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Trötthet är inte bara ett problem 

bland nautiker. Långa arbetspass 

och sömnbrist förekommer även på 

andra avdelningar. Sjöingenjör Mårten 

Ohlsén berättar hur han jobbat dygn 

i streck med ytterst lite vila. Enligt 

forskare kan även byssan vara ett 

problemområde.   

Trötthet bland bryggbefäl har varit i fokus 

i många år. Fartyg med endast två nautik-

er är överrepresenterade i olycksstatistik-

en och flera studier visar att vaktgång 

sex om sex ger för lite sömn. Men nu har 

man börjat uppmärksamma förekomsten 

av fatigue även inom andra avdelningar. 

– Vi tror att det kan finnas överallt, 

inte minst i intendenturen, säger forsk-

are Monica Lundh vid Institutionen för 

sjöfart och marin teknik på Chalmers. På 

lastbåtar är kockarna många gånger helt 

ensamma och jobbar sju dagar i veckan 

med tidiga morgnar och sena kvällar. 

Men tröttheten märks inte lika tydligt där 

som när någon somnar på bryggan och 

kör på grund. 

En som upplevt trötthetsproblem i 

jobbet är sjöingenjör Mårten Ohlsén. 

Idag är han teknisk chef på ett utlands-

kontrollerat fartyg som letar olja runt om 

i världen. Med en bra avpassad storlek på 

besättningen och välplanerade maskin-

rum är sömnbrist sällan ett problem. Men 

på flera av de fartyg han jobbat tidigare 

var för lite sömn ett vanligt bekymmer. I 

egenskap av teknisk chef fick han, utöver 

det gängse arbetet, inte bara ta hand om 

samtliga ankomster och avgångar under 

dygnets alla timmar utan även ansvara 

för de arbeten som tidigare utfördes av 

elektriker, reparatörer och kylmaskinister. 

– Den minskade kompetensen bland 

ombordpersonalen har medfört att vissa 

kritiska moment som överhalning av 

separatorer, bränsleventiler och bränsle-

pumpar i många fall har ålagts de tekniska 

cheferna. Det här skapar irritation, vilket 

även det är en energislukare av stora 

mått, säger Mårten. 

På många fartyg är de tekniska chef-

erna även jourgående vartannat dygn. 

Sammantaget krymper arbetsuppgifterna 

möjligheterna till vila rejält. 

Omöjlig ekvation
– Ta en resa från en Östersjöhamn till 

Hamburg. Först arbetade man hela dagen 

mellan åtta och fem. Sedan på igen 

klockan sju på kvällen vid lots för att sitta 

nere i maskin hela natten genom Kiel-

kanalen. Nästa morgon var vi i Elbe, och 

vid ankomst i Hamburg vid lunchtid var 

det i regel någon inspektion, bunkring 

Sömnbrist – inte bara på bryggan

”I praktiken är det 
väldigt många så 

kallade helautomatiska 
system som i själva 

verket är helmanuella”

Sömnbrist påverkar koncentrationsförmågan. Foto: Linda Sundgren
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eller liknande som man var tvungen att 

vara med på. Sedan avgång igen på kväll-

en med samma kör åt andra hållet.

– Arbetsmiljömässigt var det inte bra 

alls. Man bryts ner. Att försöka törna in 

tidigare för att klara vilotidsreglerna är i 

allmänhet inte möjligt. Problemet är att 

det inte får ”bli rött” i vare sig under-

hållssystemet eller vilotidsprogrammet, 

en inte helt lätt ekvation att få ihop. 

Dessutom är systemet väldigt sårbart, i 

synnerhet då det börjar bli omsättning på 

personalen vilket brukar gå hand i hand 

med ökad stress. Det blir en ond cirkel 

som det är väldigt lätt att förlora kontroll 

över säger Mårten.

Huvudvärk och dålig aptit
På Mårtens förra fartyg bestod maskin-

besättningen av chief, förste fartygs-

ingenjör och motorman. Besättningens 

storlek var anpassad för att hantera ett 

helautomatiskt maskinrum som i stort 

sett skulle sköta sig självt. Problemet var 

att det inte gjorde det. 

– I praktiken är det väldigt många 

så kallade helautomatiska system som i 

själva verket är helmanuella och kräver 

enormt mycket handpåläggning.   

För Mårtens del fick arbetssituationen 

en rad konsekvenser, både för hälsan och 

prestationsmässigt säger Mårten.

– Jag fick huvudvärk, sömnproblem, 

dålig aptit och med det följde att jag blev 

lättirriterad. Tröttheten gjorde också att 

man blev mindre effektiv och inte all-

tid var lika noggrann. Man orkade helt 

enkelt inte vara det. Det här kändes inte 

rätt och ledde till att jag sökte mig till 

ett rederi med bättre förutsättningar att 

kunna göra ett gott arbete och samtidigt 

få bättre hälsa. 

Forskning visar att trötthet dessutom för-

sämrar reaktionsförmågan och gör det 

svårare att fatta kloka beslut. 

– Att vara trött är jämförbart med en 

lätt berusning, säger Monica Lundh. I 

maskin är det mycket tunga lyft och 

lider man av sömnbrist ökar risken för 

olyckor. Men det gör det även i byssan 

där man hanterar mycket köksmaskiner, 

vassa knivar, fritöser och stora kastruller 

med kokande vatten. 

Linda Sundgren

Mårten bytte jobb för sömnen skull.

Foto: Linda Sundgren

Enkät om trötthet till sjöss på San-nytt.se. 
På Sans hemsida finns nu en enkät om trötthet på olika avdelningar ombord. Alla som jobbar 
till sjöss välkomnas att fylla i enkäten och ju fler svaranden desto bättre underlag får forskarna 
att arbeta vidare med. Enkäten finns i både svensk och engelsk version och är utformad av 
Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers.

•	 Enligt den vilotidslag som gäller till sjöss har ombord-
anställda rätt till minst 77 timmars vila på en sju-
dagarsvecka. Enligt huvudregeln ska varje arbetsdygn 
innehålla minst tio timmar vila, uppdelat på högst två 
perioder (sex plus fyra timmar). 

•	 Hur stort sömnbehovet är skiftar mellan människor, 

men ligger hos de allra flesta på mellan sex och åtta 
timmar. 

•	 På tvåvaktsfartyg visar forskning att arbete mellan tre 
på natten till nio på morgonen sänker trötthetsnivån 
jämfört med den traditionella vakttiden från tolv på 
natten till sex på morgonen.   

Kortfakta om arbete och sömn till sjöss

Monica Lundh skrev sin avhandling om 

arbetsmiljön i maskin- och kontrollrum. 

Foto: Privat

ILLUSTRATION: SEAHEALTH



San-nytt 2/14 3

Svenska forskare deltar i det nystartade 

internationella forskningsprojektet 

Martha där olika vaktsystems påverkan 

på trötthetsnivån ombord ska undersök-

as. Martha är en uppföljning av forsk-

ningsprojektet Horizion, där vaktsystem 

(sex om sex samt fyra åtta) studerades i 

simulatorer. Nu ska motsvarande under-

sökningar genomföras ombord. 

– Vi ska följa med fartyg i Europafart 

och långfart, mellan Europa och Asien, 

säger Kjell Kecklund vid stressforsknings-

institutet på Stockholms universitet som 

är en av deltagarna i projektet. I studien 

deltar även forskare från Danmark, Stor-

britannien och Kina.

Kina enorm sjöfartsnation
– Att få med Kina i sjösäkerhetsarbetet 

är nödvändigt för att driva utvecklingen 

framåt. Det är en enorm sjöfartsnation 

och bara det universitet vi samarbetar 

med i den här studien utexaminerar 

16 000 befäl varje år, säger Kjell Kecklund. 

Martha - internationell ombordstudie om 
vaktgång och sömn

Det förekommer att personal ombord 

tar receptbelagda sömnpreparat för 

att kunna sova bättre. Medlen kan 

dock ge bieffekter som försämrad 

reaktionsförmåga, minnesproblem 

och dåsighet. Vissa är också beroende-

framkallande. 

Transportstyrelsen har fått kännedom 

om att det till sjöss förekommer använd-

ning av sömnmedlet Stilnoct. Preparat-

et är effektivt och snabbverkande, men 

har också en rad bieffekter som kan 

orsaka problem i arbetet. Till de vanlig-

aste besvären (drabbar fler än 1 av 100 

användare) hör bland annat dåsighet, 

minnesstörningar, yrsel och trötthet. För 

att minska risken för bieffekter bör man, 

enligt läkemedelsförteckningen Fass, sova 

minst sju timmar i streck efter tablett-

intag. För många ombordanställda är det 

dock svårt att få ihop så lång samman-

hängande sömn i schemat. Dessutom 

finns det alltid risk att störas tidigare än 

väntat av larm eller nödsituationer där 

man dessutom kan ha en viktig funktion 

att fylla. 

– Att ta Stilnoct när man jobbar ombord 

är inte lämpligt, säger läkare Karl Forsell, 

specialiserad inom arbetsmiljömedicin 

till sjöss. Preparatet har en avtrubbande 

effekt som sitter i ganska länge och ger 

bland annat sämre reaktionsförmåga. 

Samråd med befälhavaren
– Men ibland kan det behövas, exempel-

vis för att kunna sova i samband med en 

tillfällig livskris, fortsätter han. Man bör 

då ta dem i samråd med befälhavaren så 

att denne är medveten om att ens arbets-

förmåga kan vara nedsatt. Om man däre-

mot behöver ta preparatet regelbundet 

för att klara av arbetssituationen ombord 

är det förmodligen arbetsorganisationen 

som behöver ses över, säger Karl Forsell. 

Den som tar Stilnoct under längre tid 

riskerar att utveckla ett beroende. Prepa-

ratet tillhör läkemedelsgruppen benso-

diazepiner. Det kan leda till såväl psykisk 

som fysisk tillvänjning och bör tas högst 

två veckor i streck.     

– Risken är att det byggs upp ett bero-

ende i kroppen och efter ett tag kan man 

uppleva att det inte går att somna alls 

utan Stilnoct, säger Karl Forsell.

Linda Sundgren

Sömntabletter kan ge allvarliga bieffekter

Läkare Karl Forsell ser risker med sömnpiller, 

men anser att det kan vara befogat ibland.

Foto: Privat

•	Ta en kort, varm dusch innan läggdags.  
•	Undvik att lägga dig på tom mage, men ät heller inte 

en större måltid. Välj ett lättare halvmagert tilltugg, 
gärna tillsammans med varm mjölk eller te. 

•	Kan du inte somna eller vaknar mitt i sovpasset utan 
att kunna somna om, gå upp och gör något. Läs en 
bok (inte för spännande) eller lös korsord. När du blir 
trött igen kryp tillbaka ner i sängen. 

•	Undvik fysisk träning strax före läggdags.   

Däremot är träning bra för sömnen om det sker tidig-
are under dagen. 

•	Pröva olika insomningstekniker (tillhandahålls av 
exempelvis företagshälsovård eller vårdcentral) eller 
lyssna på lugn musik. 

Källa: Shipping and rest, framtagen av Seahealth i Danmark 

Åtgärder som kan leda till bättre sömn

ILLUSTRATION: SEAHEALTH
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~  SAN TIPSAR ~

”Problemet är att varje leverantör ansvarar för sin 
del, men ingen tar ansvaret för helheten.”

Teknisk chef Mårten Ohlsén om de många och tekniskt avancerade systemen som ska fungera tillsammans i moderna maskinrum. 

Arbetsmiljö för sjöfart är en samman-

fattning över arbetsmiljön ombord och 

hur arbetet till sjöss kan utföras på 

ett betryggande och hälsosamt sätt. 

Det är flera decennier sedan den första 

upplagan publicerades, men mycket har 

hänt sedan dess och varje år lägger en 

arbetsgrupp inom Sans styrelse ner ett 

omfattande revideringsarbete för att upp-

datera innehållet. Arbetsgruppen består 

av Matserik Eriksson, Stena Line Scandi-

navia, Karl-Arne Johansson, Seko sjöfolk, 

Cecilia Österman, Linnéuniversitet och 

Eva Ohlsson, Sjöfartens Arbetsgivare-

förbund. Tillsammans går de igenom 

samtliga avsnitt i pärmen, plockar ut 

föråldrade texter och lägger till nyheter. 

Ombord kan pärmen användas på olika 

sätt. På en del fartyg utgör den under-

lag vid skyddskommittémöten. Andra 

har den mer som uppslagsverk och 

för att enkelt kunna hålla reda på vad 

lagar och regler kräver av arbetsmiljön 

ombord. Nu finns det en nyrevider-

ad upplaga från 2014 att beställa. En 

förändring är att checklistorna under 

flik åtta blivit både ifyllningsbara och 

sparbara. Använd tabb-tangenten för att 

hoppa mellan de olika fälten. För att 

spara dokumentet gå till Arkiv/Spara och 

ange ett nytt dokumentnamn. Pärmen 

finns som pdf på Sans hemsida www.

san-nytt.se. Den kan även beställas hos 

Prevent på www.prevent.se. 

Linda Sundgren 

~ SAN HAR ORDET ~

Underlätta arbetsmiljöarbetet med SAN!
Beställ via mail: info@san-nytt.se eller www.san-nytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 
Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv utbildning. 

Den vänder sig i första hand till dig som arbetar 

ombord på svenskflaggade fartyg, men alla som är 

involverade i arbetsmiljöarbete på fartyg kan med för-

del genomföra utbildningen. Innehållet är baserat på 

Arbetsmiljömanual för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga 

systematiska arbetsmiljöarbetet ombord. 

När olyckan är framme eller brister upp-

dagas tar du enkelt fram blocket och gör 

en notering. Det är litet och behändigt 

och får lätt plats i fickan på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖMANUAL 
Med manualens hjälp blir det enklare att 

hålla reda på vad lagar och regler kräver av 

arbetsmiljön ombord. Den kan också funge-

ra som ett arbetsmaterial vid exempelvis 

skyddskommittémöten. Arbetsmiljömanual 

för sjöfarten finns både i pdf och som pärm.

Hållbart 
sjömansliv 
Så skapar vi ett hållbart sjömansliv. 

Det är temat för höstens San-konferens. 

Konferensen hålls den 6 november i 

Göteborg och är som vanligt kostnads-

fri. Mer information kommer, men 

eventuella frågor kan redan nu mejlas 

till eva.ohlsson@transportgruppen.se. 

Nyreviderad arbetsmiljöpärm stödjer 
det dagliga arbetet

Den 25 juni firas Sjömannens dag för 

fjärde året i rad. Dagen instiftades av IMO 

(International maritime organization) i 

syfte att öka kunskapen om alla dem 

som jobbar inom världssjöfarten och visa 

dem uppskattning. I år driver IMO en 

kampanj i sociala medier i samband med 

firandet. Ambitionen är att öka allmän-

hetens insikt om vilken avgörande roll 

de ombordanställda spelar i människors 

dagliga liv genom transporter av gods. 

Den som vill bidra till kampanjen kan 

göra det via Facebook:

http://www.facebook.com/imohq, Twitter @

IMOHQ och #thankyouseafarer eller Youtube 

http://www.youtube.com/user/IMOHQ. 

Linda Sundgren 

Sjömannens dag
~ UTBLICK ~

Nominera till San-pris
I höst delar vi åter ut Sans arbetsmiljö-

pris. Om du känner till någon, person 

eller företag, som gör det där lilla extra 

för arbetsmiljön ombord, vill vi veta det. 

Skicka in ditt förslag till

eva.ohlsson@transportgruppen.se.

SAN PRISET2014

Matserik, Karl-Arne, Eva och Cecilia.
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Transportstyrelsens 
säkerhetsöversikt
Transportstyrelsens har från i år en 

gemensam säkerhetsöversikt, där säker-

hetsutvecklingen inom luftfart och sjö-

fart redovisas, med fokus på utvecklingen 

under 2013.

Du återfinner publikationen på Trans-

portstyrelsens hemsida, där den går att 

ladda ned som pdf. 

http://www.transportstyrelsen.se/Publi-

kationer/Sjofartspublikationer/Sjosakerhet/

Sakerhetsoversikt-2013/

LED-belysning störde 
ut VHF på både tal 
och DSC
Transportstyrelsen har vid tillsyn åter 

konstaterat att radiokommunikationen 

kan påverkas allvarligt av annan utrustn-

ing som monteras ombord. Denna gång 

var störningen från en LED-lampa som 

monterats som däcksbelysning så pass 

omfattande att man inte fick samband 

med kustradiostationen även om man var 

väl inom radioräckvidderna. Störningen 

lokaliserades med hjälp av avancerad 

mätutrustning, där det framkom att man 

bytt ut en glödlampa mot en LED-lampa i 

däcksbelysningen. Denna gav en omfatt-

ande bredbandig störning, som påverka-

de hela VHF-bandet och den uppfyllde 

sannolikt inte gällande EMC-krav. En 

störningskälla kan påverka möjligheten 

till radiokommunikation på lite olika 

sätt. Det kan i bästa fall knastra lite, men 

även minska känsligheten allvarligt utan 

att något onormalt hörs i utrustningen. 

Det bör även noteras att en störning 

ombord kan försvåra radiokommunika-

tion med land (t.ex. VTS, JRCC eller 

kustradio) eftersom mottagen signal från 

landbaserade installationer blir svagare 

ju längre ut till sjöss fartyget är. Både 

Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket 

har tidigare konstaterat att vissa LED-

ljuskällor kan störa annan utrustning 

och en stor del har också belagts med 

försäljningsförbud. Anledningen till för-

buden har varit att lamporna inte upp-

fyller gällande krav för elektromagnetisk 

kompatibilitet (EMC). Transportstyrelsen 

rekommenderar att man har en rutin 

för att fånga upp och åtgärda onormala 

störningskällor ombord. Ett sätt är att 

kontrollera om det finns CE-märkning 

på lamporna. Det är Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter om elektromagnetisk kompa-

tibilitet (ELSÄK-FS 2007:1) som ska följas. 

Föreskrifterna baseras på EMC-direktivet. 

Störande utrustning kan rapporteras till 

Elsäkerhetsverket. 

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/

Nyheter/Forbjudna-LED-lampor/

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/EMC/

Radiostorningar/

Utredning visar på 
behov att omvärdera 
”Snap Back Zones”
Statens haverikommission (SHK) har i sin 

slutrapport RS 2014:03, rörande en döds-

olycka ombord på Morraborg 2011, visat 

på flera brister rörande säker förtöjning. 

Snap-back-områden
SHK konstaterar att det finns flera publik-

ationer för sjömän som innehåller vilse-

ledande information om omfattningen 

av potentiella snap-back-områden. Bland 

dem finns en publikation som fanns till-

gänglig ombord på Morraborg. I den finns 

en bild som också förekommer i en 

riktlinje utgiven av UK Maritime and 

Coastguard Agency, MCA. På bild 10 

har snap-back-områdena ritats på ett 

vilseledande sätt, särskilt när det gäller 

utsträckningen av området i längdled. 

Transportstyrelsen konstaterar att det i sig 

är en risk med vilseledande information 

om de farliga områdena. Man bör dess-

utom omvärdera riskerna vid ombyggna-

tioner och byte av förtöjningsgods med 

hänsyn till dess egenskaper.

SHKs rekommendationer till rederiet får 

anses som allmängiltiga och omfattar att 

det görs en mer omfattande riskanalys för 

förtöjningsarbete och att det åtminstone 

tas med följande i beräkningen:

Nedan bilder som tagits ur rapporten visar 

tydligt på skillnader mellan en publika-

tionsskiss och en individuell beräkning 

av de farliga områdena.

Källa: Statens haverikommission slutrapport 

2014-04-25, RS 2014:03

Dödsolycka ombord på Morraborg i Holm-

sunds hamn, Västerbottens län, den 3 juli 

2011, diarienr S-95/11. http://www.havkom.

se/virtupload/reports/RS2014_03.pdf

Reseplanering – 
Signifikant våghöjd m.m. 

Transportstyrelsen har uppmärksammat 

några olyckor där man eventuellt inte 

helt tagit hänsyn till de yttre faktorer som 

påverkar resan. Bland annat har släp och 

pråmar tappats.

Att av erfarenhet eller med hjälp av våg-

höjdsnomogram söka bedöma våghöjden 

med hänsyn till väderprognosen kan bli 

osäkert och tidsödande. Sveriges meteoro-

logiska och hydrologiska institut (SMHI) 

har en relativt högupplöst prognosmodell 

med ett grafiskt gränssitt som väl lämpar 

sig för sjöfarten.  

Tjänsten är publik och går att nå på: 

http://www.smhi.se/oceanweb/Surface-layers 

utan några abonnemang. Läs mer om 

modellerna på http://www.smhi.se/2.153/

sakerhet-och-beredskap/oceanografiska-prog-

noser/oceanografiska-modelldata-for-48-tim-

mar-1.13209

Transportstyrelsen sprider information 
om angelägna händelser i branschen. 
Hela texten kan hämtas på hemsidan
www.transportstyrelsen.se. 
Den kan också läsas på engelska på 
www.san-nytt.se.

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~
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Sleep deprivation  
- not just on the bridge   
Fatigue is not only a problem among 

nautical officers. Long hours and sleep 

deprivation also occur in other depart-

ments. Mårten Ohlsén, nautical engineer, 

says how he has worked several days in a 

row with very little rest and researchers 

point out the galley as a problem depart-

ment, too.   

Fatigue among officers on the bridge has 

been noticed for many years. Vessels with 

only two nautical officers are over-repre-

sented in accident statistics and several 

studies show that six-six watches provide 

too little sleep. Fatigue in other depart-

ments has started to gain attention, too. 

“We think it may be present in all cate-

gories, not least among service person-

nel,” says researcher Monica Lundh at the 

Department of Shipping and Marine Tech-

nology at Chalmers. “Cooks on freighter 

ships often work completely alone, seven 

days a week with early mornings and late 

evenings. But their fatigue is not noticed 

in the same way as when an officer on 

the bridge falls asleep and the ship runs 

aground.” 

One person who has experienced fatigue 

problems at work is Mårten Ohlsén, nau-

tical engineer. Shortage of sleep has been 

a matter of concern on several of the 

ships he has worked on.

“Reduced competence among the crew 

has meant that some critical work, such 

as overhauling separators, fuel valves 

and fuel pumps, has been given to chief 

engineers in many cases. This creates irri-

tation, which also steals a lot of energy,” 

says Mårten. 

On many ships, chief engineers are on 

call every other day. All the tasks they are 

given reduce the opportunity for resting 

properly in overall terms. 

“From the perspective of the work envi-

ronment, it was not good at all,” conti-

nues Mårten. “You start to break down. 

Trying to get to bed earlier to follow the 

rest rules is not generally possible. The 

problem is that you can’t go into “red”, 

either in the maintenance system or the 

resting hours programme, which is not 

an easy equation to solve. In addition 

the system is very vulnerable, especially 

when staff turnover starts to increase – 

which usually goes hand in hand with 

more stress. It’s a vicious circle, which is 

very easy to lose control over.” 

Measures that can help 
you to get better sleep 
•	 Take a short, hot shower before bed-

time.  

•	 Avoid going to bed with an empty 

stomach, but don’t eat a large meal 

either. Eat a light snack instead, with 

warm milk or tea. 

•	 If you can’t fall asleep or wake 

up during resting time and can’t 

fall asleep again, get up and do 

something. Read a book, for example 

(not too exciting!) or do a crossword. 

When you get tired again, go back 

to bed. 

•	 Avoid physical exercise just before 

bedtime. Training is good for sleep, 

though, if it is done a couple of 

hours before bedtime. 

•	 Try different techniques for falling 

asleep (from the occupational health 

service or health centre) or listen to 

calm music. 

Source: Shipping and rest, produced by Sea-

health in Denmark  

Sleeping tablets can 
have serious side 
effects 
The Transport Agency has become aware 

of the use of the sleeping drug Stilnoct at 

sea. The medicine is effective and quick-

acting, but also has a number of side 

effects which can be a problem in work 

situations. 

The most common adverse effects (more 

than 1 in 100 users) include drowsiness, 

memory deficits, dizziness and fatigue. 

People taking the medicine are also likely 

to develop dependency. 

“Using Stilnoct when working on board is 

not appropriate,” says Doctor Karl Forsell, 

specialist in work environment medi-

cine at sea. “The medicine has a dulling 

effect which lasts for quite a long time 

and leads to slower reactions. It may be 

necessary sometimes, though, to manage 

to sleep during a temporary life crisis. It 

should be taken in consultation with the 

master so that he is aware that your capa-

city for work may be reduced.”

Several deficiencies 
behind mooring 
accident
Three years ago, a chief mate was killed 

on a ship in Holmsund after being hit by 

a hawser that snapped. According to the 

Swedish Accident Investigation Authori-

ty, there were a number of shortcomings 

which contributed to the accident on the 

Dutch ship M/S Morraborg. 

On the morning of 3 July 2011 the cargo 

ship Morraborg arrived at Holmsund, 

Umeå. The weather was clear, but there 

was a fresh wind with strong gusts. The 

chief mate led the mooring work from 

the foredeck, midway between the hawse 

holes for the forward spring and the 

head lines. There is a control box there 

for the hawser capstan and a platform to 

stand on for a better view of the ship’s 

side. The forward spring suddenly snapped. 

The hawser recoiled onto the deck and hit 

the chief mate. After repeated attempts at 

resuscitation, he was declared dead. The 

report by the Swedish Accident Investiga-

tion Authority was published in April. It 

stated that the accident was preceded by a 

number of deficiencies, such as communi-

cation between the pilot and master, the 

absence of a safe berth and hawsers that 

were too elastic.  

“Mooring accidents are too much of an 

accepted risk in the industry. We need 

international rules for how to design 

ships so that the crew can moor them 

without the risk of being hit by a hawser 

that breaks.” 

~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: 
REHABILITATION

Read the whole magazine in English 
at www.san-nytt.se.

Survey on fatigue at sea
At Sans homepage there is a questionnaire about fatigue in different departments on board. 
Everyone working at sea is welcome to complete the survey. The questionnaire is available in 
both Swedish and English versions and is designed by the Department of Shipping and Marine 
Technology at Chalmers.
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Ett nära samarbete mellan sjöfarts-

branschen och högskolan är ett 

måste för att forskningen ska bli 

relevant och komma ombord-

anställda och redare till del. Det 

menar den kanadensiske HR-expert-en 

Scott MacKinnon, gästprofessor på 

Chalmers institution för sjöfart och 

marin teknik. 

Traditionellt har högskolor och universit-

et slagit hård vakt om den akademiska 

integriteten. Forskning ska bedrivas själv-

ständigt och utan påverkan från externa 

aktörer. Och så ska det även fortsätta vara, 

menar professor Scott MacKinnon. Där-

emot anser han att högskolan, bransch 

och finansiärer måste knytas närmare 

varandra. 

– Att skriva rapporter som bara läses 

av några få forskarkollegor innan dem 

hamnar i bokhyllan är meningslöst, både 

ekonomiskt och kunskapsmässigt. Allt vi 

gör ska kunna sättas i ett sammanhang 

och resultaten måste komma de som jobb-

ar inom sjöfarten till del, säger han.  

Arbetsmodellen Scott förespråkar kall-

as Tripple helix. På MacKinnons hemma-

universitet - Memorial university i St 

John´s, Kanada – har den tillämpats i 

flera år. 

– Det fungerar väldigt bra, säger han. 

Inför ett nytt forskningsprojekt eller en 

utbildning sätter vi samman en arbets-

grupp med branschföreträdare, forskare 

och ibland även finansiärer. Målet är att 

använda forskningspengarna så effektivt 

som möjligt och kunna erbjuda lösningar 

på de problem som branschen har.  

Passion för ombordanställda 
Sedan årsskiftet tjänstgör han som gäst-

professor på Institutionen för sjöfart och 

marin teknik på Chalmers i Göteborg. 

Uppdraget är att stötta maritime human 

factors-gruppen i arbetet med att ta fram 

en strategisk plan för deras fortsatta arbete.  

– Vi behöver arbeta mer med 

kommunikationen mellan akademien 

och branschen. Det måste utvecklas 

former för att systematiskt ta emot input 

om vad näringen behöver hjälp med och 

skapa kanaler för återföring av kunskap. 

Enligt Scott MacKinnon måste grunden 

för dem som arbetar med HR-relaterad 

sjöfartsforskning vara en genuin vilja att 

skapa en bättre tillvaro för dem som jobb-

ar ute på fartygen. Passionen för fartyg 

och ombord-

anställda ska 

vara drivkraf-

ten bakom 

forskningen, 

men lika vikt-

igt är det att anpassa språk och formuler-

ingar i rapporter till dem som ska använ-

da dem. 

– Att producera texter som folk kan för-

stå är en utmaning för oss forskare, säger 

han med ett skratt. Förr kunde bara mina 

kollegor läsa det jag skrev, men numera 

tänker jag alltid på vem jag skriver för. 

Scott MacKinnon är ergonom och 

skrev sin avhandling om arbetsrelaterade 

belastningsbesvär i axlar. Även om han 

under hela sin forskarkarriär varit intresser-

ad av arbetsmiljö har fokus svängt, från 

fysiska aspekter till mer psykosociala 

faktorer

– Jag är mer inriktad mot det kogni-

tiva numera och vad som händer när 

man utsätter människan för stress. Men 

när något inte fungerar eller människor 

tenderar att handla fel, finns roten till 

problemen nästan alltid i kringliggande 

system, organisation eller policys. Det 

handlar om att skapa förutsättningar för 

människor att göra rätt. 

Samarbetet mellan St John´s och 

Chalmers inleddes för över tio år då Scott 

MacKinnon träffade Chalmersforskaren 

Margaretha Lützhöft på en konferens. 

Sedan dess har högskolorna hjälpt 

varandra, bland annat genom utbyte 

av doktorander. Det här är dock första 

gången MacKinnon tillbringar en längre 

tid i Sverige. Han trivs bra, säger han, 

även om arbetsmetoderna delvis är 

annorlunda än de 

han är van vid. 

– Jag är gans-

ka bossig, är van 

att säga vad jag 

tycker och att få 

bestämma. Men här ska alla få säga sitt 

och man ska diskutera fram och tillbaka. 

De andra på institutionen brukar reta mig 

och säga att ”thats not the Swedish way” 

när jag framför mina åsikter, säger han 

med ett brett leende.    

I juni är Scott Mackinnons tjänstgörings-

tid på Chalmers slut, men högskolorna 

kommer att fortsätta att samarbeta. 

Linda Sundgren

Kanadensisk arbetsmiljöexpert på Chalmers
~ PROFILEN ~

Scott MacKinnon
Ålder: 50

Familj: Hustru och två barn.

Bor: För tillfället på Hisingen i Göte-

borg. Permanent bostad i St John´s, 

Kanada. 

Aktuell: Gästprofessor vid Institu-

tionen för sjöfart och marin teknik.

Bakgrund: Doktorerade 2003 i ergo-

nomi vid universitetet i Kapstaden, 

Sydafrika. Har sedan dess tjänstgjort 

vid en rad universitet i Sydafrika och 

Kanada. 

Arbetsmiljö tips: Bäst arbetsmiljö 

får man genom en väl genomtänkt 

och ergonomisk god design. Tänk 

på att det ska finnas lyfthjälpmedel 

för flytt av tyngre reservdelar och 

förbrukningsmaterial. Undvik nivå-

skillnader för att minska risken för 

slip-trip-and-falls. Välplanerade tvätt-

utrymmen minskar risken för expo-

nering av oljor och kemikalier. 

Forskare inom sjöfart måste brinna för fartygen och de ombordanställda, säger Scott MacKinnon.
Foto: Linda Sundgren

”Resultaten måste komma 
de som jobbar inom 

sjöfarten till del”



Förra året rapporterades 139 sjöolyckor 

till Transportstyrelsen. Det var 17 olyck-

or färre än året innan. Däremot ökade 

antalet allvarliga olyckor, från 10 till 29. 

Sju personer omkom inom yrkessjöfarten 

2013, varav 3 på utlandsflaggade fartyg. 

Arbetsmiljökunskap.se
Arbetsmiljöverket lanserar webbplatsen 

arbetsmiljokunskap.se. Den riktar sig till 

arbetstagare, skyddsombud och arbetsgiv-

are som är intresserade av att fördjupa sig 

inom ämnet arbetsmiljö. Webbplatsen har 

byggts upp utifrån regeringsuppdraget 

”Nationell funktion för kunskapsområdet 

arbetsmiljö och arbetsliv

(AV)

På regeringens uppdrag utreds hur olyckor 

inom transportområdet hanteras. Bland 

annat ser man över möjligheten att införa 

en mer enhetlig utredning mellan de fyra 

transportslagen och Statens haverikom-

mission (SHK). Man ska också under-

söka vilka befogenheter SHK har vid 

utredningar och om dessa eventuellt 

ska harmoniseras mellan trafikslagen. 

I december ska utredningen presentera 

sina resultat. 

(regeringen.se)
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Färre men allvarligare 
olyckor

För snart tre år sedan omkom en 

överstyrman på ett fartyg i Holm-

sund efter att ha träffats av tross 

som gick av. Enligt Statens haveri-

kommission fanns det en rad 

brister ombord på holländska M/s 

Morraborg som bidrog till olyckan. 

Förmiddagen den 3 juli 2011 anlöp-

te lastfartyget Morraborg Holmsund i 

Umeå. Vädret var klart, men det blåste 

friskt med starka vindbyar. Överstyr-

man ledde förtöjningen framme på den 

mycket trånga backen, placerad mitt-

emellan klyset för förspringet respektive 

förändorna. Där finns en manöverbox 

för trosspelen och en plattform att stå 

på för bättre sikt över fartygssidan. På 

andra försöket lyckades man få fartyget 

i position vid kajen och även få iland en 

förända, då förspringet plötsligt brast.

Låg riskmedvetenhet
Trossen for som en rekyl upp på däck 

och träffade överstyrman. Efter upp-

repade återupplivningsförsök förklara-

des han död. I april kom Statens have-

rikommissions (SHK) rapport. Där konst-

ateras att olyckan föregåtts av en rad 

brister, såsom kommunikationsproblem 

mellan lots och befälhavare, avsaknad 

av säker plats att leda förtöjningsarbetet 

från och alltför töjbara trossar.  

– Enligt holländsk lag var rederiet skyld-

igt att göra riskbedömningar för farliga 

arbetsmoment. Men förtöjning hade 

inte identifierats som ett riskfyllt arbete 

i den riskinventering som gjorts. Det 

här tyder på en mycket låg grad av risk-

medvetenhet, säger utredningsledare 

Ylva Bexell vid Statens haverikommis-

sion (SHK). 

Enligt haverirapporten ska den avlidne 

överstyrmannen ha uppmanats av såväl 

befälhavaren som matrosen på däck att 

ta skydd i samband med förtöjningen. 

Ändå stod han kvar vid manöverboxen. 

– Vi menar att orsaken till att han inte 

lämnade manöverplatsen är det som 

kallas procedural drift, en anpassning 

av arbetssättet för få arbetsmomentet 

att fungera. Om han hade lämnat sin 

position hade han förlorat kontrollen 

över hela förtöjningsarbetet och varit 

tvungen att klättra över högar med 

trossar för att komma till en säker plats. 

Men att välja att stå kvar innebar en 

stor risk, säger Ylva Bexell. 

Olyckor i samband med förtöjning är 

inte ovanligt och skadorna blir ofta all-

varliga. Ylva Bexell tycker att man inte 

tar det här på tillräckligt stort allvar. 

– Förtöjningsolyckor är lite för mycket 

av en accepterad risk i branschen. Det 

skulle behövas internationella design-

regler för hur fartyg bör konstrueras så 

att besättningen kan förtöja utan risk 

att träffas av en tross som brister. 

Ylva Bexell pekar på att det även finns 

andra åtgärder som kan vidtas för att 

minska skaderisken. Bland annat att 

köpa in lämpligt förtöjningsgods, att 

rutinmässigt byta ut slitna trossar och 

regelbundet kontrollera och justera 

bromskapaciteten på vinschar. 

– Trossen som brast på Morraborg var 

mycket töjbar och hade relativt låg 

brottstyrka. Med en mindre töjbar tross 

hade det inte blivit samma rekyl när 

den brast. 

SHK har skickat en sammanställning av 

rekommendationer till rederiet. De har 

nu tre månader på sig att svara. Rapport-

en kan läsas i sin helhet, både på svenska 

och engelska, på www.havkom.se.

Linda Sundgren 

Flera brister bakom förtöjningsolycka 

Översyn av   
olycksutredningar 

STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS 

Belöning 2015

Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för 

att underlätta arbetet, höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är 

något vi gärna premierar. Har du gjort en förbättring eller känner du 

någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. 

Läs mer om vår belöningsverksamhet på www.sjomanshus.se.    


