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Vägen till välfungerande fartyg med 
sunda relationer går via befälen. 
Men när kränkningar sker är det 
också viktigt att den som blir utsatt 
tydligt säger ifrån.  Det menar 
arbetsrättsjurist Naiti del Sante.

I de grövsta fallen av sexuella trakasserier, 
som när någon tafsar eller använder köns-
ord, råder ingen tvekan om vad som sker. 
Men många gånger handlar det om betyd-
ligt mer subtila signaler som blickar eller 
oönskade komplimanger och kommenta-
rer som balanserar på gränsen.   

– Jag hade exempelvis ett fall där en 
man hela tiden skojade om bananer och sa 
saker i stil med ”ska du inte ta en till” och 
”mmm, visst är det gott”, med ett insinuant 
tonfall. Då är det inte lika uppenbart, säger 
Naiti del Sante.  

– I ett annat aktuellt fall var det äldre män 
i en kommun som hade en tradition att ge 
unga kvinnliga, medarbetare komplimang-
er. De tyckte inte att de gjorde något fel, 
men det var inte så trevligt för kvinnorna 
när de för tionde gången fick kommentar-
er om utseende och klädsel. 

Vid mer oklara fall är det den utsattes 
egna upplevelser som avgör om agerandet 

är att betrakta som sexuella trakasserier 
eller inte. Men för att det ska kunna bli ett 
ärende att gå vidare med måste personen 
som kränker upplysas om hur dennes 
beteende uppfattas.

– Det kan mycket väl vara så att den som 
kränker inte själv är medveten om det. 
Kanske är det en del av jargongen på 
arbetsplatsen eller så förstår man inte att 
beteendet är ovälkommet. Därför måste 

den som känner sig utsatt säga ifrån, säger 
Naiti del Sante. 

”Tuff situation”
Men det kan vara lättare sagt än gjort. 
Särskilt i de fall där det är en chef som gör 
sig skyldig till kränkningarna eller om den 
som utsätts har en underordnad ställning.

– Visst är det många gånger en tuff 
situation som den utsatte ställs inför, men 

Sexuella trakasserier:

Den utsatte avgör vad som är kränkande

Naiti del Sante, arbetsrättsjurist och författare. 

”Att säga ifrån är 
nödvändigt för att 
få stopp på det”
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att säga ifrån är nödvändigt för att få 
stopp på det. Det bästa är att försöka 
agera så tidigt som möjligt och inte gå 
och vänta på att det ska ta slut av sig 
självt, säger Naiti del Sante. 

Men hon poängterar att det finns olika 
sätt att säga ifrån. 
Den utsatte kan 
vända sig till exem-
pelvis ett skyddsom-
bud, facket eller en 
chef som man har 
förtroende för. 
– Man kan också 
skriva ett mejl eller 
ett brev till den som 
kränker. Det viktiga 
är att den som tra-
kasserar förstår hur beteendet uppfattas, 
säger hon. 

När en chef får kännedom om att sexu-
ella trakasserier förekommer har denne 
långtgående skyldighet att agera för att 
sätta stopp för det. Om samtal och var-

ningar inte hjälper kan det i slutändan bli 
ett rättsfall med skadeståndsansvar för 
arbetsgivaren. Naiti del Sante har hjälpt 
många arbetsplatser till sundare relation-
er. Enligt henne är en bra chef nyckeln 
till framgång i de här fallen. Chefen måste 

vara väl insatt i vad 
lagen säger, snabbt 
kunna fånga upp sign-
aler och vara tydlig 
med vilken samtals-
ton som är accepta-
bel.

– Arbetsgivaren 
bör redan vid rekryte-
ring ställa frågor om 
vilka arbetsmiljökun-
skaper den blivande 

chefen har. Arbetsmiljön är en mycket 
viktig del i alla chefers arbete och brister 
det kan man som arbetsgivare i värsta fall 
bli skadeståndsskyldig, säger hon.  

Linda Sundgren

Vad är sexuella trakasserier?

Enligt diskrimineringslagen är sexuella 
trakasserier ord, kommentarer, när-
gångna blickar, ovälkomna kompliman-
ger, anspelningar eller handlingar av 
sexuell natur. Det är den utsattes egen 
upplevelse som avgör om det handlar 
om sexuella trakasserier eller inte. 

Vart går gränsen? 

Den som kränker måste förstå att bete-
endet är oönskat och hur det upplevs 
för att ett beteende ska räknas som 
sexuella trakasserier. Därför måste den 
utsatte säga ifrån, antingen personligen 
eller via skyddsombud, en kollega eller 
chefen. Det går också bra att mejla eller 
skriva brev. 

Vad ska arbetsgivaren göra?

Om arbetsgivaren får kännedom om att 
sexuella trakasserier förekommer är 
denne skyldig att göra en utredning om 
det inträffade. Visar utredningen att det 
handlar om trakasserier är arbetsgivar-
en skyldig att vidta tillräckliga åtgärder 
för att trakasserierna ska upphöra.

Hur ska trakasserierna stoppas? 
Vad som behöver göras ska bedömas 
från fall till fall, men i första skedet kan 
det handla om en tillsägelse. Därefter 
varning, omplacering eller, som sista 
utväg, uppsägning av den som trakass-
erar.

Vad gör man om chefen är den 
som kränker?

Då kan den utsatte vända sig till ett 
skyddsombud, en högre chef eller gå 
direkt till Diskrimineringsombuds- 
mannen. Den som är med i facket kan 
även vända sig till sitt närmaste ombud 
för stöd och hjälp. 

Källa: Diskrimineringsombudsmannen.

Läs mer om sexuella trakasserier och 

kränkningar i arbetslivet på www.do.se.

Frågor och svar 
om sexuella 
trakasserier

Värdegrundsfrågor lyfts fram i en 
ny utbildning för sjömän som ska 
vara klar i början av nästa år. Den 
vänder sig till alla ombordanställda 
som har elever på sina fartyg. 

Det var länge sedan en sjöman på ett 
svenskt fartyg var synonymt med en hete-
rosexuell, vit, medelålders man. Redan 
1961 började första kvinnan på Sjömans-
skolan i Kalmar och nationellt mixade 

besättningar har länge varit en realitet. 
Ändå visar en färsk studie inom bran-
schen att kränkningar och trakasserier är 
relativt vanliga. Inom Kommittén för 
utbildning och rekrytering (KUR) tillsam-
mans med Chalmers tekniska högskola 
och Linneuniversitetet tar man nu fram 
en utbildning för olikheter ombord och 
för att öka respekten för varandra. Pro-
jektledare är Per Barkman, tidigare med-
arbetare på rederi Sirius personal-      
avdelning. 

– Branschen brottas med gamla tradi-
tioner och det vill vi ändra på. Utbild-
ningen handlar om etik och moral och 
kommer att beröra respekt för kön, religi-
on, politisk inriktning, etnicitet, färg och 
form, säger han.

Utbildningen vänder sig till alla anställ-
da på fartyg som tar emot elever.  

– Egentligen tror jag att de problem vi 
ser idag skulle ha löst sig automatiskt om 
20 år. De som läser på våra sjöfartsutbild-
ningar idag kommer inte att acceptera 
den förlegade syn som ibland råder på 
fartygen. Men vi kan inte vänta så länge 
och därför gör vi den här satsningen. 
Utbildningen kommer att vara kostnads-
fri och finnas tillgänglig på både svenska 
och engelska. 

Linda Sundgren

Etik och moral i 
ny utbildning

”Arbetsmiljön är 
en mycket viktig 
del i alla chefers 

arbete”

Per Barkman
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Ökad medvetenhet, mer stöd till 
utsatta och en ny handledarutbild-
ning. Efter vinterns avslöjanden om 
sexuella trakasserier mot studenter 
ute på fartygen har branschföreträ-
darna gått samman och enats om 
en gemensam handlingsplan för att 
motverka den här sortens beteen-
den. 

I februari i år publicerades en artikel om 
en befälselev som utsatts för allvarliga 
sexuella trakasserier under sin praktik. 
Därefter trädde flera studenter fram och 
berättade om liknande händelser. Vid Sjö-
fartshögskolan i Kalmar, där studenten 
gick, reagerade man kraftfullt. 

– Jag blev förvånad över hur grovt det 
var, säger Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjö-
fartshögskolan på Linnéuniversitetet. Att 
det finns en viss jargong ute på båtarna 
har jag förstått och det är inte bra, men 
sådant här trodde jag inte förekom. Extra 
allvarligt var det eftersom det handlade 
om en befälhavare. 

Ted Bågfeldt kontaktade företrädare för 
myndigheter, arbetstagare, arbetsgivare 
och lärosäten i syfte att utveckla en hand-
lingsplan för att motverka kränkningar av 
studenter. Två veckor senare underteck-
nade parterna en gemensam strategi- och 
handlingsplan. 

– Att vi kunde göra det så snabbt beror 
delvis på att alla inblandade tycker att det 
är en mycket viktig fråga. Men det hänger 
nog samman med sjöfartens natur också. I 
den här branschen är vi vana att fatta 
snabba beslut, säger han. 

En av dem som deltog i strategiarbetet är 
Pia Berglund, vd för Svensk sjöfart (tidi-
gare Redareföreningen). Hon är nöjd med 
den överenskommelse som slutits, men 
säger att en hel del arbete återstår. 

Ordinarie besättningar
– Mycket faller naturligtvis tillbaka på oss 
som arbetsgivare och att sådant här före-
kommer är ett tecken på att vi inte gjort 
tillräckligt för att motarbeta trakasserier 
och kränkningar. Kanske behöver vi lära 
oss mer om frågan för att kunna vidta rätt 
åtgärder. 

Den gemensamma strategin handlar fram-
för allt om att stödja elever under deras 
ombordpraktiker. Nu vill arbetsgivarna gå 
vidare för att utröna vilka åtgärder som 
kan behöva vidtas för att motverka trakas-
serier och kränkningar bland ordinarie 
besättningar, säger Pia Berglund.  

– Vi vill vara en framtidsbransch och få 
ungdomar att vilja satsa på oss. Att vi kom-
mer till rätta med det här är viktigt för hela 
branschen. 

Ledarskap och arbetsmiljö
Även på Sjöfartshögskolan i Kalmar går 
man vidare i arbetet mot kränkningar och 
trakasserier. Ted Bågfeldt berättar att de 
gjort flera saker, bland annat har han varit 
ute och pratat om ämnet i samtliga klasser 
på Sjöbefälsskolan. Skolan har också till-
satt en intern arbetsgrupp med uppdrag 
att gå igenom kursplaner och kursinnehåll 
för att undersöka hur frågan hanteras i 
undervisningen. 

– I ämnen som ledarskap och arbets-
miljö hör det här definitivt hemma. Berörs 
det inte tillräckligt ska vi fundera över hur 
vi kan göra det bättre. Men det kommer 
förstås ta lite tid innan det här arbetet är 
slutfört, säger han.  

Linda Sundgren

Enad bransch för     
bättre arbetsklimat

”Vi vill vara en 
framtidsbransch och 

få ungdomar att 
vilja satsa på oss”
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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.

”Arbetsplatser 

med jargong 

lockar sällan 

kvinnor”
Arbetsrättsjurist Naiti del Sante om 

mansdominerade arbetsplatser. 

I en artikel på sidan tre konstaterar 
Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund, att trak-
asserier och kränkningar inte hör 
hemma i en näring med ambitionen att 
vara en attraktiv framtidsbransch. Och 
det är bara att hålla med. Under höstens 
San-konferens sätter nämnden fokus på 
ungdomarna och vad som behöver göras 
för att möta deras förväntningar på sjö-
farten och fartygen som framtida arbets-
platser. Utöver en rad kunniga föreläsare 
utlovas trevligt mingel kring en gemen-

sam buffé som avslutning på dagen. Har 
du inte bokat in dig ännu är det hög tid 
att göra det nu! Fullständigt program och 
länk till anmälningsformulär hittar du på 
sidan fem och sidan åtta. 
Vi ses!

Linda Sundgren, redaktör 

~ SAN TIPSAR ~

Dags att boka höstens San-konferens!

Snabbguide för 
arbetsmiljöproblem  
Har du ett arbetsmiljöproblem, men vet 
inte vart du ska vända dig för att få 
hjälp? Då kan du gå in på arbetsmiljö-
verkets hemsida och ta del av deras 
snabbguide. Den visar snabbt och 
enkelt hur du går tillväga och vem du 
ska vända dig till. www.av.se. Skriv 
sedan snabbguide till arbetsmiljö i sök-
rutan. 

Följetong om 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverket har låtit producera 
13 olika filmer om systematiskt arbets-
miljöarbete (sam). Den första filmen är 
en animerad kortfilm som på ett enkelt 
och tydligt sätt beskriver vad sam inne-
bär. Övriga tolv filmer handlar om de 
tolv paragraferna i föreskriften. Filmer-
na är en del i Arbetsmiljöverkets fyra-
åriga handlingsprogram, som syftar till 
att förtydliga det systematiska arbets-
miljöarbetet. 

Som vanligt var utbudet stort under 
arbetsmiljökonferensen i danska Nyborg. 
Efter noga övervägande valde jag att gå 
på följande: 
The Health Life Cycle of the Filipino Sea-

farer. Doktor Antonio Abaya, forskare på 
Healt Metric INC, har under fem års tid 
studerat ohälsa bland filippinska sjömän. 
Av 6000 sjukavmönstringar visade det sig 
att hjärtproblem låg 
högst av medicinska 
åkommor med cirka 22 
procent tätt följt av 
magproblem (21 pro-
cent). Anmärknings-
värt var att tuberkulos 
var fjärde vanligaste orsak med 11 pro-
cent. 
Dansk sjöfart-säkerhet och framtid

Andreas Nordseth  Direktør Søfartssty-
relsen, berättade om hur Danmark ska 
utvecklas vidare till Europas ledande sjö-
fartsnation baserat på kvalitetssjöfart.
Inside the Secret Industry of Shipping

Rose George, brittisk journalist och för-
fattare. Hon har arbetat världen över för 
bland annat Colors, Independent och 

Financial times. Under kriget i Kosovo 
arbetade hon som krigskorrespondent 
för Condé Nast Traveler magazine och 
har två gånger varit inbjuden som gäst till 
Saddam Husseins födelsedag. Rose George 
berättade hur hon kom in i sjöfartsbran-
schen och snart förstod att det handlade 
om ninety percent of everything; att sjö-
farten fraktar 90 procent av alla varor vi 

producerar och konsumerar. 
Enligt henne borde världens 
sjömän tilldelas ett nobelpris 
för sina insatser på de sju 
haven. 
Formula One - Safety in the 

Fast Lane

Mark Gallagher, Managing Director, 
CMS Motor Sport Ltd. Han berättade hur 
man genom åren allt mer i Formula one-
cirkusen arbetat för att få ner riskerna 
och dödsfallen.
Konferens är enligt mig en helt otrolig 
kunskapsgryta att ösa ur. Dansk sjöfart 
har mycket att lära oss, både inom arbets-
miljö och säkerhetskultur! 

Karl-Arne Johansson/Seko sjöfolk

Maritim hälsa i Danmark
~ UTBLICK ~

”Konferens är enligt 
mig en helt otrolig 
kunskapsgryta att 

ösa ur” 
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08.30  Registrering/kaffe och fralla

09.00  Inledning      Jan Arvidsson
       Sjöfartens Arbetsgivareförbund/    
       Transportföretagen

 Utdelning av årets SAN-pris    Lars Andersson, Ordförande
       Sjöfartens Arbetsmiljönämnd

09.30  En hållbar sjöfart som gynnar alla   Pia Berglund, Svensk Sjöfart

10.00  Arbetsskador i svensk sjöfart -    Karin Lindquist, Andreas Andersson
 vem, vad och varför?     Linnéuniversitetet
 
10.15  CyClaDes - Användarcentrerad design   Gesa Preatorius
 av fartyg, teknologi och procedurer för att Word Maritime University
 främja en säker arbetsmiljö till sjöss

10.40  Intendenturens arbetsmiljö - rapport   Cecilia Österman
 från ett pågående forskningsprojekt   IVL/Linnéuniversitetet
 
11.00  Paus

11.15  Attrahera, rekrytera, engagera -   HR-representanter
 en utmaning för sjöfarten    Studenter från Sjökaptens, Sjöingenjörs- 
 (korta föredrag + paneldebatt)    och Sjöfart och Logistikprogrammen
       Cecilia Österman (moderator)

12.15  Lunch

13.15  När rusmedlen sätter kursen    Henrik Rindom
       Stofrådgivning i Köpenhamn
       Hvidovre Hospital

14.00  Hur kan chefen och organisationen   Stefan Blomberg
 säkerställa en förtroendefull och bra   Linköpings Universitet
 arbetsmiljö?

15.00  Kaffepaus

15.20  Livet ombord - ledarskap, säkerhet och  Chatarina Israelson
 arbetsmiljö i vårt dagliga arbete   M/S Birka, Rederi AB Eckerö

15.40  Säkerhetskultur, checklistor eller   Eddie Janson
 ett sätt att arbeta?     MariTrain AB

16.10  Paus
 
16.30  Sjöfartens utmaningar     Anders Boman
       Wallenius Marine AB
17.00  Avrundning

17.00  Mingelbuffé

Mer info och anmälan finns på sid 8.

Med reservation för eventuella ändringar

PROGRAM
SAN-konferens den 22 oktober 2015

Götheborg Salen, ”Läppstiftet”

”Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar”
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~ ENGLISH SUMMARY ~

The harassed 
person determines 
what is offensive 
behaviour
The responsibility for a well-run ship with 
healthy crew relations lies with the offi-
cers. When harassment occurs, though, it 
is also important that the victim shows 
that he or she refuses to accept it.  That is 
the opinion of Naiti del Sante, labour 
lawyer.
“In the worst cases of sexual harassment, 
when someone assaults another person or 
uses sexual words, there is no doubt about 
what is happening. However, it is often 
much more subtle - signals such as looks, 
compliments or comments that are on the 
limit of what is acceptable.   
“For example, I had a case where a man 
constantly joked about bananas, and said 
things like Why don’t you have another 
one and Mmm, isn’t it tasty? with an insi-
nuating tone. Then it is not quite as clear-
cut,” says Naiti del Sante.  
In such unclear cases, it is the victim’s 
own perception that determines whether 
the behaviour is regarded as sexual 
harassment. However, for a case to be 
made, the harassing person must be told 
how their behaviour is perceived. 

A manager who is aware of sexual harass-
ment at work has a clear obligation to act 
to prevent it. If discussions and warnings 
do not solve the problem, it may ultimately 
become a legal case and the employer may 
be liable for damages. Naiti del Sante has 
helped many workplaces to achieve healt-
hier atmospheres. According to her, good 
managers are the key to success in these 
cases. The manager must be familiar with 
the law, quickly notice any problem sig-
nals and be clear about what tone of con-
versation and behaviour is acceptable. 

Unified industry for 
a better working 
climate
Increased awareness, more support to 
victims and new supervisor training. After 
the winter’s revelations about sexual 
harassment of trainees on ships, represen-
tatives of the industry have met and agreed 
on a common plan of action to prevent this 
kind of behaviour. 
In February this year the first article was 
published about a trainee officer who had 
been subjected to serious sexual harass-
ment during the training period. The Kal-
mar Maritime Academy, where the stu-
dent was based, reacted strongly. Ted 
Bågfeldt, head of department at the Mari-
ne Academy at Linnéus University, contac-
ted the representatives of authorities, 
employees, employers and educational 
institutions in order to develop an action 
plan to combat the harassment of stu-
dents. Two weeks later the parties signed 
a joint strategy and action plan. One of 
those who took part in the work in dra-
wing up the strategy work is Pia Berglund, 
CEO of the Swedish Shipowners’ Associa-
tion. She is happy with the agreement that 
has been made, but says that a lot of work 
remains. 
”We have a large responsibility as employ-
ers, of course, and such incidents are a 
sign that we have not done enough to 

combat harassment and abuse. Possibly 
we need to learn more about the issue in 
order to be able to take the correct 
actions.” 

Ethics and morality 
included in new 
educational 
programme 
Basic values are emphasised in a new pro-
gramme for seafarers that should be ready 
by the beginning of next year. It is aimed 
at all seafarers who have trainees on their 
ships. 
For a long time, sailors on Swedish ships 
were synonymous with heterosexual, 
white, middle-aged men. Yet a recent 
study in the shipping industry shows that 
abuse and harassment are relatively com-
mon. A new programme is being develo-
ped by the Committee for Education and 
Recruitment to increase the understan-
ding of differences on board and increase 
respect for each other.  The project mana-
ger is Per Barkman, former employee at 
Sirius Shipping’s personnel department. 
”The industry is faced with old traditions 
and we want to change that,” he says. The 
programme is about ethics and morals and 
will take up respect for gender, religion, 
political orientation, ethnicity, colour and 
figure. 
It is aimed at all employees on ships with 
trainees, and will be available in Swedish 
and English. 

THEME: 

SEXUAL HARASSMENT

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

Naiti del Sante Per Barkman
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”Bra stämning ökar säkerheten”

~ PROFILEN ~

Trivs besättningen blir arbetet inte 
bara roligare utan också säkrare. 
Det menar sjökapten Anneli Borg 
som under sina 13 år på ACL:s 
Atlantic Companion lagt stor vikt 
vid att alla ombord ska må bra. 

Som nyutexaminerad från Sjöfartshög-
skolan i Göteborg började Anneli 2002 
som andrestyrman på Atlantic Companion. 
Där blev hon kvar i över ett decennium.  

– Jag trivdes så himla bra. Jobbet var 
roligt och det var ett bra gäng som jobba-
de ombord, säger Anneli.   

Och just trivseln är central i nästan allt 
man gör på fartygen, menar Anneli. Inte 
bara för att det gör sjölivet trevligare, det 
har också betydelse för arbetsmiljön och 
säkerheten. 

Om vi som jobbar ombord månar om 
varandra kommer vi också att arbeta säk-
rare och dessutom få en bättre arbetsmiljö. 
Alla vinner på att det är bra stämning. 

De första åren som andrestyrman häng-
de Anneli gärna på när någon arrangerade 
aktiviteter ombord. Efter att hon mönstrat 
upp till överstyrman blev det ofta hon som 
tog initiativet. 

– Innan tyckte jag mest att det var trevligt 
när vi gjorde något tillsammans. När jag själv 
fick en arbetsledande roll började jag också 
se nyttan av det och hur engagemanget på 
fritiden även gjorde jobbet enklare. 

Går ur sina roller
Hon har tillsammans med övriga besätt-
ningen anordnat lekar och tävlingar, 
idrottsturneringar och grill- och temakväll-
ar med utklädsel och exotisk mat. 

– Vi sjömän är nog ganska sociala och 
nästan alla brukar hänga på när man ordn-
ar något. Att trivas på jobbet är säkert vik-
tigt oavsett var man arbetar, men det 
betyder nog ännu mer till sjöss där man 
jobbar och lever så tätt ihop, säger hon. 

När Anneli började på Companion, som 
går i linjetrafik mellan Europa och USA, 
var det nästan uteslutande svenskar i 
besättningen. Med 
åren växte antalet 
filippinare och för 
dem har de gemen-
samma fritidsaktivi-
teterna varit särskilt 
viktiga, säger Anneli. 

– De har ofta stor respekt för positioner, 
men när man leker ihop går man ur sina 
roller. Det har gjort att de vågar komma 
fram och skoja med en, ge förslag och 
säga ifrån. Det har blivit ett öppnare klim-
at, helt enkelt. 

Sedan i mars arbetar Anneli Borg på 
Jehander 1, en mindre bulkbåt som kör 
grus i Stockholm. Istället för att vara borta 
fem veckor i taget jobbar hon numera var-
annan vecka och är dessutom ledig alla 
helger. Det gör att hon slipper de långa 
perioderna borta från barnen. 

Slipper pappersarbete
– Min yngsta dotter är jätteglad att jag är 
hemma oftare. Men min äldsta, som går i 
fyran, tyckte det var mycket coolare med 
en mamma som åkte till USA än en som 
kör grusbåt, säger Anneli med ett menan-
de leende. 

Arbetet ombord på Jehander 1 är också 

helt annorlunda jämfört med hennes tidig-
are tjänst. Här handlar det om att lasta, 
lossa och köra båt. Anneli, som håller på 
att plugga inför kommande uppkörning 
för lotsbehörighet på linjen, plockar fram 
ett sjökort ur väskan.  

– Vi börjar söndag kväll och då brukar vi 
gå upp hit till Löten och lasta, säger hon 
och pekar på en ort på östra sidan av 

Munsö. Sen går vi 
ner till Värtan, Ham-
marby, Ulvsunda 
eller Tyska Botten 
och lossar och så till-
baka till Löten igen. 

Hon saknar den 
gamla besättningen på Companion och 
arbetet där, men ser också fördelar med 
sin nya tjänst. Förutom att hon tycker det 
är roligt att manövrera är hon glad över att 
slippa allt pappersarbete som utesjöfarten 
medför. 

– Administrationen har blivit en stor 
börda ute på båtarna. Tanken med ISM-
koden är jättebra, men det har gått över 
styr och den hjälper oss inte längre. Vi har 
hyllmeter med pärmar på båtarna och det 
finns ingen möjlighet att hålla koll på all-
ting. 

Men en likhet mellan hennes nya och 
gamla fartyg är den goda stämningen 
ombord. 

– Besättningen är verkligen helt fantast-
isk. Även om arbetsuppgifterna inte alltid 
är lika utmanande är alla väldigt engager-
ade och uppmuntrande mot varandra, 
säger hon. 

Linda Sundgren 

Anneli Borg 

Ålder: 40 år.

Familj: Två döttrar, 6 och 10 år 

gamla. 

Bakgrund: Intresset för ett yrkesliv 

till sjöss väcktes i Sjövärnskåren. 

Sommarjobbade några år som 

matros på Waxholmsbolaget. 

Sjökaptensexamen 2002. Atlantic 

Companion, 2002-2015, Jehander 

1, 2015-.

Arbetsmiljötips: Jobba med trivsel 

och relationer, både under arbetstid 

och på fritiden. Medarbetare som 

trivs och mår bra gör ett bättre jobb 

och månar om varandras säkerhet. 

Sjökapten Anneli Borg kör bulkfartyg i Stockholm.

”Trivseln är central 
i nästan allt man 

gör ombord”

F
O

TO
: 

LI
N

D
A

 S
U

N
D

G
R

E
N



~ I KORTHET ~

Den som blir dåligt bemött på arbets-
platsen löper större risk att själv använ-
da en trist samtalston mot kollegor. 
Det visar en amerikansk undersökning 
från University of Florida som nyligen 
publicerades i Journal of Applied Psy-
cology och som tidningen Arbetsliv 
tagit del av. Det konstateras också att 
ohövligt beteende har stor negativ 
effekt på hela arbetsplatsen och därför 
bör tas på stort allvar.  

I en europeisk rapport uppgav över 
hälften av arbetstagarna att stress var 
vanligt på deras arbetsplats. Arbets-
relaterad stress är också EU:s arbets-
miljötema 2014-2015. I Sverige har 
Arbetsmiljöverket nyligen bedrivit en 
informationskampanj om stress. Resul-
taten därifrån kommer att redovisas på 
arbetsmiljöriksdagen 23 oktober i 
Stockholm.  

Belastningsskador är vanligt bland 
svenska arbetstagare. Värst drabbade 
är de som sysslar med tunga lyft och 
har krävande arbetsställningar, men 
även monotona rörelser och för myck-
et stillasittande ökar risken för skador. 
Nu visar en kunskapssammanställ-
ning, genomförd på uppdrag av Arbets-
miljöverket, att fysisk träning minskar 
risken för besvär i leder och muskler.  

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd
Box 404, 401 26 Göteborg
Tel: 031-62 94 00
E-post: info@san-nytt.se
Hemsida: www.san-nytt.se
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Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt 

organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 

Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk

Tråkig samtalston smittar

Träning ger färre 
belastningsskador

Arbetsmiljöriksdag  
om stress 

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.

På årets San-konferens vänder vi blicken framåt och tittar 
runt hörnet på de utmaningar som sjöfarten står inför. Vilken 
sorts ledarskap som kommer att behövas, hur fartygen ska 
designas för att locka ungdomar och vilka förväntningar som 
finns hos nästa generation sjömän är några av de frågor vi 
ska försöka besvara. Till vår hjälp har vi en rad kunniga 
föreläsare. Vi avslutar med en gemensam mingelbuffé.  

Konferensen hålls torsdagen den 22 oktober i ”Läppstiftet” i Göte-
borg. Anmäl dig senast den 14 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!

Rätt kurs mot framtida 
arbetsmiljöutmaningar 

Dags att premiera insatser för 
god arbetsmiljö! 
Inom San vet vi att det finns många goda krafter som verkar 
för bättre förhållanden för dem som 
arbetar ombord.  

Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa,  

personer eller företag, inför utnämningen 

av 2015 års arbetsmiljöprismottagare. 

Utmärkelsen består av 10 000 kronor 

samt ett SAN-standar och delas ut i sam-

band med San-konferensen. 

Förslag på kandidater lämnas senast den 14 oktober till   

Eva Ohlsson, eva.ohlsson@transportforetagen.se eller    

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, Box 404, 401 26 Göteborg. 

SAN PRISET 

2015


