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Hälsosam arbetsbelastning, positiva 
ledare och digital stress var något 
av det som avhandlades på årets 
SAN-konferens. Även SAN:s 60-års-
jubileem uppmärksammades med 
en historisk tillbakablick. 

Att årets konferenstema, organisatorisk 
och social arbetsmiljö – en utmaning för sjö-
farten var högaktuellt med anledning av 
den nya föreskriften på området märktes. 
Med hela 130 deltagare var lokalen i ”Läpp- 
stiftet” fullsatt. Dagens första talare var  
Pernilla Wallin från Transportstyrelsen. 
Hon berättade hur den nya föreskriften 
tydliggör arbetsgivarens ansvar för besätt-
ningens välmående och arbetssituation, 
men att den enskilde arbetstagaren också 
måste våga säga ifrån när det blir för myck-
et. Anders Reuter från Transportföretagen 
berättade om de juridiska konsekvenser 
som kan följa av att man bryter mot den 
nya föreskriften medan Britta Patriksson 
på Patriksson HR gav exempel på hur före-
skriften kan införas i det dagliga arbetet.

Stressande IT-lösningar
 – Vi har redan mycket av det här på  

plats genom det systematiska arbetsmiljö- 
arbetet och ISM-koden. Man behöver inte 
införa ett nytt system för att hantera de här 
frågorna, sa hon. 
Om den stress som krångliga lönesystem 
och andra webbaserade program kan med-
föra, talade Jonas Söderström från Inuse 
Experience. Han hänvisade till en under-
sökning där uniformerad personal (brand-
män, poliser och militärer) fick svara  
på frågan om vad i deras arbetssituation  
de upplevde som mest stressande. Svaret 

var varken de risker eller farliga situa- 
tioner de ibland ställs inför utan omständ-
liga IT-system. 

– Den tid när IT-lösningar gjorde det 
enklare för oss är förbi, sa Jonas Söder-
ström. 
Per Barkman från Crewcomp bjöd på 
smakprov från den utbildning i lika- 
behandling som han tagit fram med ekono-
miskt stöd av Sjömanshusstiftelsen. Ut-
bildningen är webbaserad, ska finnas på 
både svenska och engelska och tar  
ungefär en halvtimme att genomföra. Den 
är kostnadsfri och kommer att finnas till-
gänglig någon gång i november månad. 
Jörgen Zachau och Alexander Hurtig  
från Statens Haverikommission (SHK)  
redogjorde för hur SHK bedriver sina  
utredningar och exemplifierade med  
en olycka från 2015 då ett kranhaveri  
ombord på Oslo Wave var nära att all- 
varligt skada en besättningsman. Efter  

en sista fikapaus hölls en paneldiskussion 
under ledning av arbetsmiljöforskaren och 
San-ledamoten Cecilia Österman. Såväl 
fackliga representanter som arbetsgivare 
och Transportstyrelsen var på plats och 
svarade på frågor om vad de tyckte om den 
nya föreskriften, ansvarsfördelning och 
vikten av att jobba med psykosociala  
frågor. Därefter var det författaren och 
journalisten Torbjörn Dalnäs tur att äntra 
scenen för att berätta om SAN:s 60-åriga 
historia och den roll SAN har spelat för  
utvecklingen av arbetsmiljön ombord  
på svenska fartyg. Dagen avslutades med 
en framtidsspaning signerad Peter Jodin, 
Wallenius Marine. Han såg framför sig  
hur vi kommer allt närmare det förar- 
lösa fartyget, men konstaterade samtidigt 
att det krävs stora förändringar innan  
det kan realiseras på ett säkert och  
betryggande sätt.

Linda Sundgren 

Rekordstort deltagande på årets konferens

Vi gör som chefen gör, inte vad hen säger. Det var budskapet i Charlotte Råwalls klappövning.
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Torbjörn Dalnäs, journalist och författare 

”SAN har engagerat sig i brandskydd, 
förekomst av asbest, luften i fartygens 
inredning, cancerogena ämnen i 
maskinrumsmiljöerna och maskin-
befälens erfarenheter av det vaktfria 
maskinrummet, E0.”

Pernilla Wallin, Transportstyrelsen 

”Utbilda chefer och arbetsledare, gärna 
tillsammans med skyddsombuden,  
för att skapa en gemensam bild i de 
här frågorna.”

Britta Patriksson, Patriksson HR 

”Anpassa kraven på personalen till de 
resurser som finns till förfogande och 
arbeta förebyggande.”

Paneldebatt med bland andra Lennart 

Jonsson, Sjöbefälsföreningen

”Mycket av de psykosociala problemen 
ombord tror jag bottnar i ensamheten 
under frivakterna. Idag sitter man ofta 
själv i hytten när man är ledig.” 

Den som inte lever upp till den nya 
föreskriften riskerar att drabbas av 
dryga viten, men vilka krav som 
måste uppfyllas är oklart. Det säger 
Anders Reuter, jurist på Transport-
företagen.

Föreskriften om organisatorisk och  
social arbetsmiljö har en tydlig ambition 
att minska stress och alltför hög arbets-
belastning. Den arbetsgivare som utsätter 
personalen för en socialt osund miljö  
riskerar att drabbas av sanktioner. Pro-
blemet är, enligt Anders Reuter, att det 
är svårt att bedöma den sociala arbets-
miljön. 

– Om vitesförelägganden ska utfärdas 
måste det tydligt framgå vilka krav som 
ställs och vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att de ska anses uppfyllda. I 
grund och botten handlar det om rätts-
säkerhet, säger han. 

– När det gäller fysisk arbetsmiljö är 
det ganska enkelt att genom mätningar 
kontrollera exempelvis bullernivå eller 
förekomst av skadliga ämnen. För den 
sociala miljön finns det inget motsvaran-
de vilket gör det svårt att förhålla sig till 
den nya föreskriften, säger han. 

Den som bedöms att inte leva upp till 
bestämmelserna riskerar att drabbas av 
dryga viten. Ansvarig för tillsynen till 
sjöss är Transportstyrelsen och det är 
deras inspektörer som avgör vad som 
ska anses vara en tillräckligt god social 
arbetsmiljö eller inte. 

– Vitesbeloppen kan variera med allti-
från exempelvis 30 000 kronor till flera 
miljoner. Hur stora belopp det blir beror 
på bristernas omfattning och om de upp-
repas, säger Anders Reuter. 

Samtidigt, säger han, ligger det i varje 
arbetsgivares intresse att skapa ett bra 
arbetsklimat. Det kan både minska  
personalomsättningen och öka effektiv-
iteten.

– Att jobba med de här frågorna är en 

del i att vara en attraktiv arbetsgivare, 
säger han. 

Den nya förskriften är en konsekvens 
av de stigande sjuktalen till följd av social 
ohälsa. Anders Reuter tror dock att andra 
åtgärder än nya regler behövs för att 
vända den negativa trenden. 

– Ska det bli en verklig skillnad tror 
jag att vi måste börja prata om människors 
privatliv också. Människan är en helhet 
och det som händer på hemmaplan på-
verkar även arbetssituationen.  

Linda Sundgren 

Dyrt att inte följa lagen

”Att vara med i  
de här frågorna  

är en del i att  
vara en attraktiv 

arbetsgivare”
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”Målen är nyckeln till framgång”
Charlotte Råwall talade om vikten av gott ledarskap. 

För att lyckas med den nya före-
skriften behövs tydliga mål och 
konkreta handlingsplaner. Det me-
nar Charlotte Råwall, organisations-
psykolog vid PBM.

Föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö är framför allt en samman-
slagning av redan befintliga föreskrifter. 
En nyhet är dock kravet att upprätta mål 
för den sociala och organisatoriska arbets-
miljön och enligt Charlotte Råwall är just 
målen en av de allra viktigaste ingredien-
serna i föreskriften. 

– Framför allt skapar de ett brett engage-
mang. Det står att de ska tas fram till- 
sammans med medarbetarna och att alla 
anställda ska känna till dem. På det sättet 
skapas legitimitet och man blir mer benä-
gen att ta ansvar för den sociala miljön. 
Arbetsmiljöverket rekommenderar arbets- 
givaren att ta fram en strategi för hur  
målen ska uppnås. Charlotte Råwall går 
steget längre och menar att en strategi är 
en förutsättning för att omsätta målen i 
praktiken. 

– Vanligaste fallgropen är att man sätter 
upp oprecisa och icke mätbara mål, som 
att ”Vi ska minska stressen” eller ”Vi ska 

skapa en hållbar arbetsbelastning”. Här 
måste man bli konkret och tala om vad 
som behöver göras för att nå dit. 
Som exempel på hur en strategi kan utfor-
mas lyfter Arbets-
miljöverket fram 
ett fiktivt fall med 
en ostfabrik. På 
ostfabriken enas 
man om målet att 
ha de nöjdaste 
medarbetarna i 
branschen. Målen 
konkretiseras i en 
handlingsplan där 
första åtgärden är att alla beslut som tas i 
ledningsgruppen ska anslås på anslags-
tavlor två veckor i förväg. Därmed bjuds 
personalen in att tycka till. En annan åt-
gärd är att köpa in ett ledningsprogram för 
att företagets chefer skulle få de verktyg 
som krävs för att stötta personalen.   

– Med den här typen av konkreta åtgärd-
er blir det också mycket enklare att följa 
upp målen, vilket man som arbetsgivare är 
skyldig att göra. En bra metod är att skapa 
en mindre grupp som driver arbetet framåt 
och att låta målen vara en återkommande 
punkt på arbetsplatsträffar. Föreskriften 

kräver att man arbetar systematiskt med 
den sociala hälsan på samma sätt som med 
den fysiska arbetsmiljön, säger Charlotte 
Råwall. 

En annan form av uppfölj-
ning är medarbetarunder-
sökningar där arbetsgiva- 
ren via anonyma enkäter 
ställer frågor kring arbets-
förhållanden och trivsel. 
Men Charlotte Råwall  
poängterar att kraven på 
systematik och uppföljning 
inte uppfylls enbart genom 
enkäter. 

– Medarbetarundersökningar är bra 
men bara en av flera åtgärder. De genom-
förs kanske vartannat eller möjligen varje 
år och uppföljningar behöver göras betyd-
ligt oftare än så. 
Den som låter göra medarbetarunder- 
sökningar är också skyldig att följa upp  
resultaten.  
– Om det kommer fram kritik och missför-
hållanden är man som arbetsgivare enligt 
lag skyldig att agera och försöka åtgärda 
problemen, precis som man när brister 
upptäcks, säger Charlotte Råwall.

”Vanligaste  
fallgropen är att  
man sätter upp  

oprecisa och icke 
mätbara mål”
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~ SAN HAR ORDET ~

Sjöfarten är världens kanske mest global-
iserade bransch, det ligger liksom i sakens 
natur och har så varit sedan vi började 
frakta gods och människor. Men med tid-
en har inte bara fartyg och teknik utveck-
lats, det har även skett stora organisa- 
toriska förändringar inom sjöfartsnäring-
en, på land såväl som till sjöss. På den  
internationella marknadsplatsen köps och 
säljs inte bara laster och sjötransporter,  
utan även bemanning, teknisk och juri-
disk expertis, IT-lösningar och mycket  
annat från andra specialiserade företag. 
Utvecklingen har möjliggjort en ratio- 
nalisering av verksamheten som i sig inte 
torde vara något problem. Utmaningen 
kommer när nätverken blir så komplexa 
och svåröverskådliga att det påverkar det 
dagliga beslutsfattandet i driften. 

För några år sedan roade jag mig med 
att på en världskarta markera alla aktörer 
som på något sätt var inblandade i driften 
av oljetankern Prestige när hon sjönk  
utanför Galicien 2002. Det blev en mycket 
tankeväckande illustration. Förhoppnings- 
vis drabbas vi aldrig av den där olyckan 
som tvingar oss till frågor om ansvar, 
skuld och ersättningskrav. Men det kan 
ändå finnas ett behov av att bena ut vem 

som egentligen gör vad i det komplexa nät-
verket vi verkar i, hantera konsekvenser 
av otydliga och ibland motstridiga regel-
verk och se till att ekonomi- och besluts-
mandat är tydliga för alla inblandade.  
En vän som fortfarande jobbar till sjöss 
skämtar uppgivet att det för närvarande  
är fyra olika bolag som kräver att han ska 
ha just deras overall på sig – samtidigt.  
Jag fnissar först lite men börjar sen tänka 
på vad forskningen visar om orsaker  
till ohälsosam arbetsbelastning, stress,  
mobbing och arbetsplatskonflikter. 
Alla bottnar de i organisatoriska förhållan-
den. Otydliga förväntningar, roller och 
ansvarsförhållanden utgör inte bara en 
stor risk för den organisatoriska och so-
ciala arbetsmiljön. Det stjäl också energi 
och fokus från arbetsgruppen och kan 
leda till felprioriteringar, ett sämre resul-
tat och ökad risk för olyckor. Som regel-
verket för svenska fartygs arbetsmiljö ser 
ut idag har vi en inbyggd spänning där 
regler först börjar gälla för landorganisa-
tionens personal innan de formellt sätts 
ikraft av Transportstyrelsen för sjö- 
personal – ibland flera år senare. Redan 
där börjar förvirringen. Lägg sedan till att 
besättningen på en och samma båt kan 

vara anställd på olika avtal. Sedan zoomar 
vi ut i världen och ser att olika myndig- 
heter och aktörer har skilda förväntningar 
för sina respektive delområden och ställer 
olika krav som kan variera över världen. 
Ibland finns inte ens reglerna fritt till-
gängliga på ett språk vi förstår. Då blir  
det extra lurigt att följa dem. Som i ett  
kalejdoskop där bitarna hela tiden byter 
plats blir det svårt att få grepp om hel- 
heten. Vem är egentligen ansvarig för vad 
och hur ska det följas upp? Som Nalle Puh  
säger i sin jakt på Heffaklumpen: det  
bästa är att veta vad man letar efter innan 
man börjar leta efter det. Men det blir  
förstås extra svårt när en inte ens vet  
vilken overall Heffaklumpen har på sig.

Cecilia Österman

Heffaklumpsjakt i nätverksdjungeln 

”Att ha en närmaste chef som försöker åtgärda problem är en viktig hälsofaktor.” 
Carl Hult, sjöfartsforskare vid Linnéuniversitetet om resultaten från en work shop om intendenturpersonalens hälsa. 

 

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

ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv ut-

bildning. Den vänder sig i första hand till dig 

som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, 
men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete 

på fartyg kan med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på 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.

Vid årsskiftet kommer en nya apparat  
för mätning av vibrationer, en så kallad 
smartvib, ut på marknaden. Stor som en 
tändsticksask läser den med hjälp av en 
sensor av alla former av vibrationer, såväl 
från handhållna verktyg som helkropps-
vibrationer. Signalerna skickas sedan  
vidare till en app i mobiltelefonen där  

resultatet redovisas och kan jämföras 
med Arbetsmiljöverkets ingångs- och 
gränsvärden. Smartvib kommer att kosta 
cirka 2 000 kronor. För mer information 
kontakta Peter Jonsson på CVK-Vibration  
& Noice, på: 0920-560 000 eller peter.
jonsson@cvk.se.

Enkel vibrationsmätning



SAN-NYTT 4/16 5

Transportstyrelsen sprider regel-
bundet information om angelägna 
händelser i branschen. Den här  
sidan innehåller ett sammandrag  
av det senaste utskicket. Texterna  
kan läsas i sin helhet på www.trans-
portstyrelsen.se Nedanstående text 
finns även översatt till engelska på 
www.san-nytt.se.

Klämskador på 
händer och armar
En vanligt återkommande olycka inom sjö-
farten är klämskador på händer och armar 
i samband med lastning, förtöjning, under-
hållsarbete både i maskin och på däck och 
även inom intendenturen. Klämskador 
kan leda till stora konsekvenser för den 
drabbade i form av amputation, minskad 
rörelseförmåga och längre sjukskriv- 
ningstider. Vi har tittat på statistik mellan 
2011 och 2016 och hittat 44 händelser där 
en besättningsmedlem skadat sig så  
allvarligt att sjukskrivning i minst 72  
timmar inträffat.

• 10 fallen med amputation av fingrar  
 eller arm. 

• 13 fall av krosskador och frakturer.  

• 21 fall av öppna sår, svullnader  
 och smärta.

• 17 skador har uppstått i samband med 
  underhållsarbete på däck eller i maskin.

• 4 händelser har skett i dörrar som  
 slagit igen oväntat. 

• 16 händelser har uppstått i samband 
 med lastning, förtöjning eller hantering 
 av fiske- och forskningsredskap.

• 7 händelser har skett i samband med 
 arbete inom intendenturavdelningen. 

Majoriteten, 35 av 44 stycken, av de rappor-
terade olyckorna inträffade på passagerar-, 
roro-, torrlast- samt bulkfartyg. Klämska-
dorna tycks ofta bero på pressade arbets-
förhållanden med tidsbrist i kombination 
med dörrar med alltför hårt justerade  
dörrstängare, eller dörrstoppare som inte  
fungerar eller används korrekt. En hel del 
olyckor skulle kunna undvikas om besätt-
ningen inväntar en hjälpande hand eller 
om man gemensamt pratar igenom hur 
vissa vanliga avvikelser och faror som kan 
uppstå i samband med exempelvis förtöj-
ning eller lasthantering ska undvikas. Det 
är också viktigt att rederiets säkerhets- 
policy är tydlig med att det är säkerheten 
som gäller i första hand.

Information om 
räddningsvästar
Statens haverikommission (SHK) har upp-
märksammat hur flytvästar fungerar i  
olika förhållanden, vikten av underhåll och 
kunskap om för- och nackdelar med olika 
sorters flytvästar. Nedan text är tagen  
direkt från SHK:s slutrapport RS 2016:08 
Öring med pråm- förlisning i Göta älv.  
Texten har kortats något.

2.12.1 Deplacerande flytvästar
En deplacerande flytväst är tillverkad av 
syntetiska material och innehåller fasta  
flytelement. Det finns olika typer av de-
placerande flytvästar, såsom räddnings-
västar, allroundflytvästar och funktions-
flytvästar. De fasta flytelementen består  
av material som är lättare än vatten, van-
ligtvis cellplast såsom polyeten eller PVC. 
Allroundflytvästar är den smidigaste  
västen och kan ofta bäras under arbets-
kläder och har en värmande effekt. Depla-
cerande räddningsvästarna är konstruera-
de för att hjälpa användaren till ryggläge  
i vatten.  Räddningsvästar är därmed lämp-
liga för icke simkunniga och är till hjälp  
för medvetslösa personer. Övriga depla-
cerande flytvästar, såsom allroundvästar 
och funktionsvästar, är avsedda att hålla 
användaren flytande men har inget vänd-
ande moment. Dessa flytvästar kräver  
därför simkunnighet. En deplacerande 
flytväst är i princip underhållsfri och har 
inga temperaturbegränsningar. 

Flytvästar delas in i olika typer beroende 
på användningsområde. De är även klassa-
de enligt olika internationella ISO- 
standarder. De olika klasserna definierar 
bland annat minimikrav för en flytvästs  
nominella lyftkraft uttryckt i Newton (N). 
Dessa klasser är 50 N, 100 N, 150 N och 
275 N och relaterar till en användares 
kroppsvikt som är större än 70 kilo och  
den då tillförda lyftkraften i Newton. En 
allroundflytväst har klassningen 50 N eller 
högre. En räddningsväst har klassningen 
100 N eller högre. En uppblåsbar rädd-
ningsväst har klassningen 150 N eller  
högre.

2.12.1 Deplacerande flytvästar
Numera är det vanligt med uppblåsbara 
räddningsvästar som blåses upp auto-
matik eller manuellt. En del tillverkare 
rekommenderar grenband men de flesta 
uppblåsbara räddningsvästar på marknad-
en är godkända utan grenband. Grenband 
ger oftast ett bättre flytläge, och i krabb 
sjö följer man med bättre i vågorna med 

grenband. En uppblåsbar räddningsväst 
ska inte bäras under arbetskläder. De är 
konstruerade för att hjälpa användaren 
till ryggläge och hålla andningsvägarna 
ovanför vattenytan. Tillverkarna rekom-
menderar årliga kontroller av uppblås-
bara räddningsvästar då vissa delar i  
västarna ska bytas ut med regelbundna 
intervaller och vissa delar efter använd-
ning. Uppblåsbara räddningsvästar finns 
även i version för yrkessjöfart som är  
SOLAS-godkänd. Detta innebär att rädd-
ningsvästen har redundans i kapaciteten 
för uppblåsningen om den ena patronen 
fallerar. Tester som gjorts på att blåsa upp 
räddningsvästar vid låga temperaturer
(minus 20 grader) visar att västarna löser 
ut vid låga temperaturer, men att koldioxid- 
en kan bilda ispluggar som försenar upp-
blåsningen samt att en del av koldioxiden 
går förlorad vid minusgrader och därmed 
kan reducera uppblåsningseffekten. Vissa 
tillverkare anger att vid lägre temperatur 
än plus fem grader kan uppblåsningen av 
räddningsvästen försvagas.

Transportstyrelsen ser gärna att ni som 
använder olika typer av uppblåsbara  
arbetsvästar i ert yrke kontaktar oss om 
ni uppmärksammat brister och problem i 
funktionen på era västar. Det gäller både 
gamla händelser såväl som nya för att 
möjliggöra en övergripande uppfattning 
om vilken typ av problem som uppstår 
och hur ofta det sker.

Exempel på olika typer av flytvästar:

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Funktionsflytväst                                                  

Uppblåsbar  
räddningsväst  

Allroundflytväst                                                  

Räddningsväst                                                  
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Conference on 
well-being of 
crews
SAN’s twelfth work environment confe-
rence, held on 27 October in Gothenburg, 
started on a serious note. The work en-
vironment prize-winner, Håkan André, 
explained that in his work as an ITF in-
spector he came across ship-owners that 
cheated the crews on their salaries and 
used double-entry bookkeeping.  

”I didn’t think that this was still going on 
around Sweden, and certainly not on this 
scale,” he said. (Read more on page 7). 

The first speaker was Pernilla Wallin 
from the Swedish Transport Agency. She 
explained how the new regulations clarify 
the responsibilities of the employer for the 
crews’ work situation. 

”The employers’ responsibility is very 
far-reaching and managers are responsible 
for taking action, even when problems stem 
from the private lives of employees. But in-
dividual workers must also have the coura-
ge to say when things get too much,” she 
said.
Britta Patriksson from Patriksson HR also 
talked about putting your foot down when 
the work load gets too much. She stressed 
the importance of having a continuous dia-
logue between managers and employees. 
The day ended with a look into the future 
by Peter Jodin from Wallenius Marine. He 
talked about coming closer to the days of 
unmanned ships, but pointed out the need 
for major changes before this vision can be 
realised in terms of safety.

Threat of 
sanctions if 
regulations are 
not followed
The regulation on organisational and  
social work environment is clearly aimed 
at reducing stress and excessive work-
loads. Employers who expose staff to a 
socially unsound environment risk both 
sanctions and fines. 

”Fines may vary from SEK 30,000 to se-
veral million. The amount depends on the 
shortcomings involved and whether they 
are repeated,” says Anders Reuter, a lawy-
er at the Swedish Confederation of Trans-
port Enterprises (Transportföretagen). 

Organisational 
psychologist: 
Objectivesare the 
key to success
The regulation on the organisational and 
social work environment is essentially a 
combination of existing regulations. One 
new feature, though, is the requirement to 
establish objectives for the social and  
organisational work environment, and  
according to the organisational psycholo-
gist Charlotte Råwall at PBM, it is precise-
ly the objectives that are one of the most 
important ingredients in the regulation. 

”Above all, objectives create broader in-
volvement. The regulation states that  
objectives must be drawn up together with 
the employees and that all employees must 
be familiar with them. This creates legi-
timacy and people will be more inclined to 
take responsibility for the social environ-
ment. 

The Work Environment Authority re-
commends that employers should develop 
a strategy for how the objectives will be 
achieved. Charlotte Råwall goes one step 
further, believing that a strategy is requir-
ed to put the objectives into practice. 

”The usual mistake is to set up vague 
and non-measurable objectives such as 
”We shall reduce stress” or ”We shall  
create a sustainable workload”. We must 
be more concrete and clearly state what 
needs to be done to achieve these things. 

Continued high 
risk of cancer 
among seafarers
Just over one third of all Swedes will  
suffer from some form of cancer during 
their lifetimes. For men working at sea, 
this risk is about 5% higher. 

”It is mainly lung cancer and mesothelio-
ma that are more common among sea- 
farers, but also leukaemia,” says Karl  
Forsell, a medical doctor who carried  
out the study entitled Work environment 
and lifestyle factors that cause cancer 
among seafarers.  

Lung cancer is mainly associated with 
lifestyle factors such as smoking, but work 
environment factors such as exposure to 
diesel fumes on the car deck and incom-
plete combustion of fuels in engines are 
both suspected of increasing the risk of 
cancer. There is a clear link between  
mesothelioma and exposure to asbestos, 
which primarily affects engine room staff. 
Despite the fact that asbestos has been 
banned on Swedish ships since 1988 and in 
international shipping from 2011, it still  
occurs on board.  Previous research has 
shown that seafarers working on tankers 
run a greater risk of developing leukaemia 
than the population as a whole. The cur-
rent investigation confirms this. The cause 
is believed to be benzene, a chemical found 
in many refined oil and chemical products. 
Among women who work at sea, the risk of 
developing cancer is actually less than for 
the same age groups ashore. Of a total of 
75,745 seafarers who took part in the study, 
36% were women. They had an almost 20% 
lower risk of developing cancer, excluding 
deck officers. 

Linda Sundgren

~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: SOCIAL 
HEALTH AT SAN-
CONFERENCE

Read the whole magazine in  
English at www.san-nytt.se.
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Under våren har ITF-inspektören  
Håkan André avslöjat ett stort antal 
bekvämlighetsflaggade fartyg som 
sysslar med dubbel bokföring. I  
oktober belönades han med San:s 
arbetsmiljöpris för sitt idoga arbete.

Håkan André hade arbetat i Norrköpings 
hamn sedan tonåren när Seko sjöfolk fråga-
de om han ville börja som inspektör för In-
ternationella transportarbetarfederationen 
(ITF). Nu är han inne på sitt fjärde år som 
inspektör och han ångrar inte sitt  
yrkesbyte.   

– Det är ett jättespännande jobb och så 
väsensskilt från allt jag gjort tidigare. För-
ut var jag sektionsordförande i Transport-
arbetareförbundet i Norrköping hamn och 
vi förhandlade om det mesta. I den här 
branschen får man vara glad om folk får 
lön över huvud taget, säger han. 

Portade fartyg
Att Sverige och övriga Norden är för- 

skonade från det allra sämsta tonnaget är 
välkänt och varje år portas en rad under-
måliga fartyg från europeiska farvatten. 
Därför blev Håkan André överraskad när 
han i början av året upptäckte ett fartyg 
som fuskade med besättningslönerna och 
använde sig av dubbel bokföring. När det 
sedan uppdagades att ytterligare ett stort 
antal fartyg använde sig av samma system 
steg förvåningen ytterligare.

– Jag var övertygad om att sådant här 
var utrotat från våra farvatten, i alla fall i 
den här omfattningen, och det var knappt 
att mina chefer trodde mig. Men lönefusk 
har visat sig vara mycket vanligt och mitt 

jobb har gått från ett rent fackligt uppdrag 
till något som mest liknar en kamp mot 
ekonomisk brottslighet, säger han. 

Rädda sjömän
Enligt det ITF-avtal som inspektörer i Nord-
en vanligtvis tecknar med rederier, ska en 
matros få mellan 1600 och 1800 amerikan-
ska dollar i månaden. Den summan inklu-
derar allt, från övertid och traktamente till 
semesterersättning. På fartyg som fuskar 
med utbetalningar-
na är ersättningen 
betydligt lägre. 

– Det är lite olika 
men, ofta får besätt-
ningen mellan 30 
och 40 procent un-
der avtalet. Rädslan 
för att bli arbetslös 
gör att de ändå väljer 
att stanna, trots att de inte får den lön de har 
rätt till. 

Sedan Håkan André började uppmärk-
samma lönefusket har han märkt hur  
redarna skärpt sina rutiner för att inte bli 
avslöjade. Han berättar hur bokföringen 
som visas upp för honom numera nästan 
alltid är oklanderligt utförd och att det ska 
mycket till innan besättningen berättar hur 
det egentligen förhåller sig. 

– De är rädda att råka illa ut om de pratar 
med oss och vill helst att vi ska gå därifrån 
så fort som möjligt, säger han. 

Att det finns fog för deras oro tvivlar han 
inte på. 

– Det pratas om svartlistning och att den 
som avslöjar en redare inte bara riskerar att 
bli av med jobbet utan kanske heller inte 
kan få arbete på något annat rederi. 

Ändå tycker han sig se generella för- 
bättringar på det bekvämlighetsflaggade 

tonnage som an- 
löper svenska ham-
nar. Sedan arbets-
miljökonventionen 
(MLC) trädde ikraft 
har samarbetet mel-
lan ITF och Trans-
porstyrelsen ökat 
och även hamnarna 
är hårdare och  

nekar i vissa fall avtalslösa, bekvämlig- 
hetsflaggade fartyg att komma till kaj.  
Men inspektörsuppdraget innebär också 
mycket oregelbunden arbetstid med sena 
kvällar, tidiga morgnar och helger. 

– Men jag klagar inte, jag trivs väldigt bra 
med det jag gör. 

Linda Sundgren

”Det är ett jätte- 
spännande jobb och 
så väsensskilt från allt 

jag gjort tidigare”

Håkan André
Ger utsatta sjömän en röst  

Håkan André blev överraskad men glad över San-priset. 

Håkan André
Ålder: 51 

Aktuell: Mottagare av San- 
priset 2016.  

Bakgrund: Sedan 19 års ålder 
har han arbetat som hamn-
arbetare, först i Oxelösund 
och därefter i Norrköping. ITF- 
inspektör sedan 2012. 

Arbetsmiljötips: Följ de avtal 
som tecknats och använd 
dem inte bara som fribrev för 
att kunna trafikera europeiska 
hamnar.
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En tredjedel av LO:s skyddsombud  
hindras från att utföra sitt uppdrag och 
tolv procent trakasseras. Det visar en 
rapport som släpptes i samband med 
skyddsombudens dag den 26 oktober. 
Sammanställningen bygger på svar från 
7 680 skyddsombud i olika branscher. 

                                (Arbetsliv)  

De 26 asiatiska besättningsmän som 
varit gisslan hos somaliska pirater i 
nästan fem år släpptes i oktober i år. 
Besättningen arbetade på det Oman-
flaggade fartyget Naham 3 när fartyget 
överfölls av pirater i mars 2012 söder 
om Seychellerna. Kaptenen dog under 
attacken och ytterligare två ur besätt-
ningen avled under fångenskap.

                                (ITF) 

Årets arbetsmiljöriksdag hölls den 28 
oktober i Stockholm under rubriken 
Friska arbetsplatser för alla åldrar. Det 
handlade om att bättre ta tillvara de för-
delar som olika åldrar medför och att 
förebygga åldersrelaterade begräns-
ningar i yrkeslivet. Arbetsmiljöriks-
dagen är ett årligt återkommande 
event och arrangeras av Arbetsmiljö-
verket.

(Arbetsmiljöverket) 

Utsatta skyddsombud 

Sjömän frisläppta  
efter fem år

Åldersfokus på 
arbetsmiljöriksdag

Män till sjöss löper fortfarande större 
risk än övriga befolkningen att in-
sjukna i cancer, även om skillnader-
na kraftigt minskat. Ombordanställda 
kvinnor har bättre cancerprognos  
än landanställda. Det visar en studie 
från Göteborgs universitet.

Drygt en tredjedel av alla svenskar kom-
mer under sin livstid att drabbas av någon 
form av cancer. För män som jobbar till 
sjöss är risken ungefär fem procent högre. 

– Framför allt lung- och lungsäcks- 
cancer är vanligare bland sjömän men 
också blodmalignitet, alltså leukemi,  
säger läkare Karl Forsell som genomfört 
studien Arbetsmiljö och livsstilsfaktorer 
som orsak till cancer hos sjömän.  

Lungcancer är främst förknippat med 
livsstilsfaktorer som rökning, men även 
arbetsmiljörisker, som exponering för  
dieselavgaser på bildäck och ofullständig 
förbränning av oljor i maskin, misstänks 
öka risken att drabbas. Cancer i lungsäck-
en har en tydlig koppling till exponering 
av asbest och drabbar främst maskin-
rumspersonal. Trots att asbest varit för-
bjudet på svenska fartyg sedan 1988 och i 
internationell sjöfarten från 2011, före-
kommer det fortfarande ombord. 

– Så gott som alla maskinanställda jag 
pratat med har någon gång under sitt  
yrkesliv varit i kontakt med asbest, säger 
Karl Forsell. Många gånger när de tagit 
hand om något utomlands som varit 
omärkt, men som senare visat sig inne-
hålla asbest. 

Bensen bakom leukemi 
Tidigare forskning har visat att den som 
jobbar på tankfartyg löper större risk att 
insjukna i leukemi än befolkningen i  
övrigt. Den nu aktuella undersökningen 
styrker detta. Orsaken tros vara bensen 
som man sedan länge vet kan leda till olika 
former av blodcancer. Bensenhalten i  
vanlig bensin har sjunkit markant, från 

cirka fem procent till en procent. Däremot 
finns den i större mängd i en rad andra  
raffinerade olje- och kemikalieprodukter. 

– Det är framför allt på produkt- och 
kemtankers som bensen förekommer.  
Byter man mellan olika produkter och gör 
tankrent mellan kan exponeringen, i alla 
fall historiskt, bli ganska hög, säger Karl 
Forsell. 
Men även om sjömän oftare än svensken i 
gemen drabbas av leukemi har risken 
sjunkit. Den positiva utvecklingen till-
skrivs bland annat införandet av slutna 
system vid lastning och lossning. Även i 
ett generellt perspektiv har cancerrisken 
bland sjömän sjunkit rejält. När överläkar-
en Ralph Nilsson publicerade studien  
Cancer in seamen 1998 löpte sjömän 30 
procent högre risk att drabbas av cancer 
än andra yrkesarbetande. Idag är mot- 
svarande andel fem procent. 

– Förmodligen hänger det samman med 
minskad rökning och striktare alkohol-
bestämmelser, men också förändringar i 
arbetsmiljön, säger Karl Forsell. 

Kvinnor friskare
Bland kvinnor som jobbar till sjöss är risk-
en att drabbas av cancer till och med lägre 
än hos motsvarande åldersgrupper iland. 
Av de totalt 75 745 sjömän som deltog i  
studien var 36 procent kvinnor. De hade 
nästan 20 procent lägre cancerrisk, däcks-
befäl undantagna. 

– Det stora flertalet kvinnor till sjöss  
jobbar inom hotell och service och det 
hade varit intressant att jämföra med mot-
svarande yrkesgrupp i landbaserade  
yrken, säger Karl Forsell. 

De vanligaste cancerformerna bland 
svenskar, prostatacancer och bröstcancer, 
är mindre vanligt bland ombordanställda. 

Karl Forsell går nu vidare med att  
närmare studera förekomsten av blod- 
cancer bland sjömän på tankfartyg.

Linda Sundgren 

Förhöjd cancerrisk bland sjömän
Läkare Karl Forsell


