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Bakgrund 

 Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av arbetsmiljö för 

fartygsarbete

 Två dimensioner:

 Fartygs efterlevnad av sjöarbetskonventionen

 Sjömännens upplevelse av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön ombord på svenska fartyg 
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Efterlevnad av sjöarbetskonventionen 

 Sjöarbetskonventionen (2006) innehåller bestämmelser 

om sjömäns arbets- och levnadsvillkor 

 Uppdelad i fem kapitel

 Efterlevnad av konventionen kontrolleras genom 

hamnstatskontroller

 Brister enligt konventionen mellan 2016 och 2018
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Brister enligt sjöarbetskonventionen 

 1 500 hamnstatskontroller

ombord på 1232 utländska 

fartyg 

 145 fartyg uppvisade brister 

 299 hamnstatskontroller

ombord på 118 svenska fartyg

 28 fartyg uppvisade brister 
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Vilka brister?

 Vanligast med bristande skydd mot olyckor 

 Skillnader i brister mellan svenska och utländska fartyg

 Nyttjandeförbud

 Skillnader i brister mellan inom- och utomeuropeiska 

fartyg 

 Indikationer om dolda brister 
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Organisatorisk och social arbetsmiljö

 Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö

 Enkätundersökning till alla aktiva sjömän

 6 148 respondenter, svarsfrekvens 37 procent 

 73 procent män, 27 procent kvinnor

 Män i majoritet inom alla yrkesgrupper förutom intendentur 
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Sjömännens upplevelser av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag får vid behov stöd och hjälp med att utföra arbetet.

Jag har möjlighet att lära mig nya saker när arbetsuppgifterna kräver det.

Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats.

Mitt arbete är fritt från hot och våld.

Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats.

Min närmaste chef eller arbetsledare behandlar mig med respekt.

Mina kollegor bemöter mig med respekt.

Mina kunskaper och färdigheter är till nytta i mitt arbete.

Stämmer ganska eller mycket bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska eller mycket dåligt
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Forts. sjömännens upplevelser av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut eller på min frivakt.

Min chef ger mig regelbunden feedback.

Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder.

Vi har regelbundna arbetsplatsträffar (möten där arbetsmiljö diskuteras)

Mitt arbete är fritt från påfrestande konflikter.

Mitt arbete är fritt från allvarliga olycksfallsrisker.

Jag känner mig trygg inför framtiden på min arbetsplats.

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min schemalagda arbetstid.

Jag kan påverka beslut som rör mina arbetsuppgifter.

Min arbetsbelastning är acceptabel.

Stämmer ganska eller mycket bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska eller mycket dåligt
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Identifierade problemområden 

 Hög arbetsbelastning, bristande ork och risken för 

olyckor 

 Exempelvis upplever en femtedel att de inte har en acceptabel 

arbetsbelastning 

 Påfrestande konflikter och bristande återkoppling 

 Exempelvis upplever en fjärdedel att arbetet inte är fritt från 

påfrestande konflikter 

 Kränkande handlingar och trakasserier relativt vanliga

 Mer än en femtedel upplever sig utsatta 
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Forts. identifierade problemområden 

 Intendenturpersonal upplever en sämre situation

 Utmärker sig särskilt i frågor om ork kopplat till arbetsbelastning

 Sämre upplevelser av arbetsmiljö bland kvinnliga 

sjömän

 Överrepresenterade inom samtliga yrkesgrupper

 Utmärker sig särskilt i frågan om kränkande handlingar och 

trakasserier
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Sammanfattande kommentarer 

Brister enligt 

sjöarbetskonventionen

 Flest brister kopplat till bristande 

skydd mot olyckor 

 Skillnader mellan dels svenska och 

utländska fartyg, dels mellan inom-

och utomeuropeiska fartyg

 Indikationer om dolda brister 

Sjömännens upplevelser av 

den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön 

 Ork och arbetsbelastning

 Påfrestande konflikter och bristande 

återkoppling 

 Kränkande handlingar och 

trakasserier 

 Intendenturpersonal

 Kvinnliga sjömän 
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Vägen framåt 

 Ett gemensamt ansvar mellan olika aktörer 

 Ökat fokus på den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön 
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