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Efter flera år av stigande sjuktal på grund 
av stress, mobbning och andra socialt 
kopplade faktorer, sjösatte Arbetsmiljö-
verket den 31 mars en ny föreskrift på 
området. Den är en sammanslagning och 
skärpning av befintliga bestämmelser som 
tidigare var uppdelade på flera olika områden. 

– Den nya föreskriften gör det mycket 
tydligare, säger Christina Jonsson, enhets-
chef på Arbetsmiljöverket. Vi behöver 
fokusera mer på den sociala ohälsan. 

Tre fokusområden
I föreskriften lyfts framför allt tre områden 
fram: osunda arbetstider, ohälsosam 
arbetsbelastning och kränkande sär-
behandling. Tidigare talade man om den 
här sortens problem som psykosociala. Nu 
har man ändrat benämningen till organisa-
torisk och social arbetsmiljö. Avsikten är 
att framhäva ett helhetstänkande och att 
belysa kopplingen mellan fysiska krämpor 
och arbetets förutsättningar. Exempelvis 
kan onda axlar hos en städare ibland kan 
härledas till både en fysiskt påfrestande 
arbetsställning och till hur arbetet är orga-
niserat; kanske har man alldeles för många 
hytter att bädda på kort tid. Arbetet med 

sociala och organisatoriska frågor ska 
bedrivas på samma systematiska sätt som 
dem som rör den fysiska arbetsmiljön med 
identifiering, riskbedömning, åtgärd och 
uppföljning. Många tycker att det är 
svårt att komma åt de sociala arbetsmiljö- 
problemen, men Christina Jonsson menar 
att det inte behöver vara så krångligt. 

– Jag tycker att man ska arbeta med 

mål, precis som man gör inom andra 
områden. Sätt er ner och diskutera hur det 
ser ut idag och hur ni vill att det ska bli 
framöver. Lägg sedan upp en handlings-
plan utifrån det och knyt olika åtgärder till 
målet. 

– Genomför man medarbetareundresök-
ningar kan det vara lämpligt att knyta 
målen till dem. Bestäm er exempelvis för 

Helhetsgrepp för bättre hälsa

Att organisation och socialt välmående hör ihop, förtydligas i den nya föreskriften.
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torisk och social arbetsmiljö ska 
leda till hälsosammare arbetsplats-
er. Nästa år väntas föreskriften 
träda ikraft inom sjöfarten men 
Transportstyrelsen uppmanar alla 
rederier att införa den redan nu. 
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att ni ska ha den nöjdaste personalen jäm-
fört med andra likvärdiga arbetsplatser 
och jobba utifrån det. 

Men det är långt ifrån alltid ett enskilt 
arbetslag och deras chef har mandat att på 
egen hand lösa de arbetsmiljöproblem de 
ställs inför. Ibland behövs godkännande 
från en högre chef eller styrelse. Det kan 
exempelvis röra sig om fall där man är för 
få i personalgruppen och måste nyanställa 
för att skapa en rimlig arbetsmiljö. Men 
också här ger den nya föreskriften ett 
starkt stöd, menar Christina Jonsson. 

Dyra sjukskrivningar
– Att osund arbetsbelastning inte är okej 

har aldrig varit så tydligt som nu. Går det 
inte att lösa ett problem lokalt måste det 

föras vidare uppåt i organisationen, kan-
ske hela vägen till ledningen. Vi måste 
agera för att skapa ett hållbart arbetsliv 

och där behöver såväl politiker som före-
tagsledare vara med för att ge de rätta 
förutsättningarna. 

Att det skulle vara oekonomiskt att satsa 

på arbetsmiljön, ställer hon sig mycket 
tveksam till. 

– Man borde istället räkna på vad en 
ohälsosam arbetsmiljö kostar med lägre 
produktivitet och sämre kvalitet. Dessut-
om riskerar man sjukskrivningar vilket 
definitivt är kostsamt liksom ökad personal-
omsättning. 

För sjöfartens del dröjer det något år 
innan den nya föreskriften börjar gälla. 
Men Christina Östberg, arbetsmiljöhand-
läggare på Transportstyrelsen, ser ingen 
anledning att vänta med införandet. 

– Jag uppmanar alla att börja använda 
den på en gång, säger hon. Passa på och 
rid på den våg av information om föreskrift-
en som Arbetsmiljöverket nu går ut med. 

Linda Sundgren 

”Går det inte att 
lösa ett problem 
lokalt måste det 

föras vidare uppåt i 
organisationen”

• Finns kunskap om att förebygga 
och hantera ohälsosam arbets-
belastning och kränkande sär-
behandling och i så fall hos vilka?

• Hur ser man till att alla de som 
behöver sådan kunskap får den?

• Vad har chefer och arbetsledare för för-
utsättningar att agera om något är fel?

• Hur vill ni att det ska vara inom en 
bestämd framtid och hur når ni dit? 
Är detta förankrat hos alla, inklusi-
ve högsta ledningen?

• Vilka krav ställs i arbetet och vilka 
resurser finns det? Är de i balans?

• Finns det möjlighet till återhämt-
ning?

• Finns det sätt att rapportera om och 
fånga upp signaler om ohälsosam 
arbetsbelastning?

• Vid social ohälsa, är det då klart 

vem som kan hjälpa till och stödja 
och vilka befogenheter som gäller?

• Vad finns det för forum för dialog?
• Finns det hälsorisker med arbets-

tidens förläggning? Om så är fallet, 
kan det undvikas?

• Finns det kunskap hos alla om vad 
kränkande särbehandling är? Är 
det tydligt att det inte är accepterat?

• Har man koll på det som kan orsa-
ka kränkande särbehandling?

• Gör man något åt det?
• Har alla information om vem eller 

vilka man ska tala med gällande 
kränkande särbehandling?

• Vet dessa i sin tur vad de ska göra 
och var informationen hamnar?

• Står det klart var den utsatte kan få 
hjälp så snabbt som möjligt?

Börja arbeta med social ohälsa 
I Arbetsmiljöverkets broschyr Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga 

pusselbitar i en god arbetsmiljö lyfts ett antal frågor fram som kan användas 
som stöd i arbetet med sociala arbetsmiljöfrågor.    
Här är några av dem: 

Tecken som kan tyda 
på att det finns brister 
i den organisatoriska 
och sociala arbets-
miljön

• Sjukskrivningar, sjuknärvaro, 
hög personalomsättning. 

• Olyckor, tillbud och andra av-
vikelser. 

• Övertidsarbete. Tar med 
arbetet hem, jobbar över rast-
er eller luncher. 

• Låg kvalitet eller sen leverans 
av arbetsresultat. 

• Högt arbetstempo. Signaler 
om att det är svårt att hinna 
med eller klara av arbetet. 

• Konflikter och samarbets-
svårigheter. 

• Bristande motivation, ned-
stämdhet, irritation. 

• Värk, sömnbesvär, trötthet, 
mag- och tarmbesvär

• Försämrad koncentrations-
förmåga, ökad glömska, svår-
are att komma igång och ta 
initiativ. 

Källa Arbetsmiljöverket 

Utmaningen  
– en film om den sjuka jobbstressen

I samband med att den nya föreskriften 
om organisatorisk och social arbetsmiljö 
träder i kraft har Arbetsmiljöverket produ-
cerat en film om social ohälsa. Filmen 
handlar om människor som drabbats av 
utbrändhet där personliga berättelser varv-
as med kommentarer från stressforskare, 
läkare och arbetsekonomer. 

Se filmen på https://www.av.se/halsa-och-

sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

utmaningen/ 
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Inom sjöfarten är långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa vanliga-
st bland intendenturpersonal på passagerarfartyg. Det visar preliminära 
resultat från en pågående arbetsmiljöstudie. 

Servicepersonal ombord på färjor har ofta 
en påfrestande arbetsmiljö. Tempot är 
högt och uppgifterna många gånger tunga 
samtidigt som man förutsätts vara social 
och trevlig och ge passagerarna bästa möjli-
ga service. Intendenturen är också den 
grupp ombord som har störst antal längre 
sjukskrivningar (60 dagar eller mer).

Sedan ett drygt år tillbaka pågår en 
forskningsstudie där man tittar närmare 
på intendenturens arbetssituation med 
särskilt fokus på 
den psykosociala 
hälsan. Studien 
genomförs av 
Cecilia Österman 
och Carl Hult vid 
Linnéuniversitetet 
i Kalmar, i samar-
bete med Försäk-
ringskassans sjö-
fartskontor i Göte-
borg. 

– När vi jämnför förhållandet sjukskriv-
ningsdiagnoser avdelningsvis ser vi att 
intendenturen uppvisar den största andel-
en diagnoser som kan kopplas till den 
psykosociala arbetssituationen, säger Carl 
Hult och fortsätter.

– Om vi jämför diagnosfördelning inom 
intendenturen är skillnaderna små, men 

de som arbetar inom hotell uppvisar den 
största andelen av sådana diagnoser följt 
av kök och restaurang.

Precis som i andra branscher i samhäll-
et är det inom sjöfarten framför allt unga 
kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa. 
Enligt den pågående studien är den här 
sortens sjukskrivningar vanligast upp till 
30-årsåldern för att sedan successivt avta 
med stigande ålder. 

– Genom annan forskning vet vi att den 
som har ett krävande 
arbete, men små möjlig-
heter att själv kontroll-
era sin arbetssitua-
tion, oftare mår psyk-
iskt sämre än andra, 
säger Cecilia Österman. 
Kanske lyser det här 
igenom i våra resultat. 

Studien visar också 
att antalet sjukskriv-
ningar totalt sett har 

minskat inom sjöfarten de senaste åren, 
från knappt 500 fall 2011 till drygt 400 fall 
2014. Men om det beror på att ombord-
anställda blivit friskare eller att fartyg flagg-
at om och att det därmed inte finns lika 
många sjömän kvar under svensk flagg, är 
ännu inte fastställt. Undersökningen 
omfattar såväl statistik från Försäkrings-

kassan som enkätstudier och djupintervju-
er. San-nytt kommer att fortsätta följa 
projektet som i höst ska hålla en workshop 
för analys av resultaten. En slutrapport är 
planerad till årsskiftet. 

Studien finansieras av Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus.

Linda Sundgren 

Unga mest drabbade

”Studien visar 
också att antalet 

sjukskrivningar 
totalt sett har 

minskat”

Bra ledarskap, stöd från kollegor 
och anpassning av arbetsuppgifter. 
Det är de viktigaste faktorerna för 
att den som lider av smärta i rörelse-
organ ska kunna fortsätta jobba. 

Det visar en ny studie från finska Arbets-
hälsoinstitutet, som tidningen Arbetsliv 
skriver om. Bakom studien står docent 
Päivi Leino-Arjas. Hon konstaterar att 
smärta i rörelseorgan är den vanligaste 
orsaken till sjukfrånvaro inom EU, men 
menar samtidigt att det finns mycket en 
arbetsgivare kan göra för att den drabbade 
ska kunna arbeta kvar. Enligt Leino-Arjas 
är det särskilt viktigt att den som lider av 

smärtsymtom bemöts med proaktivt ledar-
skap, låg stress och stöttning från arbets-
kamrater. Hon konstaterar att psykisk 

stress ökar upplevelsen av smärta och att 
det därför finns mycket som tyder på att 

olika former av emotionellt stöd dämpar 
stressreaktioner och därmed smärtan. 
Leino-Arjas menar att företagshälsovården 
kan spela en avgörande roll i de här fallen, 
dels genom professionell behandling av de 
sjukdomar som kan ligga bakom smärtor-
na, dels för att uppmuntra till en hälso-
främjande livsstil. Hon poängterar också 
att det är viktigt att mentala problem, som 
exempelvis depression, upptäcks och 
behandlas eftersom det kan gå hand i 
hand med upplevd smärta. Studien heter 
Good work ability despite multisite musco-

loskeletal pain? och kan laddas ner från 
nätet. 

Linda Sundgren 

Socialt stöd kan motverka smärta 

”Hon konstaterar 
att psykisk stress 

ökar upplevelsen 
av smärta”
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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.

~ SAN TIPSAR ~

Att besättningarna är rederiernas viktigas-
te resurs blir sällan så tydligt som under 
Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. 
När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag 
i mitten av maj på Fotografiska museet i 
Stockholm, delades inte mindre än 29 
olika arbetsbelöningar ut. Spännvidden av 
innovationer var stor med allt från utbild-
ningar och mobila flaskställ till sinnrika 
verktyg och förbättrad luftkvalitet. Dagens 
största belöning handlade om brandskydd. 
Det var styrman Björn Bendix på isbrytar-
en Atle som fick ta emot 30 000 kronor 
för att ha utarbetat en färgkodad ventila-
tionsplan. Han har sett till att luckor och 
spjäll märkts med tresiffriga nummer, där 
den första siffran talar om vilket däck 
det är och de övriga indikerar om det är 
för- eller akterut, styrbord eller babord. 
För tydlighetens skull är siffrorna dessut-
om målade i olika färger beroende på vilk-

en sorts utrymme de angränsar till. 
Flera belöningar handlade också om att 
underlätta tunga lyft ombord. Som kom-
munikationstekniker Magnus Liewendahl 
och förste elektriker Martin Sjövall på 
Viking Cinderella som konstruerat en 
vagga för kabeltrummor. Besättningarnas 
uppfinningar fyller många funktioner. De 
ökar säkerheten och förbättrar arbetsmilj-
ön; många gånger leder de också till effek-
tiviseringar och besparingar för rederier-
na. Ändå är belöningsmottagarna ofta 
påfallande blygsamma inför uppmärksam-
heten och åtskilliga gånger har man hört 
kommentaren ”det där var väl inget, jag 
gjorde bara mitt jobb.” Men med tanke på 
den kvalitetshöjning deras uppfinningar 
bidrar till, i stort som smått, är de väl värda 
att lyftas fram. 

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Välförtjänta arbetsbelöningar

Stress och social ohälsa är ett bekymmer  
i ett stort antal länder. Det visar rapporten 
Workplace stress: a collective challenge som 
Internationella arbetarorganisationen 
(ILO) presenterade i samband med 
Världsdagen för säkerhet och hälsa i arbet-
et den 28 april. Rapporten är en samman-
ställning av forskningsresultat om stress 
och social ohälsa på arbetsplatser runt om 
i världen och ger en tydlig bild av hur 
utbredda de här problemen är. En studie 
från Japan visar att 32,4 procent av landets 
arbetstagare drabbats av stark oro och 
stress relaterat till jobbet någon gång 

under senaste året. Enligt en kartläggning 
från Chile 2011 svarade 27,9 procent av 
arbetarna och 13,8 procent av arbetsgivar-
na att det fanns stress och depressioner 
inom deras företag. Liknande resultat åter-
fanns i stort sett i samtliga länder som 
deltog i undersökningen, från Asien och 
Australien till Amerika och Europa. I rapport-
en pekas flera faktorer ut som bidragande 
orsaker till den ökande sociala ohälsan. 
Som den hårdnande globala konkurrensen 
som sätter press på både företagare och 
anställda, den allt snabbare kommunika-
tionen, att gränserna mellan arbete och 

fritid suddas ut liksom svårigheter att hitta 
balans mellan privatliv och jobb. I rapport-
en konstateras också att den sociala ohäls-
an kostar, såväl i mänskligt lidande som i 
kronor och ören. Bara i Europa uppskattas 
kostnaderna för arbetsrelaterade depres-
sioner till 617 miljarder euro om året. Det 
inkluderar sjukskrivningar (272 miljard-
er), minskad produktivitet (242 miljarder), 
vårdkostnader (63 miljarder) samt sociala 
bidrag och stödåtgärder (39 miljarder). 

Linda Sundgren

Tema stress på världsdag för hälsosammare arbetsplatser 

”Att osund arbetsbelastning inte är okej har aldrig varit så tydligt som nu”
Enhetschef Christina Jonsson på Arbetsmiljöverket om den nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. 

~ UTBLICK ~

Om du inte redan bokat dig till höstens 
San-konferens är det hög tid att göra det 
nu. Temat för dagen är Organisatorisk 
och social arbetsmiljö – en utmaning för 
sjöfarten och kommer vi att bland annat 
tipsa om hur den nya föreskriften kan 
införlivas i arbetet ombord. Självklart 
kommer vi också att uppmärksamma 
Sans 60-årsfirande med en historisk till-
bakablick. Konferensen hålls i Göteborg 
den 27 oktober och anmälan görs till: 
eva.ohlsson@transportforetagen.se. 
Vi återkommer med inbjudan
och program.

Dags att nominera!
I höst delar vi åter ut Sans arbetsmiljö-
pris. Om du känner till någon, person 
eller företag, som gör det där lilla extra 
för arbetsmiljön ombord, vill vi veta det. 
Skicka förslag till eva.ohlsson@transport-
foretagen.se.

Boka Sankonferens!

SAN-PRISET
2016
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Transportstyrelsen sprider regelbun-
et information om angelägna händels-
er i branschen. Den här sidan inne-
håller 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.

Risker vid navigering 
i skärgård med 
nedsatt sikt
Transportstyrelsen vill presentera två fall 
av felnavigering i skärgårdstrafik som 
belyser vikten av att ha god kunskap om 
den navigationsutrustning som finns 
ombord, att navigationsutrustningen hålls 
i gott skick och fungerar som den ska 
samt att man planerar sin resa noggrant 
även om besättningen är väl känd med 
farvattnet och omgivningen. 

Fall 1
I det första fallet kom en mindre färja ur 
kurs och grundstötte i samband med is, 
mörker och tät dimma. På grund av isför-
hållanden hade två prickar försvunnit helt, 
en flyttat sig och en blivit av med sitt ljus. 
Ombord kunde magnetkompassen inte 
avläsas från manöverplatsen och det elek-
troniska sjökortet visade endast kurs över 
grund. På väg ut i farleden girade befäl-
havaren åt babord för att gå klart. Därefter 
upplevde han att han hävde giren och 
fortsatte på den nya kursen och enligt den 
information han fick från radarn gick kurs-
en över grund åt rätt håll och headingen 
stämde väl. En liten stund senare börjar de 
båda kurserna skilja sig åt. Befälhavaren 
tittar på GPS:en och som visar en kurs 
som skiljde sig cirka 35 grader från den 
förväntade. Befälhavaren drog då ner på 
farten och såg samtidigt att fartyget fort-
satt gira babord ungefär 10 till 15 grader. 
Befälhavaren lade full back för att få stopp 
på fartyget. I samma stund börjar trädkron-
or och en fyr skymta för om fartyget och 
man grundstöter.

Fall 2
Den tredje navigationshändelsen inträffa-
de ombord på ett mindre handelsfartyg 
som gick i trånga farvatten en solig vår-
dag. Fartyget stävade i sydostlig riktning i 
skärgården och var på väg ut ur ett sund. 
Ombord fanns ett kombinerat elektroniskt 
sjökort och radardisplay som användes för 
navigation. Komplett färdplan saknades 
dock och när befälhavaren fick solen i 
ögonen kunde varken han eller utkiken 

identifiera de prickar och grundet som 
fanns rakt föröver. Då befälhavaren kände 
till området slog han efter en stund av på 
farten och ändrade kurs, men det var för-
sent och fartyget grundstötte. Ytterligare 
en orsak till att prickarna inte upptäcktes 
var att sikten genom styrhyttens plastfönst-
er var dålig på grund av skicket på rutorna.

Båda dessa tre olyckor hade kunnat 
undvikas om den navigationsutrustning 
som fanns tillgänglig utnyttjats till fullo. 
En ordentlig färdplan hade troligtvis hjälpt 
befälhavaren i det sista fallet och tid bör 
alltid avsättas innan avgång för planering 
av resa och att fundera på riskerna i de 
vatten fartyget framförs i. Det är en organi-
sations- och säkerhetskulturfråga som blir 
allt viktigare att ta hänsyn till då de elek-
troniska navigationshjälpmedlen blir vanlig-
are och mer avancerade. Det gäller också 
på mindre fartyg där behörighetskrav och 
utbildningsnivåer ibland inte är lika omfat-
tande som på det större tonnaget.  

Koppling av 
landström
Fall 1
Då ett fartyg kopplade landström blev det 
kortslutning och en ljusbåge slog ut som 
förstörde både handske och plugg och 
dessutom slog upp dörren till båset där 
anslutningen fanns. Eftersom rederiet 
varit med om en liknande händelse tidiga-
re har man krav på att kopplingsstationen 
ska vara väl skyddad och att brytaren för 
på- och avkoppling av strömmen ska vara 
väl skild från själva kopplingen. Det visade 
sig vara en god investering då överslaget 
var mycket kraftfullt och det troligtvis slutat 
mycket värre om personen som slog till 
strömmen funnits i närheten av koppling-

en. Rederiet har efter händelsen beslutat 
att ytterligare stärka säkerheten genom att 
informera övriga fartyg om händelsen och 
alltid låta kompetent personal undersöka 
både plugg och handske innan koppling. 
Man säkerställer också att starkströms-
utrustning alltid förvaras på ett bra sätt när 
den inte används så att inte salt, fukt och 
smuts kan påverka funktionen. Det har 
även beslutats om att inte koppla land-
ström om inte kopplingsstationen håller 
tillräckligt hög standard.

Fall 2
Ett annat fartyg som legat kopplad med 
landström råkade efter avgång ut för 
blackout i trångt farvatten. Det ledde till 
att fartyget tvingades nödankra för att und-
vika grundstötning. När man felsökte hitta-
des kretskort som bränts sönder, troligen 
i samband med ett åskoväder med följ-
ande blixtnedslag som skett i området där 
fartyget låg till kaj. Detta är en intressant 
slutsats med tanke att det blir vanligare 
med koppling av landström även i sam-
band med normala hamnanlöp för lastning 
och lossning där man normalt sett tillverk-
at strömmen ombord. Om något liknande 
hänt/händer på ert fartyg är det värdefullt 
för Transportstyrelsen att få kännedom 
om händelsen och konsekvensen av det 
inträffade, rapportera då in händelsen via 
Transportstyrelsens formulär för rapport 
om sjöolycka som finns på vår hemsida.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjo-

fart/Olyckor-och-tillbud/

Läs gärna Transportstyrelsens broschyr 
”Riktlinjer och rekommendationer för 
anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till 
landbaserat elnät” som ni hittar på vår 
hemsida.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/

Publikationer/Sjofartspublikationer/

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~
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Initiative to 
deal with social 
ill health 
After many years of rising sick leave due 
to stress, victimisation and other social 
factors, on 31 March the Work Environ-
ment Authority launched a new regulation 
in this area. It is a consolidation and tighte-
ning of existing rules that were previously 
divided into several different areas. 

”The new regulation makes these issues 
much clearer,” says Christina Jonsson, 
head of unit at the Work Environment 
Authority. ”We need to focus more on 
social ill health and the new regulation 
supports this work.” 

The regulation addresses three main 
areas: unhealthy working hours, unhealthy 
workloads and discrimination. In the past, 
these types of problem were described as 
psychosocial. They are now called organi-
sational and social work environment 
issues. The intention is to encourage holis-
tic thinking and highlight the link between 
physical problems and work conditions. 
For example, a cleaner’s painful shoulders 
may sometimes or partly be due to a strain-
ed working position and how the work is 
organised; maybe there are far too many 
cabins that need clean bedding in a short 
period of time. The work with social and 
organisational issues must be carried out 
in the same systematic way as in the phy-
sical work environment, with identifica-
tion, risk assessment, measures and moni-
toring. Many people think it is difficult to 
attack social work environment problems, 
but Christina Jonsson believes that it can 
be relatively easy. 

”I think that we should work with objectiv-
es, just as we do in other areas. Sit down 
and discuss how things are at the moment, 
and how you want them to be in the future. 
Then draw up an action plan and link dif-
ferent measures to the objective.” 

”If you carry out employee surveys, it 
may be best to link the objectives to 
them”, she continues. “For example, deci-
de that you want to have the most satisfied 
staff compared with other, equivalent 
workplaces and then work on it.” 

From the maritime sector’s point of view, 
it will take a year or so before the new 
regulation takes effect. But Christina 
Östberg, work environment coordinator 
at the Swedish Transport Agency, sees no 
reason to wait with its introduction. 

”I urge everyone to start using it straight 
away,” she says. “Take the opportunity to 
ride on the wave of information about the 
regulation that the Work Environment 
Authority is now spreading.” 

Younger most 
affected
Service personnel on board ferries often 
have a stressful work environment. The 
pace is fast and many of the tasks include 
heavy work, and at the same time you are 
supposed to be social and friendly and 
provide passengers with the best possible 
service. Service personnel are also those 
on board who have most absence for long-
term sickness both short-term and (60 
days or more). Since just over a year ago, 
a research study has been carried out to 
look in more detail at service personnel’s 
work situation, with a particular focus on 
psychological health. The study is being 
carried out by Cecilia Österman and Carl 
Hult, Linnaeus University, in collaboration 
with the Social Insurance Agency’s mariti-
me office in Gothenburg. 

Just like in other sectors in society, in 
maritime transport it is young women in 
particular who suffer from psychological 
problems. According to the current study, 

this type of sick leave is most common 
among personel in their 30s. 

”Through other research we know that 
those who have demanding work with litt-
le chance of controlling their situation at 
work more often feel bad psychological-
ly compared with others,” says Cecilia 
Österman. “Perhaps this aspect is clear in 
our results.” 

Easily accessible 
course on a 
difficult subject
Text, audio and video. The course on dis-
crimination and harassment on board 
makes use of multi-media to highlight the 
problems. The course will be available 
online after the summer, both in Swedish 
and English. 

Per Barkman, who is leading the train-
ing project for the maritime industry as a 
whole, says that presentation of the inform-
ation is important. The subject is often 
thought to be a little sensitive and heavy, 
and for this reason it is essential that it is 
as easily accessible as possible.  

”Even those who are not particularly 
interested must be able to do this course. 
The fact that we have a speaker and not 
only a lot of written text makes a differen-
ce, I believe,” says Per Barkman. 

It was also decided to use some film 
sequences to illustrate the subject. Record-
ings of staged insulting situations were 
made in the spring. Ten different scenari-
os have been selected that illustrate every-
thing from domination techniques to 
racism to sexual harassment. All situatio-
ns are based on real events. 

”They are based on interviews with offic-
er students who have been on placements, 
and who have either been victims themselves 
or seen others suffer,” says Per Barkman.  

~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: ORGANISA-

TIONAL AND SOCIAL 

WORK ENVIRONMENT 

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



SAN-NYTT 2/16 7

~ PROFILEN ~

Tack vare en vagn på räls i lastrums-
lejdaren kan många ryggar sparas 
ombord på M/S Franklin. Bakom 
uppfinningen står bland andra 
Björn Elmström, en sjöman ända in 
i själen.

– Att tvinga en att ta ett landjobb är nog det 
värsta man kan göra mot en sjöman. Det 
är så mycket livsstil i det här yrket, säger 
han.  

När Björn ringer som avtalat på National-
dagskvällen befinner sig Marin Mät-      
tekniks arbets- och surveyfartyg M/S 
Franklin utanför Hebriderna, nordväst om 
Skottland. Under två veckors tid kör de 
fram och tillbaka inom ett utpekat område 
för att mäta havsdjupet. Därefter ska fartyg-
et in på reparation under någon vecka 
innan de fortsätter ner till Belgien med ett 
uppdrag för ABB. 

– Det är ganska stor skillnad ombord 
beroende på vilken typ av arbete vi utför, 
säger Björn. När vi har lite enklare jobb, 
som nu, är det ganska lugnt men kör vi 
undervattensroboten 24 timmar om dygn-
et kan det vara upp till 32 personer 
ombord. Då är det fullt på den här lilla 
båten och surveyerna får jobba i skift och 
dela hytt.  

Björn arbetar sex veckor och är sedan 
hemma lika länge. Under senaste ledig-
heten var han i Stockholm för att ta emot 
en belöning från Sjömanshusstiftelsen för 

den lejdarvagn som han och kollegan 
Joakim Gräbner, teknisk chef, uppfunnit. 
Idén till vagnen fick de efter att lastrums-
luckan blockerats i samband med att ett 
Larssystem (Launch and recovery system) 
installerades. I lastrummet förvaras en hel 
del tunga reservdelar och när luckan 
stängdes blev besättningen tvungen att 
baxa upp grejer via en smal lejdare. 

– När man skulle ha upp de riktigt tunga 
grejerna, som 50-kilosblock, blev det svårt. 
Vi vände oss till rederiet och frågade om 
det inte fanns någon 
annan lösning, men 
de sa att det skulle 
bli för komplicerat. 
Det var precis vad 
vi ville höra. Vi tog 
det som en utma-
ning och började 
fundera på hur man skulle kunna göra. 

Tillsammans skissade de på en vagn 
som skulle kunna rulla uppför lejdaren. 
För att den inte skulle kunna tippa omkull 
eller välta bakåt krävdes dubbla skenor 
längs lejdarens ytterkanter. Räckverket 
behövde också breddas så att det låg utan-
för lejdarens sidor. Vagnen skulle drivas 
av en elvinsch placerad högst upp i trapp-
an för att inte vara i vägen.  

– När vi var klara med alla ritningar och 
hade materialet vi behövde tog det inte 

mer än tre, fyra dagar att svetsa ihop det 
och få allt på plats. Det var inte särskilt 
krångligt. 

Deras kreativitet belönades med 10 000 
kronor av Sjömanshusstiftelsen. Björn 
berättar att det var första gången han 
skickat in ett bidrag till stiftelsen, men 
säger att uppfinna och kreera är en del av 
yrket. 

– Det är väldigt mycket svetsa och svarva 
och hitta lösningar. Att lösa problem är 
jätteroligt och man går och småler när 

man ser att saker 
och ting funger-
ar. Man är nog 
som en liten 
pojke ibland, det 
är kul att leka, 
säger han med 
ett skratt. 

Björn har jobbat till sjöss sedan han gick 
ut Sjömansskolan i Stockholm för 16 år 
sedan. De senaste 13 åren har han varit 
bosatt i Cebu city på Filippinerna, men till 
sommaren ska han och sambon flytta hem 
till Sverige. 

– Det ska bli kul, men jag får nog försö-
ka leta upp någon butik med rea på riktigt 
varma vinterkläder.  

Linda Sundgren

Björn Elmström

Ålder: 33

Familj: Sambo

Bor: Condo i Cebu city på Filippin-

erna, men på väg att flytta hem till 

Sverige efter 13 år. 

Aktuell: Den 18:e maj belönades 

han av Sjömanshusstiftelsen för en 

rälsvagn. Priset delade han med 

Joakim Gräbner, teknisk chef. 

Bakgrund: Gick ut Sjömans-

skolan i Stockholm 2001. Motorman 

hos Broströms. Sedan 2011 är han 

anställd hos Marin Mätteknik där 

han tjänstgör på arbets- och survey-

fartyget M/S Franklin. 

Arbetsmiljötips: Jobba lugnt. Ing-

enting blir varken bättre eller snabb-

are gjort för att man jagar upp sig.

”Att lösa problem 
är jätteroligt”

Motorman belönad för rälsvagn

Björn Elmström ombord på M/S Franklin
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Per Barkman, som leder utbildnings-
projektet för den samlade sjöfartens räk-
ning, säger att just presentationen är viktig. 
Ämnet upplevs ofta som tungt och lite 
svårt och då är det särskilt viktigt att göra 
det så lättillgängligt som möjligt.  

– Även den som är ointresserad ska 
kunna ta det här till sig. Att vi inte bara har 
en massa skriven text utan också en upp-
läsare tror jag underlättar, säger Per 
Barkman. 

För att ytterligare belysa ämnet har man 
valt att även 
använda sig av 
filmsekvenser. 
Under våren har 
inspelningar av 
iscensatta kränka-
nde situationer 
genomförts. Tio 
olika scenarier 
har valts ut med 
allt från härskartekniker till rasism och 
sexuella trakasserier. Samtliga situationer 
är baserade på verkliga händelser. 

– De bygger på intervjuer med befäls-
studenter som varit ute på praktik och 
själva blivit utsatta eller sett när andra bli-
vit det, säger Per Barkman.  

Per Barkman arbetade tidigare som 
personalchef på Sirius rederi, men är 
numera konsult inom sjöfarten med inrikt-
ning mot personalfrågor. När han är ute 
och håller i sina utbildningar för ombord-
personal märker han att det finns ett stort 
behov av att diskutera de här frågorna.

– När jag tar upp exempel på kränk-
ningar känner folk ibland igen sig och 
säger att, ”så där brukar jag också göra, 
men det är ju inte trakasserier”. När vi 
sedan diskuterat en stund brukar de flesta 
inse hur deras beteende faktiskt kan upp-
fattas. 

Bakgrunden till utbildningen är de 
avslöjanden om sexuella trakasserier mot 
befälsstudenter som framkom i media i 
början av förra året. Sedan dess har sjö-
fartsbranschen vidtagit flera åtgärder för 

att komma till rätta 
med problemen och 
utbildningen är ett led 
i det arbetet. Såväl 
fackliga representant-
er som redare och 
skolor står bakom 
projektet.  

– Men utan ekono-
misk hjälp från Sjö-

manshusstiftelsen hade vi aldrig kunnat 
göra det här, säger Per Barkman. 

Utbildningen kommer att finnas till-
gänglig kostnadsfritt på både svenska och 
engelska och ska sjösättas lagom till termins-
starten efter sommaren.  

– Alla elever på sjöfartsskolorna komm-
er att göra den och min förhoppning är att 
även rederierna tar beslutet att deras person-
al ska genomgå utbildningen en gång om 
året. Det är bra att upprepa budskapet och 
fånga upp nyanställda. 

Linda Sundgren 

 

Lättillgänglig utbildning 
om svårt ämne

Fem av arton undersökta filtrerande 
halvmasker gav inte tillräckligt skydd. 
Flera masker har också brister i pro-
duktdokumentationen Det blev resultat-
et av den marknadskontroll av masker 
som Arbetsmiljöverket låtit göra. Man 
konstaterar att mindre företag och 
importörer från tredje land i många fall 
saknar tillräcklig kunskap om vilka krav 
som ska uppfyllas för att få föra ut pro-
dukten på marknaden. Tillverkarna har 
åtgärdat bristerna eller slutat sälja de 
kritiserade filtrerande halvmaskerna. 

                                 (AV) 

Den 18 maj delade Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus för 40:e gången ut belö-
ningar till innovativa och rådiga sjömän. 
Årets idrottsbelöning gick till befäl-
havare Lars Backlund och hans besätt-
ning på M/S Evinco. Tre sjöräddnings-
belöningar delades ut om 20 000 kronor 
vardera till besättningen på Tor Viking 
II, matros Jonas Laveryd på Destination 
Gotland samt besättningen på marinens 
fartyg HMS Gladan. Belöningsdagen 
hölls på Fotografiska museet i Stock-
holm. 

(LS)

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin 
bullerapp till version 2.0. Den har blivit 
mer lättnavigerad, fått modernare 
design och har kalibrerats för ett större 
antal telefoner. Sedan bullerappen lans-
erades för drygt fem år och har laddats 
ned omkring en halv miljon gånger.

(AV)

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt 

organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 

Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk

Var tredje halvmask ger 
otillräckligt skydd

Uppdaterad bullerapp 

Sjömanshusstiftelsens 
belöningsdag 40 år

”Även den som 
är ointresserad 

ska kunna ta det 
här till sig”

Lästext, speakerröst och film. I utbildningen om kräkningar och trakas-
serier ombord har man valt att jobba med flera sinnen för att belysa pro-
blemen. Efter sommaren ska utbildningen finnas tillgänglig online, både 
på svenska och engelska. 

Utbildningen innehåller bland annat tio filmsekvenser, samtliga baserade på verkliga händelser.


