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Tema: Sans arbetsmiljövecka

Coronakrisen i fokus under  
Sans arbetsmiljövecka

Många följde Sans digitala arbets-
miljövecka om sjöfarten under coro- 
nakrisen på Facebook. Veckan in-
leddes med utdelning av årets San-
pris och avslutades med överläm-
nandet av en gåva till den ideella 
organisationen Suicide Zero, som 
arbetar med att förhindra psykisk 
ohälsa och självmord.

Under den pågående pandemin omvand-
lades Sans årliga konferens till en digi- 
tal arbetsmiljövecka. Vecka 43, samtidigt 
som den europeiska arbetsmiljöveckan, 
sändes förinspelade videoinslag på Sans 
Facebooksida med föredrag om bland an-
nat svåra besättningsbyten och skildring-
ar av tillvaron ombord under pandemin. 
Det digitala upplägget var nytt för alla in-
blandade men efter veckans slut konstate-
rade Sans ordförande, Lars Andersson, 
att resultatet var över förväntan. 

– Jag tycker det gick väldigt bra, sa han. 
Många följde oss direkt på Facebook och 
man kan fortsätta att gå in och titta på 
sändningarna som ligger kvar ända fram 
till årsskiftet. 

Stängda gränser
De flesta inslagen under San-veckan var 
alltså förinspelade, men under måndagen 
sändes det live från Tallink Siljas lokaler i 
Värtahamnen i Stockholm. Dagen inled-
des med utdelning av San-priset som i år 
gick till Gretel Aronsson, personalpurser 
på Silja Symphony. Redan innan priscere-
monin var över började gratulationerna 
till pristagaren strömma in på Facebook. 

– Det kändes fantastiskt roligt, sa Gre-
tel Aronsson som i en efterföljande inter-
vju berättade om hur tillvaron ombord 
förändrats sedan pande-
min bröt ut i våras. 

Tisdagen blev något 
av en Stena-dag. Den in-
leddes av Ulrica Ham-
marqvist och Carl Mår-
tensson från Sten Lines 
pressavdelning som berättade hur de 
hanterade den interna och externa kom-
munikationen när coronan slog till. 

– I mitten av mars kom chocken, sa Carl 
Mårtensson. Coronaviruset hade spridit 
sig till nästan hela Europa och det hade 

börjat röra på sig även i de områden där  
vi opererar. På två tre dagar så stängde 
man gränserna nästan helt och hållet i  

Polen, Danmark och Nor-
ge. Även i Tyskland inför-
des karantänsregler. 

Därefter tog Jörgen Lo-
rén, sjösäkerhets- och sä-
kerhetsansvarig på Stena 
Line, över. Han berättade 

bland annat om hur rederiet arbetat med 
att vidta åtgärder för att kunna återuppta 
trafiken under säkra former. Under ons-
dagen talade Jonas Borell, forskare vid 
Lunds universitet, under rubriken ”Går 
det att ducka för en kris?” Han beskrev 

Arbetsmiljöveckans första dag sändes live från Tallink Siljas lokaler i Värtahamnen. Tekniken sköttes 

av Jennifer och Magnus Glans från film- och bildbyrån Svartpunkt. 

» Att inte veta när 
man skulle få åka 
hem var det som  

var värst «
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den så kallade Flugmodellen som kan an-
vändas för att förebygga och hantera kri-
ser. Under torsdagen var det dags för Pat-
rik Jönsson vid Sjö- och luftavdelningen 
på Transportstyrelsen, som presenterade 
den senast sammanställda olycksstatis-
tiken inom sjöfarten. Under 2019 rapport-
erades 288 händelser, vilket var något 
färre än året innan. 

– De vanligaste olyckorna är maskin.
haverier, grundstötningar och övrigt, sa 
Patrik Jönsson. Kategorin övrigt består 
till stor del av händelser i samband med 
lastning och lossning och förtöjningar. 
De här tre kategorierna står tillsammans 
för ungefär 65 procent av de händelser vi 
får in och inte sällan sker de tillsammans 
med personskador; tyvärr ofta ganska 
allvarliga sådana. 

Många gånger sker olyckorna på grund 
av tekniska fel eller yttre faktorer som  
väder, strömmar och trånga farleder, sa 
Patrik Jönsson. 

– Men det är också ganska vanligt att 
brister i kommunikation, organisation eller 
rutiner ligger bakom en olycka. Alltså fak-
torer som ofta är ganska enkla att åtgärda.

Fast ombord 
Efter Patrik Jönsson var det dags för Den-
nis Johannson, personalchef på Wallenius 
Marine. Han berättade om de problem re-
deriet haft - och i viss mån fortfarande har 
- med besättningsbyten under pandemin. 
Han konstaterade att sjömän säkert kan 
vara ombord både tre, fyra och fem måna-
der, bara de vet om det innan påmönstring. 
Men att få beskedet att man måste stanna 
ombord precis när man är på väg att åka 
hem är väldigt tungt.

– Ni som jobbar iland och klagar på att 
ni inte fått se en fotbollsmatch live, tänk 
då på alla de sjömän som varit ombord ett 
år utan att få komma hem. De är de verk-
liga hjältarna, sa Dennis Johansson. 

Sista anförandet under veckan hölls  
av Agnes Olsson. Hon arbetar som styr-
man på ett internationellt kryssningsfar-
tyg och var en av alla de sjömän som blev 
fast ombord när coronapandemin bröt ut. 
Hennes tio veckor blev till sex månader 
innan hon kunde åka hem. 

– Att inte veta när man skulle få åka 
hem var det som var värst, säger hon.

Veckan avslutades med att Lars An-
dersson för Sans räkning överlämnade en 
donation på 15 000 kronor till organisatio-
nen Suicide Zero. Gåvan var både ett  
tack till de föredragshållare som ställt 

upp med tid och engagemang under veck-
an och ett sätt att uppmärksamma den 
omfattande psykiska ohälsan bland sjö-
män som blommat upp under coronan. 
Suicide Zeros generalsekreterare, Rick-
ard Bracken, tog emot gåvan.

– Vi hurrade när vi fick beskedet om den 
här donationen, sa han. I pandemins spår 
kan självmordstalen inom sjöfarten, lik-
som i övriga delar av samhället, komma 
att öka och det är ingen liten marginell fö-
reteelse. Varje år tar 1 600 människor i 
Sverige sitt liv. Det är en person var sjätte 
timme. Att man väljer att uppmärksamma 
problemen på det här sättet, också inom 
sjöfarten, tycker vi är otroligt viktigt.

Text och foto Linda Sundgren 

Så snart Gretel Aronsson tagit emot årets San-pris började gratulationerna strömma in på Facebook.

Prisutdelare var Sans ordförande, Lars Andersson. 

Flugmodellen kan förebygga kriser
En metod att använda för att före-
bygga och hantera kriser är den så 
kallade flugmodellen. Om det be-
rättar Jonas Borell, ergonom och 
forskare vid Lunds universitet. 

Flugmodellen, förklarar Jonas Borell, är 
ett praktiskt verktyg för att arbeta med 
risker och krisförlopp. Med en oönskad 
händelse som utgångspunkt identifieras 
olika risker som var för sig eller tillsam-
mans kan leda fram till en kris, men ock-
så de konsekvenser som en kris kan med-
föra och hur de kan omhändertas för att 
mildra de negativa effekterna.

– Tänk till exempel på olika händelse-
kedjor som skulle kunna leda fram till att 
det börjar brinna i ditt kök, säger Jonas 
Borell. Ur en sådan situation kan man 

tänka sig att flera följdhändelser, kanske 
parallellt med varandra. Huset kan bli 
rökfyllt, brinna upp och branden kanske 
sprider sig till grannarnas hus. Men det 
kan också finnas ett brandlarm som går 
igång och alla människor evakueras.

Såga grenar från felträdet
Jonas Borell kallar de händelser som kan 
leda fram till en kris för ett felträd. I det 
proaktiva arbetet med att förebygga kri-
ser handlar det om att såga av de grenar 
på felträdet som kan leda fram till en kris 
eller bygga barriärer mellan felhändel-
serna och krisen. 

– Utmaningen är att i riskanalyser iden-
tifiera rätt saker som skulle kunna störa 
eller hota den egna verksamheten, säger 
Jonas Borell. En viktig poäng är att inte 

bara stoppa hot som kommer utifrån utan 
också påverka den egna sårbarheten. Om 
man exempelvis är beroende av elförsörj-
ning eller en viss råvara för sin verksam-
het kan man skaffa ett reservkraftverk 
eller bygga upp ett lokalt beredskapsla-
ger. Därmed minskar risken för vissa hot 
och kriser.

Linda Sundgren

Forskare Jonas Borell talade om orsaker och 

effekter av kriser. 
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”Vissa länder vägrade ta emot  
sina egna medborgare”

I sex månader blev Agnes Olsson, 
styrman på ett internationellt kryss-
ningsfartyg, fast ombord när pande-
min bröt ut. Tuffast under den tiden 
var ovissheten, säger hon. 
– De flesta ombord upplevde nog 
en frustration. Att inte veta och hela 
tiden få nya besked var jobbigt. 
 
Agnes Olsson mönstrade på det interna-
tionella kryssningsfartyg hon arbetar på  
i slutet av februari. Då var allting som  
vanligt, men efter bara två veckor kom  
en no sail order från den amerikanska häl-
sovårdsmyndigheten. Den innebar ett 30 
dagar långt kryssningsstopp på alla fartyg 
till och från USA.

– Kryssningar som 
var påbörjade fick av-
slutas men vi fick 
inte ta ombord några 
nya passagerare, sä-
ger Agnes Olsson. 
När fartyget var tömt 
på passagerare ank-
rade vi upp i väntan 
på att de 30 dagarna 
skulle löpa ut, men 
det blev ju betydligt 
längre än så. 

Tillsammans med uppåt ett 40-tal an-
dra kryssningsfartyg som normalt seglar 
på USA begav de sig till den skyddade 
Bahamasbanken. Där låg de och inväntade 
klartecken om att återuppta trafiken, 
men beskedet kom aldrig. Istället nåddes 
de av rapporter om stängda landsgränser 
och inställda flyg. 

– I början höll vi igång 
ungefär som vanligt, vi 
trodde nog inte att det 
skulle bli så långvarigt, 
men efter ett tag började 
folk vilja åka hem. Man 
såg utvecklingen i värl-
den och folk fick rappor-
ter hemifrån om hur deras familjer satt 
inlåsta i hemmen, säger Agnes Olsson. 

Sist att lämna fartyget
När det stod klart att kryssningsförbudet 
inte skulle lösas i närtid inleddes en mö-
dosam organisation för att få hem besätt-
ningarna. Med stängda flygplatser blev 
lösningen att transportera folk med hjälp 
av fartygen. 

– Under ett par dagar låg vi flera fartyg 
bredvid varandra och delade upp bes- 
ättningarna efter nationaliteter, berättar 
Agnes Olsson. Sedan seglade vi till olika 

regioner, några gick till Sydamerika, an-
dra till Karibien, vissa till Europa och så 
vidare. 

Men väl framme var det inte alltid själv-
klart att besättningarna skulle få komma 
iland.

– Vissa länder vägrade ta emot sina egna 
medborgare, bara för att 
de var sjömän. De har  
blivit behandlade lite 
som flytande virus, trots 
att fartygen är ett av de 
säkraste ställena att vara 
på just därför att de är  
så avskilda. Till slut blev 
det en politisk fråga. 

Själv var Agnes Olsson en av de sista i 
besättningen som blev avlöst. Då hade de 
tio veckor hon skulle varit ombord blivit 
sex månader. Om allt går enligt planerna 
kommer hon att mönstra på igen till års-
skiftet. 

– Många befattningar inom hotell och 
restaurang är av förståeliga skäl tempo-
rärt borttagna, men min styrmansbefatt-
ning finns kvar. Rederiet har fått till ett 
fungerande avlösningssystem så jag hop-
pas kunna åka i väg och lösa av min kol-
lega när det är dags.

Linda SundgrenAgnes Olsson, styrman 

» De har blivit 

behandlade lite 

som flytande  
virus «

”I området runt UK har det varit rent förfärligt”
Redan i februari tog Stena Line be-
slutet att sätta alla medarbetare 
som varit i Asien i två veckors karan-
tän och man började tidigt leta efter 
skyddsmaterial i form av handskar 
och ansiktsmasker. Det berättar re-
deriets sjösäkerhets- och säkerhets-
ansvarige, Jörgen Lorén.

Jörgen Lorén säger att Stena Line redan 
för tre år sedan påbörjade sitt corona- 
arbete. Det genom att en arbetsgrupp 
som han leder beslutade att ta fram en 
manual för hantering av olika typer av in-
fektioner. När signalerna från Kina om 
covid -19 började nå omvärlden var Stena 
snabba med att vidta åtgärder. 

– Ett av de första besluten var att sätta 
alla våra medarbetare som varit i Kina 
och Asien i karantän i 14 dagar, säger Jör-
gen Lorén. Vi började också tidigt titta på 
hur vi skulle hitta tillräckligt med mate-
rial, som desinfektionsmedel och hand-
skar och vi köpte in face masks. Vi ville 

vara förberedda på de förändringar och 
regler som skulle kunna komma.

Desinficering
Olika former av samarbeten uppstod 
inom sjöfarten för att tillsammans försö-
ka hitta vägar framåt och överleva krisen. 

– Något vi gjorde ganska tidigt var att 
gå fram gentemot Folkhälsomyndighe-
ten och andra myndigheter och ge dem 
våra förslag på vilka åtgärder vi skulle 
kunna vidta för att återuppta trafiken, 
säger Jörgen Lorén. 

Förslagen handlade bland annat om 
desinficering av så kallade hot spots, stäl-
len som många tar på, och montera olika 
former av skyddsbarriärer mellan perso-
nal och passagerare. Det gjordes också 
bedömningar av hur många passagerare 
som skulle kunna kan vistas ombord med 
bibehållen coronasäkerhet. 

– Det arbetet gjorde vi tillsammans 
med dem ombord och vi landade på unge-
fär 50 procent av passagerarkapaciteten. 

Det var på den nivån vi hamnade i våras 
och det är där vi ligger fortfarande, säger 
Jörgen Lorén och fortsätter. 

– Det är en utmaning för oss att ta om-
bord passagerare, framför allt när de ska 
gå av och på. Likadant när man ska gå 
upp och ner för trapphusen inne i farty-
gen. Då försöker vi separera och hålla 
avstånd så gott det går. 

Dålig samordning inom EU
Att EU inte förmått samordna restriktioner 
och rekommendationer under pandemin är 
något som ytterligare försvårat situationen 
för sjöfarten, enligt Jörgen Lorén. Han sä-
ger att olika förhållningsorder och regler 
kommit från olika länder och att det varit 
mycket besvärligt att följa, inte minst i Stor-
britannien. 

– I området runt UK har det varit rent för-
färligt. Det har varit otroligt svårt för oss att 
få en stringent linje att hålla oss till.

Linda Sundgren
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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 utbild-

ning. 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 utbildningen. 
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 skyddskom-

mitté-möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfar-

ten finns digitalt eller att ladda ner som pdf på 
SAN:s hemsida.

~ SAN HAR ORDET ~

San skänker pengar till Suicide Zero

”När du möter 

människor i din 

omgivning som 

sliter med livet så 

våga fråga hur 

de har det. Det är 

inte tankarna som 

dödar utan hand-

lingarna.”

Organisationen Suicide Zeros general- 

sekreterare, Rickard Bracken, om vad 

vi som medmänniskor kan göra för att 

minska risken för självmord.

Se San-veckan  
i efterhand
Missade du Sans digitala arbetsmiljö-
vecka som hölls vecka 43? Ingen fara. 
Du kan när som helst gå in och titta på 
inslagen på vår facebooksida, San-nytt. 
Allt material ligger kvar fram till års-
skiftet. 

~ SAN TIPSAR ~

Sans arbetsmiljövecka avslutades med att 
ordförande, Lars Andersson, överlämna-
de en gåva till den ideella organisationen 
Suicide Zero som verkar för att minska 
psykisk ohälsa och självmord i samhället. 
Organisationens generalsekreterare, Rick-
ard Bracken, tog emot donationen. Han 
tipsade bland annat om utbildningen  
”Våga fråga” som finns på Suicide Zeros 
hemsida.

Tusentals sjömän  
fortfarande fast ombord

Tänk dig att du jobbar på ett fartyg, tio till 
tolv timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 
månad ut och månad in. Att du varit om-
bord långt över ett år och fortfarande inte 
vet när du får komma hem igen. Att du sam-
tidigt oroar dig för din familj som måste 
klara sig på egen hand i ett mer eller min-
dre nedstängt samhälle. Att du på grund av 
dåliga kommunikationsmöjligheter knappt 
vet om dina nära och kära har hälsan i be-
håll. En fullständigt omänsklig arbetssitua-
tion skulle nog de flesta säga, men faktum 
är att det är precis så det ser ut för tusentals 
sjömän världen över, just i detta nu. Enligt 
uppgifter på FN-organet IMO:s (Interna-
tional maritime organization) webbplats 
sitter omkring 400 000 sjömän fortfarande 
fast ute på fartyg runt om i världen. Den in-
ternationella arbetsmiljökonventionen har 
egentligen en maxgräns på elva månader 
ombord, vilket i sig är lång tid med tanke på 
sjömansyrkets påfrestningar och avståndet 
till de där hemma. Men sedan pandemin 
bröt ut har ombordtiderna förlängts i om-
gångar och enligt IMO finns det de som 
varit ombord i hela 17 månader. 

För varje sjöman som inte kan mönstra 

av finns det också en sjöman iland som 
inte får komma ombord. Som inte kom-
mer ut på jobb som planerat och som där-
för kan vara utan försörjning. Kanske 
inte så underligt att det varit en strid 
ström av rapporter om psykisk ohälsa 
bland sjömän sedan pandemin bröt ut. 
Många mår dåligt och antalet självmord 
bland sjömän ökar. 

Internationella transportarbetarfede-
rationen (ITF), International labour orga-
nization (ILO) och Ecsa (European com-
munity shipowners´association) är bara 
några av alla de organisationer som krävt 
en lösning på den svåra situation som tu-
sentals ombordanställda befinner sig i. 
Men trots det stora antalet drabbade och 
trots att sjöfarten genom handel och 
transporter är en sektor som berör oss 
alla, har man ännu inte lyckats komma till 
rätta med problemen. 

 
Linda Sundgren/redaktör San-nytt
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~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Transportstyrelsen sprider regelbun-

det information om angelägna hän-

delser i branschen. Den här sidan 

innehåller ett sammandrag av det se-

naste utskicket. Texterna kan läsas 

i sin helhet på transportstyrelsen.se 

Nedanstående text finns även över-

satt till engelska på san-nytt.se.

Olycksstatistik 2019
År 2019 var ett relativt normalt år för 
svensk yrkessjöfart. Det kan dock noteras 
en liten ökning av allvarliga olyckor och 
en minskning av mindre allvarliga olyckor. 
Totalt rapporterades 288 händelser, varav 
77 tillbud till olyckor. Av dessa 77 bedöms 
en händelse vara tillbud till personolycka. 
Vidare har 68 stycken händelser klassifi-
cerats som personolyckor och 143 som 
sjöolyckor. Sjöolyckor definieras som en 
olycka som har uppstått i samband med 
fartygets drift, medan personolyckor är 
händelser som inte härrör från driften. I 
båda fallen är ett tillbud en händelse som 
hade kunnat utvecklas till en olycka. En 
person omkom inom yrkessjöfarten 2019 
då en besättningsman klämdes ihjäl under 
lossningsarbete.

Tabell 1 – Antal sjöfartshändelser

Sjöolyckor
Den vanligaste händelsen som inträffar 
är maskinhaveri, följt av grundstötningar. 
Även kollisioner, dels mellan fartyg men 
framförallt med andra föremål, vanligtvis 
kajer, står för en stor del av händelserna.

I vår statistik är de vanligaste orsakerna till 
sjöolyckor:

• Tekniska fel. det vill säga fel på teknisk 
utrustning så som huvudmaskiner, hjälp-
maskiner och styrmaskiner.

• Yttre faktorer i form av dåligt väder, 
trånga farleder, grunda vatten. 

• Och sist men kanske viktigast, olyckor 
orsakade av bristfällig kommunikation, or-
ganisation och rutiner samt bristande ut-
formning och handhavande av utrustning.
Den sista punktens orsaker är de som är 

viktigast för att förebygga olyckor efter-
som de är mest möjliga att påverka. De 
hänger till stor del samman med hur väl 
man implementerar och utvecklar sitt 
systematiska sjösäkerhetsarbete och sin 
säkerhetsorganisation och därmed arbe-
tar fram en god säkerhetskultur. En del 
i att ha en god säkerhetskultur är att ha 
en fungerande olycks- och tillbudsrap-
portering. Vi har de senaste åren sett en 
trend med ökande rapportering av min-
dre allvarliga olyckor och tillbud medan 
de allvarliga olyckorna minskat något. Vi 
ser dock ett trendbrott 2019 där antalet in-
rapporterade allvarliga olyckor ökat sam-
tidigt som antalet inrapporterade mindre 
allvarliga olyckor minskat något. 

Skador på personer
År 2019 skadade sig 34 personer i sjöo-
lyckor och 68 i personolyckor. När det 
gäller sjöolyckor är den vanligaste skadan 
sett över några år klämskador. De leder 
inte sällan till frakturer och amputationer, 
vilket vi uppmärksammat i den här skrif-
ten flera gånger tidigare. Dessa skador 
uppstår ofta i samband med förtöjnings-
arbete eller vid lastning eller lossning. Att 
trilla från höga höjder och från lejdare är 
också relativt frekvent återkommande. 
Dessa fall leder även de ofta till frakturer 
och stukningar och sjukfrånvaro. Perso-
nolyckor i den lokala arbetsmiljön sker till 
allra största delen inom intendenturper-
sonal. Den vanligaste olyckan är att halka 
och det sker oftast i samband med arbete i 
restaurang och byssan där något spills på 
golvet. Det är också vanligt att golvet blivit 
vaskat och är blött och halt utan att rutiner 
för att varna kollegor följs. Den här typen 
av olyckor leder ofta till skador på fot- och 
handleder vilket i sin tur leder till sjuk-
skrivningar. Även fall i trappor uppstår re-
lativt frekvent. Det är vanligt att de uppstår 
i samband med stress och högt tempo när 
man springer i trapporna för att hinna med 
att utföra de uppgifter som förväntas. Ock-
så bland personolyckor är det vanligt med 
klämskador. Oftast vid passage genom 
dörrar med automatisk stängning eller när 

man hämtar utrustning i förvaringsutrym-
men. Till sist rapporteras en del skador till 
följd av överbelastning, det vill säga arbete 
med monotont rörelsemönster och tunga 
lyft. Exempel på detta är städning av hyt-
ter, proviantering och uppackning av varor 
i shop och restauranger. 

Säkerhetskultur inom
nationell sjöfart
Transportstyrelsen arbetar för att under 
kommande år påbörja en bedömning av sä-
kerhetskulturen inom ramen för tillsyn av 
större rederier inom den nationella sjöfar-
ten. Enligt Transportstyrelsen är det sju 
säkerhetskultursområden som är särskilt 
viktiga att arbeta med för att få till en god 
säkerhetskultur:

• Rapporterande kultur

• Rättvis kultur

• Lärande kultur

• Säkerhetsengagemang

• Kommunikation

• Resurser och kompetens

• Systematiskt säkerhetsarbete

För att ovanstående sju områden ska bidra 
till en god säkerhetskultur anser Trans-
portstyrelsen vidare att tre faktorer måste 
samverka för att få till stånd en god säker-
hetskultur. 1. Organisationen bör ha en 
dokumentation inom respektive område 
som beskriver hur de tänkt arbeta med 
området. 2. Säkerställas att personalen 
har kunskap om, förståelse för och moti-
vation att arbeta enligt vad som beskrivits 
i dokumentationen. 3. Att personalen fak-
tiskt beter sig enligt dokumentationens 
beskrivning.

För vidare läsning hänvisas till: www.trans-
portstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rap-
porter/rapporter/Rapporter-luftfart/Sa-
kerhetskultur-definition-och-beskrivning/

2015 2016 2017 2018 2019

Sjöolycka 183 156 166 179 143

Tillbud till  
sjöolycka

19 36 39 54 76

Personolycka 43 34 33 81 68

Tillbud till
personolycka

0 0 0 3 1

Total 245 226 238 317 288

Tabell 1 visar för år 2019 antalet inrappor-
terade sjöolyckor, tillbud till sjöolyckor, per-
sonolyckor samt tillbud till personolyckor.

Externa faktorer

(lagar, regler, konkurensförhållanden, tillsyn etc)

Kunskap,
förståelse,
motivation

Faktiskt
beteende

Ledningens engagement och syn på säkerhet

Medarbetares säkerhetsengagement

Kommunikation

Systematiskt säkerhetsarbete

Resurser och
kompetens

Säkerhets-
styrning

Rapporterande, rättvis
och lärande organisation



6 SAN-NYTT 4/20

~ ENGLISH SUMMARY ~

Read the whole magazine in  

English at san-nytt.se

COVID-19 crisis at the 
centre of the SAN work 
environment week

“Some countries even 
refused to take home 
their own nationals”

Difficult to change 
crews during the  
pandemic

SAN’s digital work environment week 
on shipping and the COVID-19 crisis 
attracted many followers on Face-
book. 

Most parts of the SAN week were pre-re-
corded, but on Monday there was a live 
session from the Tallink Silja premises in 
Vartahamnen, Stockholm. The day start-
ed with the SAN prize awards, which this 
year went to Gretel Aronsson, staff purser 
on Silja Symphony. On Tuesday, Ulrica 
Hammarqvist and Carl Mårtensson from 
Stena Lines’ press department described 
how they organised internal and external 
communications during the COVID-19 
pandemic. 

“It hit us in the middle of March,” says 
Carl Mårtensson. The virus had spread to 
almost the whole of Europe and it had just 
started in the areas where we operate. 

Jörgen Lorén, maritime safety and secu-
rity manager at Stena Line, took over and 
described measures taken by the compa-
ny during the pandemic. 

Jonas Borell, researcher at Lund Univer-
sity, talked on Wednesday about the FLUG 
model used to prevent and manage crises. 
On Thursday it was Patrik Jönsson’s turn, 
from the Transport Agency, who reported 
the latest accident statistics in the ship-
ping industry. A total of 288 incidents were 
reported in 2019, which was slightly less 
than the previous year. Next up was Den-
nis Johannson, Personnel Manager at Wal-
lenius Marine, who talked about problems 
that arose with crew changes during the 
pandemic. The last speaker was Agnes 
Olsson, chief mate on an international 
cruise ship, who was one of the many sea-

THEME: SANS WORK 
ENVIRONMENT WEEK

farers stuck on board their ships when the 
pandemic broke out. Lars Andersson then 
rounded off the week by handing over a 
donation of SEK 15,000 from SAN to Sui-
cide Zero, an organization that works with 
mental illness and suicide.

Agnes Olsson, chief mate on an in-
ternational cruise ship, was stuck on 
board for six months after the pan-
demic broke out. The worst thing 
during that time was the uncertain-
ty, she says. 

When the United States stopped cruise 
ships to and from the country, Agnes Ols-
son’s ship sailed to the protected waters 
around the Bahama Banks along with 40 
other passenger ships. They waited there 
for the all-clear to resume the cruise, but it 
never came. Instead they just heard more 
and more reports of closed borders and 
cancelled flights. 

“In the beginning we continued work as 
usual, we didn’t think it would take so 
long, but after a while people wanted to go 
home. They were worried about their fam-
ilies. We saw how things were going 
around the world and people heard from 
home about their families who were in 

On 16 March, Wallenius Marine 
stopped crew changes on their 
ships. The move was initially for four 
weeks but was then extended a 
number of times. 

“It was very difficult to pass on this infor-
mation and difficult to receive it too,” says 
the company’s personnel manager, Den-
nis Johansson. “To get a decision like that 
just when you are getting ready to go 
home is the last thing anybody wants.” 

Problems with crew changes have con-
tinued, even though Wallenius now (22 
October) has a working relief system. 
Dennis Johansson explains that crew-
members going on board must take a 
PCR test for COVID-19 before they are 
able to fly. They must then wait seven or 
eight days in quarantine before they are 
allowed on board the ship. 

“Our hero in this situation was Japan,” 
says Dennis Johansson. “They have been 
incredibly helpful in trying to make crew 
changes easier for us.” 

The Philippines have had really tight 
restrictions throughout the pandemic 
and at the time of writing they only accept 
2,000 passengers a day at their airports.

“Those who have been worst affected 
have been stuck at home without any 
money, not knowing when they can go to 
sea and earn a living again. It has been 
very difficult for them,” says Dennis Jo-
hansson.

“In the area around 
the UK it was absolutely 
appalling”
Stena Line was quick to take action 
on the pandemic. Jörgen Lorén, 
maritime safety and security officer, 
describes the situation. 

“At an early stage we started checking out 
how to get enough materials such as disin-
fectant and gloves, and we bought face 
masks. We wanted to be prepared for the 
changes and rules which were on the way.” 

The fact that the EU was not able to co-
ordinate restrictions and recommenda-
tions during the pandemic made the situ-
ation worse for shipping, according to 
Jörgen Lorén. He says that different 
countries had different rules and codes of 
conduct which were very difficult to fol-
low, particularly the UK. 

“In the area around the UK it was abso-
lutely appalling. It was incredibly difficult 
for us to get any clarity on how to act.” 

lock-down,” says Agnes Olsson. 
When it became clear that the ban on 

cruise ships would not be lifted in the short-
term, the complicated job of getting crew-
members home was started. With all the 
airports closed, the only solution was to 
transport people on board other ships, but 
the next problem was to get them ashore.

“Some countries refused to take in their 
own nationals on the ground that they 
were seafarers. They were treated like 
floating viruses, despite the fact that ships 
were one of the safest places to be because 
they are isolated. In the end it became a 
political issue.” 

Agnes Olsson was one of the last of her 
crew to be relieved. The ten weeks she 
should have been on board were six 
months by then.
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Årets San-prismottagare 
”Dörren till mitt kontor står nästan alltid öppen”
När coronan bröt ut försvann pas-
sagerarna inom loppet av några 
dagar med inställda avgångar, 
permitteringar och uppsägningar 
som följd. 

– Jag har gjort mitt bästa för att 
möta personalens oro och sorg,  
säger Gretel Aronsson, personal-
purser på Silja Symphony och mot-
tagare av årets San-pris. 

När Gretel Aronsson gick hem på sin le-
dighet den 7 mars var allting som vanligt. 
Ombord fanns nästan 2 000 passagerare, 
ett stort antal artister och fulltalig besätt-
ning. Efter tio dagar var hon tillbaka om-
bord. Då var allting förändrat. 

– Det var en otroligt märklig situation, 
berättar hon. Alla kryssningspassagerare 
hade försvunnit. Större delen av besätt-
ningen som bor i Finland hade gått hem 
dagen innan och resterande gick av den 19 
mars. Att gå runt på det här ödsliga farty-
get som kan ta över 2 800 passagerare var 
som att befinna sig på ett spökskepp. 

Silja Lines andra svenskflaggade passa-
gerarfartyg Galaxy, övergick till enbart 
godstransport med lastbilschaufförer och 
arbetspendlare. Symphony lades till kaj i 
Värtahamnen i Stockholm med ett 20-tal 
besättningsmedlemmar ombord. Vikari-
erna, som utgör en betydande del av be-
sättningen, fick sluta medan den fastan-
ställda personalen korttidspermitterades. 

– Många av våra vikarier har varit hos 
oss i flera år och det var otroligt sorgligt 
när de lämnade oss. Och så kunde man 
inte ens ge dem en kram. Ändå hade  
vi hoppet uppe och tänkte att det här  
kan inte fortsätta särskilt länge. Först 
trodde vi att trafiken skulle komma i gång 
till påsken, men så 
blev det inte. Sedan 
hoppades vi på Val-
borg, men det blev 
ingenting då heller, 
konstaterar Gretel 
Aronsson. 

Hon berättar att 
stämningen inom 
besättningen pend-
lar mellan hoppfull-
het och misströs-
tan. Även om Silja Symphony sedan i 
somras gjort kryssningar till Visby och 
Härnösand och Galaxy har ett antal speci-
alkryssningar är osäkerheten hela tiden 

närvarande. Ingen vet hur det kommer att 
bli med vare sig med trafiken eller jobben. 

– Som personalpurser försöker jag 
möta personalens oro och svara på deras 
frågor. Ofta kommer frågorna efter att 
man varit hemma ett par dagar och man 
hör av sig och undrar om man får komma 
tillbaka och hur det blir med löner och le-
digheter. Om jag inte kan svara direkt 
försöker jag ta reda på det och återkom-
ma. Jag vet hur viktigt det är att man blir 
lyssnad till när man befinner sig i en kris 
och dörren till mitt kontor står nästan all-
tid öppen, säger Gretel Aronsson. 

Ville se världen
Men även om kryssningsbranschen just 
nu befinner sig i en djup kris, säger Gre-
tel Aronsson att hon älskar sitt jobb. Det 
är till sjöss hon vill jobba och hon vill fin-
nas där för personalen, både i med- och 
motgångar. Men det var långt ifrån själv-

klart att en ung kvin-
na från Älmhult skul-
le gå till sjöss i slutet 
av sjuttiotalet. 

– I Älmhult jobba-
de de flesta på Ikea, 
men det var inget för 
mig. Jag var alldeles 
för nyfiken och ville 
ut och se världen. En 
dag fick jag syn på en 
artikel i Smålands-

posten om en tjej som jobbade på båt i 
Medelhavet och då tänkte jag att det vill 
jag också göra. Mina föräldrar stöttade 
mig i min iver att gå till sjöss. Jag skrev in 

mig på arbetsförmedlingen för sjöfolk 
och fick jobb direkt på Svenska Lloyds 
M/S Saga. 

Efter Svenska Lloyds kom hon till John-
son Line och deras fartyg som gick värl-
den över innan hon började i Silja Line. I 
nästan fyra decennier har Gretel Arons-
son jobbat till sjöss. 

– Jag har vigt mitt liv till sjöfarten, säger 
hon. Under några år jobbade jag som ar-
betsförmedlare på AF Sjöfart i Stockholm, 
men även om det var en trevlig arbetsplats 
med underbara arbetskamrater hade jag 
alltid en längtan tillbaka ut på sjön.

Text och foto Linda Sundgren 

Gretel Aronsson i samband med utdelningen av San-priset.

Motivering San-priset: 

Mottagaren av San-priset 2020 
är en person vars långa karriär 
till sjöss präglats av stor yrkes-
skicklighet och brett kunnande, 
men också av en empati och 
omtanke om sina kollegor som 
går utöver det vanliga. Under 
den pågående pandemin har 
hennes förmåga till medkänsla 
blivit särskilt tydlig och det är 
många ombordanställda som 
funnit stöd och sympati hos vår 
pristagare. Hon har tagit ett 
personligt ansvar för drabbade 
kollegor genom att lyssna, sam-
tala och stötta. Engagemang-
et går långt utöver det yrkesrol-
len och övriga uppdrag kräver 
och hen har ägnat åtskilliga 
timmar av sin fritid till att hjälpa 
och stödja sina medmänniskor. 

» Jag vet hur 
viktigt det är att 
man blir lyssnad 

till när man  
befinner sig i  

en kris «
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~ I KORTHET ~

Stora brister i
belastningsergonomin
Mindre arbetsplatser brister ofta i risk-
hanteringen av belastningsskador. Det 
visar en sammanställning av de 1390 
riktade inspektioner som Arbetsmiljö-
verket genomfört under hösten. På ar-
betsplatser med mellan 5 och 19 anställ-
da hade fler än hälften brister kopplade 
till ergonomin. Vid arbetsplatser med 
20 till 49 medarbetare fick 46 procent 
anmärkningar medan det fanns brister 
på 36 procent av de arbetsplatser som 
har mer än 50 medarbetare.

(LS) 

Vågrättveckan

Första veckan i november höll Vågrätt 
ett öppet möte online med livesända 
samtal med företrädare för såväl sjöfar-
ten som externa företag och organisa-
tioner. Bland de medverkande fanns 
bland andra Sara Fallahi från Rise, 
Dennis Nyström från organisationen 
Män och Line Andersen på Maritime 
Bergen. Samtalen leddes av Cajsa Jers-
ler Franson på Sjöfartsverket.

(LS)

Fler sjömän kidnappas

Under årets första nio månader har 132 
piratattacker och väpnade rån mot far-
tyg rapporterats till den internationella 
byrån ICC International Maritime Bu-
reau (IMB). Det är 13 fall fler än samma 
perioder året innan. Också kidnappning-
ar av sjömän i samband med överfallen 
har ökat med över 40 procent till 85 fall, 
varav en majoritet inträffat på den afri-
kanska västkusten.

(LS)

Svåra besättningsbyten
under pandemin

Strax efter att pandemin bröt ut på 
allvar i början av mars stoppade 
flera länder möjligheten att göra 
besättningsbyten i deras hamnar. 
Samtidigt fanns en oro för att få 
ombord smittan. Den 16 mars in-
förde Wallenius Marine stopp för 
besättningsbyten på sina fartyg.

Med 750 ombordanställda från 11 olika 
nationer på 21 fartyg i världsomspännan-
de trafik har Wallenius Marine haft stora 
problem med besättningsbyten under 
pandemin. Rederiets personalchef, Den-
nis Johannson, berättar hur land efter 
land under våren förbjöd besättningsby-
ten i sina hamnar. Där det fortfarande var 
tillåtet att skifta folk 
infördes så stränga res-
triktioner att det i prak-
tiken ändå blev nästin-
till ogörligt. Dessutom 
fanns hela tiden en 
rädsla för att få ombord 
covid-19 i fartygen. Den 
16 mars beslutade Wallenius Marine att 
stoppa alla besättningsbyten under fyra 
veckor, en tidsfrist som sedan kom att för-
längas i flera omgångar.

– Det här var ett väldigt tungt besked 
att ge och ett tungt besked att få, säger 
Dennis Johansson. En sjöman kan säkert 
vara ute till sjöss både tre, fyra och fem 
månader om man bara får reda på det 
innan man åker och kan prata om det 
med familj och anhöriga. Men att få ett 
sådant besked precis när man är på väg 
att åka hem, det är det sista man vill.

Problemen med besättningsbyten har 
fortsatt även om Wallenius i dagsläget 

(den 22 oktober) har ett fungerande av-
lösningssystem. Dennis Johansson berät-
tar att den som ska ombord måste ta ett 
coronatest (PCR-test) innan denne sätter 
sig på flyget. Därefter väntar sju till åtta 
dagar i karantän innan personen i fråga 
tillåts gå ombord på fartyget. 

– Vårt lilla hjälteland i det här är Japan, 
säger Dennis Johansson. De har varit otro-
ligt hjälpsamma med att försöka underlät-
ta för oss att göra besättningsbyten. 

PCR-tester innan avresa
Filippinerna är ett av de länder som haft 
hårda restriktioner under hela pandemin 
och i skrivande stund tar man bara emot  
2 000 passagerare om dagen på sina flyg-

platser. Det drabbar 
inte bara de sjömän 
som befinner sig ute 
på fartygen och vill 
hem, utan också de 
som inte har möjlig-
het att mönstra på.

– De som blivit all-
ra mest drabbade är de som blivit fast 
hemma utan pengar och utan att veta när 
de får komma ut och tjäna sitt levebröd 
igen. Det har varit oerhört tungt för dem. 
säger Dennis Johansson. 

När det gäller de svenskar som arbetar 
på Wallenius fartyg är det i dagsläget enk-
lare att resa till och från fartygen.

– Vi tar PCR-test i Sverige, säger Den-
nis Johansson. Sedan samlar vi alla och 
tar hyrbilar ner för att undvika flyget och 
undvika covid, och kör rätt ombord på far-
tyget. Sedan tar de som ska av hyrbilarna 
hem.

Linda Sundgren

Säkerheten kring besättningsbyten under coronapandemin är hög.

» Vårt lilla 

hjälteland i det 

här är Japan «


