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Sammanfattning  
Sjöfartens Arbetsmiljönämnd SAN har som främsta syfte att 

bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord. De har 

gett oss i uppdrag att kartlägga anmälda arbetsskador i den 

svenska sjöfarten under åren 2014–2016. De frågeställningar 

som skulle besvaras var 

• vilken den vanligaste anmälda arbetsolyckan och 

arbetssjukdomen inom sjöfarten i Sverige är och hur 

stor andel av dessa som leder till en förväntad 

frånvarotid i 14 dagar eller mer?  

• ser de anmälda arbetsskadorna för sjöfarten annorlunda 

ut jämfört med övriga branscher i Sverige? 

• finns det skillnader i förhållande till de anmälda 

arbetsskadorna och kön, ålder, fartygstyp, 

anställningsform, yrkesgrupper eller manskap/befäl?   

• vilka preventiva åtgärder kan rekommenderas för att 

minska den vanligaste anmälda arbetsolyckan och 

arbetssjukdomen? 

Tidigare studier visar att sjöpersonal har en riskfull arbetsmiljö 

och särskilt utsatta är kvinnor och intendenturpersonal. 

Kvantitativ deskriptiv metod har använts för att analysera data 

som inhämtats från i huvudsak Arbetsmiljöverket om 

inrapporterade arbetsolyckor och arbetssjukdomar som inträffat 

på svenska fartyg. En litteratursökning för att relatera egna 

resultat med tidigare studier har också genomförts. 

Datainsamling skedde även via medverkan på en workshop 

med branschföreträdare. 

Resultaten från denna studie visar att den vanligaste 

arbetsolyckan inom sjöfarten orsakades av fall, snubbling eller 

halka. Den vanligaste arbetssjukdomen var ergonomiska 
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belastningssjukdomar. Vid jämförelse med nationell statistik 

över anmälda arbetsskador ser vi att arbetstagare inom sjöfarten 

anmälde arbetsskador av ungefär samma karaktär som övriga 

arbetstagare på arbetsmarknaden.  

Gruppen kvinnor som utgjorde en tredjedel av de 

ombordanställda anmälde knappt hälften av alla arbetsskador 

under den undersökta tidsperioden. För både män och kvinnor 

var falla, snubbla eller halka den vanligaste uppgivna orsaken 

till arbetsolycka. Ergonomiska belastningssjukdomar 

dominerade anmälningarna både hos gruppen män och hos 

gruppen kvinnor.  

Åldersgruppen 50–59 år anmälde flest arbetsskador. En stor 

majoritet av de anmälda arbetsskadorna skedde ombord på 

passagerarfartyg. Tillsvidareanställda stod för de allra flesta 

anmälningarna av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. 

Intendenturpersonalen stod för merparten av de anmälda 

arbetsolyckorna, därefter följde däcksmanskap och 

maskinmanskap. Befäl inom de olika avdelningarna anmälde 

endast ett fåtal arbetsolyckor. 

Förutom ovanstående resultat konstaterar vi att det finns en 

underrapportering av arbetsskador generellt sett i Sverige och 

sjöfarten utgör inget undantag. För att minska de vanligaste 

arbetsskadorna rekommenderas till exempel att ha tydliga 

rutiner för hur städning och underhåll ska gå till samt 

uppmärkning av potentiellt farliga platser. För att minska de 

ergonomiska belastningssjukdomarna förordar vi ökad 

användning av lyfthjälpmedel.  
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Abstract 

Maritime Joint Work Environment Council, SAN, has as its 

main purpose to contribute to a safer and more secure working 

environment aboard. They have asked us to map reported 

occupational injuries at sea in Sweden during the years 2014-

2016. The questions at issue to be answered were 

• what is the most commonly reported work accident and 

occupational disease at sea in Sweden and how large 

share of these lead to an expected absence of 14 days or 

more? 

• are the reported occupational injuries at sea different 

from other branches of industry in Sweden? 

• are there differences in relation to the reported 

occupational injuries and gender, age, type of ship, 

employment situation, occupational group or 

crew/officer? 

• what preventive measures can be recommended to 

reduce the most commonly reported work accident and 

occupational disease? 

Previous studies show that personnel at sea have a risky 

working environment and women are particularly exposed. 

Quantitative descriptive method has been used to analyse data 

collected from substantially Swedish Work Environment 

Authority on reported work accidents and occupational diseases 

that have occurred on Swedish ships. A literature search to 

relate own results with previous studies has also been 

conducted. Data collection was also made through participation 

in a workshop with representatives from the industry. 

The results from this study shows that the most common work 

accident at sea was caused be falling, tripping or slipping. The 
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most common occupational diseases were ergonomic strain 

diseases. When comparing to national statistics over reported 

occupational injuries we found that employees at sea reported 

occupational injuries of similar character as other employees in 

the labour market. 

Women, representing about a third of employees aboard 

reported just under half of all occupational injuries during the 

reviewed time span. For both men and women falling, tripping 

or slipping was the most commonly stated reason to work 

accidents. Ergonomic strain diseases dominated the reports 

from both men and women. 

Employees in the age group 50-59 years reported the largest 

number of occupational injuries. A large majority of the 

reported occupational injuries took place on passenger ferries. 

Employees with contracts of indefinite duration represent the 

largest number of both work accidents and occupational 

diseases. Commissariat personnel filed the majority of reported 

work accidents, followed by deck crew and machine crew. 

Officers within the different sections only reported a few work 

accidents. 

Apart from the results above we observe that there is an under-

reporting of occupational injuries in general in Sweden and 

shipping is no exception. To reduce the most common working 

injuries we recommend implementing clear routines for 

cleaning and maintenance as well as markup of potentially 

dangerous places. To reduce ergonomic strain diseases we 

recommend an increased usage of lifting aid. 
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Förord  
Ett särskilt tack till Kjell Blom, Arbetsmiljöverket, Konrad 

Asterbäck, Transportstyrelsen, Petra Trygg samt vår handledare 

Cecilia Österman. Tack till familjerna som låtit oss fokusera på 

uppsatsen. Tack också till personal på Hammarbyhöjdens och 

Bakfickans café. De har på olika sätt hjälpt oss i uppsatsarbetet.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning  

Genom Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) samverkar 

sjöfartens arbetsgivare och fackliga organisationer med främsta 

syfte att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord. 

Med anledning av arbetet för en säker arbetsmiljö har de givit 

oss i uppdrag att i denna magisteruppsats fördjupa oss i 

statistiken över anmälda arbetsskador i den svenska sjöfarten 

under åren 2014–2016. Det handlar dels om att ta reda på vad 

som faktiskt uppges som orsaker till arbetsskador, vem som 

drabbas med avseende på ålder, kön och yrkestillhörighet, samt 

dels vad som kan föreslås som möjliga preventiva åtgärder för 

att förhindra eller åtminstone reducera antalet arbetsskador i 

framtiden. År 2015 utfördes en fördjupad studie av 

arbetsskadestatistiken för driftspersonal inom sjöfarten under 

åren 2011–2013 av två studenter på Linnéuniversitetets 

sjökaptensprogram (Andersson & Lindquist, 2015). Vår studie 

tar vid där denna slutade, samt att den även omfattar 

intendenturpersonalen. Förhoppningen är att denna studie även 

kan vara användbar för berörda myndigheter, som till exempel 

Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket, samt aktuella 

branschorganisationer, exempelvis Svensk Sjöfart.  

Vad är det i arbetsmiljön och i arbetsförhållandena i övrigt som 

gör denna bransch särskilt utsatt? Förutom den fysiska 

arbetsmiljön ombord utgör boendemiljön en viktig parameter 

för de som arbetar ombord på fartygen. Även parametrar som 

att arbetspassen är långa, skift- och nattarbete sker hela tiden 

och att medarbetarna lever nära varandra på båten är särskilt 

utmärkande för arbete inom sjöfarten. Det finns statistik som 

visar att sjöfarten är en särskilt utsatt bransch när det kommer 
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till anmälda arbetsskador, sjöfarten tillhör branschen transport 

och magasinering som anmäler många arbetsskador 

(Arbetsmiljöverket, 2015, 2016 & 2017).  

I Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 39 kapitel står att 

läsa att med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall 

eller annan skadlig inverkan i arbetet (3 §). En skada ska anses 

ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för 

det. I Socialförsäkringsbalkens (SFS 2010:110) 42 kapitel står 

att läsa att en arbetsgivare som fått kännedom om en inträffad 

arbetsskada är skyldig att omedelbart anmäla skadan till 

Försäkringskassan (10 §). Person som inte är arbetstagare ska 

själv göra arbetsskadeanmälan.   

Det finns två sätt att anmäla arbetsskada, via en pappersblankett 

eller via webben. Sedan 2011 kan arbetsskadeanmälan göras 

via webben på www.anmalarbetsskada.se. Skillnaden mellan de 

båda tillvägagångssätten är att anmälan på webben både går till 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, medan 

pappersblanketten enbart går till Försäkringskassan. Vid 

anmälan via webben fyller arbetsgivaren i mer än via 

blanketten, vid det sistnämnda anmälningssättet så kodas 

mycket av Arbetsmiljöverkets personal (Arbetsmiljöverket, 

2017). Att anmäla en arbetsskada via webben kräver svenskt 

personnummer.  

Ansvarig för den officiella arbetsskadestatistiken i Sverige är 

Arbetsmiljöverket. Den statistik som Arbetsmiljöverket 

använder bygger på arbetsskadeanmälningar som är 

inrapporterade till Försäkringskassan. Årligen sammanställer 

Arbetsmiljöverket arbetsskadorna i en rapport. Det är värt att 

notera att statistiken anses vara preliminär fram tills andra 

kvartalet två år efter det aktuella anmälningsåret. Detta innebär 

alltså att 2016 års sammanställning av arbetsskador fortfarande 

anses vara preliminär. Förutom själva sammanställningen av 

http://www.anmalarbetsskada.se/
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arbetsskadestatistiken används underlaget i den årliga rapporten 

även till att bedöma var tillsynsbesök ska göras.  

1.2 Historik  

Definitionen av arbetsolycka är olycksfall till följd av en 

plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på 

arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller 

för arbetet. Med arbetssjukdom menas arbetsskada som 

uppkommit genom annan skadlig inverkan än arbetsolycka. En 

arbetssjukdom kan till exempel orsakas genom återkommande 

ensidiga rörelser eller påfrestande förhållanden i arbetet. 

Arbetsskada innebär en skada till följd av olycksfall eller annan 

skadlig inverkan i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2017).  

I denna uppsats undersöker vi arbetsskador, det vill säga både 

arbetsolyckor och arbetssjukdomar som har lett till minst en 

dags sjukfrånvaro. För den beskrivning som följer av 

arbetsskador i Sverige under åren 2014 – 2016 används slutlig 

statistik för åren 2014 och 2015 samt preliminär statistik för år 

2016. Orsaken till detta är att 2016 års slutliga statistik inte 

finns tillgänglig förrän sommaren 2018. Den slutliga statistiken 

brukar innehålla ungefär 5 procent fler anmälda arbetsskador än 

den preliminära.  

Under år 2016 anmäldes i Sverige cirka 122 468 arbetsskador 

till Försäkringskassan. År 2015 var antalet anmälda 

arbetsskador 125 042 (Arbetsmiljöverket, 2017) och år 2014 

var antalet 121 011 (Arbetsmiljöverket, 2016). Knappt 30 

procent av de anmälda arbetsskadorna under åren 2014–2016 

ledde till sjukfrånvaro. Män stod för en större andel av de 

anmälda arbetsolyckorna.  

Antalet anmälda arbetsskador har varierat med tiden. Några av 

de trender som går att se är att både anmälda arbetsolyckor och 

anmälda arbetssjukdomar minskade under åren 2003–2009. 
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Efter 2009 har en ökning av arbetsskadeanmälningarna skett. 

Det finns flera orsaker till att antalet varierar mellan åren, 

exempelvis kan förändringar i lagar eller 

informationskampanjer vara delförklaringar till detta 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Ersättningssystemen har avgörande 

betydelse både för vad som registreras och för den anmälda 

frekvensen av skador (Grimvall, Jacobsson & Thedéen, 2003). 

Grimvall et al. (2003) menar att kraftiga förändringar i antalet 

arbetsskador och fördelningen på olika skadefaktorer kan 

iakttas när ersättningsreglerna ändras. Morken, Sivesind 

Mehlum och Moen (2007) finner att antal anmälningar också 

hänger ihop med om det finns små eller stora chanser att få 

ersättning för den uppkomna arbetsskadan. Upplevs chanserna 

att få ersättning som stora är också anmälningsbenägenheten 

större.  

Det är inte alla arbetsskador som sker som faktiskt anmäls. 

Hansen, Nielsen och Frydenberg (2002) fann att under 1993–

1997 anmäldes 1931 av 1993 faktiska olyckor till den danska 

motsvarigheten till Arbetsmiljöverket. I Danmark liksom i 

Sverige är anmälningsskyldigheten vid arbetsskador lagstadgat. 

De menar även att underrapportering av arbetsskador är ett känt 

fenomen, inom sjöfarten såväl som i andra branscher. Enligt 

Kjell Blom känner Arbetsmiljöverket väl till 

underrapporteringen i Sverige och tar hänsyn till den i sin 

vidarerapportering av arbetsskadestatistik till EU (personlig 

kommunikation, 19 april 2018). Däremot omfattar statistiken i 

denna uppsats bara anmälda arbetsskador.  

Förutom arbetsolyckor och arbetssjukdomar inkluderas även 

arbetsolyckor till och från arbetet (så kallade färdolycksfall) in i 

begreppet arbetsskador. Detta kommer inte beskrivas närmare 

eftersom detta inte undersöks i examensarbetet. Samma 

avgränsning gäller för dödsolyckor och arbetsolyckor utan 
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sjukfrånvaro som båda kommer lämnas utan närmare 

beskrivning.   

För att kunna förhindra olyckor är det viktigt att förstå 

bakomliggande faktorer till varför dessa uppstår. Varför 

sjöfartsolyckor uppstår och vilka mänskliga faktorer som ligger 

bakom dessa har Mokhtari och Khodadadi Didani (2013) 

undersökt. Genom att analysera 1 816 olyckor så kom de fram 

till att oaktsamhet, bristande utbildning, felaktiga verktyg och 

bristande erfarenhet eller förmåga var de vanligaste orsakerna 

till olyckorna. Förslag för att förebygga olyckorna var bland 

annat automatiserade arbetsprocesser, utbyggda alarmsystem 

och övervakningssystem samt olika slags utbildningar bland 

annat praktiska simuleringsövningar.  

1.2.1 Anmälda arbetsskador i Sverige under åren 

2014 - 2016 

I detta avsnitt har beskrivningar gällande arbetsskador för år 

2014 hämtats från källa Arbetsmiljöverket 2015, arbetsskador 

för 2015 från källa Arbetsmiljöverket 2016 och där beskrivning 

av arbetsskador för år 2016 samt siffror anges används källa 

Arbetsmiljöverket 2017.  

Det vanligaste skälet till arbetsolycka som ledde till 

sjukfrånvaro under åren 2014 - 2016 för kvinnor var fall från 

samma nivå, det vill säga fall orsakat av halkning eller 

snubbling. För män var den vanligaste olyckan förlorad 

kontroll, det kan exempelvis handla om förlorad kontroll över 

transportmedel eller något handverktyg. Den andra vanligaste 

orsaken för kvinnor var rörelse med belastning, det vill säga 

fysisk belastning i kombination med plötslig rörelse till 

exempel snubbling. För män var fallolyckor den andra 

vanligaste olyckstypen. Män stod för en större andel av de 

anmälda arbetsolyckorna som lett till sjukfrånvaro.  



15 

För kvinnor var åldersgruppen 55–59 år den åldersgrupp där 

arbetsolycksanmälningarna för år 2014 - 2016 var flest medan 

det för män var den yngsta åldersgruppen 16–24 år som 

anmälde flest arbetsolyckor under samma år. Den bransch som 

under dessa år lett till flest antal anmälda olyckor är för kvinnor 

transport och magasinering, under denna bransch återfinns till 

exempel sjöfarten. För män är den bransch med flest anmälda 

arbetsolyckor vattenförsörjning och avloppsrening. Totalt sett 

var det i snitt 6–7 personer av 1 000 sysselsatta per år som 

anmälde arbetsolyckor under åren 2014–2016. 

Under år 2016 anmäldes 11 826 arbetssjukdomar till 

Försäkringskassan i Sverige, år 2015 var siffran 12 361 och år 

2014 anmäldes 12 014 arbetssjukdomar. Kvinnorna stod för en 

större andel av de anmälda arbetssjukdomarna. Totalt, för både 

kvinnor och män, var det i snitt 2,5 personer av 1 000 

sysselsatta per år som anmälde arbetssjukdomar under åren 

2014–2016.  Den vanligaste arbetssjukdomen under 

tidsperioden hos både kvinnor och män hade 

belastningsrelaterade orsaker, detta handlar exempelvis om 

tunga eller ensidiga lyft. Gruppen män hade flest sådana 

anmälda arbetssjukdomar. Den näst vanligaste anmälda 

arbetssjukdomen hade sociala eller organisatoriska orsaker, 

kvinnor stod för fler av dessa anmälda arbetssjukdomar. 

Anmälningar till följd av sociala eller organisatoriska orsaker 

har nästan dubblerats sedan år 2011.   

Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade med stigande ålder för 

båda könen. Mest tydligt var detta för män, där den vanligaste 

åldersgruppen där anmälda arbetssjukdomar återfanns var 

gruppen 60 - 64 år. För kvinnor var det åldersgruppen 55–59 år 

som var den med flest antal anmälningar. De branscher som 

återkom under åren 2014–2016, både för kvinnor och män, med 

högst andel anmälda arbetssjukdomar var offentlig förvaltning 
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och försvar. Även i branscherna utvinning av mineral och 

tillverkning återfanns en stor andel anmälda arbetssjukdomar. 

AFA försäkring (2018) har i en rapport analyserat fallolyckor 

som inträffade under åren 2015–2016. De konstaterar att i deras 

statistik är fallolyckor den vanligaste arbetsolyckan med drygt 

11 000 olyckor per år. Den vanligaste typen av fallolycka var 

fall från samma nivå, 8 000 olyckor handlade om detta. Drygt 

2 000 av olyckorna definierade de som allvarliga, det vill säga 

att olyckan leder till sjukfrånvaro mer än 30 dagar. Män 

drabbades oftare än kvinnor och särskilt av fall från höjd och 

stege. Kvinnor drabbades oftare av fall från samma nivå. Den 

vanligaste perioden att falla utomhus var november-februari, 60 

procent av olyckorna skedde under dessa månader. AFA 

konstaterar vidare i sin rapport att risken att drabbas av 

fallolyckor ökar både för män och kvinnor med åldern. Mest 

markant är det för kvinnor där kvinnor i åldern 56–64 år har 

mer än dubbelt så stor risk att drabbas i jämförelse med kvinnor 

i genomsnitt. För båda könen är även risken större att skadorna 

blir permanenta med stigande ålder, vilket även Hansen et al. 

(2002) kommer fram till. 

I AFA:s rapport framgår det också att de yrkesgrupper som är 

de vanligaste förekommande i fallolycksstatistiken är 

yrkesgrupper som förflyttar sig mycket under arbetstid. För 

kvinnor är yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg vanligt 

förekommande och för män är betong-, anläggnings- och 

byggnadsarbetare vanligt drabbade yrkesgrupper.  

Vanliga orsaker till fall från samma nivå är att det är halt på 

golv eller mark, att det finns ojämnheter i mark eller golv eller 

att man snavar över löst liggande föremål.  

Några förslag för att förebygga fall är enligt rapporten, 

halkutbildning för medarbetare och främst äldre medarbetare, 
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se till så att golv är torra och ta bort löst liggande föremål som 

medarbetare kan snubbla på samt att använda ändamålsenliga 

skor (AFA försäkring, 2018).   

1.3 Beskrivning av svensk sjöfart   

Svenska sjöfartens handelsflotta har minskat kraftigt på senare 

år, och är nu historisk liten. Minskningen har varit 98 fartyg på 

fem år och 2013 uppgick den svenska handelsflottan till 112 

fartyg. Detta är en delförklaring till att bemanningen inom den 

svenska sjöfarten minskat (Nilsson, 2013). Minskningen av 

bemanningen ombord på fartyg är även en internationell trend 

som varit särskilt tydlig det senaste decenniet (Oldenburg et al. 

2010). Ett sätt för organisationer att hantera ökade 

effektivitetskrav är att visstidsanställa personal, detta kan dock 

leda till nackdelar både på individuella och organisatoriska 

plan. Exempelvis att visstidsanställda i jämförelse med 

tillsvidareanställda inte är lika medvetna och delaktiga i det 

systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Denna 

kunskapsbrist kan leda till att farliga situationer i det egna 

arbetet kan uppstå som även inverkar på säkerheten i hela 

organisationen (Eiken & Saksvik, 2009).  

Ombord på fartygen finns i princip tre huvudkategorier 

medarbetare; däckspersonal, maskinpersonal och 

intendenturpersonal. Grupperna maskin och däck har en tydlig 

rollfördelning mellan befäl och manskap medan gruppen 

intendentur så har manskap och chefer en mindre tydlig 

rollfördelning. Varje personalgrupp har särskilda 

behörighetskrav och regler och riktlinjer kring detta finns hos 

Transportstyrelsen (Transportstyrelsen, 2018). 

Däcksavdelningen är ansvarig för fartygets navigering, 

lasthantering samt underhållet på däck. Maskinavdelningen är 

den tekniskt ansvariga avdelningen som bland annat ser till att 



18 

fartygets motorer fungerar. Intendenturavdelningen ansvarar för 

mathållningen, bostäder och passagerarutrymmen (Nilsson, 

2013).  

1.3.1 Lagstiftning gällande arbetsmiljön ombord 

på fartyg  

Sedan 2003 gäller Arbetsmiljölagen och 

Arbetsmiljöförordningen även för fartygsarbete. Dessutom 

regleras arbetsmiljön ombord i Fartygssäkerhetslagen och 

Fartygssäkerhetsförordningen. Transportstyrelsen har även 

detaljerade föreskrifter rörande arbetsmiljö på fartyg genom 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2009:119) om arbetsmiljö på fartyg. Det är Transportstyrelsen 

som ansvar när det gäller tillsyn av arbetsmiljön ombord på 

fartyg. Arbetsmiljöverket ansvarar för statistiken av 

arbetsskador inom sjöfarten och är i övrigt ansvarig myndighet 

för efterlevnad av gällande lagstiftning och framtagande av 

föreskrifter. 

En viktig föreskrift som lägger grunden för hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska se ut är Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt den är arbetsgivare 

skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 

så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. Där står också att arbetsmiljöarbetet ska 

ingå som en naturlig del i verksamheten och att arbetstagare ska 

göras delaktiga i arbetsmiljöarbetet.  

En annan föreskrift som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet 

är föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4). I föreskriften tydliggörs att arbetsgivarens 

systematiska arbetsmiljöarbete även gäller arbetsbelastning, 

arbetstid exempelvis långa arbetspass samt kränkande 

särbehandling. Arbetsgivaren ska med andra ord se till att 
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ohälsosam arbetsbelastning, arbetstid och kränkande 

särbehandling undersöks, genomföra åtgärder om risker finns 

och följa upp dessa åtgärder.  

1.3.2 Säkerhetsarbete inom sjöfarten  

Sedan 1996 gäller ISM-koden (International Safety 

Management Code) för den europeiska 

passagerarfartygstrafiken (Grimvall et al. 2003). Införandet av 

ISM-koden innebar en helt ny inriktning för säkerhetsarbetet 

inom sjöfarten. Koden betonar rederiledningens och 

landorganisationens engagemang och ansvar för 

säkerhetsarbetet ombord på fartygen. ISM-koden ger ansvarigt 

företag i uppgift att upprätta mål för sitt säkerhetsarbete samt 

att dessa mål ska inkluderas i ett säkerhetsledningssystem som 

varje företag (rederi, fartygsägare eller annan ansvarig aktör för 

fartygets drift) är ålagd att upprätta och efterleva (International 

Maritime Organization [IMO], 2018).  

Sveriges regering presenterade 2015 en svensk maritim strategi 

- för människor, jobb och miljö (Transportstyrelsen 2018). Den 

maritima strategin slår fast att det är viktigt att det finns en god 

säkerhetskultur och hög kompetens för att minimera risken för 

olyckor. 
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1.3.3 Den svenska sjöfarten i siffror  

Nedan presenteras hur den svenska sjöfarten ser ut i siffror. 

Under den aktuella perioden, åren 2014 - 2016, har i 

genomsnitt omkring 12 140 personer varit anställda ombord på 

svenska fartyg. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit 

29 procent kvinnor och 71 procent män. De exakta siffrorna per 

år framgår nedan i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Antal anställda på svenska fartyg per år 
(Transportstyrelsen 2018) 

År Antal anställda 

totalt  

Antal anställda 

kvinnor  

Antal 

anställda män  

2014 12 387 3 546 8 841 

2015 12 120 3 576 8 544 

2016  11 943 3 531  8 393 

Yrkesgrupper  

Den yrkesgrupp som är störst ombord på fartygen är 

intendenturpersonalen som motsvarar omkring 49 procent av 

det totala antalet anställda under den aktuella perioden 2014–

2016. Därefter följer däckspersonalen med omkring 33 procent 

av de anställda och den minsta gruppen maskinpersonal som 

representerar cirka 18 procent av medarbetarna ombord. 

Uppdelat på de olika yrkeskategorierna och per enskilt år ser 

siffrorna ut enligt Tabell 2. För grupperna däck och maskin 

presenteras siffrorna uppdelat på befäl och manskap medan det 

för intendenturpersonalen saknas uppdelning av chefer och 

manskap.  
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Tabell 2: Antal anställda per yrkesgrupp och år 
(Transportstyrelsen 2018) 

År  Däcks-

befäl 

Däcks-

manskap  

Maskin-

befäl 

Maskin-

manskap  

Inten-

dentur  

2014 1 738 2 347  1 188 1 171 5 943 

2015 1 626 2 359 1 112 1 106  5 917 

2016  1 679  2 174  1 115 998  5 958 

Kön  

Som redogjordes tidigare är det stor överrepresentation av män 

bland medarbetarna ombord. Detta gäller för alla yrkesgrupper 

förutom för intendenturpersonalen där istället kvinnorna är i 

knapp majoritet, 53 procent av de anställda inom 

intendenturgruppen var under de aktuella åren kvinnor. Tabell 

3 nedan visar fördelningen mellan kvinnor och män i de olika 

yrkeskategorierna, där k står för kvinnor och m står för män.  
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Tabell 3: Antal anställda uppdelat på kön och yrkesgrupp 
(Transportstyrelsen 2018) 

År  Däcks-

befäl 

(k/m) 

Däcksman-

skap (k/m) 

Maskin-

befäl (k/m) 

Maskinman-

skap (k/m) 

Inten-

dentur 

(k/m)  

2014 73/1665 253/2094 21/1167 49/1122 3150/2793 

2015 77/1549 297/2062 22/1090 45/1061 3135/2782 

2016  85/1594 246/1928 19/1096 44/954 3137/2821 

Åldersstruktur  

När det gäller åldersstrukturen i den svenska sjöfarten har vi i 

denna studie fått tillgång till statistik över åldern på sjöpersonal 

med minst en registrerad påmönstring på svenskflaggat fartyg 

under år 2014 (Svensk Sjöfart, 2017). I detta underlag 

angående åldersstruktur ingår därmed all sjöpersonal, det vill 

säga även dem inom inre sjöfart enligt R. Engström (personlig 

kommunikation, 16 april 2018). Som framgår av Figur 1 nedan 

är den största åldersgruppen i sjöfarten 20–29 år och därefter är 

åldersgrupperna 30–39 år, 40–49 år samt 50–59 år lika stora. 

De anställda under 20 år är den minsta gruppen.  
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Figur 1: Åldersstruktur i sjöfarten år 2014 (Svensk Sjöfart 2017) 

Åldersstrukturen för respektive yrkesgrupp presenteras i 

Figurerna 2, 3 och 4. Fördelningen i samtliga yrkesgrupper 

följer den som gäller för hela sjöfarten, med mindre justeringar 

inbördes. Till exempel står åldersgruppen 20–29 år för 33 

procent av de anställda inom intendentur medan den inom 

däckspersonal utgör 25 procent av de anställda. På samma sätt 

är åldersgruppen 60 år och uppåt representerad av 15 respektive 

16 procent av medarbetarna inom maskin och däck medan den 

åldersgruppen endast utgör 7 procent av de anställda inom 

intendentur. Samtliga yrkesgrupper har medarbetare under 20 

år men de utgör endast omkring 5 procent eller mindre av de 

anställda inom respektive yrkesgrupp.  
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Figur 2: Åldersstruktur hos intendenturpersonalen år 2014 
(Svensk Sjöfart 2017) 

 

 

Figur 3: Åldersstruktur hos däckspersonalen år 2014 (Svensk 

Sjöfart 2017) 
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Figur 4: Åldersstruktur hos maskinpersonalen år 2014 (Svensk 
Sjöfart 2017) 

Anställningsform 

Eftersom det inte funnits tillgänglig information om andelen 

visstidsanställda inom sjöfarten att tillgå, har studien hämtat 

information om andelen visstidsanställda inom området rederier 

och flygbolag under år 2017 från Statistiska Centralbyrån 

(SCB). År 2017 var cirka 14 procent av de anställda inom detta 

område visstidsanställda (SCB, 2017 & 2018).  

Fartygstyper  

Vid beskrivning av den svenska fartygsflottan kan de olika 

fartygen delas in i tre kategorier; lastfartyg som innefattar t.ex. 

tank-, bulk- och torrlastfartyg, passagerarfartyg som innefattar 

passagerarfärjor och övriga passagerarfartyg, samt övriga 

specialfartyg som innefattar isbrytare, bogser- och 
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bärgningsfartyg och övriga specialfartyg. I denna studie har vi 

bara tagit med fartyg med en bruttodräktighet på 100 ton och 

uppåt. Tabell 4 visar hur den svenska fartygsflottan har sett ut 

under de undersökta åren 2014–2016.  

 

Tabell 4: Antal fartyg i svenska fartygsflottan per år (Svensk 
Sjöfart 2017) 

År  Lastfart

yg (st) 

Passagerarfar

tyg (st) 

Övriga 

specialfartyg(st

) 

2014 128 192 119 

2015 125 194 127 

2016 118 192 128  
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2. Syfte, frågeställningar och 

avgränsningar 

2.1 Syfte och frågeställningar  

Examensarbetets syfte är att göra en fördjupad studie av 

arbetsskadestatistiken inom den svenska sjöfarten från 

Arbetsmiljöverket under åren 2014 - 2016. De frågeställningar 

vi vill besvara med examensarbetet är:   

• Vilken är den vanligaste anmälda arbetsolyckan och den 

vanligaste anmälda arbetssjukdomen inom sjöfarten i 

Sverige och hur stor andel av dessa leder till en 

förväntad frånvarotid i 14 dagar eller mer? 

• Ser de anmälda arbetsskadorna för sjöfarten annorlunda 

ut jämfört med övriga branscher i Sverige?  

• Finns det skillnader i förhållande till de anmälda 

arbetsskadorna och kön, ålder, fartygstyp, 

anställningsform, yrkesgrupper eller manskap/befäl?  

• Vilka preventiva åtgärder för att minska den vanligaste 

anmälda arbetsolyckan och arbetssjukdomen är att 

rekommendera? 

2.2 Avgränsningar 

Denna examensuppsats undersöker arbetsskador som vid 

anmälningstillfället uppskattats leda till minst en frånvarodag, 

vilket innebär att arbetsskador som inte uppskattades leda till 

någon frånvarodag inte är undersökta. Arbetsskador som 

uppstått till eller från arbetet eller inom kategorin inre sjöfart är 

heller inte med i materialet. Med inre sjöfart menas enligt 

Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) fart inom Sverige och 
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utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från 

en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd. Vi 

kommer således hädanefter använda begreppen sjöfart 

alternativt svensk sjöfart som beteckning för det vi undersöker i 

denna uppsats.      

De arbetsskador som finns med i materialet inträffade under 

åren 2014–2016 och anmäldes innan 2018-02-09, då 

arbetsskadestatistiken sammanställdes och sändes till 

uppsatsförfattarna via KjellBlom, statistiker på 

Arbetsmiljöverket. Detta innebär att det kan finnas arbetsskador 

som inte finns med i materialet som inträffat under åren 2014–

2016 men anmälts efter 2018-02-09. På samma sätt finns det 

arbetsskador som har inträffat under de aktuella åren men som 

inte alls har anmälts, dessa finns följaktligen inte heller med i 

vår statistik då denna bara innehåller anmälda arbetsskador. 

Endast personer med svenskt personnummer kan anmäla 

arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, det 

gör att utländska arbetare inte finns med i denna statistik. 

Enstaka landanställda finns med i materialet men lämnas i 

övrigt utan ytterligare analys. Det övergripande syftet med flera 

av dessa avgränsningar är gjorda för att ringa in de specifika 

förhållanden som råder inom den svenska sjöfarten.  
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3. Teoretisk referensram 
Det finns luckor i kunskapsläget kring arbetsmiljön för 

sjöpersonal såväl internationellt som nationellt. Den forskning 

som finns visar bland annat på att yrket är ett riskfyllt. 

Oldenburg, Baur och Schlaich (2010) finner att riskerna bland 

annat är risk för arbetsolyckor och sjöolyckor, risk för 

kardiovaskulära sjukdomar, stressorer med koppling till att vara 

ifrån familjen långa perioder, trötthet till följd av långa 

arbetsdagar och låg bemanning. Andra risker med yrket var 

liten möjlighet till rekreation och återhämtning till följd av att 

arbetet även är hemmet under arbetsperioder, samt en viss 

överrisk för cancer till följd av exponering av farliga ämnen. 

Forsell, Eriksson, Järvholm, Andersson, Lundh och Nilsson 

(2015) har även de försökt råda bot på bristerna i 

kunskapsläget. De har kartlagt svensk sjöpersonals 

självupplevda hälsa och arbetsmiljö. Undersökningen är 

indelad efter yrkeskategorierna däck, maskin och 

intendenturpersonal men slås resultatet ihop för samtliga 

yrkesgrupperna är de största upplevda arbetsmiljöriskerna i 

fallande ordning buller, risken för olycksfall, helkropps-

vibrationer i form av vibrationer från skrovet, obekväma 

arbetsställningar och annan fysisk belastning samt exponering 

för olika kemiska ämnen såsom damm och avgaser. Även 

kränkningar och trakasserier var ett annat relativt vanligt 

förekommande arbetsmiljöproblem.  En fjärdedel av de som 

besvarade enkäten upplevde sig ha blivit utsatta. Bland 

kvinnorna var det 45 procent som svarade ja medan 22 procent 

av männen upplevde sig ha blivit utsatta.   
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3.1 Arbetsolyckor och arbetssjukdomar 

inom sjöfarten och inom liknande 

branscher 

Det finns relativt begränsad forskning kring de arbetsolyckor 

och arbetssjukdomar som drabbar anställda inom sjöfarten. 

Anderson (1983) är pionjär som redan på 1980-talet 

konstaterade i en brittisk studie av icke-dödliga olyckor bland 

sjöpersonal ombord på fartyg att snubbla, halka och falla är en 

kategori olyckor som förekommer ofta ombord. Studien 

konstaterar också att passagerarfärjor med många anställda och 

många passagerare står för en stor del av olyckorna. Det är 

dock sällan passagerare som råkar illa ut enligt Anderson utan 

det handlar oftast om olika typer av arbetsolyckor. Han slår 

också fast att många av olyckorna inträffade när sjöpersonal bar 

på något, ibland både stora och tunga föremål. Även Hansen et 

al. (2002) finner att arbetsolyckan falla, snubbla eller halka är 

en vanlig arbetsolycka för sjöpersonal. De undersöker 

riskfaktorer för att råka ut för arbetsolyckor ombord på 

handelsfartyg. Den riskfaktor som de såg hängde ihop med 

arbetsolyckan falla, snubbla eller halka var att förflytta sig 

ombord på fartyget, särskilt på däck. De preventiva åtgärderna 

som de föreslog var tydliga arbetsrutiner, uppmärkning av 

presumtivt farliga platser och lämpliga skor. Men redan vid 

planering och utformning av nya fartyg bör ett arbetsmiljö- och 

säkerhetsperspektiv anammas. Andra preventiva åtgärder för att 

minska fall- och snubbelolyckor är enligt Bell et al. (2008) att 

ha tydliga rutiner för hur till exempel spill av vätskor ska tas 

om hand för att inte riskera att ge hala golv. Bell et al. (2008) 

liksom Hansen et al. (2002) rekommenderar att potentiellt 

farliga platser märks upp med skyltar, de nämner till exempel 
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att sätta upp en skylt vid ett tillfälligt halt golv så att om möjligt 

undvika att någon går över golvet.                         

Området arbetssjukdomar inom sjöfarten är ännu mindre 

undersökt än arbetsolyckor. Därför har det i denna uppsats 

blivit nödvändigt att söka litteratur i andra branscher än 

sjöfarten. Morken et al. (2007)undersöker arbetssjukdomar på 

anställda på norska oljeraffinaderier mellan åren 1992–2003. 

De har till viss del liknande arbetsvillkor som personal inom 

sjöfarten, med isolerad arbetsmiljö, där arbetet även blir 

hemmiljön, exponerade för väder och vind, fysiskt tunga 

arbeten samt långa arbetsdagar med perioder av längre ledighet. 

De finner att sjukdomar eller skador på rörelseapparaten var 

den mest vanligt förekommande registrerade arbetssjukdomen. 

Denna stod för 47 procent av samtliga arbetssjukdomar. De 

näst följande i storleksordning var hörselskador (25 procent) 

och sedan följde arbetssjukdomar till följd av skador på huden 

(15 procent). För skador på rörelseapparaten var det armar och 

rygg som var vanligaste kroppsdelarna att få skador på. 

Skadorna uppkom oftast till följd av hårt fysiskt arbete, 

repetitivt arbete eller arbete som innebar att stå och gå på hårt 

underlag eller klättra på stegar/ gå i trappor. För att minska 

antalet skador på rörelseorganen måste därför arbetssituationen 

ses över så att det tunga fysiska arbetet och det repetitiva 

arbetet minskar (Morken et al., 2007).  

3.2 Intendenturpersonalens arbetsmiljö 

De största kunskapsluckorna inom sjöfarten rör 

intendenturpersonalens arbetsmiljö. Det vanliga för forskning 

inom sjöfart och arbetsmiljö är att yrkesgrupperna däck och 

maskin undersöks medan intendenturgruppen sällan studeras. 

Den redan nämnda studien utförd av Forsell et al. (2015) vid 

Arbets-och miljömedicin vid Sahlgrenska 
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Universitetssjukhuset, är en av få som inkluderat 

intendenturpersonalen i sin undersökning. Intendenturgruppen 

upplevde större påfrestningar i sin yrkesvardag som till 

exempel fysisk belastning på armar, rygg och nacke, obekväma 

arbetsställningar och tunga lyft än vad de anställda ombord 

generellt gjorde. En annan arbetsmiljörisk som avviker från 

gruppen som helhet var risken att smittas av infektioner. De 

arbetsmiljöriskerna som de delade med gruppen som helhet var 

buller, risken för olycksfall och helkroppsvibrationer.  

En annan skillnad mellan yrkesgrupperna var att 

intendenturgruppen upplevde lägre socialt stöd och en pressad 

arbetssituation, i jämförelse med gruppen däck och maskin 

(Forsell et al. 2015). Låg kontroll, höga krav i arbetet samt litet 

socialt stöd är väl kända riskfaktorer för både psykiska som 

fysiska åkommor, exempelvis utmattningssyndrom och hjärt- 

och kärlsjukdom (Theorell & Karasek, 1996).   

Även Hult, Österman, Praetorious & Lindblad (2017) finner att 

intendenturpersonalen ofta har låg kontroll och höga krav i sitt 

arbete, i jämförelse med däck- och maskinpersonalen ombord. 

De finner också att intendenturpersonalen har högst upplevd 

känsla av utmattning och är överrepresenterade när det gäller 

längre sjukskrivningar (över 60 dagar) samt längre 

sjukskrivningar med psykiska diagnoser. Särskilt kvinnor inom 

intendenturen står för en majoritet av både längre 

sjukskrivningar och längre sjukskrivningar med psykiska 

diagnoser. Ett annat resultat som framkommit är att 

intendenturen som i många sammanhang har en lägre status än 

däck- och maskinpersonal, inte på samma sätt upplever sig 

värdesatt. Detta kan vara en orsak till den högre psykiska 

ohälsan hos intendenturgruppen.  

Ljung och Oudhuis (2016) menar att denna ovan nämnda 

hierarki mellan däck- och maskinpersonal och intendentur även 
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gör att intendenturpersonalen inte blir delaktig i 

säkerhetsarbetet ombord på fartygen på samma sätt som däck- 

och maskingruppen blir. De konstaterar att dessa hierarkier och 

den bristande transparens som detta medför mellan grupperna 

kan leda till säkerhetsproblem  

3.3 Genus och kvinnor i arbetslivet  

De flesta människor spenderar sina arbetsdagar i organisationer 

som domineras av män, dessutom är det oftast män som sitter 

på de högsta positionerna (Sorensen, 1984). Denna 

maktfördelning visar sig också i den segregering och 

hierarkisering som pågår mellan könen (Acker, 1990). Acker 

(1990) menar vidare att i en organisation innehar männen 

generellt sett positioner och arbetsuppgifter som innebär mer 

makt och ansvar medan kvinnorna som följd av detta innehar 

positioner och arbetsuppgifter som genererar mindre makt och 

ansvar.  

Kvinnor anställda inom sjöfarten är en klar minoritet, 

internationellt sett är endast 1–2 procent av världens 

fartygsbesättning kvinnor. Stannard, Vaughan, Swift, 

Robinson, Altaf och McGarry (2015) sammanfattar dels 

forskningsläget kring kvinnor i sjöfarten och redogör för en 

genomförd webbaserad undersökning. När det gäller den i 

studien genomförda undersökningen så pågick den under åren 

2014–2015 och besvarades av 595 kvinnor från 54 länder 

anställda inom sjöfarten. Majoriteten av respondenterna var 

under 40 år och 70 procent hade en arbetsledande roll. Denna 

sistnämnda siffra är mycket hög i jämförelse med att bara cirka 

7 procent av befälen inom den internationella sjöfarten 

beräknas vara kvinnor.  
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Det övergripande temat för undersökningen var hälsa och 

arbetsvillkor där deltagarna fick välja vilka de ansåg vara de 

största hälsoproblemen. Det vanligaste (47 procent) 

rapporterade hälsoproblemen var led- eller ryggont. Orsaken till 

led- eller ryggont var bland annat tunga lyft vid servering av 

mat och dryck, svårt att använda vagnar för att avlasta bördor 

på grund av trånga passager, bära passagerares väskor, press att 

slutföra städuppgifter snabbt. Det var vanligare att anställda på 

kryssningsfartyg rapporterade rygg- eller ledvärk än de som var 

anställda på last- eller tankfartyg. De näst vanligaste 

hälsoproblemen som 43 procent av respondenterna 

rapporterade var stress, depression och oro.  

Resultatet från undersökningen visar också att 17 procent av 

respondenterna rapporterar att de utsatts för sexuella 

trakasserier. Rapportförfattarna menar att detta är en lägre siffra 

än förväntat då en pilotstudie innan denna studie visade på att 

50 procent av respondenterna blivit utsatta. En orsak till den 

lägre siffran kan vara att en majoritet av respondenterna har en 

arbetsledarfunktion och denna roll skyddar mot trakasserier.  

När det gäller beskrivning av forskningsläget om kvinnor i 

sjöfarten visar denna att kvinnor anställda inom sjöfarten 

upplever diskriminering på olika sätt. Bland annat har 

arbetsgivare uppfattningen att kvinnor arbetar kortare tid på 

sjön och att det får konsekvensen att de hellre anställer män till 

kvalificerade tjänster. Kvinnor har ofta lägre lön än sina 

manliga kollegor och kvinnor måste också arbeta hårdare än 

män för att bevisa sin kompetens. 

Sahlgrenska universitetssjukhusets studie som är refererad till 

ovan belyser även den bland annat kvinnors arbetsmiljö inom 

sjöfarten. Rapportförfattarna finner att kvinnor inom sjöfarten 

rapporterar dubbelt så hög andel av trakasserier eller kränkande 

särbehandling i jämförelse med gruppen män. De finner också 
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att fler kvinnor (18 procent) än män (8 procent) rapporterar att 

de inte har tillgång till den skyddsutrustning som de behöver i 

sitt arbete (Forsell et al. 2015).  
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4. Metod  

4.1 Etiska överväganden  

Denna studie är en registerstudie och de data vi har fått ut av 

Arbetsmiljöverket har varit avidentifierat så att enskilda fall 

inte har kunnat härledas till enskilda individer. Det är 

KjellBlom på Arbetsmiljöverket som har gjort en bedömning 

vid utlämnande av denna data. Bland annat har detta lett till att 

ålder och typ av arbetsolycka inte finns redovisat tillsammans. 

Då Kjell Blom “öppnade upp” fallbeskrivningar så finns det 

ingen information utöver själva händelseförloppet med i 

informationstexterna vi fick tillgång till.  

4.2 Deskriptiv statistisk analys 

Arbetsmiljöverket kontaktades för att få utdrag ur den officiella 

arbetsskadestatistiken för sjöfarten mellan åren 2014–2016. 

Data har bearbetats så att arbetsolyckor har grupperats i färre 

grupper med liknande olycksorsaker. Data har även 

kategoriserats så att ett antal undergrupper har skapats. Detta 

innebar att de olika rederiernas namn grupperades i tre 

kategorier, passagerarfartyg, lastfartyg samt övriga fartyg. De 

olika yrkestitlarna grupperades i ett antal undergrupper, 

däcksmanskap, maskinmanskap, intendenturmanskap, 

däcksbefäl, maskinbefäl, intendenturchef samt landanställda. 

Anställningsform har grupperats så att ombordanställda ingår i 

gruppen tillsvidareanställda.  

Bearbetning av materialet har sedan gjorts med pivottabeller 

och delar av resultatet finns redovisat i resultatdelen. Pivot är 

ett verktyg i Excel som sammanställer data som sedan 

redovisas i diagramform. De delar som återfinns i resultatdelen 
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finns med för att det svarar på uppsatsens syfte. De delar som 

inte svarat på syftet eller inte tillförde information har 

utelämnats.  

Statistik från Transportstyrelsen kring anställda inom sjöfarten 

begärdes också ut. Detta bedömde vi skulle behövas för att vi 

skulle kunna uttala oss om relativa frekvenser av 

arbetsskadorna. Uppgifter om fördelningen visstidsanställda 

och tillsvidareanställda inom sjöfarten har varit svårast att 

finna, varför branschorganisationen Svensk sjöfart, Sjöfartens 

Arbetsgivareförbund (SARF) samt Service- och 

kommunikationsfacket (SEKO) kontaktades för uppgifter om 

detta. Uppgifter om anställningsformer inom sjöfarten har vi 

trots detta inte fått tag på. Vi har istället använt oss av SCB:s 

statistik som grupperar sjöfarten och flygbranschen 

tillsammans.  

Insamlad data har sedan organiserats, summerats och 

presenterats med deskriptiv statistisk analys. Metoden handlar 

om att på ett överskådligt och tydligt sätt beskriva den aktuella 

statistiken (Eilertsson, 2016). Metoden är särskilt användbar i 

kvantitativa undersökningar som innehåller en stor mängd data.   

4.3 Litteratursökning 

För att kunna relatera vår data med det vetenskapliga 

kunskapsläget har litteratur inhämtats på två sätt. Dels har vår 

handledare rekommenderat relevant litteratur och dels har 

litteratursökningar gjorts på egen hand. De databaser vi använt 

oss av är bland annat Google Scholar, Primo och Journal of  

Maritime Health. De sökord vi använt oss av är maritime 

accidents, maritime work injuries, occupational accidents, 

work related diseases, seafarer morbidity och seafarer 

mortality. Den litteratur som vi sedan valt att använda var inte 
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äldre än 20 år, förutom i några fall och var den litteratur som 

bäst belyste ämnesområdena som valts i denna uppsats.  

4.4 Workshop med branschföreträdare 

Den 17 april 2018 genomfördes en workshop i Stockholm som 

handlade om intendenturens arbetsmiljö. Arrangör för denna 

workshop var tre forskare vid Linnéuniversitet och syftet var att 

sammanfatta, sprida och arbeta med resultat från studien 

Intendenturens arbetsmiljö som genomfördes 2015–2017 av 

Linnéuniversitetet i samarbete med Försäkringskassan, 

finansierad av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.  

De inbjudna var intressenter från sjöfarten exempelvis 

arbetsgivarparter och fackligt förtroendevalda/skyddsombud 

samt personal från några av passagerarfartygen i Stockholm. 

Deltagarantalet var 18 personer. Vi som uppsatsförfattare var 

med under denna workshop i syfte att inhämta branschens 

åsikter. Ett annat syfte med vår medverkan var att stämma av 

uppsatsens preliminära resultat med branschfolket.  

  



39 

5. Resultat  
Redovisningen av resultaten presenteras här uppdelat på typ av 

arbetsskada. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

arbetsolyckor, följt av arbetssjukdomar  

5.1 Arbetsolyckor   

Under åren 2014–2016 anmäldes 403 arbetsolyckor. 

Arbetsolyckorna har grupperats i ett antal undergrupper för att 

kunna presenteras mer översiktligt, dessa undergrupper 

presenteras nedan. Fördelningen av de anmälda 

arbetsolyckorna redovisas i diagramformat med tillhörande 

kommentarer.  

Gruppering av arbetsolyckor  

Benämningen på respektive undergrupp är i de flesta fall satt 

utifrån sättet olyckan har skett på. En undergrupp är benämnd 

utifrån konsekvensen olyckan har lett till, nämligen “akut 

överbelastning”. Vi har även en undergrupp med 

oklassificerade olyckor samt en med övriga olyckor. För 

närmare förklaringar av respektive undergrupp, se nedan.  

Falla, snubbla eller halka: olyckor som har skett genom fall 

av person från höjd till lägre nivå, t ex i trappor och från stegar, 

genom fall av person på samma nivå, t ex orsakade av hala eller 

blöta golv samt genom t ex feltramp, snubbla och halka.  

Träffad av föremål: olyckor på grund av att föremål till 

exempel har fallit, flugit, svängt, sprätt eller rullat. Exempel på 

föremål är spån och andra virkesrester, verktyg, fordon, 

rullvagn och möbler.  
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Kontakt med yttre faktor: olyckor på grund av kontakt med 

yttre faktor, t ex kniv, dricksglas, verktyg, varma föremål, eld 

och el samt på grund av förlorad kontroll över föremål, t ex 

verktyg.  

Klämning eller krossning: olyckor på grund av klämning eller 

krossning i, mellan eller under föremål. Till exempel dörrar, 

personhiss och vinschar.  

Akut överbelastning: olyckor på grund av till exempel lyfta, 

bära, resa sig och liknande. Exempel på inblandade föremål är 

möbler, hala och blöta golv, trappor och kartonger.  

Hot eller våld: olyckor på grund av hot eller våld mellan 

kollegor eller arbetstagare och gäst. Till exempel slag, spark 

och skallning.  

Oklassificerade: olyckor som i statistiken saknar tillräcklig 

information.  

Övriga: olyckor på grund av olika orsaker, t ex missriktad 

rörelse, förlorad kontroll över djur, övrig fysisk överbelastning.  

5.2 Arbetssjukdomar  

Under åren 2014–2016 anmäldes 73 arbetssjukdomar. 

Arbetssjukdomarna var i underlaget från Arbetsmiljöverket 

kategoriserat i färre kategorier än arbetsolyckorna vilket gjorde 

att dessa inte grupperats ytterligare på det sätt vi har gjort med 

arbetsolyckorna. Arbetssjukdomarna är i Arbetsmiljöverkets 

statistik kategoriserade i ergonomiska belastningsorsaker, 

fysikaliska orsaker, kemiska eller biologiska orsaker, sociala 

och organisatoriska orsaker samt övrig orsak. Denna studie 

använder Arbetsmiljöverkets benämningar förutom när det 

gäller den första gruppen som istället benämns ergonomiska 
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belastningssjukdomar. Nedan ges en kort beskrivning av 

respektive kategori.  

Uppdelning av arbetssjukdomar  

Ergonomiska arbetssjukdomar innefattar sjukdomar som 

uppkommit till följd av tunga lyft, icke-ergonomiska 

arbetsställningar, tunga lyft i kombination med förflyttning, 

tunga lyft i kombination med förflyttning och icke- 

ergonomiska arbetsställningar samt repetitivt arbete. Observera 

att i Figur 7, 10, 15 och 18 benämns dessa som ergonomiska 

belastningsorsaker.  

Fysikaliska orsaker innefattar sjukdomar som uppkommit till 

följd av vibrationer som avgetts från maskiner eller verktyg och 

buller orsakat av människor, musik, maskiner, eller 

transporterats i vätskor.  

Kemiska eller biologiska orsaker innefattar sjukdomar som 

uppkommit till följd av mögel, rengöringsmedel, 

träimpregneringsmedel, hudvårdsmedel och arbete med andra 

kemiska ämnen.  

Sociala och organisatoriska orsaker innefattar sjukdomar 

som uppkommit till följd av stress, underbemanning, 

ensamarbete eller samarbetsproblem. 

Övrig orsak innefattar sjukdomar som uppkommit till följd av 

exponering av biologiska ämnen eller stress. 

5.3 Redovisning av resultat 

I detta avsnitt redovisas stora delar av detta 

undersökningsresultat. Figur 5 nedan visar en sammanfattning 

av resultaten och därefter följer resultatredovisning i 

diagramform.  
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Figur 5: Sammanfattning av examensarbetets resultat 
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5.3.1 Arbetsolyckor enligt Arbetsmiljöverkets 

indelning 

 

 

Figur 6: Arbetsolyckor enligt Arbetsmiljöverkets indelning 
(Arbetsmiljöverket 2018) 

Den vanligaste uppgivna orsaken till en anmäld arbetsskada för 

sjöfarten under åren 2014–2016 var, som framgår av Figur 6, 

fall av person på samma nivå. Den orsaken var också den 

vanligaste orsaken under varje enskilt år 2014–2016. I vår 

gruppering av arbetsolyckor hamnar denna olyckstyp i gruppen 

“Falla, snubbla eller halka”. Kategorin förlorad kontroll är i vår 

gruppering “Kontakt med yttre faktor”. Jämförs sjöfartens 

arbetsolyckor med nationell statistik över alla anmälda 

arbetsolyckor var “Falla, snubbla eller halka” den vanligaste 

olyckan för kvinnor medan för män var det istället “Förlorad 
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kontroll” som var den vanligaste arbetsolyckan, för åren 2014–

2016. 

5.3.2 Grupperade arbetsolyckor 

Figur 7: Grupperade arbetsolyckor (Arbetsmiljöverket 2018) 

Som Figur 7 visar stod gruppen “Falla, snubbla eller halka” för 

134 av de 403 (cirka 33 procent) anmälda arbetsolyckorna 

under åren 2014–2016. Den näst vanligaste anmälda olyckan 

var olycka på grund av ”Kontakt med yttre faktor”, denna 

grupp stod för knappt 80 stycken (cirka 20 procent) av de 

anmälda olyckorna. För övriga grupper är det omkring 40 

stycken (cirka 10 procent) av olyckorna eller färre som kan 

hänföras till respektive grupp. Relaterat till antalet anställda 

inom sjöfarten var antalet anmälda arbetsolyckor 11 per 1 000 

anställda i snitt per år under åren 2014–2016.  

Under år 2014 anmäldes 140 arbetsolyckor. Gruppen “Falla, 

snubbla eller halka” stod för 45 (cirka 32 procent) av dessa 
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anmälningar. Därefter uppgavs “Kontakt med yttre faktor” vara 

den näst vanligaste orsaken, 30 av (cirka 21 procent) 

anmälningarna återfanns inom den gruppen.  

134 arbetsolyckor anmäldes år 2015, av dessa tillhörde 48 

(cirka 36 procent) gruppen “Falla, snubbla eller halka”. 

Gruppen “Kontakt med yttre faktor” stod för 27 fall (cirka 20 

procent) av anmälningarna.  

År 2016 anmäldes 129 arbetsolyckor. Av dessa var 41 (cirka 32 

procent) i gruppen “Falla, snubbla eller halka”. Likt övriga år i 

undersökningsperioden 2014–2016 var det “Kontakt med yttre 

faktor” som var den näst vanligaste anmälningsorsaken, med 

drygt 20 (cirka 16 procent) anmälda arbetsolyckor under 2016.  

5.3.3 “Falla snubbla eller halka” och trolig längre 

frånvarotid  

Cirka 29 procent, i faktiska tal 40 av totalt 134 stycken, av 

olyckorna som hörde hemma i kategorin “Falla, snubbla eller 

halka”, förmodades leda till en trolig frånvaro om 14 dagar 

eller mer.  
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5.3.4 Arbetssjukdomar 

 

Figur 8: Arbetssjukdomar (Arbetsmiljöverket 2018) 

Som framgår av Figur 8 var det totala antalet anmälda 

arbetssjukdomar 73 under åren 2014–2016 för sjöfarten. 

Antalet anmälda arbetssjukdomar per 1000 anställda var två per 

år. Ergonomiska belastningssjukdomar var den kategori som 

låg bakom flest anmälda arbetssjukdomar med 49 fall (cirka 67 

procent) under åren 2014–2016. Fysikaliska orsaker angavs 

som orsak i nio fall. Fördelningen av antalet anmälda 

sjukdomar mellan de enskilda åren var relativt jämn, ett drygt 

tjugotal per år.  Även fördelningen mellan de olika kategorierna 

av arbetssjukdomarna var jämnt fördelad mellan åren.   

5.3.5 Ergonomiska belastningssjukdomar och 

trolig längre frånvarotid 

Av arbetssjukdomen ergonomiska belastningssjukdomar 

förmodades 22 (cirka 45 procent) av 49 stycken leda till en 

trolig längre frånvaro om 14 dagar eller mer.   
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5.3.6 Grupperade arbetsolyckor kvinnor respektive 

män  

I detta avsnitt redovisas de anmälda arbetsolyckorna för 

kvinnor respektive män. Figur 9 visar den relativa frekvensen 

över arbetsolyckor anmälda av kvinnor respektive män under 

den aktuella tidsperioden.  

 

Figur 9: Arbetsolyckor kvinnor respektive män 
(Arbetsmiljöverket 2018) 
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Figur 10: Grupperade arbetsolyckor kvinnor (Arbetsmiljöverket 
2018) 

Kvinnor som grupp stod för 177 av 403 anmälda arbetsolyckor 

under åren 2014–2016 som kan ses i Figur 10. Detta innebar att 

de stod för cirka 44 procent av de anmälda arbetsolyckorna. 

Kvinnor utgjorde under denna tidsperiod 29 procent av de 

anställda, vilket gjorde att de stod för ett större antal 

anmälningar än vad de själva utgjorde till andelen anställda 

sett. Den vanligaste uppgivna orsaken var “Falla, snubbla eller 

halka” som stod för 73, motsvarande 41 procent, av olyckorna. 

Den näst vanligaste arbetsolyckan var “Kontakt med yttre 

faktor” där 31, motsvarande 18 procent av de anmälda 

arbetsolyckorna hörde.  
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Figur 11: Grupperade arbetsolyckor män (Arbetsmiljöverket 
2018) 

Som framgår av Figur 11 stod gruppen män för 226 av 403 

arbetsolyckor under åren 2014–2016. Det innebar att de stod 

för cirka 56 procent av de anmälda arbetsolyckorna. Män 

utgjorde under denna tidsperiod 71 procent av de anställda, 

vilket gör att de stod för ett mindre antal anmälningar än vad de 

själva utgjorde till andelen anställda sett. Den vanligaste 

orsaken till anmäld arbetsolycka var “Falla, snubbla eller 

halka”, 61 (cirka 27 procent) stod denna kategori för, efter 

denna följde “Kontakt med yttre faktor” som stod för 47 

stycken (cirka 21procent) av anmälningarna.  
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5.3.7 Arbetssjukdomar och kön  

 

Figur 12: Arbetssjukdomar och kön (Arbetsmiljöverket 2018) 

Det totala antalet anmälda arbetssjukdomar för åren 2014–2016 

var 73 stycken. Män stod för något fler antal anmälningar med 

38 stycken, motsvarande 52 procent, än kvinnor som anmälde 

35 stycken, motsvarande 48 procent. Kvinnor utgjorde under 

denna tidsperiod 29 procent av de anställda, vilket gör att de 

stod för ett större antal anmälningar än vad de själva utgjorde 

till andelen anställda sett.  

Som framgår av Figur 12 var ergonomiska 

belastningssjukdomar för båda könen den absolut vanligaste 

arbetssjukdomen. För kvinnor stod denna kategori för 25 av 35 

anmälda arbetssjukdomar, motsvarande cirka 71 procent. Hos 

männen stod denna kategori för 24 av 38 anmälda arbets-

sjukdomar, motsvarande cirka 63 procent. Den minst vanliga 

uppgivna orsaken var sociala och organisatoriska orsaker. 

Fördelningen mellan åren var jämn, ett drygt 20-tal anmälda 

arbetssjukdomar per år. Även mellan könen var fördelningen av 

anmälda arbetssjukdomar under åren relativ jämn, förutom år 
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2015. Männen stod då för nästan dubbelt så många anmälda 

arbetssjukdomar som kvinnor, 15 fall jämfört med 8 fall.  

5.3.8 Arbetsolyckor per åldersgrupp  

 

Figur 13: Arbetsolyckor per åldersgrupp (Arbetsmiljöverket 
2018) 

Den åldersgrupp som anmälde flest arbetsolyckor under åren 

2014–2016 var gruppen 50–59 år som kan ses i Figur 13. De 

anmälde 113, vilket motsvarar 28 procent av det totala antalet 

anmälningar. Därefter följde åldersgruppen 20–29 år med 95, 

vilket motsvarar 24 procent av det totala antalet anmälda 

olyckor. Åldersgruppen 50–59 år bestod av 18 procent av de 

anställda medan gruppen 20–29 år är den största åldersgruppen 

och bestod av 29 procent av de anställda. Detta gjorde att 

åldersgruppen 50–59 år stod för ett större antal anmälningar än 

vad de själva utgjorde till andelen anställda. Åldersgruppen 20–

29 år stod för ett mindre antal anmälningar än vad de själva 

utgjorde till andelen anställda.   
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5.3.9 Arbetssjukdomar och åldersgrupper 

 

Figur 14: Arbetssjukdomar och åldersgrupper 
(Arbetsmiljöverket 2018) 

Figur 14 visar att åldersgruppen 50–59 år stod för flest antal 

anmälda arbetssjukdomar, 22 (cirka 30 procent) av det totala 

antalet. Åldersgruppen 20–29 år är den åldersgrupp där det 

förekom minst antal anmälda arbetssjukdomar med 6 fall (cirka 

8 procent). Relaterat till andelen anställda inom sjöfarten så är 

åldersgruppen 50–59 år 18 procent av de anställda och gruppen 

20–29 år är den största åldersgruppen och består av 29 procent 

av de anställda. Detta gjorde att åldersgruppen 50–59 år stod 

för ett större antal anmälningar än vad de själva utgjorde till 

andelen anställda. Åldersgruppen 20–29 år stod för ett mindre 

antal anmälningar än vad de själva utgjorde till andelen 

anställda.   
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5.3.10 Arbetsolyckor och fartygstyp 

 

 

Figur 15: Arbetsolyckor och fartygstyp (Arbetsmiljöverket 
2018) 

Under åren 2014–2016 skedde som Figur 15 visar 370 (cirka 92 

procent) av de anmälda arbetsolyckorna på passagerarfartyg. 

Passagerarfartyg var den största gruppen i fartygsflottan med 

nästan 44 procent av totala antalet fartyg. Lastfartygen stod för 

27 stycken av olyckorna, vilket motsvarar nästan 7 procent av 

de anmälda olyckorna. Lastfartygen representerade under 

denna tidsperiod knappt 28 procent av fartygen. Endast 6 

stycken arbetsolyckor, motsvarande 0,2 procent, anmäldes från 

övriga fartyg. Denna grupp utgjorde under den undersökta 

perioden 28 procent av det totala antalet fartyg.  
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5.3.11 Arbetsolyckor på lastfartyg  

 

Figur 16: Arbetsolyckor på lastfartyg (Arbetsmiljöverket 2018) 

Som Figur 16 visar var den vanligaste anmälda olyckstypen på 

lastfartyg under åren 2014–2016 “Falla, snubbla eller halka”. 

En tredjedel av de anmälda olyckorna ombord på lastfartyg 

tillhörde denna kategori. Den näst vanligaste kategorin var 

“Övriga”, dit drygt 25 procent av anmälningarna hörde.  
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5.3.12 Arbetssjukdomar och fartygstyp 

 

Figur 17: Arbetssjukdomar och fartygstyp (Arbetsmiljöverket 
2018) 

Bland de anmälda arbetssjukdomarna hörde de allra flesta 

hemma hos passagerarfartygen i enlighet med vad Figur 17 

visar. Passagerarfartygen stod för 66 (cirka 90 procent) av de 

anmälda arbetssjukdomarna under de undersökta åren. Orsaken 

var i de allra flesta fall belastningsergonomiska. Bland 

personalen på övriga fartygstyper anmäldes som högst någon 

enstaka arbetssjukdom per år.  
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5.3.13 Arbetsolyckor och anställningsform  

 

 

Figur 18: Arbetsolyckor och anställningsform 
(Arbetsmiljöverket 2018) 

Som kan utläsas av Figur 18 stod tillsvidareanställda för 329 

(cirka 82 procent) av det totala antalet anmälda olyckor. De 

visstidsanställda stod för 74 anmälningar (cirka 18 procent). 

Relateras detta till andelen visstidsanställda inom rederi och 

flygbolag så är andelen cirka 14 procent. Detta gjorde att 

visstidsanställda stod för ett större antal anmälningar än vad de 

själva utgjorde till andelen anställda.   
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5.3.14 Grupperade arbetsolyckor hos tidsbegränsat 

anställda 

 

Figur 19: Grupperade arbetsolyckor hos tidsbegränsat 
anställda (Arbetsmiljöverket 2018) 

Som Figur 19 visar var den vanligaste olycksorsaken för 

tidsbegränsat anställda “Kontakt med yttre faktor” som stod för 

22 av 74 anmälda olyckor, motsvarande cirka 30 procent. Den 

näst vanligaste olyckskategorin hos denna grupp anställda var 

“Falla, snubbla eller halka” med 20 anmälda olyckor, 

motsvarade 27 procent.  
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5.3.15 Arbetssjukdomar och anställningsform  

 

Figur 20: Arbetssjukdomar och anställningsform 
(Arbetsmiljöverket 2018) 

Det totala antalet anmälda arbetssjukdomar för 2014–2016 var 

73 stycken. 70 stycken, det vill säga ungefär 96 procent av 

dessa anmälda arbetssjukdomar rörde personer med 

tillsvidareanställning. Därmed var det endast tre stycken av de 

anmälda arbetssjukdomarna som rörde personer med 

visstidsanställning. Den orsak som var mest förekommande 

både hos tillsvidareanställda och visstidsanställda var 

ergonomiska belastningssjukdomar som Figur 20 visar. 
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5.3.16 Arbetsolyckor och yrkesgrupper 

 

Figur 21: Arbetsolyckor och yrkesgrupper (Arbetsmiljöverket 
2018) 

Den yrkesgrupp med flest antal anmälda arbetsolyckor var 

intendenturmanskap som kan utläsas av Figur 21, med drygt 90 

anmälningar i genomsnitt per år. Det gjorde att de stod för 

nästan 70 procent av de anmälda arbetsolyckorna. 

Intendenturcheferna anmälde i genomsnitt nästan 4 

arbetsolyckor per år. Intendenturgruppen var som tidigare 

nämnts, den största yrkesgruppen ombord, under åren 2014–

2016 utgjorde intendenturgruppen 49 procent av de anställda. 

Detta gjorde att intendenturgruppen stod för ett större antal 

anmälningar än vad de själva utgjorde till andelen anställda.   

Den yrkesgrupp som anmälde näst flest arbetsolyckor var 

däcksmanskap, med i genomsnitt 15 stycken anmälningar per 

år. Däcksmanskapsgruppen utgjorde under åren 2014–2016 

cirka 19 procent av personalen ombord och stod enligt 

diagrammet ovan för ungefär 11 procent av de anmälda 

olyckorna. Detta gjorde att däcksmanskapsgruppen stod för ett 
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mindre antal anmälningar än vad de själva utgjorde till andelen 

anställda.   

Maskinmanskapsgruppen utgjorde 9 procent av de anställda 

ombord under den undersökta perioden, de stod samtidigt för 8 

procent av de anmälda olyckorna, detta gjorde att 

maskinmanskapsgruppen ungefärligen motsvarade antal 

anmälningar i förhållande till vad gruppen själva utgjorde till 

andelen anställda.   

Manskapsgrupperna anmäler fler arbetsolyckor jämfört med 

befälsgrupperna. Antalet däck- och maskinbefäl som har anmält 

arbetsolyckor var 23 stycken (cirka 6 procent) av det totala 

antalet anmälda arbetsolyckor och utgjorde cirka 12 procent av 

de anställda inom dessa yrkesgrupper. Detta gjorde att 

befälsgrupperna stod för ett mindre antal anmälningar än vad 

de själva utgjorde till andelen anställda.   

5.3.17 Grupperade arbetsolyckor och 

intendenturmanskap  

 

Figur 22: Grupperade arbetsolyckor och intendenturmanskap 
(Arbetsmiljöverket 2018) 
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Yrkesgruppen intendenturmanskap stod för 274 anmälda 

arbetsolyckor under åren 2014–2016, vilket motsvarade 68 

procent av de anmälda olyckorna. Som Figur 22 visar angavs 

gruppen ”Falla, snubbla eller halka” som orsak till arbetsolycka 

i de flesta fallen med 98 stycken anmälningar, vilket 

motsvarade 36 procent av olyckorna i denna yrkesgrupp. 

Därefter följde “Kontakt med yttre faktor” som stod för 61 

stycken anmälningar, vilket motsvarade 22 procent av de 

anmälda olyckorna. Kvinnorna utgjorde totalt sett 53 procent 

av denna yrkesgrupp, de stod för 153 anmälningar vilket 

motsvarade 56 procent av de anmälda olyckorna. Av dessa stod 

“Falla, snubbla eller halka” för 66 av anmälningarna, vilket 

motsvarade 43 procent av de anmälda olyckorna hos kvinnorna 

i denna yrkesgrupp. Männen i intendenturgruppen stod således 

för 44 procent av de anmälda olyckorna i gruppen med 121 

stycken anmälningar totalt. De vanligaste orsakerna till anmäld 

olycka i denna yrkesgrupp för männen var “Falla, snubbla eller 

halka” och “Kontakt med yttre faktor”, som båda utgjorde 

orsak i vardera 26 procent av fallen.  
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5.3.18 Grupperade arbetsolyckor och 

maskinmanskap  

 

Figur 23: Grupperade arbetsolyckor och maskinmanskap 
(Arbetsmiljöverket 2018) 

Figur 23 visar att gruppen maskinmanskap anmälde 31 stycken 

olyckor, vilket motsvarade 8 procent av de anmälda olyckorna. 

Männen stod för samtliga anmälningar utom en. Fördelningen 

mellan män och kvinnor i denna yrkesgrupp är 96 procent män 

och 4 procent kvinnor.  I gruppen maskinmanskap var dock 

fördelningen av olika olycksorsaker annorlunda jämfört med 

övriga yrkesgrupper. Bland männen i denna grupp var det 

“Träffad av föremål” som var vanligast med åtta fall, vilket 

motsvarade 27 procent av de anmälda olyckorna. Därefter 

följde “Kontakt med yttre faktor” med sju anmälningar, 

motsvarande 23 procent. Fallet med den enda anmälan från 

gruppen kvinnor i denna yrkeskategori uppgav “Falla, snubbla 

eller halka” som orsak till olyckan.    
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5.4 Fallbeskrivningar och deltagande i 

workshop 

För att göra statistiken vi studerat mer levande och få en 

tydligare koppling till verkligheten har vi under denna studie 

dels med hjälp av Arbetsmiljöverket fått ta del av ett antal olika 

arbetsolyckor och arbetssjukdomar och dels medverkat i en 

workshop som hölls i Stockholm i april 2018. Denna workshop 

handlade om intendenturpersonalens arbetsmiljö och bland 

deltagarna fanns fackliga representanter och HR-personal, samt 

också kökschef, serveringspersonal och bartender. Nedan 

beskrivs dels några av arbetsskadorna mer ingående och dels 

resultaten från denna workshop.  

5.4.1 Fallbeskrivning av fall från samma nivå med 

trolig sjukfrånvaro längre än 14 dagar 

För att få en fördjupad förståelse av den vanligaste anmälda 

olyckan fall från samma nivå har vi fått ta del av fyra olyckor 

där händelseförloppet är mer utförligt beskrivet. Nedan 

beskrivs en av dessa som vi 

ansåg beskrev denna kategori 

av olycka på ett bra sätt. 

Denna korta fallbeskrivning 

symboliserar den ”lilla” 

arbetsolyckan som får 

konsekvenser i form av lång 

sjukfrånvaro, vilket drabbar 

både den enskilda 

medarbetaren men också 

fartyget som måste hitta en 

tillfällig ersättare. Denna 

olycka drabbade en i 

Ett ekonomibiträde bar disk 

från restaurangen till 

diskutrymmet. På grund av 

den tunga lasten och att 

människor passerade så 

tappade hen balansen. För 

att återfå balansen fick hen 

tag i en bordskiva. Tummen i 

den handen som höll i bordet 

böjdes åt fel håll och smärta 

uppstod. Vid avmönstring 

uppsöktes läkare.  
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intendenturpersonalen och som beskrivits ovan anmäler 

intendenturpersonalen majoriteten av arbetsolyckorna.  

 

5.4.2 Fallbeskrivning av sjöspecifika olyckor med 

olika sjukfrånvarodagar 

För att få en fördjupad förståelse av olyckor som var 

sjöspecifika har vi fått ta del av 11 stycken olyckor där 

händelseförloppet är mer utförligt beskrivet. Dessa olyckor 

hade ord som exempelvis innehöll tross, landgång, flotte och 

ankare och liknande ord som är specifika för sjöfarten. Nedan 

beskrivs ett urval av de som vi anser illustrerar de sjöspecifika.  

 

 

 

En däcksman fastnade med tummen 

mellan pollare och tross i samband 

med losskastning. Det resulterade i 

att däcksmannen mister sin tumme 

som slits loss.  

Vid förtöjning i samband med hård 

vind drabbas en matros av ett fall. 

Matrosen styrde trossen med foten 

och plötsligt spändes trossen och 

matrosen föll omkull som ett resultat 

av den spända trossen.  

Vid en livbåtsövning kolliderade en 

livbåtskrok med fönstret till 

styrhytten. Fönstret krossades och en 

arbetstagare skar sig i pannan på 

fönsterskärvorna.  
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5.4.3 Fallbeskrivningar av ergonomiska 

belastningssjukdomar 

För att få en fördjupad inblick i vad som kan orsaka 

ergonomiska belastningssjukdomar har vi av Arbetsmiljöverket 

fått ta del av ytterligare information kring några av dessa 

anmälda sjukdomar. En fallbeskrivning som vi ansåg spegla 

denna typ av arbetssjukdom på ett bra sätt följer nedan.  

Arbetsmiljöverket har öppnat upp nio fall, där åtta har en trolig 

frånvarolängd på mer än 14 dagar och den sista har en trolig 

frånvarolängd på 4 - 14 dagar. I fyra av fallen anges lyft med 

vridmoment och/eller förflyttning av föremål som 

exponeringsfaktorer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Workshop 

Som beskrivits under metodavsnittet deltog uppsatsförfattarna i 

en workshop i april 2018. Workshopen ägde rum under en 

arbetsdag och deltagarna placerades in i fyra olika grupper med 

blandad representation. Grupperna fick diskutera två frågor 

nämligen riskerna i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan 

En av de anmälda arbetssjukdomarna 

handlade om långvarigt repetitivt 

arbete som ledde till smärta i 

ländryggen. Arbetstagaren beskrev 

smärtan som att den kommit 

smygande och stegvis ökat i styrka, 

trolig orsak var statiskt arbete. Vid 

anmälningstillfället uppgav 

arbetstagaren en trolig frånvarotid på 

minst 14 dagar.  
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vara lämpliga utifrån deltagarnas sjöspecifika arbetserfarenhet. 

Respektive grupp fick sedan redovisa sina svar och reflektioner 

på postIt-lappar. Samtliga postIt-lappar sattes upp på en tavla 

och klustrades av workshopledarna efter nivåerna individ-, 

fartygs- och rederinivå. De som presenteras nedan är enbart 

åtgärdsförslagen från denna workshop. Resultatet redovisas på 

de tre nivåerna som nämnts ovan.  

   

 

 

Rederinivå  

*Arbeta kontinuerligt och 

helhjärtat med värderingar 

ombord på fartygen 

*Koppla ihop kundnöjdhet 

med medarbetarnas 

arbetsmiljö genom att 

undersöka detta med enkäter 

*Uppmuntra rapportering av 

arbetsskador 

*Tydliggör arbetsmiljöpolicy 

och andra dokument kopplade 

till arbetsmiljö 

*Undersöka respektive 

arbetsplats ur ergonomiskt 

perspektiv 

*Undersök arbetsplatsen 

utifrån andra 

arbetsmiljöfaktorer  

*Bistå med resurser, till 

exempel tillräcklig bemanning  
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  Fartygsnivå 

*Uppmuntra anmälningar av 

tillbud och arbetsskador 

*Använda statistiken av 

ovanstående för uppföljning 

*Låta medarbetarna på golvet 

och skyddsombuden vara 

delaktiga i arbetsmiljöarbetet 

*Satsa på förebyggande arbete, 

genom bra introduktion och 

kontinuerlig 

arbetsmiljöutbildning  

*Tydliggöra arbetsuppgifter 

och ansvar 

*Skapa arenor för 

kunskapsutbyte i 

arbetsmiljöfrågor, t ex 

avdelningsmöten och 

skyddskommittéer 

*Genomför förutom fysiska 

arbetsmiljöronder även 

psykosociala arbetsmiljöronder 

 

 

Individnivå 

*Använda de hjälpmedel 

och skyddsutrustning som 

finns 

*Se till att lyfta rätt och med 

mindre bördor  

*Signalera när brister i 

arbetsmiljön upptäcks  

*Använda fritiden ombord 

till återhämtning och 

friskvård  



68 

6. Diskussion  
De frågeställningar denna examensuppsats vill svara på är:  

• Vilken är den vanligaste anmälda arbetsolyckan och 

arbetssjukdomen inom sjöfarten i Sverige och hur stor 

andel av dessa leder till en förväntad frånvarotid i 14 

dagar eller mer? 

• Ser de anmälda arbetsskadorna för sjöfarten annorlunda 

ut jämfört med övriga branscher i Sverige?  

• Finns det skillnader i förhållande till de anmälda 

arbetsskadorna och kön, ålder, fartygstyp, 

anställningsform, yrkesgrupper eller manskap/befäl?  

• Vilka preventiva åtgärder för att minska den vanligaste 

anmälda arbetsolyckan och arbetssjukdomen är att 

rekommendera? 

För att kunna diskutera resultatets generaliserbarhet, det vill 

säga hur studiens resultat kan appliceras i ett större 

sammanhang, så måste följande osäkerhetsfaktorer belysas. De 

data som har använts är anmälda arbetsskador inom sjöfarten 

under åren 2014–2016. Här finns flera aspekter som påverkar 

generaliserbarheten, det finns ett välkänt fenomen att 

arbetsskador underrapporteras.  Detta innebär att vi inte 

undersöker alla faktiskt inträffade arbetsskador utan bara de 

anmälda arbetsskadorna. I vissa delar av diskussionen drar vi 

trots det paralleller mellan anmälda arbetsskador och faktiskt 

inträffade arbetsskador. I de fallen skrivs detta ut.  

Generaliserbarheten påverkas också av att denna undersökning 

exkluderar den inre sjöfarten vilket gör att generaliserbarheten 

inom hela den svenska sjöfarten kan vara svår att göra. Övriga 

aspekter som påverkar är att den bakgrundsstatistik som tagits 

fram för att relatera arbetsskadestatistiken till inte har varit helt 
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kompatibel med denna. Detta handlar bland annat om att antal 

visstidsanställda inom sjöfarten är hopslagna med flygbolag, att 

antalet passagerar-, last- och övriga fartyg är för hela sjöfarten, 

att antalet anställda i sjöfarten är uppdelat på befäl och 

manskap för de olika yrkeskategorierna förutom för intendentur 

där både befäl och manskap ingår i samma siffror, att denna 

uppsats indelning av åldersgrupper inte helt överensstämmer 

med Arbetsmiljöverkets uppdelning, att den klustring av 

arbetsolyckorna som är gjord gör att jämförelsen med 

Arbetsmiljöverkets nationella statistik inte blir lika precis.  

6.1 Vanligaste typerna av arbetsskada 

inom sjöfart och i Sverige 

Under åren 2014–2016 anmäldes 403 arbetsolyckor i den 

svenska sjöfarten. “Falla, snubbla eller halka” är totalt sett den 

vanligaste arbetsolyckan, 33 procent av arbetsolyckorna tillhör 

denna kategori. Av dessa anmälningar förväntades cirka 30 

procent leda till en frånvarotid på mer än 14 dagar. Den andra 

vanligaste anmälda arbetsolyckan är “Kontakt med yttre 

faktor”. Jämförs antalet anmälningar med antalet anställda för 

sjöfarten ger detta att 11 anmälningar om arbetsolycka per 1 

000 anställda gjordes årligen under åren 2014–2016.  

Under åren 2014–2016 anmäldes 73 arbetssjukdomar i den 

svenska sjöfarten. Den vanligaste orsaken var ergonomiska 

belastningssjukdomar med 67 procent av anmälningarna. Av de 

anmälda arbetssjukdomarna med denna orsak förväntades 45 

procent leda till en frånvarotid om minst 14 dagar. Jämförs 

antalet anmälningar med antalet anställda för sjöfarten fås att 

det anmäldes två fall av arbetssjukdom per 1 000 anställda 

årligen under åren 2014–2016.  
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Jämförs sjöfarten med nationell statistik över alla anmälda 

arbetsolyckor under åren 2014–2016 är fall från samma nivå 

den vanligaste anmälda arbetsolyckan för kvinnor och för män 

är det förlorad kontroll. I vår statistik är fall från samma nivå 

hopslagen med fall från höjd till lägre samt falla, snubbla eller 

halka. Arbetsmiljöverkets kategori förlorad kontroll återfinns i 

vår statistik under kategorin kontakt med yttre faktor. I vår 

kategori är alla typer av förlorad kontroll (handverktyg, 

motordrivna fordon etc.) klustrad tillsammans med olyckor som 

skett till följd av kontakt med till exempel vassa föremål. På 

grund av att vår gruppering består av ihopslagningar av 

Arbetsmiljöverkets indelning av arbetsolyckor i kategorier samt 

att Arbetsmiljöverkets statistik är könsuppdelad så haltar 

jämförelsen något. Trots det gör vi en jämförelse mellan våra 

resultat och Arbetsmiljöverkets nationella statistik, resultatet av 

denna jämförelse måste tolkas med viss försiktighet.  

Jämförelsen visar att sjöfartens vanligaste anmälda olycka, 

nämligen “Falla, snubbla eller halka”, även är den vanligaste 

anmälda arbetsolyckan nationellt sett för kvinnor. Den näst 

vanligaste arbetsolyckan för sjöfarten är “Kontakt med yttre 

faktor”, vilket i nationell statistik delvis tillsammans med andra 

kategorier, se ovan, är kontroll över föremål. Kontroll över 

föremål är den vanligaste anmälda arbetsolyckan för män i 

nationell statistik. Sammanfattningsvis överensstämmer 

sjöfarten ganska väl med de nationellt anmälda arbetsolyckorna 

för åren 2014–2016. Jämförs den relativa frekvensen av 

anmälda arbetsolyckor inom sjöfarten med nationell statistik 

över relativ frekvens av anmälda arbetsolyckor är den betydligt 

högre inom sjöfarten. Antalet anmälningar om arbetsolycka är 

inom sjöfarten årligen omkring 11 per 1 000 anställda, jämfört 

med nationell statistik där siffran för de aktuella åren är 6 - 7 

anmälningar per 1 000 anställda (Arbetsmiljöverket 2015, 2016 

& 2017).  
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Jämförs de uppgivna orsakerna i de anmälda 

arbetssjukdomarna med nationell statistik så ger det att den 

vanligaste arbetssjukdomen under åren 2014–2016, både för 

kvinnor och män är ergonomiska belastningssjukdomar. Detta 

gäller både i sjöfarten och för övriga arbetsmarknaden. Jämförs 

andelen anmälda arbetssjukdomar med anställda inom 

densjöfarten med nationell statistik stämmer andelen väl med 

nationell statistik. En aspekt som avviker från nationell statistik 

är att antalet arbetssjukdomar till följd av sociala och 

organisatoriska orsaker är den näst vanligaste 

anmälningsorsaken i nationell statistik men den minst vanliga 

arbetssjukdomen för sjöfarten. Antalet anmälda 

arbetssjukdomar inom sjöfarten är årligen 2,5 per 1 000 

anställda under åren 2014–2016, jämfört med nationell statistik 

där siffran för de aktuella åren är 2 per 1 000 anställda 

(Arbetsmiljöverket 2015, 2016 & 2017).  

Att fallolyckor är en vanlig arbetsolycka inom sjöfarten 

bekräftas av Andersson (1983), AFA försäkring (2018) och 

Hansen et al. (2002). Att arbetet i sjöfarten är fysiskt belastande 

bekräftas av Stannard et al. (2015) samt Forsell et al. (2015). 

Långvarig fysisk belastning kan leda till arbetssjukdomar 

exempelvis i form av ergonomiska belastningssjukdomar. Den 

vanligaste arbetssjukdomen på oljeraffinaderier, en bransch 

som liknar sjöfarten, fann Morken et al. (2007) var 

ergonomiska belastningssjukdomar.  

Den vanligaste arbetsolyckan för både kvinnor och män är 

“Falla, snubbla eller halka”, följt av “Kontakt med yttre faktor”. 

För kvinnor utgör ”Falla, snubbla eller halka” 41 procent av de 

anmälda fallen medan för män står den för 27 procent. Den näst 

vanligaste arbetsolyckstypen är “Kontakt med yttre faktor” som 

står för 18 procent av anmälningarna hos kvinnor och 21 

procent hos männen. Detta stämmer alltså överens med vår 
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statistik i sin helhet. Kvinnor stod för cirka 44 procent av de 

anmälda arbetsolyckorna men utgjorde samtidigt bara 29 

procent av personalen inom sjöfarten, män stod därmed för 

cirka 56 procent av anmälningarna medan de utgjorde hela 71 

procent av personalen. Män stod för 52 procent av de anmälda 

arbetssjukdomarna och således stod kvinnorna för 48 procent 

av anmälningarna. Ergonomiska belastningssjukdomar är den 

absolut vanligaste arbetssjukdomen, för båda könen. För 

kvinnor stod denna kategori för 71 procent av anmälningarna 

och för männen stod denna kategori för cirka 63 procent.  

Den största åldersgruppen i sjöfarten är gruppen 20–29 år. De 

efterföljande grupperna 30–39, 40–49 och 50–59 år utgör 

vardera ungefär en femtedel av de anställda. När det gäller den 

vanligaste åldersgruppen att drabbas av arbetsolyckor i vår 

undersökta statistik var det gruppen 55–59 år som anmälde 28 

procent av olyckorna under de undersökta åren. Detta bekräftas 

även av AFA:s studie om fallolyckor som konstaterar att äldre 

kvinnor löper dubbelt så stor risk att drabbas av fallolycka 

jämfört med kvinnor generellt (AFA försäkring, 2018). Detta 

innebär att åldersgruppen 50–59 år anmälde en större andel 

olyckor än vad de motsvarar antalet anställda.  Jämfört med 

nationell statistik så är den inte helt jämförbar då den är 

uppdelat på kvinnor och män, men för kvinnor är det 

åldersgruppen 55–59 år som anmäler flest arbetsolyckor medan 

det för män är åldrarna 16–24 år som anmäler flest 

arbetsolyckor.  Även bland de anmälda arbetssjukdomarna 

dominerar åldersgruppen 50–59 år, i detta fall står de för 

knappt en tredjedel av anmälningarna. Den största 

åldersgruppen, alltså 20–29 år, anmälde under de undersökta 

åren endast 8 procent av det totala antalet arbetssjukdomar. 

Tillsvidareanställda stod för en klar majoritet av antalet 

anmälda arbetsolyckor och olycksorsakerna följer mönstret i 



73 

stort. Hos de vissanställda uppgavs däremot den vanligaste 

arbetsolyckan “Kontakt med yttre faktor”, följt av “Falla, 

snubbla eller halka”. Tillsvidareanställda stod även för en klar 

majoritet av de anmälda arbetssjukdomarna. De 

visstidsanställda anmälde en mindre andel sjukdomar än vad de 

själva utgjorde till antalet anställda.  Visstidsanställda i vår 

undersökning anmälde dock fler arbetsolyckor än vad de 

utgjorde till andelen anställda. Om vi drar slutsatsen att de även 

är drabbade av fler arbetsolyckor än tillsvidareanställda så kan 

orsaken vara att de är mindre delaktiga och därmed har mindre 

kunskap i arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i enlighet med Eiken 

och Saksvik (2009). De skulle kunna vara så att de hade fått 

mindre utbildning och introduktion och dessutom var mindre 

erfarna i enlighet med Mokhtari och Khodadadi Didani, (2013). 

En annan orsak till att gruppen visstidsanställda är mer 

drabbade av arbetsolyckor kan vara det som framkom vid 

workshopen 17/4 2018, att visstidsanställda gärna vill ha 

tillsvidareanställningar och inte vågar säga nej till extra 

arbetspass. Denna stress att visa sin tillgänglighet och sin 

kompetens samt den trötthet som uppstår till följ av många 

extra arbetspass skulle kunna vara ytterligare orsaker till 

arbetsolyckor. En möjlig förklaring till den låga 

anmälningsgraden av arbetssjukdomar hos visstidsanställda är 

underrapportering, mer om detta finns att läsa under avsnitt 6.3.  

6.2 Intendenturens arbetsolyckor 

Den yrkesgrupp som står för en klar majoritet av 

arbetsolyckorna är intendenturmanskap som stod för 70 procent 

av arbetsolyckorna och samtidigt utgjorde 49 procent av 

personalen ombord. Intendenturmanskapens olyckor såg ut som 

på totalen med den vanligaste olyckan, “Falla, snubbla eller 

halka” följt av “Kontakt med yttre faktor”. 
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Däckmanskapsgruppens vanligaste olycka var även den “Falla, 

snubbla eller halka” men den näst vanligaste var “Träffad av 

föremål”. Maskinmanskapsgruppens vanligaste arbetsolycka 

skiljde sig åt då den vanligaste var “Träffad av föremål” följt av 

“Kontakt med yttre faktor”. Det finns en del forskning om 

sjöfarten och dess arbetsmiljörisker men i de flesta fall är 

intendenturgruppen inte med i forskningen. Denna 

kunskapsbrist kan leda till att de risker denna grupp är utsatt för 

inte är kända och därmed inte omhändertas och åtgärdas. Att 

gruppen inte beforskas kan vara ett uttryck för den lägre status 

som gruppen åtnjuter och att de möjligen inte anses ha en 

säkerhetskritisk funktion. Dock är det denna personalgrupp som 

på passagerarfartyg är närmast kärnverksamheten, att ge service 

och upplevelse till gästerna. I och med att denna personalgrupp 

befinner sig närmast gästerna borde det vara rimligt att även 

denna grupp anses vara en viktig del i det förebyggande 

säkerhetsarbetet.  

Anmälda arbetssjukdomar till följd av organisatoriska och 

sociala faktorer var mycket få inom den sjöfarten. Detta resultat 

stöds inte av andra studier på temat. Hult et al. (2017) finner att 

intendenturpersonalen, vilket är den största yrkesgruppen, har 

en hög andel med känsla av utmattning och var 

överrepresenterade då det gällde sjukskrivningar till följd av 

psykiska diagnoser. Forsell et al. (2015) finner att 

intendenturgruppen upplever sig ha en pressad arbetssituation. 

Sammantaget borde detta ge ett mycket högre antal 

arbetssjukdomar till följd av nämnd kategori. Det skulle kunna 

vara så att arbetssjukdomen inte anmäls alls eller att den anmäls 

i en annan kategori exempelvis den betydligt större gruppen 

ergonomiska belastningssjukdomar. I exemplet med 

intendenturgruppen upplever de att de även har den fysiskt 

tyngsta belastande arbetssituationen (Forsell et al., 2015).  
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6.2.1 Genus och kvinnor i arbetslivet   

Kvinnor i sjöfarten anmälde fler arbetsolyckor jämfört med den 

andel av besättningen de utgjorde, i jämförelse med nationell 

statistik. Däremot stämde nationell statistik överens 

medsjöfarten då det gällde att kvinnor anmälde 

arbetssjukdomar oftare än män (Arbetsmiljöverket 2015, 2016 

& 2017). I vårt resultat var det vanligare att kvinnor anmälde 

arbetssjukdomar till följd av ergonomiska 

belastningssjukdomar. Detta stämmer överens med att det 

vanligaste arbetsrelaterade problemet var värk i led och rygg 

hos kvinnor inom sjöfarten (Stannard et al., 2015). Vad kan 

vara orsaken till detta om vi drar den slutsatsen att de även 

drabbas av fler arbetsskador än män? Bland kvinnorna som var 

anställda inom sjöfarten återfanns majoriteten inom 

intendenturpersonalen. Det skulle kunna vara så att det är den 

lägre statusen som både kvinnor som grupp och 

intendenturpersonalen som grupp innehar är faktorer som ökar 

risken för arbetsskador. Den lägre statusen som intendenturen 

har kan enligt Ljung et al. (2016) få till följd att 

intendenturpersonalen inte är lika delaktiga i säkerhetsarbetet 

ombord. Detta skulle i sin tur kunna bidra till säkerhetsbrister i 

det egna arbetet.  

En annan aspekt som skulle kunna bidra till att kvinnor oftare 

än män drabbas av arbetsskador är att kvinnor anställda i 

sjöfarten upplever att de mer sällan än män har den 

skyddsutrustning de behöver enligt Forsell et al. (2015). Att 

vara kvinna inom sjöfarten innebär enligt Stannard et al. (2015) 

att diskriminering förekommer, till exempel måste kvinnor 

bevisa sin kompetens mer än män. Detta skulle också kunna 

vara en faktor som stressar och bidrar till mer arbetsskador hos 

gruppen kvinnor. En ytterligare orsak till diskrimineringen kan 
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vara den segregering och hierarkisering mellan kvinnor och 

män som Acker (1990) beskriver.  

6.3 Underrapportering  

Orsaken till att visstidsanställda anmäler så få arbetssjukdomar 

kan vara att de inte drabbas lika ofta som tillsvidareanställda. 

Detta tar vi dock inte för troligt om en jämförelse dels görs med 

nationell statistik och dels om jämförelsen görs mot det antalet 

anmälda arbetsolyckor som gruppen rapporterar. Vi tror istället 

att det handlar om att arbetssjukdomar inte har anmälts. 

Underrapportering av arbetsskador i stort är ett känt fenomen, 

se exempelvis Hansen et al. (2002) samt Kjell Blom 

Arbetsmiljöverket, och detta kan i sin tur ha flera orsaker. Det 

kan handla om bristande kunskap hos både anställda och 

arbetsledare om att arbetssjukdomar ska anmälas. För 

visstidsanställda kan det finnas skäl att inte vilja anmäla, till 

exempel för att inte uppfattas som besvärlig och kanske därmed 

inte komma på fråga för en tillsvidareanställning. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv kan det finnas skäl att undvika 

rapportering för att på så vis undvika Arbetsmiljöverkets 

inspektioner som delvis bygger på arbetsskadeanmälningar.  

Det skulle också kunna handla om en kulturfråga att prata om 

tillbudsrapportering och att detta är något positivt. Att så inte 

alltid är fallet framkom på workshopen den 17/4. Utifrån en 

individs perspektiv kan beslutet att inte anmäla grunda sig på 

att hen inte tror att ersättning för arbetsskadan kommer falla ut, 

detta enligt Morken et al. (2007). Underrapportering kan även 

ha praktiska orsaker, som framkom på den workshop vi 

medverkade i så fungerar inte den digitala anmälningsadressen 

(www.anmalarbetsskada.se) för de med finländskt 

personnummer samt att det krävs två olika blanketter för 

http://www.anmalarbetsskada.se/
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anmälan, en till Transportstyrelsen och en till 

Arbetsmiljöverket.  

6.4 Förslag till förebyggande åtgärder 

Från den workshop som vi var närvarade vid tar vi med oss 

åtgärdsförslag som handlar om fartygs- och rederinivå då 

många delar handlar om brister i det övergripande 

arbetsmiljöarbetet ombord. Att ha ett välfungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbete ombord är eftersträvansvärt, till 

exempel att ha ett fortlöpande förebyggande arbetsmiljöarbete i 

samverkan med medarbetare och skyddsombud samt forum för 

samverkan i till exempel skyddskommittéer, avdelningsmöten 

mm. Arbetsmiljörisker ska ingå redan i introduktionen och 

sedan vara återkommande i den anställdes arbetsvardag. På 

rederinivå är det viktigt att arbetsmiljöfrågor sätts i fokus och 

genomsyrar hela verksamheten, dels kan det handla om att 

rederier tillser en tillräcklig bemanning för att på så vis undvika 

för hög arbetsbelastning. Ett annat förslag är att göra 

ergonomiska genomgångar för de olika yrkesgrupperna och 

hitta de arbetsmiljöfaktorer som är unika för varje speciell 

yrkesgrupp. En annan åtgärd är att redan vid 

konstruktionsskedet av ett fartyg ha arbetsskadeprevention på 

agendan, detta gäller även vid ombyggnationer på befintliga 

fartyg. 

För att minska de vanligaste arbetsskadorna rekommenderas till 

exempel att ha tydliga rutiner för hur städning och underhåll 

ska gå till samt uppmärkning av potentiellt farliga platser 

(Collins & Bell, 2008). Även design och utformning av 

arbetsplatsen nämns som en åtgärd för att se till att arbetsmiljön 

kommer med i tidigt skede. 
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För att reducera antalet arbetssjukdomar bör begränsningar av 

det fysiskt tunga och repetitiva arbetet införas enligt Morken et 

al. (2007). Detta kan göras genom att i större utsträckning 

använda sig av arbetsväxling och arbetsutvidgning. En annan 

åtgärd är att använda lyfthjälpmedel, till exempel använda 

vagnar för att transportera tunga bördor. Enligt Stannard et al. 

(2015) är det bristande användning av hjälpmedel likt dessa 

som bidrar till muskel- och ledvärk.  

För att komma till rätta med långa arbetsdagar, tidspress och 

kränkande särbehandling som samtliga kan bidra till 

arbetsskador rekommenderas att tydliggöra och intensifiera 

arbetet med AFS (2015:4) om Social och organisatorisk 

arbetsmiljö så att det blir en naturlig del av arbetsvardagen.  

6.5 Metoddiskussion 

Denna uppsats har en deskriptiv kvantitativ ansats och de 

resultat vi har fått fram är främst form av antal av olika 

parametrar. Även relativa frekvenser av arbetsskador har tagits 

fram. Fördelar med denna ansats är att mycket data kan 

behandlas och därmed kan översiktliga trender skönjas. Det 

som skulle kunna komplettera resultaten och ge förståelse av 

komplexa fenomen är till exempel intervjuer. Det skulle kunna 

ge förståelse av exempelvis upplevelser, i vår undersökning till 

exempel stress och dess inverkan på arbetsskadorna. Det skulle 

också kunna belysa arbetsskadornas händelseförlopp och ge 

kunskaper om bakomliggande faktorer till varför 

arbetsskadorna har inträffat.  
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7. Slutsatser  
● Den vanligaste anmälda arbetsolyckan under åren 

2014–2016 var “Falla, snubbla eller halka” med 33 

procent av anmälningarna. Av dessa anmälningar 

förväntades cirka 29 procent leda till en frånvarotid på 

14 dagar eller mer.  

 

● Den vanligaste anmälda arbetssjukdomen under samma 

tidsperiod är ergonomiska belastningssjukdomar med 

67 procent av anmälningarna. Av de anmälda 

arbetssjukdomarna med denna orsak förväntades 45 

procent leda till en frånvarotid om 14 dagar eller mer.  

 

● För kvinnor i sjöfarten överensstämde den vanligaste 

orsaken till anmäld arbetsolycka med den orsak som 

kvinnor generellt på arbetsmarknaden uppgav, nämligen 

“Falla, snubbla eller halka” eller i AV:s benämning fall 

från samma nivå.  För män i sjöfarten var “Falla, 

snubbla eller halka” den vanligaste anmälda orsaken 

medan det på arbetsmarknaden generellt var förlorad 

kontroll.  

 

● Den vanligaste anmälda arbetssjukdomen på 

arbetsmarknaden var under de undersökta åren 

ergonomiska belastningssjukdomar för både män och 

kvinnor. Sjöfarten följer samma mönster när det gäller 

den vanligaste orsaken. Däremot utmärker sig sjöfarten 

när det gäller sociala och organisatoriska orsaker. 

Denna arbetssjukdom är den näst vanligaste anmälda 

orsaken hos kvinnor och män generellt på 
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arbetsmarknaden medan kvinnor och män i sjöfarten 

mycket sällan anmäler arbetssjukdom med den orsaken.  

 

● Fördelningen mellan både anmälda arbetsolyckor och 

arbetssjukdomar är relativt jämn mellan könen. Kvinnor 

anmälde 44 procent av arbetsolyckorna och 48 procent 

av arbetssjukdomarna. Män anmälde således 56 procent 

av arbetsolyckorna och 52 procent av 

arbetssjukdomarna. Detta trots att kvinnorna bara 

utgjorde en tredjedel av de anställda.  

 

● Åldersgruppen 50–59 år anmälde både flest antal 

arbetsolyckor och flest antal arbetssjukdomar. 

Åldersgruppen 20–29 år är den åldersgrupp med flest 

antal anställda men är den åldersgrupp som anmäler 

minst antal arbetssjukdomar.  

 

● Visstidsanställda stod för 18 procent av de anmälda 

arbetsolyckorna samtidigt som de utgjorde 14 procent 

av de ombordanställda. Visstidsanställda stod för endast 

4 procent av de anmälda arbetssjukdomarna.  

 

● Intendenturmanskapsgruppen stod för nästan 70 procent 

av det totala antalet anmälda arbetsolyckor samtidigt 

som gruppen utgjorde 49 procent av de 

ombordanställda. Den vanligaste uppgivna orsaken i 

denna grupp var “Falla, snubbla eller halka”. 

Däcksmanskapsgruppen stod för 11 procent av de 

anmälda olyckorna samtidigt som den utgjorde 19 

procent av de anställda. Även här uppgavs “Falla, 

snubbla eller halka” som den vanligaste orsaken. 

Maskinmanskapsgruppen stod för 8 procent av de 
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anmälda arbetsolyckorna samtidigt som den utgjorde 9 

procent av de anställda ombord. I denna grupp angavs 

“Träffad av föremål” som den vanligaste olycksorsaken, 

följt av “Kontakt med yttre faktor”.  

 

● De olika manskapsgrupperna tillsammans med 

intendenturcheferna stod för den största andelen 

anmälda arbetsolyckor, alltså stod befälsgrupperna inom 

däck och maskin för endast en liten del av 

anmälningarna.     

7.1 Rekommendationer  

● Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste inkluderas 

som en viktig del i verksamhetsstyrningen och i det 

dagliga arbetet ombord. Ett extra fokus bör läggas på att 

undersöka arbetsbelastningen, arbetstiden och 

kränkande särbehandling, i enlighet med 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4).    

● För att förebygga arbetsskador rekommenderas att 

använda lyfthjälpmedel samt olika former av preventiva 

åtgärder. 

● Arbeta med branschkulturen så att rapportering av 

tillbud och olyckor ses som något positivt.  

● För att förbättra intendenturmanskapsgruppens 

arbetsmiljö rekommenderas att extra fokus läggs på 

denna grupp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

● Extra fokus i arbetsmiljöarbetet bör även läggas på 

grupperna, kvinnor, visstidsanställda och yngre 

anställda, då anmälningsmönstret hos dessa grupper på 

olika sätt avviker från det förväntade.  

 



82 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

● Ytterligare studier om intendenturpersonalens situation 

ombord föreslås för att få en tydligare bild av vad som 

orsakar de arbetsskador som drabbar denna 

personalgrupp. Särskilt intressant är att titta på tidspress 

och stress i deras arbetsvardag för att förstå hur 

kopplingen mellan stress och arbetsskador ser ut.  

● Underrapportering av arbetsskador är ett känt fenomen 

idag. Vad får denna underrapportering för 

konsekvenser? Vilka arbetsolyckor hade kunnat 

undvikas om rapporteringen fungerat fullt ut? Hur 

skapas ett fungerande system för tillbuds- och 

skaderapportering med avseende på organisatoriska, 

tekniska, kulturella och ekonomiska faktorer?  

● Ett särskilt intressant område för punkten ovan 

angående underrapportering är sociala och 

organisatoriska orsaker till arbetsskada, vad sker 

faktiskt ombord? Vilka grupper är särskilt utsatta? Vad 

kan göras för att reducera detta?  
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