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I oktober 1955 hölls en arbetarskydds-
konferens i Folkets hus i Göteborg. Initiativ-
tagare var Svenska sjöfolksförbundet och 
runt bordet satt representanter för samtli-
ga fyra sjöfackliga förbund, Redarefören-
ingen, Kungliga kommerskollegium, 
Arbetarskyddsnämnden och Sjöfarts- 
tidningens Ture Rinman. Syftet med samman-
komsten var att ena parterna kring bildandet 
av Sjöfartens arbetarskyddsnämnd, ett 
samarbetsorgan som skulle verka för färre 
olyckor och bätt-
re arbetsmiljö till 
sjöss. Av det 
handknutna och 
högtidligt formuler-
ade protokollet 
framgår att delta-
garna var helt 
överens om att en 
sådan nämnd 
behövdes. Statistiken över olyckor till 
sjöss var dyster läsning och många sjömän 
fick varje år sätta livet till ute på fartygen. 
Den sjätte april 1956 träffades parterna 
åter och genom ett enhälligt beslut bilda-
des Sjöfartens centrala arbetarskydds-
nämnd. I protokollet beskrevs händelsen 
som historisk och Tidningarnas telegram-

byrå, TT, hörde av sig och ville 
ha en kommuniké. 

Det fanns mycket att göra för 
den nybildade nämnden. Enbart 
fallolyckorna ombord (från 
väders och från däck) uppgick 
1955 till 400 stycken medan 219 
personer skadades vid hanter-
ing av verktyg. Men nu skulle 
antalet skadade och omkomna 
sjömän minska, bland annat 

genom omfatt-
ande informa-
tionskampajer 
för att höja 
riskmedveten-
heten ombord. 
Redan under 
nämndens förs-
ta styrelsemöte 
började delegat-

erna skissa på ett förslag om hur 
propagandan för skyddsarbetet 

skulle spridas. Broschyrer skulle 
tryckas och Sjöfolksförbundets 
George Uhlin, fick i uppdrag att 
undersöka möjligheten att 
använda skioptikonbilder (föregångare till 
diaprojektorn) för ändamålet. Man skulle 

också kontakta nybildade Radiotjänst 
(idag SR och SvT) med förslag om ett kort-

60 år med San

”Det här var 
verkligen en tid för 

samverkan”

När San bildades var brandfaran ombord en 
högaktuell fråga i branschen.

Utbildning av skyddsombud, tillverkning av skyddsskor och sjuttiotals-
kampanjen Nolla olyckorna är bara något av allt det San ägnat sig 
åt under sin 60-åriga historia. De gulnande protokollen från 
nämndens möten visar hur arbetsmiljön till sjöss utvecklats 
under gångna decennier. 

A
R

K
IV

B
IL

D



2 SAN-NYTT 1/16

vågsprogram som skulle gå ut till fartygen. 
En enskild säkerhetsfråga som var hög-
aktuell under 1950-talet var brandskyddet. 
Nämnden konstaterade att det behövdes 
instruktioner för brandsläckning ombord, 
vilket också togs fram. Man diskuterade 
även faran med att använda gnistbildande 
verktyg och att det inte fanns några 
bestämmelser för rostknackning på tank-
fartyg ansågs vara en brist. 

Under nämndes möten redogjordes 
också för olyckor, händelser som ger en 
inblick i den farliga ombordmiljö som 
rådde. Bland annat hade man allvarliga 
problem med förekomsten av het ånga i 
maskinrummen och på ett möte i mars 
1958 berättade George Uhlin om en man 
som skållats till döds ombord på T/S 
Suecia. Enligt statistik från dåvarande 
Sjöfartsstyrelsen inträffade ett 100-tal 
skållningsolyckor årligen. 

I BÖRJAN AV sextiotalet blev besättning-
arnas dryckesvanor ett stort diskussions-
ämne. Frågan hade visserligen varit uppe 
redan under föregående decennium men 
nu fick den mer utrymme. I maj 1963 bjöd 
nämnden in en doktor Ljung, medicinsk 

sakkunnig vid behandlingen av alkoholens 

roll i olyckssammanhag hos Broströms Linje-

agentur, till ett möte. Ljung berättade att 
man inom Broströms hade kommit fram 
till att olycksrisken ökade fem gånger med 
alkohol i kroppen. Av händelser med död-
lig utgång fanns alkohol med i bilden i 
hälften av fallen. Läkaren ansåg vidare att 
alla rederier borde ha bestämmelser för 
försäljning och förtäring av alkohol till 
sjöss och han tyckte att det var fullständigt 
fel att befäl och ekonomiföreståndare skulle 
tjäna pengar på spritförsäljningen ombord. 

Alkoholfrågan fortsatte att diskuteras 
under hela sextiotalet, men även flera 
andra ärenden togs upp. Som problemen 
med omfattande hörselskador bland 

maskinrumspersonal. Att det inte ens all-
tid fanns tillgång till glasull att stoppa i 
öronen, ansågs vara under all kritik. 
Maskinbefälsförbundets, Artur Erwast, 
föreslog att man skulle uppmana rederier-
na att tillhandahålla hörselskydd ombord. 
Ordföranden Douglas Forssblad, Redare-
föreningens direktör, berättade att nya 
bullerbestämmels-
er från Sjöfarts-
styrelsen var på 
gång. I väntan på 
dem kunde nämnd-
en dock skicka ut 
cirkulär med 
rekommendationer 
om att använda 
hörselskydd, ansåg 
han. 

Sjuttiotalet blev 
ett händelserikt 
decennium inom 
San. Under ett möte den 19 mars 1973 
informerade Redareföreningens, Lars 
Baecklund, övriga ledamöter om en 
skyddssko man kallade Pajaladojan. Den 
var ett resultat av det livliga arbete man 

hade inom skyddskommittén ombord på 

m/s Pajala och att fartygets kapten, Gösta 

Nordström, tagit kontakt med ordföran-
den. Det här utmynnade i att San, till-  sam-
mans med en skofabrik, började tillverka 
arbetsskor för sjömän. Nämnden inledde 
också ett samarbete med Röda korset där 
man gemensamt tog man fram en ABC i 
olycksfall. Hela 40 000 planscher med 
instruktioner för hur behandlingen skulle 
gå till trycktes upp och kunde beställas till 
en kostnad av en krona styck. Den 29 
mars 1976 trycktes också första numret av 
San-nytt. Från början bestod den endast av 

en sida med olycksinformation som skick-
ades till rederierna för vidare distribution 
ut till fartygen. Men den största arbets-
miljöhändelsen under sjuttiotalet var den 
nya lagen om arbetarskydd ombord. Den 
fick flera effekter på arbetet inom San, 
däribland att nämnden kom att utveckla en 
utbildning för skyddsombud. Olle Bråfelt, 

grundare till incident-
rapporteringssystemet 
Insjö/Foresea, 
adjungerades till Sans 
styrelse 1977 som 
representant för Sjö-
fartsverket. 

– Sans utbildning 
var helt unik efter-
som den vände sig till 
både manskap och 
befäl och de gick kurs-
en tillsammans, säger 
han. Det här var verk-

ligen en tid för samverkan och jag minns 
första gången jag kom in på ett San-möte. 
Det gick inte att avgöra vem som var 
redarnas representant och vem som var 
från sjöfolket. För mig såg de ut som sjö-
bussar allihop och det nickades mycket i 
samförstånd runt bordet. 

MED DEN NYA lagstiftningen i ryggen 
tillsammans med omfattande forsknings-
insatser om arbetsmiljön till sjöss, beslöt 
Sans ledamöter i början av åttiotalet att dra 
igång en stor informationskampanj. Den 
fick namnet Nolla olyckorna och en lång 
rad aktiviteter genomfördes med affisch-
tävlingar, spridning av dekaler och filmer. 
Handelsflottans kultur- och fritidsråd för-
såg sina videoband med korta informa-
tionsfilmer om kampanjen och Sjöfarts-       

”Budskapet om 
arbetsmiljö och 

säkerhet skulle gå 
som en röd tråd, 
från ledning och 

nedåt”

Första nummret av San-Nytt publicerades i mars 1976.
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verkets generaldirektör skulle göra ett 
upprop. 

– KAMPANJEN VAR definitivt befogad, 
säger Olle Bråfelt. Vi hade säkert ett tiotal 
dödfall på grund av olyckor på fartygen 
varje år och ytterligare ett stort antal döds-
fall i arbetsrelaterade sjukdomar efter 
exponering för asbest, hälsovådliga kemi-
kalier och så vidare. Jag vågar nog påstå 
att det inte fanns motstycke i någon annan 
bransch. 

I och med kampanjen fick också San-
nytt ett nytt utseende och bladet blev en 
fyrsidig tidning. En stor del av underlaget 
till innehållet kom från Sjöfartsverket. 
Samarbetet med myndigheten (numera 
Transportstyrelsen) har fortgått och än 
idag är en sida i tidningen vigd åt informa-
tion från myndigheten om olyckor och 
risker ombord.

Vid mitten av åttiotalet beslöt man 
revidera nämndens samlade arbetsmiljö-
material, Bättre arbetsmiljö till sjöss 
(BAM), och göra det mer modernt och 
användarvänligt. Uppdraget gick till San-
ledamoten Christer Lindvall, då ombuds-
man och sedermera vd i Fartygsbefäls-
föreningen. 

– DE SOM JOBBADE ombord ville ha 
en pärm som mer tydligt inriktade sig mot 
dem och deras dagliga arbete. Det var en 
ganska diger uppgift men vi blev nöjda 
med resultatet, säger han. 

Under åttiotalet fortsatte San att bygga 
ut sin utbildningsverksamhet. Nämnden 
såg behov av mer kunskap om arbetsmiljö 
och säkerhet på alla nivåer, inte bara 
ombord. Det berättar Göran Hansson, 
tidigare ombudsman i Sjöfolksförbundets, 
som kom in i Sans styrelsen 1988.

– Vår ambition var att budskapet om 

arbetsmiljö och säker-
het skulle gå som en 
röd tråd, från ledning 
och neråt, säger han. 
Redareföreningens 
Börje Kjellstenius, som 
var ordförande i San 
under många år, uppman-
ade rederierna att bjuda 
in oss och så fick vi 
komma och hålla våra 
kurser. Det fungerade 
väldigt bra. 

Ett annat initiativ 
under åttiotalet var att 
öka samarbetet med land-
ets företagshälsor.

– Vi anordnade konfe-
renser runt om i landet 
där företagshälsorna 
kunde träffas och utbyta 

erfarenheter, berättar Göran Hansson. 
Det fanns ett stort intresse för detta och 
man kan säga att det blev föregångaren till 
dem arbetsmiljökonferenser San arrangerar 
idag. 

Under nittiotalet blev förekomsten av 
cancer bland ombordanställda en upp-
märksammad fråga. Inte minst tack vare 
läkaren Ralph Nilsson vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg. 1998 
publicerade han sin avhandling Cancer in 
Seamen och den fick stort genomslag i 
branschen. Hans forskning visade bland 
annat hur kroppen tar upp cancerogena 
ämnen via huden och hur det förvärrades 
genom användandet av oljiga handskar 
och otvättade overaller. Ralph Nilssons 
arbete har förts vidare genom överläkare 
Karl Forsell som stöttats av San och som 
varit en uppskattad föredragshållare på 
flera av nämndens konferenser. 

UNDER 2000-TALETS första decenni-
um genomfördes två stora förändringar 
som ytterligare stärk-
te arbetsmiljöarbetet 
till sjöss: att arbets-
miljölagen började 
gälla ombord samt 
klubbandet av den 
internationella sjö-
arbetskonventionen 
(MLC). Arbetsmiljö-
begreppet vidgades 
och inom San ökade 
intresset för frågor om 
trivsel, relationer och 
ledarskap. 2005 års 
San-konferens, som 
hölls i Arken i Skandia-
hamnen, hade fokus 
på bland annat kost 
och motion och året 

därpå var temat Konsten att kommunice-
ra. 2006 instiftades också San-priset. Det 
delas varje år ut till en person eller organi-
sation som har ett särskilt stort engage-
mang i arbetsmiljön till sjöss. Den förste 

att få ta emot denna utmärkelse var Angela 
Jenhed på Stena Line. Hon uppmärksam-
mades för att ha försett rederiets besätt-
ningar med formgjutna hörselskydd. 

2006 fördubblades antalet sidor i San-
nytt, från fyra till åtta, för att skapa bättre 
utrymme för fördjupande reportage. 
Några år senare tog nämnden klivet ut på 
webben med en egen hemsida.

ATT SAN HAR en viktig funktion att fylla 
även under kommande år är nämndens 
nuvarande ordförande, Lars Andersson, 
vd i Sjöfartens arbetsgivareförbund, över-
tygad om. 

– Sans verksamhet verkar tilldra sig allt 
större intresse, säger han. Det märks inte 
minst på den stora uppslutningen kring 
våra årliga arbetsmiljökonferenser. San 
kommer att fortsätta arbeta mot högt ställ-
da kvalitetsmål och en ständig förbättring 
av de ombordanställdas arbetsmiljö. Inte 
minst de psykosociala frågorna bör bli 
föremål för ett ökat fokus.   

Linda Sundgren

Första mottagaren av San-priset var Angela Jenhed. Här 
flankerad av Sans sekreterare, Eva Ohlsson, och dåvarande 
ordförande, Pieter Sprangers.
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”Inom San 
ökade intresset 
för frågor om 

trivsel, relationer 
och ledarskap”
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~ SAN HAR ORDET ~

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

ARBETSMILJÖUTBILDNING 
Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv 

utbildning. 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 Arbetsmiljömanual 

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 

fickan på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖMANUAL 
Med manualens 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. Arbetsmiljömanual för sjöfarten finns 

både i pdf och som pärm.

App för bättre 
hamnbesök 
Nu finns en app som ska underlätta 
för dig som sjöman när du går iland 
under ett hamnuppehåll. På appen 
hittar du information om exempelvis 
närmaste sjömansklubb, lokala ITF-
representanter och pålitliga transport-
er. Det går också att skriva omdömen 
om sjöfartsklubbar man besökt för 
andra att ta del av. Det är Internatio-
nella Transportarbetareförbundet, 
ITF, som utvecklat appen som kallas 
Shore Leave 2.0. 

Appen hittar du på: http://www.seafa-

rerstrust.org/introducing-shore-leave-2-0/

Afa stöttar 
arbetsmiljöutbildning
Arbetsgivare som vill fortbilda 
skyddsombud och chefer i arbets-
miljö kan få ekonomiskt stöd för detta 
hos Afa försäkringar. Ersättning kan 
sökas för kursavgifter, resor, kost och 
logi på utbildningar upp till tre dagar. 
Läs mer på https://www.afaforsakring.

se/arbetsgivare--fack/arbetsmiljoutbild-

ning/las-mer-och-ansok/

Prenumerera på 
säkerhetsinformation 
Fyra gånger om året sammanställer 
Transportstyrelsen information om 
säkerhetsrelaterade händelser (publi-
ceras även i San-nytt). Från och med i 
år kan den som önskar skaffa en egen 
prenumeration och därmed få informa-
tionen skickad direkt till sin inkorg. 
Gå in på http://www.transportstyrel-

sen.se/sv/Om-webbplatsen/prenumere-

ra-pa-information/ och anmäl ditt 

intresse. 

~ SAN TIPSAR ~

Som du säkert redan lagt märke till är det 
60 år sedan Sjöfartens arbetsmiljönämnd 
bildades. Och 40 år sedan första numret av 
San-nytt gick i tryck. När man läser de 
högtidligt formulerade protokollen från 
Sans styrelsemöten från femtio- och sextio-
talen och fram till dagens aktuella skrivel-
ser, slås man av hur mycket bättre saker 
och ting ändå blivit. Personal på tankfartyg-
en står inte längre med näsan över öppna 
lastluckor under lastning och lossning. På 
många fartyg finns formgjutna hörsel-
skydd som sållar farliga frekvenser från 
vanliga samtal och den verkningslösa glas-
ullen är för länge sedan försvunnen. Bara 
för att nämna något. Protokollen vittnar 
också om hur många engagerade männi-
skor som varit aktiva i San genom åren 
och vilken betydande roll de spelat för 

utvecklingen av arbetsmiljöarbetet 
ombord. Men jubileumsår till trots, har 
San-nytt som vanligt blicken framåt. Under 
året kommer vi bland annat att lyfta fram 
den nya föreskriften om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, vad den står för och 
hur den kan införlivas i det dagliga arbets-
miljöarbetet ombord. Här inväntar vi 
rekommendationer från Arbetsmiljöverket. 
Vi planerar också att skriva om ett fartyg 
som är ett särskilt fint föredöme när det 
kommer till arbetsmiljövänlig design ,vi 
återkommer till vilket fartyg det handlar om. 
Självklart ska vi också presentera den nya 
webbaserade utbildning om trakasserier 
och kränkningar ombord som kommer 
under våren.
Trevlig läsning!

Linda Sundgren/redaktör 

Så mycket bättre 

Att antalet kapade fartyg och gisslantagna 
sjömän utanför den somaliska kusten 
minskar är glädjande. Men tyvärr innebär 
det inte att piratplågan generellt är på ner-
gång. Det visar den senaste rapporten från 
International Maritime Bureau (IMB) som 
publicerades i början av februari. Faktum 
är att antalet bordade fartyg 2015 steg med 
elva procent (till 203) jämfört med året 
innan. Under fjolåret besköts även ett far-
tyg. En sjöman dödades och minst 14 ska-
dades. Förra året fördubblades också antal-
et kidnappningar, från 9 till 19, samtliga 
ägde rum utanför Nigeria. Annars är det 

de klassiska piratvattnen i Sydostasien 
(framför allt Malaysia) som står för den 
mesta aktiviteten. IMB noterar också en 
ökande trend av attacker mot fartyg under 
gång i den här regionen. Farvattnen utan-
för Somalia bedöms fortfarande som ett 
riskområde. I fjol skedde även 27 attacker 
mot fartyg utanför Vietnam liksom fyra 
attacker mot fartyg i Kina. Mot bakgrund 
av detta framhåller chefen för IMB, Potten-
gal Mukundan, vikten av en fortsatt hög 
beredskap på fartyg i piratutsatta områden. 

Linda Sundgren 

~ UTBLICK ~

Piratplågan fortgår

”De flesta säger ingenting, varken till kollegor, 
chefer eller hemma”

Connie Gehrt om sexuella trakasserier i dansk sjöfart
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Transportstyrelsen sprider regelbundet 
information om angelägna händelser i 
branschen. Den här sidan innehåller ett 
sammandrag av det senaste utskicket. 
Texterna kan läsas i sin helhet på www.
transportstyrelsen.se Nedanstående 
text finns även översatt till engelska på 
www.san-nytt.se.

Egenkontroll
 – ett proaktivt verktyg 
Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och 
vaksamheten ombord är att använda sig av 
egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin 
använder man till exempel begreppet 
STARK, vilket är ett förhållningssätt med 
grunden i egenkontroll och en slags 
arbetsmodell för att göra saker i rätt ord-
ning och på ett strukturerat sätt. 

Andra arbetsmetoder som kan användas 
är till exempel Pre-Job Briefing (PJB) och 
Post-Job Debriefing (PJD). PJB innebär en 
interaktiv diskussion där arbetet gås igen-
om innan det utförs. Syftet är att öka fokus 
på uppgiften, bidra till proaktivt tänkande 
och förutspå eventuella problem. PJD 
genomförs efter utfört arbete. Då gås arbet-
et igenom för att se vad som gick bra och 
dåligt. Det är ett bra sätt att lära sig inför 
nästa gång. Vid frågor, vänligen maila 
anna.tullberg@transportstyrelsen.se

Olyckor vid förtöjning 
Transportstyrelsen har uppmärksammat 
ett antal händelser som inträffat vid förtöj-
ning. En olycka inträffade när ett mindre 
passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyg-
et närmade sig den planerade förtöjnings-
platsen ombads fartyget av personer på 
kajen att förtöja längre ut. Den nya för-   
töjningsplatsen låg i 90 graders vinkel mot 
den tidigare planerade vilket medförde att 
fartyget fick vinden rakt i sidan istället för 
akterifrån. När befälhavaren gick in mot 

kajen fick däcksmannen iland en tross 
som fästes, han skulle börja lägga på tross-
en på fartygets pollare då vinden tog tag i 
fartyget och tryckte det från kaj. Däcks-
mannen fick en bukt av trossen om foten 
och drogs med mot relingen där han fast-
nade och foten slets av benet. Detta var en 
högst olycklig händelse som ledde till 
invalidisering av däcksmannen och chock 
för både passagerare och övrig besättning. 

En annan förtöjningsolycka skedde på 
ett tankfartyg när en tross från poopdäck 
släpptes i vattnet för hastigt, sjönk under 
ytan och fastnade i propellern. Styrmannen 
som stod intill klyset fångades av trossen 
när den rappade ut. Benet hamnade mell-
an trossen och klyset där det klämdes 
svårt och gick av vid knäet. Att vara för-
beredd och snabbt kunna värdera de risk-
er som finns i samband med förtöjning är 
en viktig del i säkerhetsarbetet ombord. 
Att alltid ha en plan B och att även där ha 
tagit höjd för de faktorer som till exempel 
ström, vind, pollares placering på kajen 
och så vidare utgör kan vara avgörande för 
att undvika den typ av olyckor som 
beskrivs ovan.

Risker vid lasthantering 
med kran 
Transportstyrelsen har uppmärksammat 
ett antal händelser som inträffat vid last-
hantering med kran på bulk- och torrlast-
fartyg. I samband med lossning av timmer 
ur lastlucka nummer två på ett fartyg, var 
kranen tvungen att svänga över lastlucka 
nummer ett för att nå kajen. En besätt-
ningsman höll på med rengöring av last-
rum ett när kranen svängde över och 
några stockar gled ur gripen. En av stock-

arna träffade besättningsmannen som fick 
skador som ledde till sjukavmönstring. 
Transportstyrelsen vill påminna om vikten 
av god kommunikation och tydliga rutiner 
mellan stuveri och fartyg. 

En annan händelse inträffade i samband 
med läktring av bulklast mellan två fartyg. 
Last rasade ner över skopan och kranen 
fastnade. Man beslöt att försöka dra loss 
skopan med en annan kran. En frivillig 
skickades ner för att fästa skopan med 
kättingar till den andra kranens skopa. 
Personen hoppade sen upp i den skopa 
som skulle lyfta den fastsatta och säkrade 
sig själv med säkerhetssele. När lyftet 
påbörjades, krängde fartygen till på grund 
av sjögång. En av kättingarna brast varvid 
den lyftande skopan krängde till kraftigt 
och besättningsmannen föll, trots säker-
hetsselen, och slog sig med fraktur på 
höften som följd. En liknande händelse 
utreds av Statens haverikommission, där 
armen på en av fartygets kranar vek sig 
och föll ner i lastrummet vid lastning. 

Kolmonoxidförgiftning 
Brandlarmet utlöstes i maskinrummet på 
en mindre färja. En besättningsman 
sprang ner för att undersöka orsaken och 
exponerades då för rök eftersom maskin-
rummet var rökfyllt. En dryg timme sena-
re började besättningsmannen må dåligt 
med huvudvärk, illamående, synrubbning-
ar och högt blodtryck. Han fördes akut till 
sjukhus där man konstaterade kolmonoxid-
förgiftning. Ett sätt att undvika den här 
typen av händelser är att vara medveten 
om de risker som finns i samband med 
rökutveckling och brand och att ha tydliga 
rutiner och utrustning tillhands.

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~
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S – Stanna upp. Förbättra helhetssyn, 
öka uppmärksamheten på detaljer. 
T – Tänk efter. Gå igenom arbets-
uppgiften och det förväntade resultatet. 
A – Agera. Utför den genomtänkta 
uppgiften. 
R – Reflektera. Jämför resultat med 
det som var förväntat. 
K – Kommunicera. Berätta för kolle-
gor om hur uppgiften är utförd och 
hur det gick. 
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Danish shipping 
against sexual 
harassment
Just like in Sweden, the shipping industry 
in Denmark has noted problems with sexual 
harassment on board. According to a sur-
vey supported by SAN’s sister organisa-
tion in Denmark, Seahealth, 37% of Danish 
women who work at sea have been subject-
ed to sexual harassment during the past 
year. As many as 78% of respondents said 
that they had been harassed at some time 
during their maritime career. In the major-
ity of cases they had been harassed by a 
colleague, but the list of guilty parties 
included officers, pilots and port staff. 
Connie Gehrt is CEO of Seahealth. 
”We had a suspicion that this could be a 
problem, but when we tried to take up the 
topic at conferences, it was difficult to find 
anyone from the industry who was willing 
to talk about it. Now we have proof that 
harassment is going on, which makes it 
easier to take up the subject,” she says. 
Harassment reported in the survey includ-
es everything from comments and sexual 
jokes to physical molesting. Women’s 
reactions to harassment varies, but one 
thing that many of them think is parti-
cularly hard to accept is when their skills 
are undervalued on the basis of their gend-
er. At the same time, the study shows that 
very few cases of harassment are reported 
and that the majority of the victims keep it 
to themselves.
”Most of them don’t say anything to their 
colleagues, managers or partners at home. 
It is almost as if women feel that this is 
something we must accept if we want to 
work at sea,” says Connie Gehrt, and con-
tinues. 
”But it is creating problems in several 
ways, both for individuals and for the indu-
stry as a whole. We want to recruit young 
women for shipping, so we must also be 
able to take care of them.” 
Connie Gehrt says that insults and harass-
ment can be difficult to deal with, but she 
is still optimistic. After the study, people 
no longer turn a blind eye to the problems, 

and she says that there is a determination 
to change the situation from all sides. In 
the middle of March, shipowners and the 
unions are going to hold a meeting with a 
psychologist at Seahealth to discuss 
actions to be taken. 
”I think that this can lead to positive 
change, but exactly what will be done 
remains to be seen. It may be a case of 
spreading the information that is already 
available rather than producing new infor-
mation.” 
Connie Gehrt says that they also hope to 
find funding for a study relating to job 
satisfaction and relationships on board in a 
broader perspective.
”How we treat and respect each other is 
not only about women - it concerns every-
one, regardless of gender, culture or natio-
nality.” 

Accidents 
during mooring 
The Swedish Transport Agency has noted 
a number of incidents that have occurred 
during mooring. One accident took place 
when a small passenger ship was about to 
moor. As the ship approached its planned 
berth, personnel on the quayside asked 
the ship to moor farther out. The new 
berth was at 90 degrees to the previously 
planned location, which meant that the 
ship had the wind coming from abeam 
instead of from astern. When the captain 
guided the ship towards the quay, the 

deck hand threw a hawser ashore which 
was attached, and he was going to put the 
hawser on the ship’s bollard when the 
wind caught the ship and blew it away 
from the quay. The deck hand got his foot 
caught in a loop of hawser and was pulled 
against the railing where he was stuck, 
and his foot was torn off his leg. It was a 
most unfortunate incident that resulted in 
the deck hand becoming an invalid and 
the passengers and crew were seriously 
shocked. Another mooring accident hap-
pened on a tanker when a hawser from the 
poop deck was released into the water too 
quickly. It sank below the surface and was 
caught in the propeller. The navigation 
officer, who was next to the hawse-hole, 
was caught by the hawser as it whipped 
by. His leg was between the hawser and 
the hawse-hole, where it was severely 
crushed and broke off at the knee. Being 
well prepared and quickly assessing the 
risks during mooring are important parts 
of safety work on board. Always having a 
plan B, and allowing margins for factors 
such as currents, wind, the bollards’ loca-
tion on the quay and so on can be crucial 
in avoiding the kind of accidents describ-
ed above.

App for better 
port visits 
There is now an app that can help you as a 
seafarer when you go ashore during a stay 
in port. The app can show you information 
about the nearest seafarer’s club, local ITF 
representatives and reliable transport, to 
give a few examples. It is also possible to 
write a review about maritime clubs you 
visit for others to share. The International 
Transport Workers Federation, ITF, has 
developed the app, which is called Shore 
Leave 2.0. 
The app can be found at: http://www.seafa-

rerstrust.org/introducing-shore-leave-2-0/

THEME: 
60 YEARS WITH SAN

Read the whole magazine in  
English at www.san-nytt.se.

ABOUT THE STUDY
The study Sexual harassment of 
women in the Danish merchant 
fleet is based on the results of a 
questionnaire published in 2015. 
Sixty-five Danish women in diffe-
rent positions responded to the 
survey. There are about 3,000 
Danish seamen in total. There are 
no exact data on how many of these 
are women, but according to the 
Maritime Board about 2.5% of these 
women hold a officer’s position. 
The report is available on the Sea-
health website: www.seahealth.dk. 
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Familjär stämning, delaktiga besätt-
ningar och svensk flagg. Det tror 
Ingvar Lorensson, Donsötanks nya 
vd, bidrar till trivseln på fartygen. 

– Alla vi iland som jobbar med driften är 
själva sjömän. Vi vet vad det innebär att 
arbeta ombord, säger han. 

Inom tanksjöfarten är begrepp som 
säkerhet och kvalitet särskilt viktiga. Olje-
bolagen är känsliga för fel och brister och 
bedriver egna, stränga inspektioner där 
fartygen nagelfars. Under senare år har 
lastägarnas intresse för dem som jobbar 
ombord vuxit. Kompetens och trivsel 
kopplas samman med risken för olyckor 
och det ställs krav på goda relationer mell-
an management och besättningar. 

 – Oljebolagen har upptäckt att låg perso-
nalomsättning och nära relationer mellan 
land och sjö minskar olyckorna, säger 
Ingvar Lorensson. Ett oljebolag vi arbetar 
för kräver till och med att någon i senior-
befattning från kontoret iland besöker 
minst ett fartyg i månaden.

Donsötanks vd tror att det här arbetssätt-
et gynnar rederier som hans eget, som 
strävar efter att skapa en familjär stämning 
och delaktighet.  

– De som är intresserade får vara med 
och fatta beslut och påverka utvecklingen. 
Vi tror att personalen blir mer engagerad 
på det sättet. 

Ingvar Lorensson talar utifrån egen erfaren-
het. Han är själv utbildad sjökapten och 
fram till 2004 jobbade han ombord för att 
därefter ägna sig på heltid åt drifts- och 

säkerhetsfrågor. 
– För oss på kontoret är 

fartygen i centrum, det är de 
på båtarna som har kunskap-
en om det som händer 
ombord. Därför är vi också 
otroligt måna om att behål-
la våra besättningar och ha 
så låg personalomsättning 
som möjligt, säger han. 

För att personalen ska 
trivas försöker man, berättar 
Ingvar Lorensson, i möjliga-   
ste mån tillgodose deras 
önskemål berättar Ingvar 
Lorensson. På samtliga far-
tyg har man också tillgång 
till internet, något som sär-
skilt uppskattas av de kon-
traktsanställda filippinare 
som utgör ungefär hälften 
av rederiets cirka 150 
ombordanställda. 

– De jobbar ett halvår i 
sträck och för dem är det 
väldigt viktigt att kunna 
hålla kontakten med familj-
en. Men jag tror även att de 
trivs bra och flera av dem har jobbat hos 
oss ändå sedan Tap-systemet infördes 
1997. 

Undviker turbulens
Som så många andra Donsöbor har Ingvar 
Lorensson växt upp med sjöfart. Med en 
pappa, släkt och grannar involverade i 
branschen tvekade han aldrig när det blev 
dags att välja yrkesbana. 

– Jag är född in i det här rederiet och har 
ett fruktansvärt stort intresse för båtar. Vi 
har också mycket utbyte med de andra 
tankrederierna på 
ön, både socialt och 
affärsmässigt. Men 
allt kretsar inte 
kring sjöfarten och 
många här har en 
aktiv fritid inom 
idrotten och kyrk-
an, säger han. 

I maj förra året utnämndes Ingvar 
Lorensson till vd för Donsötank som idag 
har sju fartyg. Samtliga går under svensk 
flagg, något som bland annat grundar sig 

på personalens inställning. 
– Vi har förstås tittat på vad ett flaggbyte 

skulle innebära, men vi ser inte bara fördel-
ar. Bland annat vet vi att en del av vår 
personal vill jobba under svensk flagg och 
de skulle inte följa med i en flytt. Får vi 
turbulens bland personalen kan det påver-
ka säkerheten och lastägarnas vilja att 
anlita oss. 

Flera av dem som jobbar ombord är 
själva från Donsö eller någon annan, när-
liggande ö. Enligt Ingvar Lorensson har 
den starka sjöfartstraditionen i Göteborgs 

södra skärgård 
goda chanser att 
leva vidare. 

– En ny genera-
tion här utifrån 
är på väg in i 
branschen och 
flera i komman-
de generationer 

går utbildningar med sjöfartsinriktning i 
Göteborg. Det är roligt att det finns några 
som vill ta över efter oss. 

Linda Sundgren

Ingvar Lorensson

Ålder: 45

Familj: Hustru och två söner, 12 

och 15 år gamla. 

Bor: Hus på Donsö i Göteborgs 

södra skärgård. 

Aktuell: Tillträdde som vd för  

Donsötank i maj 2015. 

Bakgrund: Sjökapten.

Arbetsmiljötips: Ta vara på dig 

själv, dina arbetskamrater och 

utrustning i varje arbetsmoment.

Jag är född in i rederiet, säger Ingvar Lorensson.

”En ny generation 
här utifrån är på 

väg in i branschen”

Goda relationer skapar 
säkrare fartyg
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Nästan 80 procent av alla kvinnor 
som jobbar på danska fartyg har 
någon gång under sin karriär 
utsatts för sexuella trakasserier. 
Det visar en undersökning från 
2015. Nu samlas branschen för 
att ta tag i problemen. 

Precis som i Sverige har sjöfarten i Dan-
mark uppmärksammat problem med 
sexuella trakasserier ombord. Enligt en 
undersökning, stöttad av Sans danska 
systerorganisation Seahealth, har 37 pro-
cent av de danska kvinnor som arbetar 
till sjöss utsatts för sexuella trakasserier 
under senaste året. Hela 78 procent av de 
svarande uppgav att de drabbats av 
kränkningar någon gång under sin mari-
tima karriär. I majoriteten av fallen blev 
de utsatta av en kollega, men även befäl, 
lotsar och hamnpersonal finns med på 
listan över skyldiga. Connie Gehrt är vd 
för Seahealth. 

– Vi anade att det här kunde vara ett 
problem, men när vi tidigare velat lyfta 
ämnet på konferenser har det varit svårt 
att hitta någon från branschen som velat 
prata om det. Nu har vi fått svart på vitt 
att trakasserier förekommer vilket gör 
det lättare att ta upp frågan, säger hon. 

Trakasserierna i undersökningen 
omfattar allt från kommentarer och skämt 
med sexuell anspelning till rena hand-
gripligheter. Hur kränkningarna upplevs 
varierar, men något många tycker är sär-
skilt jobbigt är när deras yrkeskunnande 
nedvärderas på grund av kön. Samtidigt 
visar studien att ytterst få fall av trakasse-
rier rapporteras och att majoriteten av de 
som utsatts håller det för sig själva.

– De flesta säger ingenting, varken till 
kollegor, chefer eller hemma. Det verkar 
finnas en uppfattning om att det här är 
något man måste acceptera om man vill 
jobba till sjöss, säger Connie Gehrt och 
fortsätter. 

– Men att sådant här förekommer skapar 

problem på flera plan. Både för den 
enskilde och för branschen som helhet. 
Man vill rekrytera unga kvinnor till sjö-
farten och då måste man också kunna ta 
hand om dem. 

Connie Gehrt konstaterar att kränkning-
ar och trakasserier kan vara svåra att 
komma till rätta med, men hon är ändå 
optimistisk. Efter studien blundar man inte 
längre för problemen och hon säger att det 
finns en gemensam vilja att förändra. I mit-
ten av mars ska redare och fack träffas till-
sammans med psykolog under Seahealth 
ledning för att diskutera åtgärder. 

– Jag tror att det kan leda till något bra, 
men vad som ska göras återstår att se. 
Det finns redan ganska mycket material 
kring det här ämnet och kanske handlar 
det snarare om att sprida den informa-
tion som redan finns än att ta fram något 
nytt. 

Connie Gehrt berättar att man även 
hoppas kunna hitta finansiering för en 
studie som berör trivsel och relationer 
ombord i ett bredare perspektiv.

– Hur vi bemöter och respekterar var-
andra handlar inte bara om kvinnor, det 
gäller alla, oavsett kön, kultur eller nation-
alitet. 

Linda Sundgren 

Dansk sjöfart mot  
sexuella trakasserier 

OM STUDIEN
Studien Sexuella kränkningar mot 
kvinnor i danska handelsflottan bygg-
er på en enkätundersökning som 
publicerades 2015. Resultaten grund-
ar sig på svar från 65 danska kvinnor 
i olika befattningar. Det finns cirka 3 
000 danska sjömän. Hur många av 
dessa som är kvinnor finns inga exak-
ta uppgifter om, men enligt Sjöfarts-
styrelsen är cirka 2,5 procent av 
dessa kvinnor i befälsbefattning. 
Rapporten finns att läsa på Seahealth 
hemsida: www.seahealth.dk. 

Foster i magen  
uppfattar buller
Risken för hörselskador hos nyfödda 
ökar om mamman under graviditeten 
arbetar i bullriga miljöer. Det visar ny 
forskning vid Institutet för miljömedicin 
på Karolinska Institutet. Framför allt är 
det lågfrekvent buller som tenderar att 
nå fram till fostret. 

(LS)

Ett nationellt centrum för arbetslivs-
forskning, ett forum för dialog med 
arbetsmarknadens parter och ett dussin-
tal nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. 
Det är något av innehållet i regeringens 
femåriga arbetsmiljöstrategi. Ett syfte 
med strategin är att skapa förutsättning-
ar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 

(LS)

Forskare är idag överens om att livsstil-
en avgör hur vi mår och hur länge vi 
lever. Ärftliga faktorer står endast för tio 
procent. Det skriver tidningen Arbets-
liv. Bertil Marklund, professor i sam-
hällsmedicin och hälsa vid Göteborgs 
universitet, har sammanställt forsknings-
resultat som bevisligen leder till längre 
och friskare liv. Dit hör bland annat fika-
pauser på jobbet och positivt tänkande, 
men också kost- och alkoholvanor lik-
som rökning.

(LS)

Femårsplan för bättre 
arbetsmiljö

Välgörande fikapaus

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt 

organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 

Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk


