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Mörkret har sänkt sig över Trelleborgs 
hamn. Enstaka måsar blänker vita mot 
den svarta kvällshimlen och det små-    
duggar. Matros Jimmy Åfeldt beger sig till 
däckshuset för att förbereda bunkringen. 
Han gör en leveransnotering på white-
boardtavlan, ECA 140 kubikmeter, och 
plockar fram provflaskor. 

– Vi tar prov på oljan medan vi pumpar 
över den, kunden får två flaskor och vi 
behåller två. Blir det diskussioner i efter-
hand måste vi kunna bevisa att vi levererat 
den produkt som de beställt, säger han. 

Fox Sunrise backar upp längs sidan på 
Tysklandsfärjan Stena Sassnitz. Överstyr-
man Henrik Benderius kommer ut på 
däck och det går undan när de lägger fast 
förtöjningstrossar i för och akter.

Galvaniserat skrov
– Vi är bara två här ute när vi bunkrar och 
då gäller det att man vet vad som ska 
göras, säger Henrik medan han kör akter-
spelet. Det finns inte tid att gå och hålla 
folk i handen något längre tag och därför 
blir det rätt tungt när det kommer nya. 

Jimmy lyfter den 50 kilo tunga kopp-
lingen över relingen som på färjan tas 
emot i bunkerluckan av hans tyska kolleg-
or. När alla papper är ifyllda och påskrivna 
ger han klartecken i radion till Henrik som 
återvänt till lastdatorn på bryggan. Den 

grova slangen som ringlar över däck, räck-
verk och reling tjocknar när bränslet börj-
ar flöda och räkneverket tickar igång. Nu 
väntar någon timme av övervakning innan 
arbetstempot åter skruvas upp.  

– Det här är nog en av de bästa båtar jag 
varit på, svarar Jimmy på frågan om han 
trivs. Det är bra folk ombord och ganska 
lättjobbat och det märks att de tänkt till 
när båten byggdes. 
Och det är flera i den sju man starka 
besättningen, liksom befälseleven, som 
håller med om det. Jonas Kristensson är 
inne på sitt tionde år som matros, varav de 

tre senaste hos BRP. Till en början hade 
han bara tänkt gå som matros något år för 
att sedan läsa vidare till befäl. Men planer-
na förändrades, berättar han när vi tidig-
are under dagen går genom Öresunds 
vältrafikerade farvatten.

– Så länge jag trivs känner jag inte att 
det finns någon anledning att läsa vidare. 
Ett tag, när vi gick mycket på Nordsjön 
med dåligt väder och utan täckning, blev 
jag rätt less men på denna trad är det 
betydligt bättre, säger han. 

Att fartygsskrovet är galvaniserat har 
lett till minimalt behov av rostknackning, 

Välfungerande samarbete på Fox Sunrise

Befälselev Emelie Lundberg och matros Jonas Kristensson fendrar inför ankomst.

LI
N

D
A

 S
U

N
D

G
R

E
NFartyget är byggt med hänsyn till 

dem som ska arbeta ombord och i 
besättningen är inställningen att 
alla hjälps åt. Det skapar en bra 
arbetsmiljö på BRP:s bunkerfartyg 
Fox Sunrise, trots tvåvaktssystem 
och periodvis högt tempo. 
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säger han, och det är först under de 
senaste åren som nålpistolen behövt 
användas lite mer.  Väderdäck är nästan 
helt slätt och fritt från rördragningar efter-
som det mesta är nedlagt i det dubbla 
däcket. Samtliga trossar ligger på vinschar 
och på styrbord sida av väderdäck har en 
flera centimeter tjock gummimatta legat 
för att minska risken för skador och slita-
ge. Nu, elva år efter fartyget byggdes, har 
dock mattan gjort sitt och man har börjat 
skrapa bort den. Förutom att fartyget är 
relativt lättarbetat uppskattar Jonas även 
den platta organisationen ombord. 

Obemannat maskinrum
– Det finns ingen rangordning här. Själv-
klart vet man vem som har ansvaret för 
vad och respekterar varandras yrkesroller, 
men här är även överstyrman ute och 
målar, precis som en annan, säger han.  

Vi sneddar över däcket och bort till för-
rådet under backen. Här förvaras skydds-
utrustning och material för oljesanering i 
händelse av ett spill. På andra sidan skott-
et är färgshappet inhyst med burkar och 
penslar på rad. 

– Allt utomhus målar vi med tvåkompo-
nentsfärg, men vi använder skyddsutrust-
ning och det mesta av färgen blandar vi 

här ute på däck. Oftast är det ju fint väder 
när man ska måla och då kan man lika 
gärna hålla på ute, men det finns ventila-
tion där inne också.

Fox Sunrise drivs med fem diesel-      
elektriska motorer med en samlad effekt 
på 1500 kilowatt. Den relativt låga motor-
styrkan gör att det inte krävs någon konti-
nuerlig bemanning i maskinrummet, vilket 
fartygets tekniske chef, Axel Magnusson, 
är glad för.   

– På min förra båt fick jag problem med 
sömnen, inte ombord men när jag kom 
hem. Här jobbar jag dagtid och behöver 
bara gå upp för larm på natten en till två 
gånger i veckan och det fungerar mycket 
bättre. 

Maskinrummet är ljust med högt i tak. 
Luften känns ovanligt frisk och buller-
nivån är förhållandevis låg. Axel pekar på 
de vita kåpor och grå plåtsidor som om-
sluter maskineriet. 

– De där stänger inne mycket av den 
smuts och partiklar som annars brukar 
finnas i luften i maskinrum, säger han med 
hög röst för att höras genom öronproppar-
na. Visserligen är de lite i vägen när man 
ska göra underhåll men jag föredrar ändå 
detta och det här är nog det bästa maskin-
rum jag jobbat i. 

Hur många av maskinerna som används 
beror på den effekt som tillfället kräver, men 
normalt växlar fartyget mellan två och tre 
motorer. Därmed blir driften inte bara energi-
snål, den ger också Axel möjlighet att 
utföra arbeten på motorerna under gång.  

– Jag kan göra jobb i stort sett när som 
helst och brukar vara här nere tre fyra 
timmar om dagen. Jag ansvarar för all 
teknik och elektronik ombord och när det 
behövs hjälper jag även till ute på däck. 

Vid tio på förmiddagen samlas besätt-
ningen i hörnsoffan på bryggan. Kaj Lager-
ros, kock ombord, kommer upp med ett 
fat nybakade kanelbullar.  

 – Vid tio och tre samlas vi här uppe och 
fikar, säger befälhavare Emil Wijk. Det är 
väldigt roligt att folk tycker om att umgås 
och vi tar tillvara på de tillfällen som ges. 

Bryggan är försedd med många trädetalj-
er och Emil tycker att instrumenten är bra 
placerade. I taket ovanför förarstolen finns 
sådant som VHF, snabbtelefon, AIS, logg 
och gyro.  Vid sidan av stolen är styrreglage 
och knappsatser monterade. 

– Jag gillar att knapparna lyser när de är 
intryckta, säger Emil. Då behöver man 
aldrig fundera över om en funktion är på 
eller inte, det syns tydligt även i mörker. 
En del som är kortare i rocken än mig kan 
tycka att instrumenten i taket sitter lite 
högt upp, men det är inte värre än att man 
kan ställa sig på fotplattan för att nå. 

Fox Sunrise var ett av de första svenska 
fartygen att utrustas med dubbla elektron-
iska sjökort, vilket innebär att man kör 
utan papperssjökort. Rättning av sjökort 
är annars en tidskrävande uppgift för 
andrestyrmän. 

– Jag har bara jobbat på det här fartyget 
så jag har inte så mycket att jämföra med, 
säger andrestyrman Johannes Lantz. Men 
visst är det smidigt med ecdis och på den 
trad vi går nu hade papperskorten förmod-
ligen snart blivit ganska utslitna av allt 
suddande. 

Nybakat frukostbröd
Kaj Lagerros står är nere i byssan och 
förbereder lördagsmiddagen som enligt 
menyn på väggen ska bestå av fläskfilé med 

currysås och diverse tillbehör. Till efterrätt 
blir det kladdig kaka med jordgubbssås. 

”här är även 
överstyrman ute 

och målar, precis 
som en annan ”

Teknisk chef Axel Magnusson.Matros Jonas Kristensson. Överstyrman Henrik Benderius.

Kock Kaj Lagerros.
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– Det vi gör här i byssan påverkar hela 
båten och jag har alltid färskt bröd till 
frukost och något till fikat. Provianterar 
gör vi själva på Coop i Sisjön när vi ligger i 
Göteborg. Det är kanske inte en optimal 
lösning, men det fungerar.

Med närmare 40 år i olika fartygskök 
har Kaj en hel del att jämföra med och han 
är mycket nöjd med sin nuvarande arbets-
plats. 

– Det här är en av de bästa byssor jag 
arbetat i, säger han. Stor bänkyta är bra 
när man bakar och man behöver inte 
springa runt och leta efter grejer. 

Även befälselev Emelie Lundberg har 
funnit sig tillrätta. Hon läser tredje året på 
sjökaptensprogrammet i Kalmar och har 
hunnit med flera olika fartyg under sina 
praktiker. 

– Det här är nog det bästa fartyg jag varit 
på, säger hon. Jag gillar att jobba på tank 
och trivs när det är lite mindre folk 
ombord.

Men även om stämningen är bra och 
fartyget i långa stycken är anpassat efter 
det arbete som ska utföras, är arbets-
belastningen hög. Styrmän och matroser 
går sex om sex (jobbar sex timmar och är 
lediga sex) och vid dåligt väder och täta 
bunkringar blir det tungt. 

– Om det verkligen krisar och man blir 
riktigt sliten kan man säga till Emil så kan 
han köra en stund, säger Henrik. Men visst 
är det slitigt det är bra att vi inte gör mer än 
två veckor, mer orkar man nästan inte.   

Strax före elva på lördagskvällen visar 
mätaren i däckshuset att överföringen till 
Stena Sassnitz snart är slutförd. Jimmy 

står i däckshuset och räknar ner i radion 
till Henrik uppe på bryggan. När mätaren 
visar 140 kubikmeter stängs pumparna av. 
Henrik drar på sig jackan och kliver i 
arbetsskorna för att hjälpa till att få till-
baka slangkopplingen och lägga loss. 
Först efter halv tolv på natten är Fox Sun-
rise åter förtöjd vid kajen i Trelleborg. Nu 
väntar några timmars sömn innan det vid 
åtta på söndagsmorgonen är dags för 
nästa bunkring. 

– Den här traden är ganska lugn, men 
ibland ligger vi i blåsten utanför Skagen 
och har upp till åtta bunkringar per dygn, 
säger Jimmy. Då blir det stressigt. 

Linda Sundgren 

Funktionellt, lättarbetat och miljö-
vänligt var ledorden när bröderna 
Peterson i Västra Frölunda fick 
chansen att bygga nytt. Idag, elva år 
senare, konstaterar de att satsning-
en även lönat sig ekonomiskt.

När tankrederiet BRP:s vd, Mattias 
Peterson, och hans två bröder för första 
gången fick möjlighet att beställa ett nytt 
fartyg i början av 2000-talet, visste de vad 
de ville ha. Som fjärde generationen 
skeppsredare och med egen sjöerfarenhet 
var de klara över vad som krävs för att 
skapa goda arbetsförhållanden.

Helsvenk besättning
– Vi vill att det ska vara funktionellt så att folk 
kan koncentrera sig på rätt saker, alltså 

lasta och lossa, säger Mattias. Så mycket 
annat ska de inte behöva bekymra om. 

Första fartyget, Fox Sunrise, levererad-
es 2005 och tre år senare kom systerbåten 

Fox Luna. Genom att på olika sätt under-
lätta för besättningarna (se artikel på sidan 
1) är det möjligt att hålla ner antalet 

anställda. Det har i sin tur lett till att de 
kunnat behålla både den inhemska flagg-
en och helsvensk besättning.  
– Normalt är det tio man på ett fartyg av den 
här storleken, men tack vare de system vi 
har klarar vi oss med sju och hinner ändå 
med mer. Vi kommer att fortsätta med 
helsvensk besättning så länge det bara 
går, säger Mattias. 

Fördyring inget hinder
Att alla de speciallösningar BRP valde på 
sina fartyg innebar en fördyring jämfört 
med konventionella byggen, sticker 
Mattias inte under stol med. Men pengarna 
var inget större hinder för att göra det de 
ville.

Fortsättning sida 5.

Lönsamt bygga arbetsmiljövänligt 

”Vi vill att det ska 
vara funktionellt så 

att folk kan 
koncentrera sig på 

rätt saker”

Andre styrman Johannes Lantz. Befälhavare Emil Wijk med matros Jimmy Åfeldt på bryggan efter avgång från Göteborg.
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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.

En fråga som varit på tapeten i många år 
är den tilltagande stressen bland intenden-
turpersonalen. Tempot ökar och sjuk-
skrivningarna likaså. Samtidigt har vi ett 
växande problem med Försäkringskassan 
som slutar att betala ut sjukpenning till 
dom sjuka med hänvisning till att dom kan 
ta arbete någon annanstans. Var dessa 
jobb skulle finnas berättar dom dock inte. 
Den här utvecklingen slår hårt mot enskil-
da anställda och oroar naturligtvis både 
arbetsgivare och fackföreningar. 
I ett pågående forskningsprojekt försöker 
man få fram mer kunskap om hur situation-
en verkligen ser ut och komma med för-
slag på vilka åtgärder som bör vidtas. 

Projektet heter Intendenturpersonalens 
arbetsmiljö och finansieras av Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus. Man är nu inne i 
slutfasen där projektledarna bjudit in till 
en workshop. Syftet är att ge dom som till 
vardags arbetar med dessa frågor möjlig-
het att aktivt bidra till projektet och föreslå 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för 
de som arbetar ombord. Projektet är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och 
Försäkringskassan under ledning av tre 
mycket erfarna och kunniga personer. 
Forskare Cecilia Österman arbetar på 
Svenska miljöinstitutet, IVL. Hon har lång 
erfarenhet av sjöfarten, både som sjöbefäl 
och som lärare och forskare på Sjöfarts-

högskolan i Kalmar. Carl Hult är docent 
på Sjöfartshögskolan i Kalmar och har 
under många år ägnat sig åt sjöfartsforsk-
ning. Mats Lindblad är tidigare chef på 
Försäkringskassans sjöfartskontor och 
arbetar nu som sektionschef på Arbetsför-
medlingen. Är det några som har den 
kompetens och kunskapen som krävs för 
att hjälpa till att reda ut den besvärliga 
situation vi befinner oss i så är det just 
denna trio. Och det är därför jag tillåter 
mig att fortsätta vara optimist, trots de 
stora utmaningar vi nu står inför. 

Karl-Arne Johansson

Intendenturpersonalens arbetsmiljö

Sverige bästa flaggstat
~ UTBLICK ~

”Även om folk är självgående är det som befäl viktigt att följa upp och 
uppmuntra. Då blir arbetet roligare och stämningen bättre.”

Emil Wijk befälhavare på M/T Fox Sunrise 

Fartyg under svensk flagg är bäst på att 
leva upp till internationella regler om sjö-
säkerhet och sjöfartsskydd. Det enligt 
organisationen Paris MOU som varje år 
sammanställer resultat av hamnstats-   
kontroller runt om i Europa och publicerar 
i tre listor: vit, grå och svart. Flaggens 
placering beror på antalet uppdagade brist-
er och kvarhållna fartyg i samband med 
kontroller. Totalt omfattas 73 nationer. 

– Det här är ett kvitto på att vårt sätt att 
arbeta med sjösäkerhet fungerar. Men det 
viktigaste är inte att vi är världsbäst på årets 
listor utan att vi under ett stort antal år har 
medelplacering tre. Det undrar jag om någon 
annan nation kan slå, säger Tryggve Ahlman 
på föreningen Svensk Sjöfart och fortsätter. 

– Vi pratar mycket om säkerhetskultur 
och nu verkar det som att vi också lyckats 
omsätta det i praktiken. Men det är sjö-
männen ombord som utför det dagliga 
säkerhetsarbetet och de ska verkligen ta 
åt sig av detta. 

På den vita listan efterföljs Sverige av Stor-
britannien, Frankrike, Danmark och 
Norge. Portugal och Spanien klättrar upp 
på den vita listan medan Indien och 
Schweiz flyttats ner till den grå. I botten på 
svarta listan återfinns Tanzania, Molda-
vien, Togo, Komorerna och Cooköarna. I 
augusti nekades två lastfartyg tillträde till 
Paris MOU:s hamnar på grund av hög 
säkerhetsrisk. Det ena var Togoflaggade 
M/V Porhov som fastnade i en kontroll i 
brittiska Gibraltar. Det andra M/V Jigawa 
som stoppades i samband med ett hamn-
anlöp Genua, Italien. Jigawa går under 
Moldavisk flagg. 

Linda Sundgren 
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Fortsättning från sida 3.

– Ekonomin går alltid att räkna in och   ser 
man till fartygets hela livslängd tror jag 
inte att vi är dyrare än konventionella far-
tyg.                        

Sedan underlättade det förstås att Stena 
trodde på oss och tecknade en femårig 
charter med första fartyget. 

Något som däremot utgjorde ett 
problem var att hitta ett varv som kunde 
leverera det de efterfrågade. Slutligen gick 
ordern till ett varv i norska Vestnes. 

– Norrmännen var inte alls så dyra som 
vi hade trott och de visste precis hur man 
byggde dieselelektriskt. De hade mängd-
er med underleverantörer och det bara 
kokade av kunskap, säger Mattias. 

Regelverk, myndigheter och banker har 
också varit ett bekymmer. 

Föråldrat regelverk 
– Många bestämmelser är från 60- och 
70-talen. De ger inte utrymme för nytän-
kande och moderna tekniska lösningar 
och det här är något som fortsätter att 
förfölja oss, säger Mattias.  

Som exempel berättar han 
om en fråga som nyligen dök 
upp i samband med att ett av 
rederiets fartyg skulle börja 
gå en ny trad längs norska 
kusten. Transportstyrelsen 
begärde att separatorrening 
installerades för att mängd-
en olja i länsvattnet skulle 
gå ner till 15 ppm olja per 
kubikmeter vatten, vilket är 
gränsvärdet för länsvatten 
som pumpas över bord. Att 
BRP:s fartyg har helt slutna 
system där allt oljeblandat 
vatten pumpas iland, togs 
ingen hänsyn till. 

– Vi vill inte släppa ut 
någon olja i havet, ändå vill 
de att vi ska installera en 
separator, säger Mattias. 

På frågan om de funderar 
på att åter bygga nytt svarar Mattias varje 

dag. Vilka ombordlösningar de då skulle 
vilja förverkliga beror på fartygets upp-
drag och trad, säger han. 

– Att bygga sådant som ska fungera 

halvbra till det mesta ger inget mervärde 
för varken fartygsägare, de som jobbar 
ombord eller lastägarna. 

Linda Sundgren 

Vd Rederi BRP, Mattias Peterson.

På flera av Laurin Maritimes fartyg 
används Sans arbetsmiljöblock 
flitigt. Nu får ännu fler av rederiets 
ombordanställda tillgång till blocket 
i ett försök att ytterligare öka 
rapporteringen, främst av nästan-
olyckor och förbättringsförslag.   

Hos San kan rederier kostnadsfritt beställa 
arbetsmiljöblock för rapportering av för-
bättringsförslag, incidenter och olyckor. 
Avsikten med blocket är att underlätta 
informationsflödet mellan fartyg och land-
organisation; formatet är behändigt och 
ryms ledigt i en vanlig ficka och texten 
står på både svenska och engelska. Ett av 
de rederier som använder arbetsmiljö-
blocket är Göteborgsbaserade Laurin 
Maritime. 

– Att besättningarna rapporterar nästan-
olyckor och avvikelser till oss är a och o i 
säkerhetsarbetet, säger Carl-Johan Eriks-
son på rederiets kvalitetsavdelning. Det är 
en förutsättning för att kunna förebygga 
olyckor och där har vi stor användning av 
arbetsmiljöblocket. 

Men det är mycket som inte kommer till 
rederiets kännedom, säger Carl-Johan 
som själv nyligen gick iland efter åtta år 
som styrman. 

– Svårast i informationsflödet är nog att 

få folk att rapportera nästanolyckor, alltså 
händelser där det gick bra men som skulle 
kunnat utvecklas till något annat. 

I slutet av sommaren beslutade rederiet 
att försöka öka avvikelserapporteringen 
ytterligare genom att förse samtliga 
anställda ombord på Amorina, med varsitt 
block. 

– Amorina befinner sig just nu i Syd-
atlanten och det kommer ta lite tid innan 

försändelsen når fram och de kan börja 
använda blocken, men om några månader 
hoppas vi kunna se resultat, säger han. 

Vill du också ha arbetsmiljöblocket? I så 

fall kan du göra en beställning på: info@

san-nytt.se

Linda Sundgren

Laurin Maritime satsar på San-blocket 



6 SAN-NYTT 3/16

Cooperation is 
smooth on Fox 
Sunrise
The ship is designed around those who 
work on board, and the general attitude is 
that everyone helps out. This creates a 
good work environment on BRP Shipping’s 
bunker ship, Fox Sunrise, even though 
there is a two-watch system and stress 
levels are high at times. 

Several of the crew on board the Fox 
Sunrise say that this is one of the best 
ships they have worked on. One of them is 
Jonas Kristensson, in his tenth year as an 
able seaman, of which the last three have 
been with BRP shipping. 

”There is no hierarchy on this ship. Of 
course we know each other’s 
responsibilities and we respect each 
other’s professional roles, but even the 
chief mate gets out and does painting just 
like everyone else,” he says.  

The ship’s hull is galvanized, which 
means very little rust-chipping work. There 
is virtually no external pipework on the 
weather deck, most of it being concealed in 
the double deck. All ropes are on winches, 
and on the starboard side of the weather 
deck there is a thick rubber mat to reduce 
the risk of damage and wear. The ship is 
propelled by five diesel-electric motors 
with a total power of 1500 kilowatts. The 
engine room is bright, with a high ceiling. 
The air feels exceptionally fresh and the 
noise level is relatively low. The chief 
engineer officer, Axel Magnusson, points 
at the white cowlings and grey metal 
covers that enclose the machinery. 

”They keep in a lot of the dirt and 
particles that normally get into the air in an 
engine room,” he says in a loud voice to be 

heard through the earplugs. ”Admittedly 
they are a bit awkward when you’re doing 
maintenance, but I prefer having them 
anyhow.” 

Even though the general atmosphere is 
good and the ship is well adapted for the 
work to be carried out, the work load is still 
high. The mate and able body seamen 
have six on six off watches (work six hours 
and rest six hours) and in bad weather or 
with frequent bunkering, the work is 
heavy. 

”If things get really bad and you are 
worn out, you can tell Emil and he will run 
the ship for a while,” says chief mate 
Henrik Benderius. ”But it is certainly hard 
work. It’s a good thing we have two-week 
turnarounds, because it would be difficult 
to do much more.”   

Sweden best 
flag state
According to the Paris MOU, ships sailing 
under the Swedish flag are best at 
complying with international rules on 
maritime safety and security. This 
organisation summarises the results of 
port state controls around Europe each 
year and publishes white, grey and black 
lists. The rank order of flags depends on 
the number of shortcomings noted and 
ships detained during checks. Sweden is 
followed on the white list by Great Britain, 
France, Denmark and Norway in that 
order. Portugal and Spain are climbing up 
the white list, while India and Switzerland 
have moved down onto the grey list. At the 
bottom of the black list are Tanzania, 
Moldova, Togo, the Comoros and the Cook 
Islands. There are a total of 73 states on the 
Paris MOU lists. 

Work environment 
friendly ships 
profitable 
When they had the opportunity of building 
a ship from scratch, the key words for the 
Peterson brothers in Västra Frölunda were 
functional, easy to work aboard and 
environmentally friendly. Today, eleven 
years later, they say that the decision was 
financially worthwhile.

When BRP Shipping’s CEO, Mattias 
Peterson and his two brothers had their 
first chance of ordering a new ship in the 
2000’s, they knew what they wanted. As 

fourth-generation shipowners with their 
own experience at sea, they had a clear 
idea about what was needed to create good 
working conditions.

”We wanted it to be functional so that 
people could concentrate on the right 
things - loading and unloading,” says 
Mattias. ”They should not have to worry 
about too much else.” 

Mattias Peterson is honest about the 
extra costs of all the special solutions BRP 
chose for their ships, compared with 
conventional designs. The money, though, 
was not the major obstacle in doing what 
they wanted. It was more the regulations 
that caused a number of problems. 

”Many of the regulations are from the 
1960s and 1970s. They don’t allow for 
innovation or modern technical solutions, 
and this is an area that continues to make 
things difficult for us,” says Mattias.  

More 
notebooks on 
Laurin Vessels 
Several of the Laurin Maritime ships use 
the SAN work environment notebooks. 
Even more of the company’s employees on 
board have been given the notebooks in an 
effort to increase reports of near-accidents 
and improvement suggestions.   

Shipping companies can order free work 
environment notebooks from SAN for 
reporting improvement suggestions, 
incidents and accidents. The idea of the 
notebook is to ease the flow of information 
between ships and offices ashore. They are 
a handy size that fits into a normal pocket, 
and the printed text is in both Swedish and 
English. One of the companies that uses 
the work environment notebooks is Laurin 
Maritime, based in Gothenburg. At the end 
of the summer the shipping company 
decided to try to improve the reporting of 
incidents by providing all employees on 
one of the company’s ships, the Amorina, 
with a notebook each. 

Do you also want a work environment 
notebook? Place an order with: info@san-
nytt.se

~ ENGLISH SUMMARY ~
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Catarina Persson trivs i rollen som 
huvudskyddsombud, men klimatet 
ombord har hårdnat och uppdraget 
blivit allt tyngre att hantera. Nu 
hoppas hon på bättring med en 
nybildad arbetsgrupp.  

Catarina Persson, som arbetar i intenden-
turen på Birka, säger att hon alltid varit 
rättvisemärkt. Redan som barn leddes hon 
av en inre önskan om att saker och ting 
skulle gå rätt till och att alla runtomkring 
henne skulle må bra. Den drivkraften 
gjorde också att hon antog rollen som 
skyddsombud för tre år sedan.

– Man kan vara med och påverka och vi 
har fått igenom flera förbättringar, som 
halkfria golv i serveringsgångar och ett 
ökat samarbete kring långtidssjukskrivna, 
säger hon när vi ses ombord under ett 
hamnuppehåll i Stockholm. 

De senaste åren har klimatet på fartyget 
hårdnat, berättar Catarina som började 
arbeta ombord 2011.  Problemen startade 
i och med att stor omorganisering första 
januari 2015 då gamla arbetslag splittrad-
es, arbetspassen blev längre och avlös-
ningsdagarna ändrades. Sedan dess har 
det bara blivit sämre. 

– Många mår dåligt och kommer till mig 
och vill prata. De sliter ut sig och det är 
inte alla som känner sig bekväma med de 

nya gruppindelningarna. 
Missnöjet visar sig även i sjukstatistiken. 
– I augusti hade vi alarmerande höga 

sjukskrivningstal, säger Catarina. Främst 
handlar det om problem i rörelseorgan 
och psykosociala diagnoser. Det här är en 
ohälsosam arbetsplats just nu. 

Sjukskrivningarna leder också till ett 
stort behov av vikarier.

– Det är bra med nytt folk men när det 
kommer väldigt många nya ökar belast-
ningen på den ordinarie personalen. Vi är 
redan underbemannade vilket gör att vi 
måste vara supereffektiva i intendenturen, 
men det kan man 
inte begära att den 
som är ny ska vara.  

Eftersom det vark-
en gjordes någon 
konsekvensanalys 
eller riskbedöm-
ning inför omorga-
niseringen, lämna-
de skyddsombuden 
in en anmälan om 
brister i arbetsmiljön (en så kallad 66a) till 
Transportstyrelsen. Myndigheten gav 
ombuden rätt. Det gjorde även förvaltnings-
rätten efter att rederiet överklagat beslut-
et. Ändå har det inte hänt någonting, säger 
Catarina. 

– Men det måste bli en förändring. För-
utom personligt lidandet kostar det rede-

riet en väldig massa pengar med alla sjuk-
skrivingar och när personalen mår dåligt 
kommer det i slutändan att gå ut över servic-
en ombord. 

Kartläggning av ergonomin 
Omfattande problem till trots, tror Catharina 
Persson att det går att vända runt skutan. 
Ett första steg togs i början av sommaren 
då två ergonomer var ombord och kart-
lade sådant som tunga lyft, vridningar och 
arbetshöjder. Deras rapport ska nu tas 
omhand av rederiet tillsammans med 
ergonomteamet och skyddsombuden. 

Man har även till-
satt en arbets-
grupp ombord 
som ska verka 
under namnet 
Den goda arbets-

platsen. Den 
består av samtli-
ga avdelnings-
chefer med res-
pektive skydds-

ombud samt fartygets sjuksköterskor och 
förtroendevalda. 

– Vi måste börja tänka i ett vi-perspektiv 
där besättningen och rederiet arbetar med 
varandra, inte mot, säger Catharina. Alla vi 
som jobbar här ombord vill ju göra ett bra 
arbete och att det ska gå bra för rederiet. 

Linda Sundgren

”Vi måste börja tänka 
i ett vi-perspektiv där 

besättningen och 
rederiet arbetar med 

varandra”

Huvudskyddsombud Catarina Persson  

Med rättvisan som drivkraft   

Catarina Persson är optimist trots höga sjuktal och omfattande problem.

Catarina Persson

Ålder: 53 

Familj: Utflugen son, 23 år. 

Bor: I Värmland. 

Aktuell: Huvudskyddsombud med 

stort engagemang i medarbetarn-

as välmående och hälsa och en 

drivkraft för att lösa problemen 

ombord på Birka. 

Bakgrund: Ekonomiutbildning 

vid Karlstad universitet. Hotell 

och restaurang iland. Service och 

administration hos TV 4. Drivit 

eget radioproduktionsbolag. Inten-

denturen hos Birka sedan 2011. 

Arbetsmiljötips: Reflektera över 

hur du använder dina ord. Prata 

med, inte om, varandra. Vi är var-

andras psykosociala arbetsmiljö. 
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MLC-kampanj 2016

Paris MOU genomför en tre månader 
lång inspektionskampanj för att 
undersöka efterlevnaden av ILO:s 
arbetsmiljökonvention som trädde ikraft 
2013. Kampanjen startade första 
september och ska pågå under tre 
månader. Genom särskilt framtagna 
frågeformulär ska allt från löner till kost 
och hytter undersökas. 

(Paris MOU)

Inga skadade vid 
fartygsbrand
Första september utbröt en brand 
ombord på Stena Spirit mellan Karls-
krona och polska Gdynia. Det var en 
lastbil på bildäck som fattade eld en 
halvtimme innan färjan anlände till 
Polen. Passagerarna samlades på däck 
medan besättningen släckte branden. 
Ingen person kom till skada. Vad som 
orsakade branden är ännu oklart. 

(Sjöfartstidningen)

Beröm minskar 
sjukskrivningar  
Chefer som visar uppskattning är ett 
billigt men effektivt bidrag till att mot-
verka långtidssjukskrivningar. Beröm 
har särskilt tydlig effekt på medarbetare 
som lider av sömnsvårigheter. Det visar 
en ny dansk studie vid NFA (Nationella 
centret för arbetsmiljöforskning) som 
omfattade drygt 10 000 slumpvis utvalda 
personer.   

(Arbetsliv)

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt 

organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 

Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, SAN, bildades 1956 och är ett 

samarbetsorgan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. SAN 

verkar för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten inom svensk 

 sjöfart och fungerar som en knutpunkt för arbetsmiljöarbete inom 

branschen. Nämnden ger finansiellt stöd till olika projekt, anordnar 

konferenser, delar ut arbetsmiljöpris och mycket mer. 

På www.san-nytt.se får du veta mer om oss.

Få som sysslar med arbetsmiljö lär ha undgått att den nya 
föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) trädde i kraft i våras. Men vad innebär den 
egentligen och hur gör man för att införliva de nya 
bestämmelserna ombord? De här frågorna och många andra 
ska vi ge svar på under höstens San-konferens. Självklart 
kommer vi också att uppmärksamma Sans 60-årsfirande med 
en historisk tillbakablick på åren som varit. Vi avslutar dagen 
med en gemensam buffé. 

Konferensen hålls torsdagen den 27 oktober i ”Läppstiftet” i 
Göteborg. Anmäl dig senast den 20 oktober. Inbjudan, program 
och anmälningsblankett hittar du på Sans hemsida www.san-nytt.se. 
Deltagandet är kostnadsfritt. För mer information, kontakta Eva 
Ohlsson på Sjöfartens Arbetsgivareförbund, tfn 031-629540 eller 
eva.ohlsson@transportforetagen.se. 

Varmt välkommen!

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
– en utmaning för sjöfarten

Dags att premiera årets bästa 
arbetsmiljöinsats!
I höst delar vi åter ut San-priset för särskild berömvärda 
arbetsmiljöinsatser ombord. Mottagaren kan vara en grupp 
av människor eller någon enskild, besättningsmedlemmar 
eller landanställda. 

Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa personer. 

Utmärkelsen 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@transportforetagen.se eller Sjöfartens Arbetsmiljö-

nämnd, Box 404, 401 26 Göteborg. 

SAN PRISET 

2016


