
sjöman 

0-5 år 489 33 

6-15 år 582 53 

mer än 15 år 824 58 

Fartyg Ro/Ro, bilfartyg,  245 64 

Ro/Pax, pass,,  695 51 

container, cargo, bulk 34 50 

tankfartyg 252 62 

supply, service & research vessels 411 53 

annan fartygstyp 133 36 

isbrytare 46 72 

Psykosociala faktorer 

Frågor om den psykosociala belastningen utformades enligt modellen av Karasek och Theorell om 

krav och kontroll i arbetslivet (34). Modellen är ett verktyg för att bedöma balansen mellan de 

psykologiska krav man upplever inom sitt arbete och de kontrollmöjligheter man har i form av 

möjligheter att bevara och utveckla sina yrkeskunskaper, stimulans, och inflytande i beslut rörande det 

egna arbetet. Arbete med höga krav men med få kontrollmöjligheter innebär enligt modellen att 

arbetssituationen upplevs som pressad, d v s att ens egna resurser inte upplevs tillräckliga för det 
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arbete som ska utföras. Modellen har sedan utökats med faktorn ”socialt stöd”, det vill säga hur man 

upplever de sociala kontakterna inom arbetsplatsen, såsom kollegial sammanhållning, möjlighet att få 

hjälp samt respekten för varandra. De som upplever höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd i sitt 

arbete (eng. isolated strain eller ”iso-strain”) är en riskgrupp för utmattningssyndrom och depression, 

samt hjärt-kärlsjukdom (35-38). Även andra utfall såsom värk i ländryggen och effekter på 

livsstilsfaktorer har påvisats, till exempel ett ökat alkoholintag (39).  

Cirka en femtedel (22 %) av sjömännen upplevde en pressad arbetssituation. Andelen var högst inom 

intendentur (36 %) och lägst inom maskin (14 %; däck 25 %).  

Upplevelse av en pressad arbetssituation och med lågt socialt stöd var även det mer vanligt inom 

intendentur (30 %) (däck 20 %; maskin 11 %) (Figur 9).  

 

Figur 9. Andel (%) som upplevde kombinationen av höga krav, låg kontroll och ett lågt socialt stöd i sitt arbete ombord, 

fördelat på respektive yrkeskategori samt kön. Det var få svar från kvinnor som arbetade i maskin för en analys, därför 

redovisas där endast resultaten för män. 

Onormal trötthet 

Andelen som svarade ”ja” på frågan ”Har du under de senaste 4 veckorna upplevt onormal trötthet?” 

var 27 %. Det fanns inga större skillnader mellan olika yrkeskategorier, kön eller fartygstyp. 

Majoriteten av de med en onormal trötthet angav måttliga besvär av detta, i form av att man var 

mindre alert/vaken, upplevde koncentrationssvårigheter eller upplevde en nedsättning av sin 

arbetsförmåga. I kommentarsdelen om arbetsmiljöproblem var dock ”trötthet” den vanligaste 

kommentaren. Sömnbrist p.g.a. långa arbetspass, 6/6 vaktsystem, korta och brutna vilotider, bullrig 

sovmiljö, sjögång under vilotiden och bristande sängkomfort var några av orsakerna till trötthet som 

nämndes. 
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Kränkning och trakasserier 

Kränkning kan definieras som klandervärda eller negativt präglade handlingar mot en enskild 

arbetstagare på ett kränkande sätt. Trakasseri är ett uppträdande som kränker någons värdighet, och 

kan ex. vara av sexuell natur, eller riktad mot ens nationella eller kulturella bakgrund. Även enstaka 

handlingar kan räknas som trakasseri, medan kränkning vanligen är av återkommande natur och 

nämns ibland som ”kränkande särbehandling”, där syftet är att ställa arbetstagaren utanför en viss 

gemenskap (40, 41). Ett par frågor handlade om vederbörande varit utsatt för detta någon gång under 

det senaste året (frågan i enkäten var: Har du vid minst ett tillfälle under de senaste 12-månaderna känt 

dig utsatt för kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? Exempelvis - att dina 

handlingar eller yttranden ignorerats, att du inte tagits på allvar, förlöjligats eller osynliggjorts. Svar 

nej/ja). Det var totalt 24 % som svarade ja på detta. Av männen hade 22 % (322 av 1458 män) och av 

kvinnorna 45 % upplevt detta (70 av 156 kvinnor). Andelen kvinnor som upplevt trakasseri eller 

kränkning var högre än för män inom alla yrkeskategorier (48 % inom däck, 58 % inom maskin, 34 % 

inom intendentur) (Figur 10). 

Inom däcksavdelningen och maskin var det fler som upplevt kränkning eller trakasseri inom lägre 

befattningsgrader jämfört med högre: skillnaden var statistiskt säkerställd mellan andrestyrmän och 

befälhavare. Det var mindre vanligt med kränkning eller trakasseri vid högre ålder (signifikant) och 

vid större total tjänstgöringstid räknat som antalet år som sjöman (icke signifikant). Det framkom dock 

inga skillnader mellan de olika yrkeskategorierna, fartygstyperna, fartområdena eller civilstånd 

(ensamstående/inte ensamstående).  

 

Figur 10. Andel (%) per kön och yrkeskategori som upplevt kränkande handling eller trakasseri på sin arbetsplats minst en 

gång senaste året. Antal personer som svarat ”Ja” på frågan är markerad i varje stapel. 
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Till följdfrågan om vem/vilka som utfört kränkningen, eller stått för trakasserierna, var det möjligt att 

ge fler än ett svar (frågan i enkäten var: Vem/vilka har utsatt dig för kränkande handlingar eller 

trakasserier? OBSERVERA Flera svarsalternativ kan anges! Svar: chef/arbetsledare; arbetskamrat; 

passagerare; annan kategori). Flest svarade att handlingen utförts av chef eller arbetsledare, sedan 

kollega och lägst antal svarade att passagerare stått för kränkningen eller trakasserierna. Resultaten var 

lika inom alla tre yrkeskategorier. 

Hälsa och Arbetsförmåga 

Hälsa och hälsobesvär i arbetet 

En majoritet (77 %) av sjömännen ansåg sig vara vid bra eller utmärkt hälsa. När samma frågor ställts 

till människor i samma ålder och kön i svenska befolkningen erhålls ungefär samma andel (42). 

Andelen med bra/utmärkt hälsa var lägst inom intendentur (68 %) och varierade knappt mellan övriga 

yrkeskategorier och kön.  Cirka 5 % (75 personer) ansåg sig ha en dålig hälsa, ungefär samma andel 

som i ett urval av befolkningen (42). Andelen med dålig hälsa var större inom intendenturen och bland 

kvinnor (10 %, resp. 9 %), men det rörde sig totalt sett om ett mindre antal individer (12, resp. 14 

personer).  

Totalt uppgav 8 % (N=139) att de hade en läkardiagnosticerad astmasjukdom och 1 % (N=14) en 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa andelar är likvärdiga med vad man finner inom andra 

yrken och generellt i befolkningen (42, 43).  

Hörselskada (tinnitus och/eller hörselnedsättning) förekom hos 37 %, vilket är i nivå med tidigare 

undersökningar från AMM bland anställda inom mjukpappersindustrin (36 %), men högre än i en 

allmänbefolkning (12 % bland kvinnor, 16 % bland män, ålder 16-84 år) (42, 43).  Bland 

maskinrumsanställda uppgav 46 % en hörselskada. Hörselskada var betydligt vanligare bland 

bullerexponerade jämfört med icke-bullerexponerade (72 %, resp. 59 %).  

Besvär från nedre luftvägarna rapporterades i högre utsträckning från exponerade för sot, damm, 

oljedimma eller avgaser. Resultaten var statistiskt säkerställda för sotexponering, damm och avgaser 

(Tabell A2). Bland atopiker, d v s allergibenägna, med sotexponering, var det vanligare med 

luftvägsbesvär än för de som inte var sotexponerade.  

Det var något vanligare med symtom som skulle kunna tyda på en påverkan på det centrala 

nervsystemet (CNS) (i enkäten efterfrågades förekomst av huvudvärk och/eller ”tung i huvudet”) vid 

exponering för lösningsmedel  i form av lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller färger, än om 

man inte hade denna exponering (5,8 %, resp. 5,0 %). Antalet med CNS-symtom och exponering för 

lösningsmedel var dock litet (N=36) och skillnaden var inte statistiskt säkerställd.  



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 151 

Forsell, Karl m.fl. Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

20 

I Tabell 4 framgår att ca 20 % av de med återkommande (dagligen/varje vecka) arbete med handhållna 

vibrerande verktyg  uppgav besvär från fingrar och händer i form av vita fingrar och/eller domningar 

eller stickningar. Detta var en högre andel jämfört med de som inte hade sådant arbete (15 % vita 

fingrar, 10 % domningar/stickningar). Bland de som rapporterade helkroppsvibrationer som ett 

arbetsmiljöproblem var det även vanligare med besvär under de senaste 7 dagarna från ländryggen, 

höfter och knän jämfört med de som inte uppgett HKV som ett arbetsmiljöproblem. Förstnämnda 

grupp rapporterade även mer av trötthet och sömnsvårigheter.  

Tabell 4. Förekomst av olika typer av besvär bland de som arbetade med handhållna vibrerande verktyg (hand-

/armvibrationer; HAV), de som inte hade det (Ej HAV), de som uppgett helkroppsvibrationer som ett arbetsmiljöproblem (HKV) 

och de som inte gjorde det (Ej HKV) uttryckt som andel i procent inom respektive kategori. Statistisk association (uttryckt som 

prevalenskvot, prevalence ratio, PR) av skillnad i andel med symtom mellan grupperna HAV, resp. Ej HAV, samt HKV, resp. Ej 

HKV (95 % konfidensintervall, KI).  

 

Antal 
svar 

Andel 
(%) 

Antal 
svar 

Andel 
(%) 

Statistisk 
association 

 
HAV 

 
Ej HAV 

 
PR 95 % KI 

vita fingrar 370 21 1199 15 1,43 1,12 1,83 

domningar eller stickningar 370 19 1195 10 1,91 1,45 2,50 

 
HKV 

 
Ej HKV 

 
PR 95 % KI 

ländrygg 295 41 1312 32 1,27 1,08 1,48 

höfter 292 20 1303 9 2,19 1,65 2,92 

knän 295 39 1305 23 1,70 1,43 2,03 

sömnsvårigheter 302 52 1332 42 1,25 1,10 1,41 

onormal trötthet 302 38 1330 25 1,52 1,28 1,81 

Arbetsförmåga 

De svarande fick skatta sin nuvarande arbetsförmåga (Work Ability Index) enligt en tio-gradig skala, 

där 0 var lika med ”ingen arbetsförmåga”, och 10 var lika med en ”utmärkt arbetsförmåga”.  

Arbetsförmågan bedömdes som dålig vid 2 poäng eller mindre god vid 3 - 6 poäng, god vid 7 - 8 

poäng, samt utmärkt vid 9 - 10 poäng (44-46). Samtliga yrkeskategorier uppgav en övervägande 

god/utmärkt arbetsförmåga (däck 95 %, maskin 94 %, intendentur 85 %). Inom intendenturen (18 av 

119 personer, d v s 15 %) och bland kvinnor (15 av 157 kvinnor, d v s 10 %) förekom de högsta 

andelarna med en lågt skattad arbetsförmåga.  

Det var ungefär 14 procent av sjömännen som uppgav att de pga. hälsoskäl behövt byta 

arbetsuppgifter och detta var vanligare bland kvinnor (18 % av kvinnorna; 8 % av männen). I den 

öppna fråga som följde om skälen till förändring av arbetsuppgifter förekom ryggbesvär, förkylningar, 

psykiska besvär inkluderande stressreaktioner, knäbesvär, trötthet och benbrott samt stukningar som 

de vanligaste orsakerna. Bland kvinnorna förekom ryggbesvär, förkylning och graviditet mest frekvent 
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men även sömnbrist, eksem, ledbesvär, psykiska besvär, kränkningar och sjösjuka som skäl till byte av 

arbetsuppgifter. 

Säkerhetsklimat 

Säkerhetsklimatet kan beskrivas såsom hur anställda anser att säkerheten värderas på sin arbetsplats. I 

vår undersökning bedömdes säkerhetsklimatet enligt metodiken ”Nordic Occupational Safety Climate 

Questionnaire” (NOSACQ-50), där en validerad kortversion användes bestående av 12 frågor (47).  

NOSACQ-metodiken har utarbetats utifrån teorier om organisations- och säkerhetsklimat i 

kombination med empirisk kunskap med syftet att åskådliggöra både arbetsledarnas och övriga 

arbetstagares gemensamt delade uppfattningar om säkerhetsklimatet på deras arbetsplats.  

Inom studien skattades säkerhetsklimatet högre (statistiskt säkerställt) jämfört med landbaserade 

yrken, både avseende hur man ansåg att ledningen prioriterade säkerheten ombord samt den generella 

synen på säkerhet inom arbetet. Resultaten var i nivå med en referenspopulation från internationell 

sjöfart. Det framkom inga tydliga skillnader i säkerhetsklimat mellan olika yrkeskategorier, 

fartygstyper eller fart (Figur A7). I Figur 11 redovisas uppfattningarna om det generella 

säkerhetsklimatet inom de olika yrkeskategorierna. En lägre skattning av säkerhetsklimatet framkom 

bland de som inte hade en arbetsledande funktion i sitt arbete, de som uppgav onormal trötthet samt 

bland yngre (jämförelse mellan åldersgrupperna under 30, resp. över 50 års ålder) (Tabell A3). 

 

Figur 11. Generellt säkerhetsklimat bland sjömän på svenska fartyg, referensgrupp bestående av landbaserade yrken samt 

kategorin ”Shipping” med data från sjömän (fartyg med olika flaggstater). Ju högre poäng på den vertikala (Y-) axeln, desto 

bättre var säkerhetsklimatet.  
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Företagshälsovård 

En företagshälsovårdsenhet (FHV) kan bistå ett rederi med arbetsmiljöarbete på olika nivåer: 

organisatoriskt, hälsoundersökningar (ex. sjömännens periodiska tjänstbarhetsbedömningar), 

arbetsanpassningar vid rehabilitering, eller som part i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att nämna 

några. FHV skall förhoppningsvis ha ett starkt förtroende bland de anställda så att denne tar kontakt 

med sin FHV vid skada eller sjukdom. Av de svarande angav 20 % att de inte visste om deras rederi 

hade tillgång till FHV, medan 66 % bejakade att det fanns en sådan. Tretton procent angav att de inte 

hade tillgång till någon FHV. Högst andel med tillgång till FHV fann man inom intendenturen (88 %). 
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Diskussion 

Exponeringar och arbetsmiljöproblem 

Buller är sedan tidigare ett väl känt arbetsmiljöproblem i maskinrum. Höga bullernivåer har 

rapporterats från maskinrummet liksom angränsande rum, såsom verkstad, lagring och kontrollrummet 

(48-51). För att undvika hörselskada i en sådan miljö är skyddsrutiner och arbete för minskning av 

bullernivåer mycket viktiga. I vår undersökning rapporterade 90 % av maskinrumsanställda buller som 

ett arbetsmiljöproblem, och där fanns den högsta andelen anställda med bullerskada (46 %). Buller var 

det vanligaste arbetsmiljöproblemet även bland däcksanställda och intendentur, men här är kunskapen 

om bullerkällor mer begränsad.  

Fysisk belastning angavs som ett problem av många. Enskilda undersökningar har visat på obekväma 

arbetsställningar bland maskinrumsanställda p.g.a. bristande design av arbetsutrymmen (33, 52), men i 

övrigt saknas det kunskap om ergonomisk belastning vid arbete på fartyg. Vibrationer från skrovet var 

ett vanligt arbetsmiljöproblem, men vi vet inte varför: avsåg man hälsoeffekter, materiella skador eller 

någon form av arbetshinder? Kända effekter på människan av vibrationer, så kallade 

helkroppsvibrationer (HKV), är trötthet (antingen direkt av vibrationerna eller av störd vila/sömn) och 

smärta i rörelseapparaten, främst ryggen (53), och dessa besvär var mer vanliga vid HKV även i vår 

studie. Resultaten i vår studie kan dock bero på att de som angav HKV som ett arbetsmiljöproblem 

gjorde detta på grund av att de hade besvär därav. HKV kan bli avsevärda i höghastighetsfartyg, men 

inom den mer reguljära handelsflottan saknas det idag kunskap om vibrationsnivåer och hälsoeffekter 

(54). Likaledes är det idag okänt hur vanlig exponering för hand-armvibrationer är bland sjömän. I vår 

studie uppgav 24 % sådan exponering, och särskilt vanlig var detta i maskin (43 %). Bland HAV-

exponerade var det vanligare med besvär i händerna i form av domningar och/eller vita fingrar, vilka 

är kända effekter av vibrationsarbete (53). Det finns således skäl att undersöka mer vilka källor till 

fysisk belastning i form av belastningar och vibrationer, deras omfattning och på vilka sätt de utgör 

arbetsmiljöproblem ombord på fartyg. 

Arbete med härdplastbaserade färger (ex. två-komponentsfärger) har vid några tillfällen lyfts fram i 

media som ett möjligt arbetsmiljöproblem bland sjömän. Vid tillredning av härdplaster, eller vid 

uppvärmning av material som kan frisätta t.ex. isocyanater, finns risk för allergiutveckling och astma. 

Inom däcksavdelningen visade vår studie på måleriarbeten med härdplastinnehållande färger, och i 

maskin arbete med limmer och tätningsprodukter, främst cyanoakrylater. Trots att detta överlag inte 

var en särskilt vanligt förekommande exponering uppfattades den, i förhållande till andra 

exponeringar, som ett av de större arbetsmiljöproblemen: upp mot 40 % av exponerade för olika 

sorters härdplaster ansåg detta vara ett arbetsmiljöproblem. Resultaten kan exempelvis jämföras med 

det för det mer välkända farliga ämnet asbest som bland de exponerade uppfattades i lika stor 
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utsträckning (40 %) som ett arbetsmiljöproblem. Det var även tydligt, att härdplastbaserade färger i 

högre utsträckning ansågs vara ett arbetsmiljöproblem (35 % av exponerade) än vattenbaserade färger 

(8 %). 

Oljeexponeringen vid arbete i maskin rapporterades ske både via luftvägarna (oljedimma) och huden. 

Flera studier har visat att detta kan leda till upptag av cancerframkallande ämnen (polycykliska 

aromatiska kolväten, s.k. PAH, och nitroarener), vilket diskuteras kunna vara orsaker till det förhöjda 

antalet insjuknanden i cancer som observerats bland maskinrumsanställda (10, 13, 16-18, 24, 25, 44, 

55-59). Enstaka studier har visat på nedsättning av luftvägsfunktionen bland maskinrumsanställda 

(59).  Minskad exponering för oljor i maskin har visats kunna uppnås med relativt enkla medel (60). 

Hälsa, arbetsförmåga och säkerhet 

Sjömännen rapporterade god hälsa (77 %) och arbetsförmåga (94 %) i överensstämmande med 

svenska folkhälsoundersökningar. Det kan dock diskuteras om inte sjömän borde ha en högre andel 

med god hälsa jämfört med allmänbefolkningen, eftersom sjömännens hälsa kontrolleras oftare 

(sjömansintyget utfärdas av läkare vartannat år) och hälsopåverkan kan leda till att man inte får arbeta 

till sjöss (4). Dessutom fyller varje sjöman ombord en funktion i säkerhetsorganisationen ombord, 

exempelvis i händelse av brand eller skeppshaveri: Att 23 % då inte har en god hälsa kan synas 

oroväckande. Vi vet dock inte orsakerna till att man inte upplevde sig ha en god hälsa i denna 

undersökning. Tidigare epidemiologiska studier har visat på en ökad sjuklighet, främst relaterat till 

hjärt-kärlsjukdom, bland sjömän (1, 3, 7, 61, 62).  

Säkerhetsklimatet och tillgång till skyddsutrustning skattades som hög, vilket kan ha positiva effekter 

även för hälsan i form av färre olyckor och en minskad exponering för skadliga ämnen. Möjligen är 

detta höga säkerhetstänk ett resultat av arbetsplatsens, d v s fartygets, utsatthet till sjöss, vilket kunde 

innebära ett mer tydligt behov av ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor. Yngre, de utan en 

arbetsledande funktion och de med onormal trötthet, skattade säkerhetsklimatet som lägre, men 

studien innehöll inte frågor för att klarlägga orsakerna till detta. Även om 90 % ansåg sig ha tillgång 

till lämplig skyddsutrustning var det 10 % som inte hade det. Tillgång till skyddsutrustning behövde i 

vår studie dock inte betyda att man skyddade sig mot farliga exponeringar: exempelvis ansåg sig 92 % 

inom maskin ha tillgång till lämplig skyddsutrustning, men samtidigt rapporterade 88 % att de 

återkommande hade olja på huden (62 % angav olja på huden varje dag).  
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Studier på sjömän 

Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag om sjömäns aktuella yrkesexponeringar, hälsa och 

säkerhet. Jensen och medarbetare redovisade 2005 en enkätstudie till sjömän inom 11 olika nationer 

(N=6461), vilket författarna förklarade vara den första internationella studien om sjömäns upplevda 

säkerhet (eng. occupational safety) och användning av skyddsutrustning. Studien var stor och hade 

hög svarsfrekvens  (N=6461; svarsfrekvens 93,7 %), men bestod endast av ett fåtal frågor “[1) Were 

you exposed to chemical substances during your work (e.g. paint, oil, cleaning materials)? ; 2) If yes, 

did you use safety equipment to protect yourself?, 3) How would you describe the occupational safety 

on board the ship?]”. Majoriteten rapporterade att säkerheten ombord var god (82 %), att kemisk 

exponering var vanlig (55 %) och att skyddsutrustning användes (93 %). Detta är i överensstämmande 

med vår studie. Andra faktorer, som fysisk belastning, buller, vissa typer av kemikalier och 

psykosociala faktorer undersöktes inte. År 1978 utfördes en kartläggning av arbetsmiljön inom svensk 

sjöfart (48). Arbetet var omfattande och innehöll enkäter om arbetsfaktorer och hälsa, tillsammans 

med intervjuer av anställda samt olika tekniska mätningar. Rapporten framhåller buller och vibrationer 

från skrovet som de främsta fysikaliska arbetsmiljöproblemen, samt förekomst av psykiska problem 

främst relaterat till vad man benämner som följder av oavslutade konfliktsituationer. Även i vår studie 

rapporterades buller, risken för olycksfall och vibrationer från skrovet som arbetsmiljöproblem av det 

största antalet sjömän. Dessa exponeringar kvarstår alltså som viktiga, trots att nära fyra decennier 

passerat mellan undersökningarna.  

Kvinnors arbetsmiljö till sjöss 

Kvinnor verkar vara mer utsatta än män ur arbetsmiljösynpunkt: kvinnor rapporterade i högre 

utsträckning än män brist på skyddsutrustning, mer fysisk belastning och mer av kränkningar och/eller 

trakasserier. Avseende risk för fosterskada vid graviditet fanns enskilda fynd som kan visa på en sådan 

ökad risk, även om samband mellan yrkesexponering och graviditetsutfall inte undersöktes direkt i 

enkäten: Både buller och lösningsmedel kan innebära risk för fosterskada, i form av hörselskada och 

skador på fostrets nervsystem, och 58 %, respektive 34 % av kvinnorna, rapporterade en sådan 

exponering. Transportstyrselsen har redovisat att kvinnor har en högre förekomst av anmälda 

arbetsskador beroende på belastning (ergonomi) och sociala/organisatoriska faktorer (TS-09). Kvinnor 

hade dessutom oftare bytt arbetsuppgifter p.g.a. hälsoskäl (18 % av kvinnorna; 8 % av männen).  

Kränkningar och trakasserier 

Ungefär var fjärde person hade under det gångna året upplevt sig trakasserade eller kränkta på arbetet, 

oftast av personens arbetsledare eller chef. Dessa andelar är högre än vad som vanligen redovisas från 

andra undersökningar. I den nationella Folkhälsoenkäten framkom att 17-22 % bland män, resp. 

kvinnor, i åldrarna 16-84 år upplevt en kränkande behandling, och i Arbetsmiljöverkets 
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Arbetsmiljöundersökning 2013 uppgav ca 10 % av anställda att de utsatts för personlig förföljelse 

genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater någon gång de senaste 12 månaderna. 

Eftersom frågorna inte är identiska i dessa olika undersökningar är det inte möjligt att direkt jämföra 

resultaten med våra resultat. Kränkningar och/eller trakasserier framstår dock som relativt vanligt 

förekommande vid arbete ombord på fartyg, särskilt bland yngre och bland kvinnor. Inom sistnämnda 

grupp utmärkte sig särskilt kvinnor som arbetade i maskin med 58 % (11 av 19 personer) som upplevt 

kränkning och/eller trakasseri. Vid jämförelse med andra yrken är det viktigt att komma ihåg de något 

unika sociala förhållanden som råder vid arbete till sjöss: både fritid och arbetstid sker på samma plats, 

det vill säga fartyget, den anställde är iväg hemifrån under en lång tid, med få människor som man ska 

både arbeta och umgås med, och där möjligheten att undvika konflikter kan vara begränsad (48). 

Möjligen bidrar dessa faktorer till den höga andelen kränkta eller trakasserade. 

Studiens begränsningar 

Den största svagheten med studien var det stora bortfallet som skett på två olika nivåer: av 10323 i det 

Svenska sjömansregistret hade endast hälften en giltig e-postadress, och av dessa besvarade 35 % 

enkäten. Eftersom vi endast haft tillgång till sjömännens e-postadresser från Sjömansregistret har vi 

inte kunnat analysera bortfallet. Transportstyrelsen sammanställde dock översiktliga data över 

åldersgrupp och könstillhörighet bland de med resp. utan e-postadress, och ur detta framgår att 

skillnaderna mellan dessa grupper var små (FigurA8). Andra bortfallsorsaker kan vara en fungerande 

men för individen inte längre aktuell e-postadress, att vårt mejl tolkats som skräpmail (”spam”) av e-

postprogrammet, bristande intresse, eller att vederbörande inte ansett sig tillhöra målgruppen. Effekten 

av bortfall i enkätstudier kan vara risk för att signifikanta skillnader missas (precision), men däremot 

verkar bortfallets effekt på själva resultaten (prevalens) och deras tillförlitlighet (validitet) inte vara 

lika tydlig (63-65). Eftersom vår enkät hade ett mycket brett frågeområde (exponeringar, psykosociala 

faktorer, säkerhet) är sannolikt risken liten för ett snedvridet urval i form av att de med ett intresse i en 

specifik fråga skall ha varit de enda som besvarat enkäten. Vi anser att, även om ett snedvridet urval 

skulle ha skett i form av att främst de som upplever problem i arbetsmiljön valde att besvara enkäten, 

så ger ändå resultatet värdefulla indikationer på vilka de vanligaste exponeringarna och 

arbetsmiljöproblemen är vid arbete ombord på fartyg. Med tanke på enkelheten att nå så många 

sjömän inom svensk sjöfart och möjligheten att besvara enkäten under sitt pågående arbete anser vi att 

metodiken möjliggjort ett betydande tillskott av information om arbetsmiljön ombord på fartyg. 
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Slutsatser 

Buller, risken för olycksfall ombord på fartyget och vibrationer från skrovet framkom som viktiga 

arbetsmiljöproblem i denna studie. Hörselskada var mer vanligt bland bullerexponerade, vilket visar 

på att bullret ombord kan ha hälsoeffekter. Det synes viktigt att arbeta för minskade bullernivåer.  

Fysisk belastning rapporterades från samtliga yrkeskategorier ombord, och orsakerna till detta behöver 

undersökas mer ingående. Ett särskilt fokus i detta bör vara hand- armvibrationer (HAV), eftersom 

kunskapen om HAV-exponering bland sjömän är dåligt undersökt, och då studien samtidigt visar på 

eventuell hälsopåverkan i form av en överrapportering av kärl- och nervpåverkan i händerna bland de 

exponerade.  

Vanlig kemisk exponering var avgaser, sot, oljor på huden eller i luften (oljedimma) och olika sorters 

plaster och färger, däribland härdplastbaserade. Riskbedömning och information om förekommande 

kemikalier ombord, behov av skyddsrutiner och ev. medicinska kontroller bör ingå i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Tillgång till företagshälsovård är en viktig samarbetspartner i detta.  

Kränkningar och/eller trakasserier framkom som mycket vanliga, vilken kan vara en effekt av sjömäns 

speciella yrkesförhållanden jämfört med ett traditionellt landbaserat yrke.  

Majoriteten av sjömännen angav en god hälsa och arbetsförmåga samt ett högt värderat 

säkerhetsklimat inom svensk sjöfart. 
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Bilaga 1. Tabeller och figurer. 
 

 

Figur A1. Fördelning svaranden utefter tjänstgöringstid (år) som sjöman. 

 

 

Figur A2. Åldersfördelning inom resp. yrkeskategori ombord (däck, maskin och intendentur).  
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Figur A3. Exponering för olika sorters oljor (heavy fuel oil, marin diesel oil, smörj- och hydrauloljor) bland 

maskinrumsanställda. 

 

 

Figur A7. Ledningens prioritering och generellt säkerhetsklimat bland sjömän på svenska fartyg. Referensen utgörs av 

landbaserade yrken samt kategorien ”Shipping” med data från sjömän i hela världen(fartyg med olika flaggstater). 
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Figur A8. Andel (%) sjömän i Sjöfartsregistret med eller utan uppgiven e-postadress fördelat inom fyra olika åldersgrupper 

och kön (data från Håkan Lindell, Transportstyrelsen). 

Tabell A2. Förekomst av nedre luftvägsbesvär vid olika typer av exponeringar. 

Exponering 
Antal 
exponerade Prevalens (%)^ 

sot 498 5,6 

oljedimma 499 5,6 

avgaser 1461 3,7 

damm 1048 3 

Totalt 1646 5,7 
^) prevalens (%) av nedre luftvägsbesvär inom respektive grupp. 
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Tabell A3. Skattning av säkerhetsklimat med medelvärden och 95%-konfidensintervall. AL/i-AL = Arbetsledande, resp. icke-

arbetsledande funktion. KI = konfidensintervall (95 %), n = nedre, ö = övre. Icke överlappande KI markerade i gult. MV = 

medelvärden. 

Grupp 
 

 
Ledningens prioritering Generellt säkerhetsklimat 

 
 

N MV nKI öKI MV nKI öKI 

 
Referens 1292 2,96 2,96 2,97 3,04 3,04 3,05 

Arbetsledning AL 1157 3,40 3,36 3,44 3,35 3,32 3,38 

 

i-AL 374 3,29 3,23 3,35 3,24 3,19 3,29 

 
 

       Onormal trötthet nej 1114 3,42 3,38 3,46 3,38 3,35 3,41 

 

ja 426 3,22 3,16 3,28 3,19 3,14 3,24 

 
 

       Åldersgrupp (år) <30 327 3,29 3,22 3,36 3,21 3,16 3,26 

 

40 402 3,30 3,24 3,36 3,26 3,21 3,31 

 

50 348 3,37 3,30 3,44 3,36 3,31 3,41 

 

>50 459 3,49 3,43 3,54 3,45 3,41 3,49 
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Bilaga 2. Kommentarer angående arbetsmiljöproblem 

I slutet av enkäten fanns en fråga där man kunde beskriva valfri arbetsmiljöproblematik.  

Det område som berördes mest frekvent var sömnbrist och trötthet till följd av långa arbetspass, 6/6 

vaktsystem, korta och brutna vilotider, bullrig sovmiljö, sjögång under vilotiden och bristande 

sängkomfort.  

Kommentarer rörde också bristfällig internetanslutning ombord, bristande möjlighet till 

kommunikation med anhöriga och bristande möjlighet till fritidsaktiviteter ombord såsom fysisk 

träning.  

Stress kommenterades också. Slimmade besättningar, neddragna tjänster, allt fler arbetsuppgifter och 

arbete under vilotid har uppgivits som orsak till stress. Även oro för eventuell framtida ”utflaggning” 

uppfattades enligt flera som stressande.  

Språkförbistring och kulturella skillnader omnämndes som ett bekymmer vid besättning med olika 

nationaliteter. Kränkningar och mobbing angavs förekomma, exempelvis i form av olika bemötande 

beroende på etnicitet eller vilka arbetsuppgifter man har ombord.  

Flera kommentarer berörde problematik kring arbetsledning, exempelvis ledarskapet ombord och krav 

från aktuellt rederi. Många kommentarer handlade om att det är svårt att hinna med all dokumentation 

som krävs. 

Exponering för kemikalier, buller, helkroppsvibrationer och bristfällig ventilation har angivits som 

arbetsmiljöproblem. Exempelvis exponering för buller från maskinrum och exponering för avgaser 

kommenterades.   

Ergonomi har belysts i kommentarerna. Trånga utrymmen, köksbänkar som inte är höj- och sänkbara, 

stillasittande arbete, bristfällig belysning, trånga förrådsutrymmen, nedsatt standard på hytter och 

nedsatt sovkomfort.  

Kommentarerna har också berört säkerhet och risk för olycksfall. Arbete på höga höjder 

kommenterades som en risk, likaså risk för elolyckor. Kraven på effektivitet och ekonomiska 

besparingar uppgavs hamna i konflikt med krav på säkerhet. Bristfällig utbildning vid arbete med 

härdplaster och truckkörning angavs förekomma. Pirater angavs också som en säkerhetsrisk samt risk 

för att bli arresterad i annat land av myndigheter.  

Alkoholkonsumtion bland både besättning och bland passagerare har belysts i kommentarerna som ett 

problem. Några kommentarer förekom om kost och sjögång som arbetsmiljöproblem.  


