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Sommartid har Gotlandias elingen-
jörer fullt upp. Under gång handlar 
det mest om att laga utrustning som 
går sönder på passagerardäcken 
medan det planerade underhållet 
tas omhand till kaj under tidiga 
morgnar. 

Det är ännu en strålande sommardag när 
HSC-fartyget Gotlandia II lämnar kajen i 
Nynäshamn för avgång mot Visby. Den 
här tiden på året går Destination Got-
lands färjor enligt täta turlistor och med 
korta hamnuppehåll, vilket i sin tur inne-
bär stora påfrestningar för de elektriska 
systemen och utrustningen ombord. 

– Det är otroligt mycket elektronik i en 
sådan här båt och slitaget är enormt, säger 
elingenjör Tommy Vinblad. Alltid är det 
något som behöver lagas och det kan 
handla om allt från trasiga brödrostar till 
att byta ut eller laga kretskort i processor- 
utrustning. 

Gotlandia II är ett höghastighetsfartyg 
vilket innebär att hon är byggd i lätta mate-
rial och med begränsade utrymmen, allt 
för att hålla nere vikten. Istället för en 
komplett utrustad byssa finns ett tillred-
ningskök där maten ombord bereds.  
Serveringen är öppen under hela överresan 
och med fullsatt båt blir tempot högt. 

– Här inne händer det ganska mycket 
med utrustningen, framför allt i början 
av säsongen innan allt gått sönder klart, 
säger Tommy när vi står i dörrhålet in till 
byssan. Och när något händer är det nästan 
alltid panik eftersom det står passagerare 
och väntar på sina beställningar. För  
någon vecka sedan gick en av ugnarna 
sönder och då var vi tvungna att flytta  
andra ugnar och utrustning för att komma 
åt den som var trasig. Det var inte roligt. 

Tommy har varit till sjöss i 30 år, främst 
i Gotlandstrafiken. På Gotlandia II började 
han 2006 när fartyget 
var nytt. Han säger att 
det under de tolv år 
som hon varit i trafik 
hänt mycket på elektro-
niksidan, vilket inne- 
burit mer att göra för 
hans del. 

– Under åren har 
man förändrat och lagt 
till för att öka utbudet 
och förbättra servicen till passagerarna, 
men till slut blir systemen överbelastade 

och går sönder, säger han. Samtidigt har 
elektroniken blivit mer avancerade och 

det är inte alltid som vi 
själva kan laga grejer-
na. 

Om felet sitter långt 
in i ett komplext system, 
eller om det handlar 
om programmering, 
anlitas istället speciali-
serade tekniker direkt 
från systemkonstruk-
tören. 

– Vi börjar alltid att felsöka själva och 
tar oss så långt in som vi kan. Men allra 

Elsystemen på Gotlandia II slits hårt

Elingenjör Tommy Vinblad tillbringar en hel del tid i fartygets verkstad.

» Förr slog man  

till kablarna med 

fingrarna för att 
kontrollera om det 

var ström i dem «



2 SAN-NYTT 3/18

längst in i de riktigt stora systemen, som 
exempelvis AC-systemets PLC-program, 
tar det stopp för oss, säger Tommy. 

Säkerheten framför allt
Vi lämnar de stimmiga passagerardäcken 
och tar lejdaren ner till maskinavdelningen 
där Tommy har sin verkstad. Här är det 
ganska varmt och det bullrar från en in-
tilliggande kompressor. På arbetsbänken 
står en isärplockad förstärkare till fartyg-
ets utropssystem. 

– Det är något fel i nätaggregatet, men 
exakt vad som inte fungerar vet jag inte. 
Det tog en timme bara att plocka isär den 
och jag har inte hunnit börja felsöka ännu, 
säger Tommy och tillägger att maskin-
rummen med framdrivningsmaskineri 
och generatorer för elproduktion är hans 
primära arbetsområden ombord.
 På grund av bullret har han hörselkåpor 
när han jobbar i verkstaden. Han säger 
också att han är noga med att alltid för-
säkra sig om att strömmen är avslagen 
innan han påbörjar ett arbete. 

– Säkerheten är något som hela tiden 
finns i bakhuvudet när man jobbar med 
el och det har blivit betydligt bättre sedan 
jag började. Förr slog man till kablarna 
med fingrarna för att kontrollera om det 
var ström i dem. Numera använder man 
digitalmultimeter istället. Visst har det 
hänt att man fått en stöt någon gång, men 
inget allvarligare.

Eftersom fartyget saknar besättnings-
hytter gör Tommy som alla andra som 
jobbar här ombord och spenderar frivakt-

erna på Gotland. Själv är han bosatt på ön 
och kan åka hem och vila. Övriga beger 
sig till de hotell och lägenheter som rederi-
et ordnat. Halv fyra på morgonen börjar 
Tommy sin arbetsdag. Då har han drygt 
tre timmar innan första morgonturen att 
ägna åt underhåll och 
sådant som inte kan gö-
ras under gång. 

– När jag kommer  
ombord får jag en lista  

på sådant som 
gått sönder se-
naste resan och 
det kan vara 
allt från ljudet  
i någon stol 
som krånglar 
till huvudma-
skin som inte 
vill starta. Se-
dan är det upp 
till mig att prio-
ritera mellan att laga eller ta 
hand om planerat underhållen. 
Att det inte är något som gått sön-
der har jag aldrig varit med om 
även om det är lugnare vissa  
perioder, säger han. 

Föråldrade system
Gotlandia II går vanligtvis i 
trafik fram till andra halvan av 
oktober. Därefter läggs hon upp 
till nästa års högsäsong som 
drar igång i samband med påsken. 
Fartygets elingenjörer är året-
runtanställda och under vinter-

halvåret fokuserar Tommy och hans kolleg-
or framför allt på att omhänderta de 
större systemen.
– Båten börjar bli till åren och flera  
system är föråldrade, som vårt analoga 
CCTV-system, alltså det kamerasystem 

som används för att 
kunna övervaka far-
tyget vid en incident 
eller utrymning. De 
går knappt att hitta 
delar till det längre 
och vi kanske behöv-
er byta ut det helt 
och hållet.

Och det är inte 
bara kamerasystemet 
som är svårt att hitta 
delar till, berättar 
Tommy.

– Det är väldigt 
mycket delkomponen-
ter som inte tillverkas 

längre och det går åt mycket tid att jaga 
delar runt om i världen. Dessutom måste 
allting vara godkänt, ha rätt klassning 
och läggas in i vårt interna system innan 
vi kan beställa. Även underhållspro-
grammen och dokumentationen har blivit 
mer omfattande med åren och jag lägger 
betydligt mer tid på administration idag 
än jag gjorde förr.

Linda Sundgren, text och bild

Gotlandia II anländer till Nynäshamn.

I maskinrummen finns mycket elektronik.

» Att det inte är 

något som gått 

sönder har jag 

aldrig varit med 

om även om det  

är lugnare vissa 

perioder «
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Vattenbaserade färger har visat sig vara 
betydligt mer hälsovådliga än man tidigare 
trott. Omfattande europeisk forskning, 
där även Sverige deltagit, visar att vatten-
baserad färg innehåller stora mängder 
konserveringsmedel varav flera är mycket 
allergiframkallande. Den som utvecklat 
allergi riskerar inte bara att få problem i 
arbetet. Det kan också påverka privatlivet 
eftersom dessa konserveringsmedel även 
förekommer i vanliga hygienprodukter 

som tvål, schampo, hudkrämer och smink. 
Nu uppmanar Arbetsmiljöverket, tillsam-
mans med Målarförbundet, Måleriföretag-
en och Sveriges färg- och limföretagare, 
till stor försiktighet vid målning med vatten-
baserad färg. Heltäckande kläder ska an-
vändas om det finns risk för färgstänk lik-
som skyddsglasögon eller visir. Handskar 
ska alltid bäras. Vanliga bomullsvantar 
kan fungera, men det är ännu bättre med 
engångshandskar av nitril utanpå bomulls-

vantarna. Nitrildoppade trikåhandskar 
fungerar också.
Får man färg på 
kroppen är det 
viktigt att skölja 
bort den så fort 
som möjligt. Tor-
ka inte eftersom 
kemikalier då kan 
gnuggas in i 
huden. 

Arbetsmiljöverket varnar för vattenbaserad färg

Icke godkända elprodukter kan  
orsaka allvarliga problem ombord

På ett fartyg kan en felaktig el- 
installation eller montering av icke  
godkänd elektronisk utrustning få 
ödesdigra konsekvenser. Transport-
styrelsen planerar att ta fram ett  
regelverk för kontroll av de landbas-
erade elföretag som utför elarbeten 
till sjöss, något som idag saknas.

– För seriösa företag som har erfarenhet 
av fartyg är det här inga problem, de klarar 
det ändå genom att utföra sina arbeten i 
enlighet med gällande IEC-standarder 
och existerande regelverk. Men de oseriösa 
och hemmafixarna är ett bekymmer och 
konsekvenserna kan bli allvarliga, säger 
Saeed Mohebbi som arbetar med elsäker-
hetsfrågor på Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen hade som önskemål 
att elföretag som utför elarbeten ombord 
på fartyg skulle omfattas av de regler som 
gäller på land, men så blev det inte i den 
nya ellagen. Uppgiften ska istället skötas 
av Transportstyrelsen som nu planerar att 
ta fram föreskrifter för uppdraget, ett  

arbete som Saeed 
Mohebbi räknar 
med kommer ta 
mellan ett och två 
år. Han talar om 
två olika typer av 
elrelaterade pro-
blem inom sjö- 
farten: Elektro-
magnetisk kompa-

tibilitet (EMC) 
och elsäkerhet. 

EMC handlar om utrustning som genom 
elektromagnetisk strålning kan störa annan 
elektronisk apparatur ombord. Felaktigt 
installerad eller icke godkända komponen-
ter riskerar att slå ut vital utrustning som 

styrsystem, radar eller kommunikations-
enheter. 

– Vi har fått in rapporter från fartyg där 
utrustning börjat skena eller radioapparater 
slagits ut. Befinner man sig då i en hårt 
trafikerad farled eller annat känsligt  
område är risken för  
en olycka stor, säger 
Saeed Mohebbi. 

För att undvika den 
här sortens problem 
avråder Saeed Mohebbi 
från att handla elektro-
nisk utrustning som 
inte är klassad och god-
känd enligt EU-stan-
dard eller CE-märk-
ning. Det gäller allt 
från vanlig belysning till mer avancerade 
produkter. 

Undvik billig näthandel
– Handla inte i lågprisbutiker eller billigt 

från utländska sidor på nätet. Produkterna 
kan fungera alldeles utmärkt samtidigt 
som de orsakar EMC problem. Eller så 
ställer de till det när de börjar gå sönder 
och sådant kan vara mycket svårt 
att felsöka. 

Det är även viktigt att följa de 
rekommendationer som finns om 
skydd av ljuskällor och annan ut-
rustning ombord som kan orsaka 
gnistbildning, påpekar Saeed 
Mohebbi. Framför allt gäller det i 
utrymmen och omgivningar med 
farlig eller explosiv atmosfär, så-
som färgförråd, batterirum och 
vissa lastrum. 

– Det är mycket viktigt att el-
utrustningen har rätt kapslings-
klass som följer transportstyrelsens 

rekommendationer om IP-klassning av el-
utrustning. På tankfartyg är riskerna med 
farliga atmosfärer antagligen som allra 
störst, men brand och explosionsrisk före-
kommer på alla sorters fartyg, säger han. 

Vid elinstallationer är det också viktigt 
att använda rätt kablar 
och göra korrekta 
dragningar. Batteri-
kablar som belastas 
med stora strömmar 
måste hållas isär och 
skyddas mot meka-
nisk åverkan så att 
risken att man råkar 
slå i dem eller trampa 
på dem minimeras.

– Det finns ett 
hundratal standarder att följa vid elinstalla-
tioner till sjöss och det är väldigt viktigt att 
man gör det. Det är upp till rederiet och 
befälhavaren att säkerställa att den som 
utför eljobb ombord är behörig och vet vad 
som gäller till sjöss, säger Saeed Mohebbi.

Linda Sundgren

» Handla inte  

i lågprisbutiker  

eller billigt från 

utländska sidor 

på nätet «

Saeed Mohebbi

Mer att läsa

Standarder:

www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Fartygs-
konstruktion/Standarder-/

Elsäkerhet och EMC:

www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Fartygs-
konstruktion/Elinstallationer/

www.elsakerhetsverket.se/om-oss/vi-arbetar-med/till-
syn-och-marknadskontroll/EMC/

Nya riktlinjer för batteridrivna fartyg samt 

laddning av elbilar ombord:

www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rappor-
ter/Publikationer/Sjofartspublikationer/fartyg/
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~ SAN HAR ORDET ~

~ SAN TIPSAR ~

”När man jobbar med 
el tänker man på 

säkerheten hela tiden.”
Elingenjör Tommy Vinblad på HSC 

Gotlandia II

 

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.

Arbetsmiljö på nätet

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor och 
vill läsa mer om olika ämnen? I så fall har vi 
i San några användbara tips på lättsamma 
och informativa webbplatser, utöver vår 
egen hemsida san-nytt.se. Sans danska syster-
organisation, Seahealth, lägger ut mycket 
information i olika sjöfartsrelaterade ämnen 
och texterna finns på både danska och eng-
elska. En annan intressant webbplats är mari-
timehealth.gu.se som startade på initiativ av 
Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och Göteborgs uni-
versitet. Även Transportstyrelsen skriver en 
del om arbetsmiljö till sjöss. Utöver de mari-
tima aktörerna finns även en hel del att läsa 
om arbetsmiljö mer generellt. Det kan man 
göra på exempelvis suntarbetsliv.se och 
prevent.se. Ovanstående är endast ett ax-
plock av alla de nätbaserade sidor som lägger 
ut matnyttig information om arbetsmiljö-
frågor. 

”Alkoholen inte enda problemet”
Under sommaren har vi nåtts av två 
rapporter om att alkohol varit inblandat 
vid två grundstötningar. Även Haveri-
kommissionens rapport om Atlantics 
grundstötning förra året, pekar i 
samma riktning. I Atlanticrapporten 
uppmärksammades även ett annat 
stort problem, sömnbrist. Alkohol 
och att föra fram fartyg hör inte ihop, 
där är vi alla överens. I Sverige finns 
sedan ett antal år en policy som i 
princip reglerar nolltolerans i samtliga 
svenskflaggade fartyg. Vid sommar-
ens grundstötningar handlade det 
om bekvämlighetsflaggade torrlast-
fartyg med icke skandinaver om-
bord. 

Efter olyckorna bjöd infrastruktur-
minister Tomas Eneroth in branschen 
för att diskutera hur vi kan öka säker-
heten inom sjöfarten och komma åt 
problemet med onykterheten. Mötet 
konstaterade ganska snart att problemet 
inte är svenskt utan internationellt och 
att arbetet måste drivas på flera plan. 
Det konstaterades också att parterna 
måste samverka på ett betydligt effek-
tivare sätt. 

Dessutom får ett kommande arbete 
inte enbart fokusera på alkohol, det 
är en säkerhetskultur som interna- 
tionellt behöver höjas vari bland annat 
trötthet/fatigue måste ingå. Det var 
också konsensus kring att undersöka 
hela transportkedjan, inte enbart 
gods till sjöss. 

Men om vi isolerar problemet till 
sjöfarten är det främst mindre torr-
lastfartyg med i huvudsak östeuro-
peiska besättningar där säkerhets-
kulturen behöver lyftas. Alkohol var 
länge ett naturligt inslag ombord, 
speciellt i de nordiska länderna och 

Östeuropa. Inom tank- och passagerar-
trafiken har branschen självsanerat 
genom att införa nolltolerans. För 
torrlastfartygen saknas motsvarande 
reglering, framförallt i de östeuro-
peiska länderna. Ytterligare en för-
klaring till det inträffade är att kombi-
nationen bekvämlighetsflagg och 
östeuropeisk besättning är mycket 
vanlig på fartyg i Östersjön. Med den 
trafikintensitet som finns i Östersjön 
är det ändå förvånansvärt få incidenter 
som inträffar. En faktor som tidigare 
inte diskuterats särskilt mycket i 
sammanhanget är trötthet/fatigue. 
Vi är därför glada att både mötet med 
infrastrukturministern och Haveri-
kommissionen uppmärksammat detta. 
Det är ett stort problem i dagens  
fartyg med mycket små besättningar, 
något som i princip gäller samtliga 
flaggländer och alla nationaliteter av 
sjömän. Här talar vi enbart ekonomi 
och konkurrens. Att inte få tillräcklig 
vila ger samma effekter som intag av 
alkohol. Det finns internationella be-
stämmelser som reglerar vila, men 
efterlevnaden kan diskuteras. Och 
vem tar ansvaret då en incident eller 
olycka sker därför att besättningen 
inte fått tillräckligt med sömn? Jag 
anser att det är redaren, befraktaren, 
flaggstaten och tillsynsmyndigheten 
som bär det egentliga ansvaret. Ändå 
hamnar skulden i slutändan på den 

enskilde sjömannen.

Mikael Huss, VD 

Sjöbefälsföreningen
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09.00  Registrering/kaffe och fralla

09.30 Inledning  
 Lars Andersson, ordförande SAN/ 
 Sjöfartens Arbetsgivareförbund

 Utdelning av SAN-pris 
 Lars Andersson

10.00  Praktikanalys efter #metoo. Arbetsmiljö ur genus 

 -och jämställdhetsperspektiv 

 Eva Mark, Firma Eva Mark

11.00  Gör om, gör rätt – Sjöfartshögskolans arbete för  

 lika villkor 
 Ted Bågfeldt, Linnéuniversitetet

11.25 Paus

11.40  #ochnudå

 Peter Fyrby, Sjöfartsverket

12.00  Lunch

13.00  Allt kommunicerar, vad kommunicerar du?

 Anna Ricknell, Ricknells Retorik

14.00 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 Pernilla Wallin, Transportstyrelsen

14.15  Paus

14.45  Chefsutbildning om trakasserier och kränkande   

 särbehandling på Stena Line

 Therese Vikström/Sandro Chiesi, Stena Line Scandinavia AB

15.05  Så tar vi bort grus i maskineriet

 Elin Stenberg/Magnus Östman, TallinkSilja AB

15.15  Kaffepaus

15.45  Arbetsskador i svenska sjöfarten 2014-2016   

 (examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljö-  

 utveckling)

 Emma Skepp/Tove Bäckström, KTH

16.15  Hur arbetar vi förebyggande mot kränkande  

 särbehandling – paneldiskussion

 Lennart Jonsson, Sjöbefälsföreningen
 Mikael Lindmark, Seko sjöfolk
 Ted Bågfeldt, Linnéuniversitetet
 Therese Vikström, Stena Line Scandinavia AB
 Frida Wigur, #lättaankar

17.15  Buffé 

 

Med reservation för ändringar.

SAN-konferens den 25 oktober 2018
Före, under, efter – hur hanterar vi kränkande särbehandling

Bilder från tidigare SAN-konferenser.
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~ ENGLISH SUMMARY ~

Read the whole magazine in  

English at san-nytt.se

THEME: ELECTRICAL 
SAFETY

Electrical system on 
Gotlandia II needs 
much attention
In the summer season, the electrical 

system on Gotlandia II is subject to a 

lot of wear and tear and the ship’s 

electrical engineers are very busy. 

During crossings they mostly work 

with repairs of faulty equipment on 

the passenger deck, while scheduled 

maintenance is carried out when the 

ship is moored in the early morning.

It’s another sunny summer day when the 
HSC ship Gotlandia II sets off from  
Nynäshamn towards Visby. At this time 
of year, Destination Gotland ferries are 
running on tight sailing lists with short 
stops in port, which means a lot of wear 
on the electrical systems and equipment 
on board. 
“There is an unbelievable amount of 
electronics in a ship like this and it has a 
hard life,” says Tommy Vinblad, electrical 
engineer. “Something always needs to 
be repaired, from broken toasters to 
circuit boards in processing equipment 
that need replacing or repairing.” 
Gotlandia II is a high speed vessel and 
instead of a fully-equipped galley there 
is a small kitchen where food is prepared 
on board. The restaurant is open during 
the whole crossing and with a full ship, 
the pace is high. 
“There are quite a few incidents with the 
equipment here, especially at the begin-
ning of the season before it all settles 
down,” says Tommy as we are standing 
at the entrance to the kitchen. “When 
something breaks down, panic nearly 
always breaks out since the passengers 

are waiting for their orders.”
We leave the noisy passenger deck and 
go down the ladder to the engine depart-
ment where Tommy has his workshop. It 
is warm here and noisy from the com-
pressor nearby. There is a disassembled 
amplifier for the ship’s PA system on the 
workbench. 
“There is a fault in the power supply, but 
I don’t know exactly what isn’t working. 
It took an hour just to disassemble it and 
I haven’t had time to start troubleshooting 
yet,” says Tommy. 
He always uses ear defenders in the 
workshop due to the noise levels. He 
says he always makes sure the power is 
switched off before he starts work. 
“Safety is always at the back of our 
minds when working with electricity, 
and it has got a lot better since I started. 
We used to brush cables with our fingers 
to check whether they were live, but now 
we use a digital multimeter instead. You 
maybe get a shock from time to time, but 
nothing serious.

Non-approved elec-
trical equipment 
can cause serious 
issues on board
Incorrect electrical installations or 

non-approved electronic equipment 

can have disastrous consequences for 

a ship.

Saeed Mohebbi describes two different 
areas of electrical problems in shipping: 
electromagnetic compatibility (EMC) 
and electrical safety. EMC concerns 
equipment which emits electromagnetic 
radiation that can interfere with other 
electronic devices on board. Incorrect 
installation or non-approved compo-
nents could jeopardise vital equipment 
such as control systems, radar or com-
munication units. 
“We have had reports from ships where 
equipment has gone out of control or radio 
devices have short-circuited. If the ship 
is in a busy fairway or other sensitive 
area, the risk of an accident could be 
large,” says Saeed Mohebbi. 
To avoid this kind of problem, Saeed 
Mohebbi advises against buying electro-
nic equipment which is not classified 
and approved under EU standards, or 
which is not CE marked. This includes 

everything from normal lamps to more 
advanced equipment. 
“Don’t buy from discount stores or cheap 
foreign websites. The products may cause 
EMC problems even though they are 
working perfectly well, or they can cause 
problems when they start to fail, which 
can be very difficult to diagnose.”

Work Environment 
Authority warns 
about water-based 
paints

Water-based paints are more harmful 
than previously thought. Extensive Euro-
pean research shows that water-based 
paints contain large amounts of preserva-
tives, several of which are very allergenic. 
The Work Environment Authority advises 
people to be very careful when painting 
with water-based paint. Clothing that 
covers the whole body should be used if 
there is a risk of splashing, as well as safety 
glasses or a face shield. Gloves must  
always be worn. Conventional cotton glov- 
es may work, but even better is to use dis-
posable nitrile gloves over cotton gloves. 
Nitrile-dipped knitted gloves also offer 
good protection. If you get paint on your 
body, it is important to rinse it off as soon 
as possible. Don’t try to wipe the paint off, 
because the chemicals may then be rubbed 
into your skin.



SAN-NYTT 3/18 7

~ PROFILEN ~

I femton år har Eva Ohlsson på Sarf 
arbetat med sjöfart och arbetsmiljö. 
Hon konstaterar att de ”mjuka frågor-
na” fått mer utrymme under senare år 
samtidigt som hennes egen tjänst  
blivit friare och mer ansvarsfylld.

Eva Ohlsson hade jobbat som vd-sekreterare  
i över tio år när hon 1995 sökte sig till sjö-
farten. De första åren arbetade hon på 
Sveriges redareförening för att därefter gå 
över till Sjöfartens arbetsgivareförbund, 
Sarf. 

– Jag trivdes väldigt bra redan från början, 
säger hon. Det är en kul bransch där det 
händer mycket och där arbetsuppgifterna 
varierar stort.

Hos Sarf tillkom frågor om arbetsmiljö 
till sjöss. Bland annat genom deltagandet i 
Sjöfartens arbetsmiljönämnd där Eva är  
sekreterare och numera den av ledamöterna 
som suttit allra längst.

– Under mina år i San har arbetet moder-
niserats. Vi har skaffat en ny hemsida, arbetat 
om Bam-sjöfart och lagt ut handboken 
digitalt. Men själva arbetet i San fungerar 
ungefär på samma sätt som när jag började. 

En av de uppgifter i San som hon tycker 
är allra roligast är arbetsmiljökonferensen 
som arrangeras varje höst. Hon är den som 
har det övergripande ansvaret och ser till 
att allting fungerar.

– Vi väljer tema gemensamt i nämnden 
och tillsätter sedan en arbetsgrupp som 
arbetar fram programmet tillsammans. Just 

nu håller jag på med de sista detaljerna 
inför årets konferens som är den fjortonde i 
ordningen. 

Ett annat uppdrag för Eva Ohlsson är 
som sekreterare i Kur, Kommittén för ut-
bildning och rekrytering. Kur samlar ett 
antal HR-chefer från svenska rederier som 
tillsammans arbetar med utbildnings- och 
rekryteringsfrågor.

– Jag ansvarar för de rekryteringsmässor 
vi deltar i och övriga aktiviteter vi gör för att 
locka ungdomar att söka till sjöfartsyrkena. 
Vi har redan gjort 
mycket för att öka 
rekryteringen, men 
det räcker inte och vi 
kommer att behöva 
satsa ännu mer.
Vilka åtgärder som 
ska vidtas fattas be- 
slut om senare i höst.

Att arbetsmiljön på 
fartygen är en viktig 
komponent för såväl trivseln ombord som 
branschens rekryteringsförmåga, är Eva 
övertygad om. Men hon tror inte att det är 
brister där som gör att ungdomarna tvekar. 

– Min uppfattning är att arbetsmiljön på 
våra fartyg är bra. Däremot tror jag att de 
långa tiderna hemifrån ligger oss i fatet, dag-
ens ungdomar är nog inte så sugna på att 
vara borta hemifrån. Å andra sidan har den 
som jobbar till sjöss långa ledigheter som 
kan nyttjas för resor och fritidsaktiviteter.

För att nå ut till ungdomarna är det  
viktigt för branschen att synas på ett positivt 

sätt, menar Eva Ohlsson och konstaterar  
att många hon möter på rekryterings-
mässorna aldrig ägnat sjöfarten en tanke. 
Men hon tror också att sjöfarten behöver 
vara tydlig med att reagera och bemöta den 
kritik som ibland blossar upp i medierna  
i olika frågor.

– Det är viktigt att bemöta kritiken och att 
göra det med fakta.

För Eva Ohlsson innebär tjänsten hos 
Sarf inte bara att hon idag arbetar med  
andra frågor än tidigare, hennes roll som vd-

sekreterare har också 
blivit betydligt själv-
ständigare. Från att i 
början av sin karriär 
ha tagit stenogram, 
skrivit texter efter 
diktafon och hållit 
ordning på chefens 
kalender, har hon 
idag betydligt friare 
händer och tar själv 

initiativ till olika projekt. Något som passar 
henne utmärkt. 

– Oftast får jag gehör för mina idéer och 
jag trivs väldigt bra med att jobba på det sättet. 
Efter 35 år i yrket har jag en trygghet och 
erfarenhet att luta mig mot och jag vet mina 
styrkor och svagheter. Samtidigt är jag fort-
farande den som håller ordning och struk-
turerar. Det sitter i ryggmärgen och är något 
jag har stor nytta av, inte minst när vi  
arrangerar konferenser.

Linda Sundgren

Eva Ohlsson håller ordning på San

Eva Ohlssons arbete som vd-sekreterare har blivit alltmer självständigt med åren.

Eva Ohlsson
Ålder: 55.

Familj: Man och två barn, 20 
och 17 år. 

Bor: Villa i Landvetter utanför 
Göteborg. 

Aktuell: Är efter 15 år den leda-
mot som suttit längst i Sans styrelse. 

Bakgrund: Ekonomisk linje på 
gymnasiet, utbildning till vd-sekre-
terare. Göteborgs Patentbyrå, 
Consafe, SEB, AB Volvo, Volvo 
lastvagnar, Tetra Pak Stålvall, 
Sveriges Redareförening och 
Sjöfartens arbetsgivareförbund.

Arbetsmiljötips: Glöm inte att ar-
betsmiljöarbetet är en ständigt 
pågående process. Det är ingen-
ting man någonsin blir klar med, 
även om man naturligtvis kan 
slutföra vissa enskilda insatser. 

» Vi väljer tema  
gemensamt i 
nämnden och  

tillsätter sedan  
en arbetsgrupp «
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Rekommendationer för 
LNG-fartyg
Under hösten kommer Transportstyrel-
sen att ge ut rekommendationer för 
bunkring av fartyg som kör på alterna-
tiva bränslen som flytande naturgas, 
LNG och etanol. LNG-drivna fartyg 
blir allt vanligare, men hittills har det 
inte funnits några rekommendationer 
för hantering av alternativa drivmedel. 

(LS) 

Sjöfartskvinnornas år

Temat för Världsjöfartens dag 2019 är, 
Stärk kvinnorna i den maritima indu-
strin. Avsikten är att lyfta fram kvinnor 
som är verksamma inom sjöfarten, 
vilken roll de spelar och peka på vikten 
av jämlikhet i branschen. IMO har 
stöttat bildandet av sju regionala organisa-
tioner för kvinnor. Dessa återfinns i Afri-
ka, Asien, Karibien, Latinamerika, Mellan-
östern och Söderhavsöarna. 

(LS)

Reviderad skrivelse 
om trötthet

IMO:s (International maritime organiza-
tion) rekommendationer om trötthet 
ombord (fatigue) antogs 2001. Efter 17 
år är nu skrivelsen på väg att revideras 
och under ett subkommittémöte i mitten 
av juli enades man om förslag till nya 
formuleringar. Dessa ska nu behandlas 
under MSC-mötet (maritime safety com-
mittee) i december. 

(LS)

Sjöfartens metoo-upprop #lättaankar blev upptakten till det 

omfattande arbete mot kränkningar och trakasserier som nu 

pågår inom branschen. Under höstens San-konferens lyfter vi 

ämnet och belyser såväl bakgrunden till problemen som 

metoder för att hantera dem. Och kanske viktigast av allt: 

Hur kan vi förhindra att den här typen av osunt beteende 

uppstår? Dagen avslutas med en gemensam buffé.

Konferensen hålls den 25 oktober i Scandic Crown i Göte-
borg. Anmälan senast den 5 oktober. Inbjudan, program och 
anmälningslänk hittar du på San:s hemsida www.san-nytt.se. 
Deltagandet är kostnadsfritt. För mer information kontakta Eva 
Ohlsson på Sjöfartens Arbetsgivareförbund, tfn 031-62 95 40 eller 
eva.ohlsson@transportforetagen.se

San-konferens 2018  
– Så stoppar vi trakasserier i sjöfarten 

Dags att premiera insatser för 
god arbetsmiljö!
I höst delar vi åter ut arbetsmiljöpriset för särskilt beröm-
värda arbetsmiljöinsatser inom sjöfarten. Mottagare kan vara 
en grupp av människor eller en enskild person.

Inom San vet vi att det finns många goda krafter 
som verkar för att skapa en bättre arbetsmiljö 
i sjöfarten. Nu behöver vi din hjälp att hitta 
dessa, personer eller företag, inför utnäm-
ningen av 2018 års arbetsmiljöpristagare. Ut-
märkelsen består av 10 000 kronor samt ett San-standar och delas 
ut i samband med San-konferensen. Förslag på kandidater lämnas 
senast den 1 oktober till Eva Ohlsson: eva.ohlsson@transport-
foretagen.se eller Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, Box 404, 401 26 
Göteborg.

SAN PRISET 
2018


