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Budskapet ”Vi är varandras arbets-
miljö” gick som en röd tråd genom 
årets San-konferens. Under dagen 
gavs många konkreta tips på hur 
man kan förbättra den sociala  
arbetsmiljön ombord och med  
enkla medel åstadkomma stora  
förändringar. 

Två av dem som gav handfasta råd om  
arbetet med den sociala arbetsmiljön var 
årets San-prismottagare, huvudskydds-
ombud Pia Westerholm och skyddsombud 
Jeanette Ganesjö, båda från Silja Symphony. 
Under dagen berättade de om sitt pris- 
belönta projekt Tillsammans gör vi skillnad 
där de anordnar workshops för sina besätt-
ningskollegor för att med gemensamma 
krafter hitta enkla åtgärder för att förbättra 
den sociala arbetsmiljön ombord.

Nytt webbverktyg
– Vi som skyddsombud har inga troll-
spön, men om alla drar sitt strå till stacken 
kan vi åstadkomma mirakel, sa Jeanette 
Ganesjö. 

En annan föredragshållare som pre-
senterade konkret hjälp i arbetsmiljö- 
arbetet var Ann Appelberg på Prevent. 
Hon visade upp ett nytt webbverktyg som 
riktar sig till chefer som vill jobba hälso-
främjande. Anförandet inledde hon med 
att visa en film om hälsofrämjande ledar-
skap. 

– För att kunna arbeta hälsofrämjande 
måste man som chef också få förutsätt-
ningar att leda arbetet på ett bra sätt  
med tydliga mål och uppgifter och balans 
mellan uppgifter och resurser, sa hon. 

Prevents webbverktyg bygger bland 
annat på forskning av Lotta Dellve, som 
också deltog i San-konferensen. Lotta 

Dellve är professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet och hon konstatera-
de att chefer, framför allt de i första  
linjen, ofta har dåligt stöd i sitt arbete och 
inte sällan är överbelastade med jobb. Det 
gör det svårt att vara en bra ledare. 

– Jämfört med andra länder i Europa 
har vi en hög belastning och hög intensitet 
på våra arbetsplatser. Gränslöshet och 
brist på återhämtning är de stora problem-
en i Sverige i dag, sa 
hon. 

Enligt Lotta Dellve 
är det viktigt att som 
ledare skapa en rela-
tion till var och en  
av sina medarbetare. 
Ett socialt kontrakt 
där man bygger upp 
ett förtroende mellan sig och sina an-
ställda.

– Det här har blivit allt viktigare under 

senare år, framför allt i den yngre gene-
rationen, sa hon. 

Hållbarhet
Margareta Jensen Dickson på Stena Line 
talade under rubriken sustainable shipp-
ing. Hon berättade om Stenas hållbar-
hetsarbete, som omfattar både miljö och 
människor, och att frågor om jämlikhet 
och social arbetsmiljö blivit allt viktig-

are för rederiet under 
senare år.

– Vårt mål är att ha 
30 procent kvinnor i 
ledande befattningar 
år 2022, sa hon. Den 
stora utmaningen är 
att ändra mind setet 
hos våra chefer, men 

det är på gång. Ett exempel är vår terminal 
i Polen som fått sin första kvinnliga  
hamnchef. 

Hälsofrämjande samarbete
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Per Arnevall från Pga Utveckling, pra-
tade om hur vårt agerande påverkar vår 
omgivning. Affekter, sa han, är oerhört 
smittsamma och precis som ett leende 
ofta bemöts av ett leende kan sura miner 
skapa irritation och dålig stämning. En 
talare som pratade om ledarskap ur ett 
ombordperspektiv var Linus Edberg, be-
fälhavare på Sirius Shippings tankfartyg 
M/T Saturnus. Han berättade hur han ut-
vecklat sin egen ledarstil genom att lära 
av de befäl han seglat med genom åren. 
En annan sjökapten som deltog var Helle 
Andsbjerg, ”Captain Helle”, från Dan-
mark. Även hon hade format sitt ledar-
skap under åren till sjöss. 

Skapa en stark kultur
– Som befälhavare är det viktigaste att 
skapa miljöer där besättningen känner 
sig trygg och säker, sa hon. På en del  
fartyg jag jobbat på har jag varit den  
enda dansken i besättninge och mitt mål 
som befälhavare har varit att skapa en 
stark kultur som vi kan enas kring. 

För att få besättningen med sig, sa hon, 
måste man som befäl vara beredd att 
lyssna, föra dialog istället för monolog 
och påminna sig själv och omgivningen 

om syftet med det man gör. 
– Det är viktigt att känna mening med 

sitt arbete och förstå att man är en del i ett 
större sammanhang. Att vara chef är inte 
en rättighet att bestämma över andra utan 
en skyldighet att ge människor service. 

Gemensam utbildning
Dagen avslutades med en paneldebatt  
under ledning av Linnéuniversitets ar-
betsmiljöforskare Cecilia Österman. Ut-
över flera av dagens tidigare talare deltog 
även Johan Hartler från Chalmers liksom 
HR-konsult Jeanette Wetterström i panel-
debatten. En fråga som kom upp till dis-
kussion var önskemål om att chefer och 
skyddsombud ska gå samma arbetsmiljö-
utbildning för att underlätta arbetsmiljö-
arbetet ombord. Dagen avslutades med 
att Sans ordförande, Lars Andersson, av-
tackade Sans tidigare sekreterare, Eva 
Ohlsson, som efter att ha arrangerat  
14 San-konferenser nu går vidare med  
andra uppdrag. Konferensen hade ett 
100-tal besökare och hölls i Clarion hotel 
post i Göteborg. 

Linda Sundgren, text och bild

Vad tyckte du om temat ?
Svar enligt en femgradig skala. Ingen 
deltagare gav konferensen lägre betyg 
än en fyra.

Vad fick du ut av konferensen?
Svaren anges i absoluta tal.

 Lotta Dellve Helle Andsbjerg

Gemensam lunch på Clarion hotel post där konferensen hölls.

Så tyckte deltagarna 
om konferensen

» Mycket bra och  
givande konferens! 

Bra blandning mellan 
det mer abstrakta  
resonemanget och 

handfasta tips  
och råd «

Varför deltar du på konferensen?

10 15 20

Nätverkande

Ny kunskap

Inspiration

Praktiska tips

Antal: 50

1 %

35 %

31 %

5 %

28 %

Lärande och inspiration

Nätverka med andra

Jag hörde att maten efteråt var suverän

Min chef anmälde mig

Årets tema intresserar mig

4

5

4,8
genomsnitt
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”Ledarskap handlar om att visa vägen”

Professionellt bemötande och smittsamma affekter

Be aldrig någon annan att göra  
något du inte kan tänka dig att 
göra själv. Den devisen försöker Linus 
Edberg att leva efter i sin roll som 
befälhavare. Själv har han format 
sitt ledarskap efter de bra och dåliga 
chefer han haft under sina år till sjöss.

Linus Edberg gick ut Sjöbefälsskolan i  
Göteborg 2010. Under de fyra år han läste 
till sjökapten handlade ytterst få kurser om 
ledarskap och chefskapet har han till stor 
del fått lära sig genom praktisk erfarenhet. 
– Jag har sett i kursplanen på skolan att det 
blivit lite bättre sedan jag läste, men för 
egen del har jag fått lära mig efter hand. 
Jag har tagit till mig sådant jag tyckt varit 
bra, men också lärt mig hur jag inte ska 
göra av dem som varit sämre, säger Linus 
Edberg som i dag är befälhavare på Sirius 
Shippings M/T Saturnus. 

Under ett anförande på San-konferensen 
sa Linus Edberg att han har jobbat med 
bra befäl under majoriteten av sin tid till 
sjöss. De har varit lugna, sansade och 
sakliga och brytt sig om sin besättning. 
Men han har också stött på befälhavare 
vars ledarstilar varit så usla att de blivit 
en fara för säkerheten ombord. 

– Under min elevtid seglade jag på en 
utlandsflaggad tanker där befälhavaren 
stod och skällde på sin andrestyrman  
under korsandet av Gibraltar sund, en väl-
digt trafikerad och svårnavigerad passage. 
Så ska man absolut inte göra. Jag var 
enda svensken ombord på den båten. 

En annan typ av befäl han seglat med 

är de som tappat intresset för sitt arbete 
och inte längre bryr sig om vad som hän-
der ombord. 

– På en båt fick överstyrman nästan dra 
kaptenen ur hytten för att han skulle 
komma ut och fatta beslut. 

Lyhörd och lugn
Själv försöker Linus Edberg att vara som de 
befälhavare han själv tyckt om att arbeta 
med. I det ingår att vara lyhörd och lugn 
och hans utgångspunkt är att aldrig be  
andra göra något han inte kan tänka sig  
att göra själv. 

 – För mig handlar ledarskap om att visa 
vägen. På ett fartyg hade vi en matros som 
jag inte riktigt fick med mig, han vägrade 
att vara försiktig med båten och ville inte 
hjälpa till att hålla rent och snyggt. En dag 
drog jag på mig overallen och klättrade upp 

utanpå skorstenen för att vaska och måla. 
När matrosen fick se mig där uppe ändrade 
han inställning och började ta ansvar för 
fartyget. 

Linus Edberg säger att en bra befälhava-
re är en som bryr sig om sin besättning och 
försöker skapa både en bra arbetsmiljö och 
bidra till trivseln ombord. 
– Att få folk att trivas är inte alltid så lätt, 
men det finns en del grejer man kan göra. 
Som att till jul eller midsommar ge alla ett 
gott skratt genom att själv laga maten och 
om något saknas försöker jag se till att det 
kommer ombord så fort som möjligt. Jag 
brukar tänka att en båt man själv trivs på, 
där trivs nog andra också. 

Linda Sundgren, text och bild

Ett professionellt bemötande skapar 
god stämning kollegor emellan och 
ökar lönsamheten i företaget. Om 
det pratade Per Arnevall på Pga Ut-
vecklig under San-konferensen. 

Per Arnevall har arbetat med professio-
nellt bemötande i yrkeslivet under många 
år och har själv upplevt den stora föränd-
ring som kan åstadkommas om chefer 
och anställda förändrar sitt beteende. I 
våras var han i ett större färjerederi och 
hjälpte till att lösa problem med ledar-
skapet inom restaurangavdelningen på 
ett fartyg. 

– Det gick alldeles utmärkt, säger Per 
Arnevall under en intervju efter konfe-
rensen. Visst är det lite speciellt på fartyg 
eftersom personalen både bor och jobbar 

ihop men hur vi bemöter varandra och  
effekten av det är densamma överallt. 

Affekter lever ett eget liv
Professionellt bemötande handlar, enligt 
Per Arnevall, i grund och botten om att 
vara mot andra som man själv vill bli be-
mött. Det kan låta enkelt och självklart, 
ändå är det långt ifrån alltid det fungerar. 

– Alla vet egentligen om det här, men vi 
måste bli påminda ibland, säger han. 
Kom överens på er avdelning om hur ni 
vill ha det, sammanställ och sätt upp  
lappar på anslagstavlor och toalettdörrar. 
Det är så lätt att man glömmer annars. 
Hur vi bemöter varandra påverkar både 
oss själva och vår omgivning. Ett leende 
möts ofta av ett leende medan sura  
miners skapar dålig stämning. 

– Affekter lever ett 
eget liv oss männ-
iskor emellan och 
det kan räcka med 
en blick för att visa 
vad man känner. 
Kroppsspråket står 
för 58 procent av allt 
vi kommunicerar och 
tonfallet 35 procent. Det vi säger utgör 
bara ynka sju procent, säger Per Arnevall 
och fortsätter. 
– Tänk bara på våra hur våra politiker 
agerar när de blir pressade i en fråga. 
Munnen säger ja men kroppen något helt 
annat. Det här är något vi behöver vara 
medvetna om.

Linda Sundgren, text och bild

Befälhavare Linus Edberg gav exempel på både bra och dåliga befäl som han arbetat med under sin 
tid till sjöss.

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

ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv ut-

bildning. Den vänder sig i första hand till dig 

som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, 
men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete 

på fartyg kan med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbetsmiljöhand-

boken för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ombord.   

När olyckan är framme eller brister uppdagas 
tar du enkelt fram blocket och gör en notering.  

Det är litet och behändigt och får lätt plats i fick-

an på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla 

reda på vad lagar och regler kräver av arbets-

miljön ombord. Den kan också fungera som ett 

arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommitté-
möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfarten finns 
digitalt eller att ladda ner som pdf på SAN:s 

hemsida.

~ SAN HAR ORDET ~

Ny handbok om 
kränkningar
Seko sjöfolk har tagit fram handboken 
Jobba aktivt – vägledning vid kränkande 

särbehandling och sexuella trakasserier. 

På ett enkelt och kortfattat sätt lyfter 
den fram de olika diskrimineringsgrun-
derna, tecken på att något i den sociala 
eller organisatoriska arbetsmiljön inte 
fungerar och hur kränkningar och trakas-
serier kan förebyggas. Den beskriver 
också hur man bör agera när något har 
hänt och hur en utredningar av kränk-
ningsärenden kan gå till. 

Webbverktyg för hälso-
främjande ledarskap
För dig som vill utveckla ett hälsofräm-
jande ledarskap har arbetsmiljöorganisa-
tionen Prevent tagit fram ett forsknings-
grundat webbverktyg. Det omfattar en 
kort film som beskriver hälsofrämjande 
ledarskap, ett test som bara tar några  
minuter liksom förslag på åtgärder.

~ SAN TIPSAR ~Fatigue – ett olöst problem

Tack för gott samarbete, Eva Ohlsson 

Många arbetsmiljöproblem har genom 
åren lösts eller i alla fall blivit bättre, men 
vi har massor av jobb kvar att göra och 
vissa av sjöfartens arbetsmiljöproblem har 
dessvärre blivit större. Ett av dessa pro-
blem har uppstått då be-
sättningarna minskats 
och arbetstiden ökat, 
jag tänker då närmast 
på trötthet eller fatigue. 
Det är ett stort problem i dagens fartyg 
med mycket små besättningar och detta 
gäller för i princip samtliga flaggländer 
och samtliga nationaliteter av sjömän.  
Orsaken till dessa arbetsmiljöproblem 
handlar enbart om ekonomi och konkur-
rens. Att inte få tillräcklig vila ger samma 
effekter som intag av alkohol. Det har kon-
staterats i ett flertal studier avseende 
sömn och trötthet. Det finns internatio-
nella regler som reglerar vila, men efter-
levnaden kan diskuteras. Flera lotsar har 
berättat att när de kommer ombord på ett 
fartyg så går de ordinarie sjömännen och 

lägger sig, enbart för att få lite vila. Våra 
ITF-inspektörer (International transport 
workers federation) ser också dessa pro-
blem under sina ombordbesök och vid en 
San-konferens för något år sedan vittnades 

om dubbel bokföring, 
vilket innebär fler pro-
blem än bara trötthet. 
Men vem tar då ansvar 
om en incident eller 

olycka sker på grund av att besättningen 
inte har fått tillräckligt med sömn? Här  
anser jag att det är redaren, befraktaren, 
flaggstaten och tillsynsmyndigheten som 
bär det egentliga ansvaret, men skulden 
hamnar ändå i slutänden på den enskilde 

sjömannen. Det är ju 
den personen som bru-
tit mot regelverket och 
som dessutom är lättast 
att hänga.

Mikael Huss, vd 

Sjöbefälsföreningen 

Efter 15 år som Sans sekreterare och 14 år 
som huvudarrangör av nämndes konfe-
renser, avtackades Eva Ohlsson av Sans 
ordförande, Lars Andersson, i samband 
med San-konferensen i oktober. Nu går  
hon vidare för att arbeta mer med andra 
frågor inom Sjöfartens Arbetsgivareför-
bund.

”Det finns inga dåliga människor,  
bara människor i dåliga tillstånd.”

Per Arnevall, Pga Utveckling, om hur vi bemöter varandra i arbetslivet på årets San-konferens.

» Vem tar då ansvar 
om en incident eller 

olycka sker? «
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~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Transportstyrelsen sprider regel-

bundet information om angelägna 

händelser i branschen. Den här 

sidan innehåller ett sammandrag av 

det senaste utskicket. Texterna kan 

läsas i sin helhet på transport-

styrelsen.se Nedanstående text 

finns även översatt till engelska på 

san-nytt.se.

Olyckor och tillbud
på Göta älv
Transportstyrelsen vill belysa vikten av 
att ha implementerat en väl genomtänkt 
säkerhetsorganisation med tillhörande  
underhållssystem när man bedriver sjö-
fart. Göta älv trafikeras dagligen av torr-
last, bulk och tankfartyg som rör sig från 
Göteborg till olika hamnar, framförallt i  
Vänern men också utefter älven och tillba-
ka igen. Farvattnen som dessa fartyg rör 
sig i är också dricksvattentäkt för en stor 
del av regionen (ungefär 700 000 personer) 
och är därför extra känsliga för utsläpp. I vår 
databas har vi tittat på olyckor i älven och  
Vänern med fartyg över 500 brutto de se-
naste 10 åren, och fått fram 37 händelser 
varav 8 tillbud, 20 mindre allvarliga och 
9 allvarliga händelser. Två av de här hän-
delserna har utretts av Statens haverikom-
mission (SHK).

Dessa siffror tyder tyvärr på en kraftig 
underrapportering, normalt sett är antalet 
mindre allvarliga olyckor och framför allt 
antalet tillbud betydligt större än dom all-
varliga olyckorna som sker. Den absoluta 
majoriteten, 85 procent av händelserna. 
sker på torrlastfartyg. Tankfartyg står för 
en mindre del, tio procent medan övriga 
fartyg står för endast fem procent av hän-
delserna

Medelåldern för torrlastfartygen var vid 
tidpunkten för varje enskild händelse 26 år 
och medelåldern för tankfartygen var vid 
tidpunkten för varje enskild händelse 11 år. 

I upp till 70 procent av händelserna slutar 
det hela med grundstötning eller någon 
form av kollision med exempelvis kaj, sluss 
eller annat fast föremål. Av dessa grundstöt-
ningar och kollisioner går hela 70 procent 
att härleda till bortfall av maskiner eller styr-
maskiner och därmed förlorad eller nedsatt 
styrförmåga. Problemen med maskinerna 
har endast i ett par fall berott på handhavan-
defel. I de allra flesta fallen beror haverierna 
på tekniska fel, vilket i sin tur går att härleda 
till underhållssystem och rutiner ombord 
samt bemanning. De fartyg som trafikerar 
älven har oftast fem till sju mans besättning, 
vilket tillsammans med den relativt höga 
snittåldern på framförallt torrlastfartygen 
leder till hög arbetsbelastning. 

Nedan följer ett par exempel på typiska 
händelser i Göta älv, båda utredda av SHK. 

RS 2015:07

Ett torrlastfartyg var på resa norrut i Göta 
älv och befann sig strax söder om Stall-
backabron med vakthavande styrman 
och lots på bryggan när fartygets huvud-
maskin plötsligt gick från fullt varvtal till 
tomgångsvarvtal. Fartyget miste sin styr-
förmåga eftersom propellervattnet mot 
rodret i princip upphörde och grundstötte 
mindre än 30 sekunder efter det att varvta-
let gått ner. Det orsakade ett stort hål in i 
lastrummet. Anledningen till varvtalsned-
gången var att en person av misstag kom 
åt en avluftningsventil till manöverluft-
systemet som påverkade huvudmaskin-
ens varvtal. Ventilen var inte uppmärkt 
och troligtvis hade ingen manövrerat just 
den ventilen sen fartyget byggdes, vilket 
medförde att det i princip var omöjligt för 
besättningen ombord att identifiera felet i 
den stressade situation som uppstod i sam-
band med grundstötningen och vatten-
inträngningen. Det är svårt att skydda sig 
mot den här typen av fel men om under-
hållssystemet är väl implementerat hade 
ventilen testats med jämna mellanrum och 
effekten av att komma åt den hade varit 
känd. Troligtvis hade den då också varit 
bättre skyddad mot oavsiktlig påverkan 
och olyckan hade därmed kunnat undvikas.

RS 2018:02

Ett torrlastfartyg var på väg söderut i  
älven och närmade sig slussen i Lilla 
Edet. Fartyget var byggt 1970 och hade 
en maskin som var omkastningsbar och 
utrustad med vridbar dysa runt propell-
ern istället för traditionellt roder. När far-
tyget närmade sig slussen i Lilla Edet och 
skulle dra ner på farten initierades back-
manöver men maskinens rotation för back 
kom aldrig igång. Det ledde till att farten 
inte minskade samtidigt som fartyg- 
et inledde en babordsgir. Fartyget gick in 
i den öppning som var mellan ledverken 
och grundstötte med fören. Maskinen låg 
fortfarande i back och fartyget började 
ganska snabbt att backa ut i kanalen igen. 
Styrbordssidan träffade en dykdalb som 
slog upp ett hål under vattenlinjen och 
vatten trängde in i lastrummet. Fartyget 
fick slagsida. Delar av besättningen fanns 
kvar ombord, men som tur var lade hon 
sig mot ledverket och hängde i trossarna 
så ingen personskada uppstod. En viss 
mängd dieselolja läckte ut i älven och far-
tyget klassades som totalförlust i slutändan. 
Den direkta orsaken till olyckan var enligt 
SHK att fartygets manövreringssystem 
inte var operativt felsäkert. 

Förtöjningsolycka
I ett tidigare nummer skrev vi om den tra-
giska olyckan där en matros i samband 
med avgång klämdes på förtöjningsspelet 
och skadades allvarligt, för att senare av-
lida på sjukhuset. Statens haverikommision, 
SHK, har nu publicerat sin rapport om 
händelsen och den bör läsas av alla som 
jobbar till sjöss för att om möjligt minska 
risken att något liknande händer igen.

Enligt SHK är dom bakomliggande 
faktorerna till olyckan att säkerhetsor-
ganisationen inte varit fullständigt imple-
menterad. Det har bland annat yttrat sig i 
avsaknad av kompletta riskanalyser, och 
att därmed osäkra arbetsmoment kunnat 
förekomma.

I rapporten framgår det att det SMS 
som fanns ombord var bristfälligt imple-
menterat.

SHK:s rekommendation till Transport-
styrelsen är att: 
”Undersöka och vid behov förbättra de 
metoder som används vid tillsynsutövan-
det för att så långt som möjligt säkerställa  
att säkerhetsorganisationen i de fartyg 
myndigheten har ansvar för är genom-
förda och upprätthållna i praktiken såväl 
som teoretiskt”

Rapporten finns på SHK:s hemsida och 
betecknas RS 2019:05.
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Cooperation on 
promoting health
“We are each other’s work environ-
ment” was the message passed on 
throughout the whole SAN Confe-
rence. There were many practical 
tips during the day about how to  
improve the social work environment 
on board and how to achieve major 
changes with simple means. 

Two of the participants who gave clear 
advice on the social work environment 
were this year’s recipients of the SAN 
prize, chief safety officer Pia Westerholm 
and safety officer Jeanette Ganesjö, both 
from Silja Symphony. They described 
their award-winning project Together we 
make a difference, in which they orga-
nise workshops with their crew members 
to find simple methods of improving the 
social work environment on board.

“Safety officers don’t have magic 
wands, but if everyone does a little we can 
achieve miracles together,” says Jeanette 
Ganesjö. 

Ann Appelberg from Prevent was  
another speaker who presented concrete 
support for work environment measu-
res. She demonstrated a new online tool  
aimed at managers who want to work with 
health promotion. Prevent’s tool is partly 
based on research by Lotta Dellve, who 
also took part in the SAN Conference. 
Lotta Dellve, professor of work science 
at the University of Gothenburg, stated 
that first line managers in particular  
often have poor support and in many  
cases are overloaded with work. One of 
the onboard representatives at the con-
ference was Helle Andsbjerg, “Captain  
Helle”, from Denmark. She talked about 
how she had developed her leadership 
during her years at sea.

“As a captain, the most important thing 
is to create environments where the crew 
can feel safe and secure,” she said. “On 

some ships that I have worked aboard, I 
was the only Dane in the crew. My goal as a 
captain has always been to create a strong 
culture which everybody agrees on.”

The day ended with a panel discussion 
under the leadership of Cecilia Österman, 
work environment researcher at Linnaeus 
University. There were around a hundred 
visitors at the conference, which was held 
in the Clarion Hotel, Gothenburg. 

Recruitment important 
for equality goals at 
Stena Line
Stena Line has set up clear targets 
for its work on equality: by 2022, 30% 
of the company’s senior manage-
ment positions will be held by wo-
men. The company’s HR manager 
explained how this would be done.

This spring, Stena Line really stuck its 
neck out on the issue of equality and an-
nounced that 30% of its managerial jobs 
will be held by women in 2022. To achieve 
this objective, those in charge of recruit-
ing new managers and employees need  
to think in new terms, says Margareta 
Jensen Dickson. When a managerial post 
is advertised, many people in recruiting 
imagine a man being interviewed despite 
the fact that it could just as well be a woman. 

“Our new port manager in Poland star-
ted in September and she is our first fema-
le port manager ever. We have operations 
in ten countries and eight regions, and the 
target of 30% women in leading positions is 
the same for all these countries,” she says. 

Leadership for me is 
showing the way
Never ask someone else to do some-
thing you can’t imagine doing your-
self. Linus Edberg tries to live up to 
that motto in his role as ship’s master. 
He has developed his leadership 
style from both good and bad  
managers during his years at sea. 

Linus Edberg explained in his talk at the 
SAN conference that he had worked with 
good officers for most of his time at sea. 

They were calm, sensible and pragmatic, 
as well as caring about their crew. But he 
has also come across captains whose lead-
ership styles were so bad that they were a 
safety risk. 

“As a trainee I was working on a foreign-
flagged tanker where the master stood 
and shouted at his second mate while 
crossing the Straits of Gibraltar, which is  
a very busy and tricky passage to navigate. 
That sort of behaviour is absolutely un- 
acceptable. I was the only Swede on board 
the ship.” 

Linus Edberg tries to emulate the mas-
ters he has enjoyed working with.

“Getting people to feel relaxed and se-
cure is not always easy, but there are a 
number of things you can do. At Christmas 
or midsummer, for example, I give every- 
one a laugh by cooking the food myself, 
and if something is missing I try to get 
it on board as soon as possible. I usually 
think that a ship I enjoy working on is pro-
bably fun for others to work on too.” 

Professional behaviour 
gives positive spin-off 
effects

Professional behaviour creates a 
good atmosphere between col-
leagues and increases profitability 
in the company. Per Arnevall from 
Pga Utveckling spoke on this sub-
ject at the SAN Conference. 

Per Arnevall has worked with profes-
sional treatment in working life for many 
years and has himself experienced the 
huge transformation that can be achieved 
if managers and employees change their 
behaviour. This spring he was working 
with a large ferry company and helped to 
solve problems in the restaurant depart-
ment on one of the ships with the mana-
gers there. 

“It went really well,” says Per Arnevall  
in an interview after the conference. 
“Certainly, ships are a bit of a special case 
since personnel live and work together on 
board, but how we treat each other and 
the resulting effects are the same every-
where.” 

According to Per Arnevall, professional 
behaviour is basically about treating others 
as you would like to be treated. 

“Agree on how you want things to be 
in your department, summarise it and put 
up reminders on notice boards and toilet 
doors. It is so easy to forget these things 
otherwise.”
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~ PROFILEN ~

Pia Westerholm och Jeanette Gane- 
sjö på Silja Symphony har startat  
ett projekt om den sociala arbets- 
miljön ombord. I oktober belönades 
de med San-priset för sina insatser. 

Många tycker att det är svårt att hitta kon-
kreta arbetsformer för den sociala arbets-
miljön. Men i projektet Tillsammans gör vi 

skillnad visar huvudskyddsombud Pia 
Westerholm och skyddsombud Jeanette 
Ganesjö att det finns både enkla och hand-
fasta metoder för att förbättra förhållan-
dena ombord. 

– Vi anordnar workshops där man jobbar i 
grupper med tre till fyra personer i varje, 
säger Jeanette Ganesjö. Fokus ligger på 
sådant som man kan göra här och nu, både 
som enskild individ, som grupp och som 
chef och arbetsgivarrepresentant. Vi vill 
visa att man med små förändringar kan 
göra stor skillnad. 

Idén till projektet fick de under ett semi-
narium om intendenturens villkor med  
arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman. 
De insåg att den metod som Cecilia Öster-
man använde skulle kunna anpassas efter 
de förutsättningar och behov som finns på 
deras eget fartyg. I höstas satte de igång. 

– Under ett par års tid har vi förberett 
och planerat och skrivit en projektplan, 
säger Pia Westerholm. När den nya före-
skriften om organisatoriskt och social 
arbetsmiljö (OSA red. anm.) trädde i 
kraft den första augusti var vi redo att 
börja. 

”Fantastisk respons”
Hittills har de haft två workshops ombord 
med 15 deltagare i varje. Varje session tar 
två timmar och de inleder med att infor-
mera om den nya 
OSA-föreskriften, 
vad den innebär 
och vilka rättig-
heter och skyldig-
heter den medför. 
Därefter delas del-
tagarna in i grup-
per med fyra till 
fem personer i var-
je för att diskutera 
vad man skulle kunna göra för att förbättra 
den sociala arbetsmiljön. Sedan avslutar 
man med en gemensam genomgång av 
de slutsatser som dragits.

– Det här satte igång en massa tankar 
hos dem som var med. De pratade om det 
hela kvällen och diskuterade med sina 
chefer. Flera kom också förbi information- 
en där jag arbetar och talade om hur bra 
de tyckte det hade varit, säger Pia Wester-
holm. 

– Ja, responsen blev fantastisk, långt 
över förväntan, säger Jeanette Ganesjö 
som jobbar i a`la carten. Folk blir så glada 

över att någon frågar de vad de tycker och 
har för idéer. 

Att Pia Westerholm gått flera kurser i 
ledarskap och projektledning var till stor 
nytta när projektplanen skulle skrivas. 
Och innan de sjösatte sitt verk såg de till att 
förankra det hos befälhavarna ombord. 

– Våra befälhavare, Ola Bengtsson och 
Tobias Magnusson, är mycket engagerade 
i arbetsmiljöarbetet ombord. De sa ja 
direkt när vi visade det för dem, säger 
Jeanette. 

– Det är de som 
äger projektet, fort-
sätter Pia. Vi ville 
ha det så för att ge 
mer tyngd åt det 
och för att det inte 
ska vara knutet 
bara till oss. 

Inför varje work-
shop stämmer Pia 
och Jeanette av 

med chefen på den aktuella avdelningen 
för att hitta en tid som fungerar för verk-
samheten. Avsikten är att samtliga om-
bord ska genomgå två workshops var - en 
bas och en fortsättning - innan nästa års 
utgång. Efter det vill de gå vidare och 
fortsätta att utveckla projektet.

– I den första omgången arbetar vi av-
delningsvis, men på sikt vill vi blanda 
avdelningarna. Att sudda ut gränserna 
mellan avdelningarna är en dröm vi har, 
säger Pia Westerholm. 

Linda Sundgren

Årets San-pristagare vill att alla ska må bra

Juryns motivering
Årets San-pristagare har upp-
visat ett genuint engagemang 
för den sociala arbetsmiljön 
ombord på fartyget där de 
arbetar. Utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter har de startat 
ett projekt för att fler ombord 
ska bli medvetna om sin arbets- 
miljö och vilja påverka den 
till det bättre. De bjuder in till 
workshops där de berättar om 
den nya lagstiftning som reg-
lerar den sociala arbetsmiljön 
inom sjöfarten och vad man 
själv kan göra för att bidra 
till ett sundare arbetsklimat. 
Samarbete är utmärkande för  
deras engagemang; de driver 
projektet tillsammans med far-
tygets befälhavare och strävar 
hela tiden efter att knyta fler om-
bord till projektet som, liksom de 
själva, brinner för arbetsmiljö- 
frågorna. Med sitt projekt har 
årets San-pristagare visat hur 
man på ett mycket konkret och 
tydligt sätt kan arbeta fram-
gångsrikt med frågor som rör 
den sociala arbetsmiljön. 

Sans ordförande Lars Andersson flankerad av San-pristagarna Jeanette Ganesjö (tv) och Pia 

Westerholm.

» De pratade om 
det hela kvällen 
och diskuterade 

med sina chefer «
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~ I KORTHET ~

Hög arbetsbelastning
Mer än en tredjedel av de som arbetar 
till sjöss upplever så hög arbetsbelast-
ning att de inte har ork att göra andra 
saker efter arbetsdagens slut och 27 
procent saknar tid för återhämtning 
efter arbetsintensiva perioder. Det vi-
sar en undersökning från Transport-
styrelsen. Rapporten heter Sjömän-

nens arbets- och levnadsvillkor och finns 
på myndighetens hemsida. 

(LS) 

Ökad brandsäkerhet

Det stora antalet bränder på biltransport-
fartyg har fått EU att reagera. Efter ett 
par inledande studier startar projektet 
Lash Fire som ska förbättra brandsä-
kerheten ombord. Projektet syftar till 
att upptäcka bränder tidigare, reduce-
ra spridningen av dem och öka förmå-
gan att hantera dem. Lash Fire ska 
pågå under fyra år med löpande redo-
visning av resultat. 

(LS)

En dödad och 37 kidnap-
pade i piratattacker

Första halvåret 2019 rapporterades 78 
incidenter kopplade till piratverksam-
het. Det skriver ICC (Commercial crime 
services) på sin hemsida. Under attack-
erna dödades 1 besättningsmedlem, 2 
skadades, 37 kidnappades och 38 togs 
som gisslan. Värst drabbat av pirat- 
attacker är farvattnen runt Västafrika 
men det förekommer också i Sydost-
asien och Central- och Sydamerika. 

(LS)

Rekryteringen viktig för  
Stena Lines jämställdhetsmål

Stena Line har satt upp tydliga mål 
för sitt jämställdhetsarbete och år 2022 
ska 30 procent av bolagets ledande 
befattningar innehas av kvinnor. På 
San-konferensen berättade företa-
gets HR-chef hur det ska gå till.

I våras satte Stena Line ner foten ordentligt 
i jämställdhetsfrågan när bolaget medde-
lade att de ska ha 30 procent kvinnor på  
ledande befattningar år 2022. Ambitiöst 
men fullt möjligt, 
menar rederiets HR-
chef Margareta Jen-
sen Dickson, som är 
en av drivkrafterna 
bakom bolagets jäm-
ställdhetsarbete. 

– Vårt mål handlar 
inte bara om fler 
kvinnor i däck och 
maskin utan omfattar 
hela bolaget med hamnar och landorgani-
sation. Vi försöker att fokusera på det som 
vi faktiskt kan påverka och göra något åt 
vilket faktiskt är en hel del.

Starkt stöd
Från Stena Lines ledning är stödet för att 
nå jämställdhetsmålet stort, säger hon.

– Hela ledningsgruppen är med oss och 
rederiets vd står också bakom det här. Alla 
vill att vi ska lyckas så jag kan inte se var-
för vi inte skulle göra det. Arbetsmarkna- 
den består trots allt av hälften kvinnor,  
säger hon och fortsätter. 

– Det som kan vara en utmaning är att 
sjöfartsbranschen är så mansdominerad 
och konservativ. Jag tror att vi alla kan 
vara med och bidra genom att berätta vilken 
cool och fantastisk bransch sjöfarten är att 
jobba i och vilken viktig del av samhället 
vi utgör. 

För att nå målet på 30 procent kvinnliga 

ledare behöver de som rekryterar nya chef-
er och medarbetare tänka om, menar Mar-
gareta Jensen Dickson. Många gånger ser 
den som rekryterar per automatik en man 
framför sig när en chefstjänst ska tillsättas, 
trots att det lika gärna kan vara en kvinna 
på posten. 

– I september började vår nya hamnchef 
i Polen och hon är vår första kvinnliga 
hamnchef någonsin. Vi har verksamhet i 
tio länder och i åtta regioner och målet om 

30 procent kvinnor i 
ledande befattningar 
omfattar alla länder 
vi är verksamma i,  
säger hon. 

Margareta Jensen 
Dickson berättar att 
Stena Lines jämställd-
hetsmål bottnar i ett 
möte under London 
shipping week 2017. 

Inom sjöfarten i Storbritannien är endast 
tre procent kvinnor och andelen kvinnor i 
övriga Europa ligger på ungefär samma 
nivå. Efter mötet bildade Maritime UK - 
britternas motsvarighet till Svensk sjöfart 
- arbetsgruppen Women in maritime och 
året efter beslöt Stena Line att ansluta sig 
till det arbetet. Målet om 30 procent kvin-
nor i ledande befattningar var dock Stena 
Lines eget beslut och en del av fokusom-
rådet Jämställdhet och inkludering i före-
tagets hållbarhetsstrategi.
– Eftersom vi är ett färjerederi ligger vi lite 
högre när det gäller kvinnor än många an-
dra rederier. Under de senaste två åren har 
vi rört oss från runt 14 procent kvinnor i 
ledande befattningar till cirka 20 procent 
så vi är på god väg. Stena Line har även  
infört en nollvision om kränkningar på  
arbetsplatsen. 

Linda Sundgren

Stena Lines HR-chef, Margareta Jensen Dickson, berättade att hon ofta får höra att målet 
30 procent kvinnor på ledande befattningar inte går att nå. Själv är hon övertygad om att 
kritikerna har fel.30 procent kvinnor på ledande befattningar inte går att nå. Själv är hon 
övertygad om att kritikerna har fel.

» Under de senaste 
två åren har vi  

rört oss från runt  
14 procent kvinnor i  
ledande befattningar 
till cirka 20 procent «


