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Från härskartekniker och ordens 
makt till konkreta insatser för en hälso-
sammare social arbetsmiljö ombord.
Under San-konferensen togs ett brett 
grepp om ämnet kränkningar och 
trakasserier.

– Det sitter inte i väggarna, det sitter i 
människorna. Kan vi inte bara enas 
om det? 

Det sa retorikexperten Anna Ricknell 
när hon pratade om osund jargong på ar-
betsplatser och hur vi människor kommu-
nicerar med varandra. Inför ett drygt 100-
tal konferensdeltagare som samlats på 
Scandic Crown i Göteborg den 25 oktober 
höll hon en både upplysande och under-
hållande föreläsning om ordens makt och 
hur vi kan använda språket för att lyfta eller 
trycka ner människor i vår omgivning. 
Anna Ricknell berättade om en undersök-
ning där deltagarna fått frågan om de 
någon gång utsatts för härskartekniker. 
75 procent svarade ja. Den vanligaste 
härskartekniken var uteslutandemetoden 
som 45 procent av deltagarna drabbats av 
vid ett eller flera tillfällen.

– Härskartekniker handlar om sådant 
som att osynliggöra, beskylla och för-
löjliga, sa Anna Ricknell. Enklaste sättet 
att exkludera eller inkludera någon är  
genom ögonkontakt.

Flera rederier deltog
Även flera företrädare för sjöfartsbran-
schen var på plats under dagen för att 
berätta om hur de arbetar för att förbättra 
det sociala klimatet till sjöss och minska 
risken för kränkningar och trakasserier. 
Bland dem Stena Lines Therese Vikström, 
HR, och Sandro Chiesi, teknisk chef, 
som talade om rederiets interna befälsut-

bildning om trakasserier och kränkande 
särbehandling. 

– När vi fick in anmälningar om kränk-
ningar och trakasserier upptäckte jag 
att befälen inte hade den kunskap som 
krävdes för att ta hand om den här typen 
av ärenden, sa Sandro Chiesi. Jag kon-
taktade då rederiet 
och sa att vi måste få 
till en förändring. 
En chefskurs utveck-
lades som riktar sig 
till befälen ombord. 
Och den har givit  
resultat, sa Therese 
Vikström. 
– Vi har fått bättre 
trivsel och lägre sjukfrånvaro, trygga  
befäl ger trygga medarbetare.

Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöbefäls-
skolan i Kalmar, höll ett anförande  
under rubriken ”Gör om, gör rätt”. Han 
beskrev hur skolan, tillsammans med 
andra branschföreträdare, tog fram en 
policy mot kränkningar och trakasserier 
år 2015 efter att kvinnliga studenter  

blivit utsatta under 
sina ombordpraktiker. 
Men också att den 
åtgärden var långt 
ifrån tillräcklig för 
att komma åt pro- 
blemen och hur man 
sedan metoo-upp- 
ropen drog igång 
gått vidare med  

 ytterligare insatser.

Härskartekniker och andra kränkningar

Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöbefälsskolan i Kalmar, berättar om bakgrunden till lärosätets jämställdhetsarbete.

» Enklaste sättet  
att exkludera eller  
inkludera någon  
är genom ögon- 

kontakt «
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– All personal vet var jag står i den här 
frågan, men alla studenter är inte med-
vetna om det vilket är ett problem, sa 
Ted Bågfeldt. Nu planerar vi för en semi-
nariedag den 16 januari och om den faller 
väl ut kommer den att bli årligt åter-
kommande. 
San-konferensen avrundades med en 
paneldebatt under ledning av arbetsmiljö-
forskaren och sjöingenjören Cecilia 

Österman. Diskussionen kom till stor 
del att handla om hur en osund social 
miljö ombord inte bara påverkar dem 
som redan arbetar på fartygen utan också 
minskar möjligheterna att rekrytera ny 
personal.

Linda Sundgren, text och bild

Lyckade insatser höjde  
trivseln i tekniska avdelningen

Anna Ricknell, retorikexpert. I förgrunden 
Lars Andersson, ordförande i San.

När enkäten om trivsel och kränk-
ande särbehandling skickades ut 
till maskinbesättningen på Silja 
Symphony blev Magnus Östman, 
teknisk chef, orolig. Men han och 
kollegorna beslöt att ta uppgiften 
på allvar och den senaste personal-
undersökningen visar stora förbätt-
ringar på avdelningen. 

I samband med ett personalärende i 
maskinbesättningen på Silja Symphony 
uppdagades brister i den psykosociala  
arbetsmiljön på avdelningen. Ett om- 
fattande åtgärdsarbete drogs igång och i 
januari 2016 gick en enkät ut till samtliga i 
maskinbesättningen med frågor om allt 
från allmän trivsel till konflikthantering 
och kränkningar. 

– När den damp ner i knät kände i alla 
fall jag både chock och lite skräck, säger 
Magnus Östman. Svaren dröjde och hela 
den våren låg det här som en våt filt över 
avdelningen. 

När resultaten kom i början på somma-
ren stod det klart att det fanns ett uppdämt 
behov av förändring. Den allmänna triv-
seln var låg. Det förekom kränkningar, 
konflikter hanterades styvmoderligt och 
det fanns ett missnöje med såväl chefer 
och kollegor som arbetsgivaren iland och 
andra avdelningar ombord. Rederiets HR-
chef, Elin Stenberg, genomförde också 
timslånga intervjuer med var och en i 
maskinpersonalen under våren, vilket  
bekräftade enkätsvaren.

– Vi alla tre tekniska chefer bestämde 
oss ganska snabbt för att ta det här på all-
var och försöka göra något bra av det. Vi 
beslöt också att inte låta missnöjet mot  
andra avdelningar och rederiet få ta plats i 
det arbetet utan att fokusera på våra egna 
problem och det vi faktiskt kunde påverka, 
säger Magnus Östman. 

Hela tekniska avdelningen samlades till 
ett stormöte under ledning av Elin Sten-
berg och de tekniska cheferna. Under  

mötet presenterades resultaten av både 
enkäten och de enskilda samtalen. 

– När vi var klara med genomgången 
blev det helt tyst i rummet, berättar Elin 
Stenberg. Då reste sig alla tre tekniska 
chefer upp och sa ”Det är vårt ansvar att 
det blivit så här och nu vill vi jobba för att 
det ska bli bra”. Deras agerande tror jag 
betydde otroligt mycket för att det faktiskt 
gått så bra som det gjort.

Utan prestige
Magnus Östman instämmer i att han och 
chefskollegorna tagit sin an det gedigna 
förändringsarbetet med en genuin vilja att 
åstadkomma en förbättring. 

– Vi har gått in i det här helt utan presti-
ge, vilket jag tror är en förutsättning för att 
lyckas, säger han. Vi tekniska chefer är tre 
helt olika individer som tacklat det här på 
olika sätt, men vi har tagit det på fullaste 
allvar. Sedan har förstås alla som jobbar på 
avdelningen ett eget ansvar också. 

Stormötet efterföljdes av arbetsgrupper 
med uppdrag att föreslå förbättringsåt-
gärder. Bland annat kom man överens om 
att alla skulle tänka på hur de betedde sig. 

– Det var kanske den åtgärden som be-
tydde allra mest, säger Magnus Östman. 
Kan man enas om att behandla andra som 
man själv vill bli bemött, och faktiskt göra 
det också, har man kommit långt. Det  
behöver inte vara så himla komplicerat. 

Ett annat förslag var att få till stånd en 
gemensam aktivitet utanför arbetstid,  
något som resulterade i en kombinerad 
kryssning och studiebesök på ett annat, 
nybyggt fartyg. Man har också infört regel-
bundna avlösningsmöten för att minska 
känslan av ”vi och dom” mellan de båda 
maskingängen. Stående diskussionspunkt-
er på de mötena är psykosocial arbets-
miljö, fysisk arbetsmiljö och övrigt. Allt 
som sägs protokollförs och anslås på an-
slagstavlan till allmän beskådan. 

– En del tycker att det här är jättebra 
medan andra menar att vi tar upp en massa 
petitesser, säger Magnus Östman. Men 
jag och de andra tekniska cheferna har  
drivit på för att vi ska ha de här mötena. På 
det sättet lyfter man upp den kritik som 
finns till ytan istället för att den ligger och 
bubblar i det dolda. 

Nyligen genomförde rederiet en ny enkät-

 Silja Lines HR-chef tillsammans med Magnus Östman, teknisk chef på Silja Symphony.
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Genom praktiska övningar får be-
sättningarna på Sjöfartsverkets far-
tyg reflektera över frågor om jäm-
ställdhet och social arbetsmiljö. 
Det berättade myndighetens rederi-
direktör under sitt anförande på 
San-konferensen. 

– Jag är själv sjökapten och har jobbat på 
både färja och lastbåt och alltid tyckt att vi 
ska försöka få fler kvinnor till sjöfarten. Då 
blir man otroligt upprörd när man hör att 
unga kvinnor som söker sig till branschen 
blir utsatta av män som inte vet hur man 
beter sig, säger han. 

Med stöd av företagshälsan Previa och 
Sjöfartsverkets in-
terna HR-avdelning 
startade förra året 
ett förbättringsar-
bete i myndigheten. 
Bland annat hålls 
utbildningar och 
workshops med far-
tygsbesättningarna 
med praktiska öv-
ningar och diskussioner om trakasserier 
och socialt beteende. I en övning låter 
man två sidor i rummet representera var-
sitt påstående. Övningsledaren ger ett på-
stående och sedan väljer deltagarna att gå 
till den sida som bäst representerar den 
egna åsikten. Man kan också ställa sig i 

mitten, om man känner ”varken eller”.  
Exempel på påståenden som ingår i  
övningen är ”Sverige är ett jämställt land” 
eller ”På Sjöfartsverket förekommer inga 
sexuella trakasserier eller kränkande sär-
behandling”. 

– Jag har inte själv varit med under de 
här övningarna, men jag vet att det öppnat 
upp för riktigt bra diskussioner. Vi har 
överlag fått positiv respons från dem som 
deltagit, säger Peter Fyrby. 

Långsiktigt arbete
Han säger att jämställdhetsarbetet i Sjö-
fartsverket har kommit en bit på väg. Inte 
minst därför att man nu har hittat metoder 

för att ta sig an de 
här typen av frågor 
på ett konkret sätt, 
både ombord på far-
tygen och i landorga-
nisationen. 

– Även tidigare 
har likabehandling 
varit en stående fråga 
under våra samver-

kansmöten, men det har varit väldigt 
svårt att få material till den punkten. Nu 
har vi genom övningar fått igång sam-
talen, säger Peter Fyrby. 

Men han konstaterar också att föränd-
ringsarbetet är långsiktigt och kommer 
att ta tid. Samtliga som arbetar på rederiets 

fartyg har ännu inte gjort övningarna. 
Man håller också på att försöka hitta ett 
sätt att kontrollera vilka effekter som 
vidtagna åtgärder faktiskt ger. 

Mätverktyg
– Vi måste ha någon form av mätverk-

tyg för att säkerställa att det vi gör också 
bidrar till att skapa ett bättre samarbets-
klimat, säger Peter Fyrby.

Linda Sundgren, text och bild

undersökning för att undersöka om vid-
tagna åtgärder fått önskad effekt. Och re-
sultaten visar på stora förbättringar. 
Exempelvis svarade 100 procent ja på på-
ståendet ”Jag trivs med mina kollegor” till 
skillnad från 79 pro-
cent vid första mät-
tillfället. Även förtro-
endet för cheferna 
ökade, från 56 till 87,5 
procent, liksom de po-
sitiva svaren på påstå-
endet ”Mina chefer 
kan leda och motivera sina medarbetare” 
som bland manskapet steg från 55 till 94 
procent. 

– Jag märker stor skillnad när jag är om-
bord och träffar medarbetarna, säger Elin 
Stenberg. Stämningen är mycket bättre 
och man pratar med varandra i mässen på 
ett annat sätt än tidigare. 

I början av november hölls ett nytt stor-
möte med besättningen där resultaten 
från den senaste enkätundersökningen 

presenterades. Nu är planen att fortsätta 
arbeta med de frågor som fick mindre 
positiva omdömen. Exempelvis ansåg 25 
procent av manskapet och 8 procent av 
befälen att man inom avdelningen inte 

tog tydligare avstånd 
mot trakasserier och 
kränkningar idag 
jämfört med för ett år 
sedan. Påståendet 
”Inom avdelningen 
behandlas alla lika 
och med ömsesidig 

respekt” steg endast från 53 till 58 pro-
cent, i manskapets svar. 

– När det gäller den allmänna trivseln 
ser det väldigt bra ut, säger Magnus  
Östman. Däremot behöver vi ta tag i de 
lite tyngre frågorna. Ett första steg är att 
alla vi i ledande befattning har varit  
iväg på kurs och lärt oss mer om konflikt-
hantering. 

Mer fortbildningar för manskapet är 
också inplanerade. 

– Det är något som folk efterfrågat 
länge, men som legat nästan helt nere de 
senaste åren. Nu har vi börjat skicka folk 
på kurs igen och det kommer vi att fort-
sätta med under vintern, säger Magnus 
Östman. 

Fler efterfrågar hjälp
Elin Stenberg berättar att ryktet om för-
bättringsarbetet i tekniska avdelningen 
spridit sig inom rederiet och att flera av-
delningar kontaktat henne med önskan 
om att få göra samma sak. Ett liknande 
arbete har också påbörjats på en inten-
denturavdelning. 
– Jag tror att många avdelningar och fartyg, 
inte bara inom Silja, skulle må bra av att 
göra det här, säger hon. Vi har inte resurser 
att göra det på alla avdelningar på våra  
fartyg, men nu har vi en metod som vi vet 
fungerar om behov uppstår. Symphony-
modellen har blivit ett begrepp.

Linda Sundgren, text och bild

» Symphony- 
modellen har  

blivit ett begrepp «

» Vi har överlag 
fått positiv re-

spons från dem 
som deltagit «

Peter Fyrby, rederidirektör i Sjöfartsverket, är 

tydlig med att han under inga omständigheter 

kommer att acceptera kränkningar ombord på 

myndighetens fartyg.

Praktiska övningar  
öppnar upp för samtal 
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Årets San-konferens kom att präglas av 
öppenhet och ett stort mod kring känsli-
ga frågor. En av dem som banat väg för 
denna uppriktighet är sjökocken och 
kriminologistudenten, Frida Wigur, som 
startade #lättankar. Genom att lyfta pro-
blemen med kränkningar och trakasseri-
er har hon inte bara visat behovet av att 
arbeta med dessa frågor utan också att 
det faktiskt går att prata om det på ett 
konstruktivt sätt. Under konferensen tog 
även flera rederier plats på scenen och 
delade med sig av sina interna brister 
och konstruktiva åtgärder, vilket var 
glädjande. Positivt var också att prefekten 
för Sjöbefälsskolan i Kalmar tillstod att 
lärosätet inte gjort tillräckligt för att  
motverka kränkningar mot sjöbefäls-
studenter under deras praktiker om-
bord. Nu planerar skolan en heldag om 
jämställdhet i alla dess olika former 
och faller den väl ut kan det bli ett årligt 
återkommande event. Men även om det 

finns flera goda exempel i arbetet mot 
trakasserier och kränkningar, kanske 
fler än någonsin tidigare – återstår en hel 
del arbete. Bara häromdagen berättade 
en av administratörerna bakom #lätta-
ankar, att de nyligen frågat Facebook-
gruppens medlemmar vad som hänt ute 
på fartygen efter metoo-uppropen. De 
fick mängder av svar där vissa upplevde 
att stämningen ombord blivit bättre och 
att rederierna tog frågan på allvar. Men 
många vittnade också om att de kollegor 
som betedde sig dåligt innan uppropet 
nu blivit ännu värre och kvinnor får utstå 
trakasserier, just på grund av metoo. 
Man kan därför hoppas att engagemanget 
mot kränkande särbehandling inte 
stannar vid överenskommelser mellan 
sjöfartsaktörer iland och utan drivs  
vidare - ända ut till fartygen. 

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

~ SAN HAR ORDET ~

~ SAN TIPSAR ~

 

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

boken 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 fick-

an på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens 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. Arbetsmiljöhandboken för sjöfarten finns 
digitalt eller att ladda ner som pdf på SAN:s 

hemsida.

Arbetsmiljö på nätet

Under ledning av Arbetsmiljöverket har 
en ny verktygslåda tagits fram för att 
hjälpa arbetsgivare att skapa säkrare och 
mer hälsosamma arbetsplatser. Det 
handlar om filmer, böcker, checklistor 
och tester som bygger arbetsmiljölagen 
liksom Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete och 
organisatoriska och social arbetsmiljö. 
Länkar till materialet finns på: av.se/ny-
heter/2018/verktyg-for-friskare-och-sa-
krare-arbetsplatser/

~ UTBLICK ~

Efter att fem år i rad varit topp fem bland 
världens fartygsflaggor har Sverige halkat 
ner till en elfteplats på Paris Mou:s vita 
lista. Man har passerats av länder som 
exempelvis Italien, Bahamas, Cayman-
öarna. Det är andra året i rad som Sverige 
inte är med bland de tio högst rankade 
flaggorna, förra året låg man på plats tolv. 
Rankingen baseras på ett ganska trub-
bigt instrument där antalet utförda hamn-
statskontroller inom Paris MOU-området 
(Europas kuststater samt Kanada) ställs i 
relation till mängden kvarhållna fartyg, 

och enstaka fall kan ge stora utslag i sta-
tistiken. Exempelvis har två av totalt 316 
inspekterade fartyg under svensk flagg 
kvarhållits de senaste två åren, vilket 
alltså resulterat i en elfteplats. Frankrike, 
som toppar den vita listan, hade 258 in-
spektioner och noll kvarhållna fartyg. 
Ändå säger rankingen någonting om far-
tygen under olika flaggor. I botten på 
svarta listan återfinns flaggnationer som 
Kongo, Komorerna, Togo och Tanzania. 
Bland dessa har uppemot en tredjedel av 
alla inspektioner lett till kvarhållanden. 

På den grå listan finns mellanskiktet, 
alltså flaggor med relativt många kvar-
hållna fartyg såsom Indien, Libanon, 
Ryssland, Schweiz och USA. Vanligaste 
orsaken till att ett fartyg kvarhålls är 
brister i ISM-koden (1128), fel i sjökort 
(347) och fel i nautiska publikationer 
(276). Även mer tekniska problem kan 
leda till kvarhållanden, som otillräckliga 
branddörrar (230), orena maskinrum 
(126) och problem med framdrivningen 
(126). 

Sverige halkar neråt på vita listan 

”Låt inte arbetet stanna vid  
överenskommelser iland” 

” Vår natur säger oss 
att vi ska göra vad 

som helst för att till-
höra gruppen” 

Retorikexperten Anna Ricknell om var-

för härskartekniken uteslutning får oss 

människor att bli så osäkra. 
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Transportstyrelsen sprider regelbundet information om 
angelägna händelser i branschen. Den här sidan inne-
håller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna 
kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstå-
ende text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.

Sammanfattande säkerhetsutveckling

År 2017 var ett relativt normalt år för svensk sjöfart. Det rapport-
erades 231 händelser totalt varav 40 tillbud och olyckor. Av 
dessa kategoriserades 163 som sjöolyckor (hänger samman 
med fartygets drift) och 28 personolyckor. En person omkom 
under året när en passagerare föll i en trappa på ett svensk- 
registrerat passagerarfartyg. Antal rapporterade personskador 
vid sjöolyckor uppgick till 42 stycken, och vid personolyckor 
(exempelvis arbetsplatsolyckor) rapporterades 27 skadade. 

Orsaker till olyckor

Figur 20 visar fördelningen av bedömd olycksorsak. Vanligaste 
olycksorsaken är den mänskliga faktorn följt av tekniska fel och 
yttre faktorer. När Transportstyrelsen registrerar händelser  
används för närvarande en kod för ”mänsklig faktor”. Det är viktigt 
att poängtera att koden inte säger något om bakomliggande  
faktorer till varför händelsen har skett. Till exempel kan en fel-
handling bero på att personen i fråga inte har fått rätt förutsätt-
ningar. Grundorsakerna till felhandlingen kan istället vara till 
exempel organisatoriska faktorer. Transportstyrelsen kommer 
att se över de koder som rör mänsklig faktor och människa- 
teknik-organisation (MTO), i syfte att förbättra våra händelse-
analyser.

Personskador och omkomna

Personolyckor definieras som olyckor ombord som inte är relate-
rade till fartygets drift. Här finns således både arbetsplats-

olyckor för ombordanställda samt passagerare som skadar sig 
genom fall eller liknande. Om passagerare eller besättning ramlar 
och skadar sig på grund av exempelvis en kajstuds så räknas 
inte händelsen som en personolycka utan som kollision med 
annat föremål, det vill säga sjöolycka. Nedan redovisas statistik 
avseende personskador och omkomna i samband med yrkessjö-
fart, fördelat mellan sjöolyckor respektive personolyckor. Figuren 
nedan visar att antalet rapporterade skadade varierar relativt 
mycket, speciellt när det gäller sjöolyckor. Detta bedöms delvis 
bero på befälhavarens bedömning av vad som ska rapporteras 
vilket gör rapporteringen personberoende. Det är också ofta 
svårt att kategorisera skadans allvarlighetsgrad med enbart den 
information som rapporteras in till Transportstyrelsen. När det 
gäller personolyckor, kommer antalet för år 2017 troligen att 
stiga till följd av att inrapporteringen för dessa olyckor dras med 
eftersläpningar.

Figuren nedan visar antalet omkomna till följd av personolyckor 
eller sjöolyckor. Under femårsperioden ses en klart positiv ned-
åtgående trend, men den är dock inte lika tydlig om man ser på 
ett längre tidsintervall. Det totala antalet omkomna är generellt 
så lågt att det exakta utfallet för ett enskilt år i hög grad är ett 
resultat av tillfälligheter

Varje år publicerar Transportstyrelsen en gemensam säkerhets-
översikt för Sjö- och luftfarten.

Översikten är till största delen baserad på de händelser som 
rapporteras in till oss från respektive trafikslag. Nedan följer 
delar av rapporten som berör yrkessjöfarten.

Vill ni läsa rapporten i sin helhet kommer den publiceras på 
vår hemsida inom kort.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-
rapporter/rapporter/sjofart/

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~
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Figur 13 visar fördelningen av alla inrapporterade händelser efter typ av 

händelse för åren 2013-2017.
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~ ENGLISH SUMMARY ~

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

THEME: HOW WE ERA-
DICATE HARASSMENT 
IN SHIPPING

Successful measures 
improved wellbeing 
in the engine  
department

When the questionnaire on job satis-
faction, conflict management and 
victimisation was given to the engine 
crew of Silja Symphony, the chief  
engineer, Magnus Östman, was very 
worried. He and his colleagues decided 
to take the questionnaire seriously 
though, and the latest staff survey 
shows major improvements in the de-
partment.
 
Problems with the psycho-social work en-
vironment came up during a staff issue in 
the department. A wide-ranging action 
programme was started and in January 
2016 a questionnaire was sent to all the 
machine crew, which included questions 
about many areas from general well- 
being to conflict management and offen-
sive behaviour. When the results came at 
the beginning of the summer, it was clear 
that a change was needed. The general 
level of well-being was low; there was  
offensive behaviour, badly managed con-
flicts and dissatisfaction with managers, 
colleagues and the employer ashore, as 
well as other departments on board. The 
HR manager at the CSO, Elin Stenberg, 
also carried out long interviews with every-
one in the machine department in the 
spring, which confirmed the responses in 
the questionnaires. A large meeting was 
followed up by organising working 
groups, tasked with proposing improve-

ment measures. Among other things, it 
was agreed that everyone would reflect 
on their behaviour. 

“It was possibly the most important 
action”, says Magnus Östman. “If you can 
agree to treat others as you would like to 
be treated, and actually do it, that is major 
progress. It doesn’t really need to be so 
difficult or complicated.” 
The shipping company sent out a new 
questionnaire recently to examine whether 
the measures had the desired effect, and 
the results show great improvements. For 
example, 100% agreed with the statement 
“I like my colleagues” as opposed to 79% on 
the first questionnaire. Trust in managers 
also increased from 56% to 87.5%.

Practical exercises 
encourage dialogues
Crews on Swedish Maritime Admini-
stration ships use practical exercises 
to reflect on issues of gender equality 
and the social work environment. The 
Administration’s shipping company 
director explained this during his 
talk at the recent SAN conference.

Improvement work at the Administra-
tion was started last year with the sup-
port of Previa occupational health ser-
vice and the Maritime Administration’s 
internal HR department. Among other 
things they arrange courses and work-
shops for crews, including practical ex-
ercises and discussions on harassment 
and social behaviour. In one of these 
exercises, groups on two sides of the 
room represent different viewpoints. 
The leader reads out a statement and 
the participants then choose to join the 
side that best represents their own opini-
on. They can also stay in the middle if 
they feel “neither one nor the other”. An 
example of such as statement is: “At the 
Maritime Administration there is no 
sexual harassment or victimisation”. 

“I was not present during these exer-
cises, but I know that they resulted in 

really good discussions. We have got 
mostly positive feedback from those 
who took part,” says Peter Fyrby.

Traditions from the 
past

In industries with traditional male 
dominance, greater measures are  
often required to achieve equality ex-
plains Eva Mark, who works with  
organisational and individual develop-
ment in working life.

Creating equality at workplaces where 
there is an imbalance between the sexes 
is rarely easy. If one sex is in a large 
majority, if insulting jargon becomes the 
norm, if work environment management 
is weak and there is a history of male or 
female dominance, equality is even more 
difficult to achieve says Eva Mark, doc-
tor of theoretical philosophy and first 
speaker at the SAN conference. 

She continues, “I can see that women 
are breaking into more and more sectors, 
but in professions with strong traditions 
in the past that process is often much 
slower. There is seldom any develop-
ment by itself; people need to push and 
work actively to achieve a change.” 

“Discrimination and offensive beha-
viour often become the norm in sectors 
with a background of dominance by one 
gender,” says Eva Mark. “You have a way 
of talking with each other that has be-
come accepted in the workplace, but for 
an outsider it would be both inappropriate 
and beyond the limit.”

“Through a process of internal sociali-
sation, an unhealthy organisational  
culture may be preserved. Evidence of 
this is usually when people claim they 
have no problems – that always makes 
me suspicious. Another sign of this type 
of workplace is when people describe 
themselves as “a little special”, says Eva 
Mark.



SAN-NYTT 4/18 7

~ PROFILEN ~

Mottagarna av San-priset:

Kränkningar är en säkerhetsfråga
Tillsammans startade de det om-
fattande arbetet mot trakasserier 
och kränkningar till sjöss som på-
verkat en hel bransch. I oktober 
förärades de Sans arbetsmiljöpris 
för sina omfattande insatser. 

Det hela började den 27 november 2017 när 
skeppskocken Frida Wigur startade sjöfartens 
metoo-upprop #lättankar (se San-nytt nr 1- 
2018). Redan samma dag blev sjökaptenen 
Linda Svenson, som tjänstgör som styrman 
på isbrytarna, ansluten till gruppen. Dagen 
efter bjöds även Cajsa Jersler Fransson in, 
sjökapten som numera jobbar på Sjöfartsverk-
et. Under det dryga år som passerat har de 
tre både delat med sig av egna erfarenheter 
av kränkningar och härskartekniker liksom 
stöttat andra i branschen som upplevt liknan-
de saker. De har låtit producera en film där 
kvinnor vittnar om allt från verbala kränk-
ningar till regelrätta övergrepp och som rönt 
stor uppmärksamhet. De har föreläst i en 
mängd olika sammanhang, deltagit i konfe-
renser och ställt upp på en rad intervjuer, allt 
för att försöka åstadkomma en förändring. 

– Jag är så otroligt trött på härskartekniker 
och kränkningar att det står mig upp i halsen, 
säger Linda Svenson. Men jag vill också  
poängtera att vi inte gör det här för att vi har 
något emot män. Vi gör det därför att vi vill 
att alla ombord ska få ett bättre arbets- 
klimat och för att få stopp på kränkande  
särbehandling. 

Frågan lever vidare
San-pristagarna var inte de första att upp-
märksamma problemen med övergrepp 
och trakasserier inom sjöfarten. Men till 
skillnad från tidigare gånger har man lyck-
ats hålla frågan levande över tid. Man har 
lyckats hålla frågan levande över tid och  
hittat former för att fortsätta driva arbetet 
framåt. 

– Jag tror det hänger samman med att vi 
jobbar brett och har involverat så många, 
säger Cajsa Jersler Fransson. Utöver allting 
som görs här hemma drivs de här frågorna 
i Wista (Women’s International Shipping & 
Trading Association, red anm) som har  
representanter över allt inom sjöfarts- 
branschen och som verkar internationellt. 

Alla tre känner de andra som blivit utsatta 
och de har själva erfarenheter av trakasse-
rier och kränkningar. Vid något tillfälle har 
det varit mycket grovt, som när en manlig 

kollega kommit insmygandes i hytten 
nattetid. Betydligt oftare har de mötts av 
nedsättande kommentarer, härskartekniker 
och verbala påhopp. 

– Man kan tycka att man har en härlig 
jargong på en arbetsplats, sa Frida Wigur i 
sitt tacktal vid mottagandet av San-priset. 
Men det är så lätt att skämten eskalerar och 
går över gränsen till när det inte är roligt 
längre. Och man vet precis när det händer, 
det känns i hela kroppen. 

Under det gångna året har ett stort antal 
personer och organisationer anslutit sig till 
förändringsarbetet. En partsgemensam ar-
betsgrupp har bildats liksom en styrgrupp 
bestående av rederier, 
myndigheter, organisa-
tioner och sjöfacken. 
Och behovet av åtgär-
der är fortsatt stort. När 
medlemmarna i Face-
bookgruppen #lätta-
ankar nyligen fick frå-
gan vad som hänt ute 
på fartygen, blev svaren 
nedslående. 

– Vi får in mängder av 
rapporter och tjejerna 
säger ungefär samma 
sak, att de kollegor som 
var bra innan är fortsatt 
bra och de som var dåli-
ga har blivit sämre. De 
får slängt ”metoo” efter 
sig och hör kommenta-
rer om att det vore bättre 

om det inte fanns kvinnor alls ombord så att 
man slapp riskera att bli oskyldigt anklagad. 
Men allt är inte negativt. Vi får också höra 
om båtar där klimatet ombord blivit bättre 
och om rederier som tar problemen på all-
var, säger Linda Svenson. 

För San-pristagarna handlar det närmast 
om att förmå fler rederier att ansluta sig till 
förändringsarbetet och inte bara låta det 
hanteras av branschföreningen Svensk sjö-
fart. Och man vill nå ut till besättningarna på 
fartygen. En socialt ohälsosam och kränkan-
de arbetsmiljö handlar om betydligt mer än 
bara trivsel, det är också en säkerhetsfråga, 
säger Cajsa Jersler Fransson. 

– Den som känner 
sig rädd och osäker  
vågar kanske inte ifråga-
sätta felaktiga beslut  
eller ta egna initiativ, 
även om de borde. Det 
finns också en själv-
mordsrisk för den som 
blir utsatt.

Prissumman, 15 000 
kronor, planerar de på 
något sätt låta komma 
medlemmarna i Face-
bookgruppen #lätta- 
ankar till del. Eventuellt 
genom webbaserade 
föreläsningar eller en 
seminariedag.

Linda Sundgren

Frida Wigur var på plats under San-konferensen i Göteborg för att ta emot priset, här tillsammans 
med Sans ordförande Lars Andersson. Till höger: Linda Svenson och Cajsa Jersler Fransson.

San-priset: juryns motivering

Vinnarna av årets SAN-pris går till tre 
personer som med mycket mod och 
kraft skapat en grogrund för positiv 
förändring i hela sjöfartsbranschen. 
Hösten 2017 skakades världen av 
berättelser om sexuella trakasserier i 
#metoo-upproret. Sjöfartsbranschen 
var länge tyst, men tack vare de nomi-
nerade personerna lyftes över 1000 be-
rättelser från branschen. På ett effek-
tivt sätt belystes det som inte står rätt 
till och därigenom har de nominerade 
personernas handlingar lett fram till att 
ett långsiktigt, branschövergripande 
arbete startat med syftet att inte en 
enda människa i sjöfartsbranschen ska 
bli utsatt för trakasserier eller kränkande 
särbehandling. Tack vare de nomine-
rade personerna har sjöfartsbranschen 
gemensamt lagt ut sin rutt som pekar 
mot en ljus framtid med bättre arbets-
miljö, jämlikhet och inkludering – för alla 
människor inom sjöfarten.
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Bättre sam-arbete

Under ledning av Transportstyrelsen 
har sjöarbetsmarknadens parter enats 
om att försöka få igång det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ombord på svenska 
fartyg. Arbetet drivs av ett samråd bestå-
ende av Seko sjöfolk, Sjöbefälsförening-
en, Svensk sjöfart och Sarf (Sjöfartens 
arbetsgivareförbund). I vår ska arbetet 
vara slutfört med utbildnings- och stöd-
material till ombordanställda, redare och 
Transportstyrelsens inspektörer. 

(LS) 

Nya föreskrifter 

Den 21 augusti trädde en ny föreskrift 
om hygieniska gränsvärden ikraft (Afs 
2018:1). Förändringarna baseras på ett 
EU-direktiv om hälsovådliga ämnen. 
Exempel på ämnen som berörs är kol-
monoxid, skärvätska och damm från 
textiler. Cirka 500 ämnen regleras av 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
hygieniska gränsvärden. 

(LS)

Över 100 gisslantagna

Under årets första nio månader rapport-
erades 156 piratattacker och väpnade 
rån mot fartyg runt om i världen. Det 
kan jämföras med 121 attacker under 
motsvarande period förra året. Det här 
uppger ICC/IMB på sin hemsida. Totalt 
drabbades 107 fartyg, varav 13 blev be-
skjutna och 112 sjömän togs som giss-
lan. Värst utsatta är fartyg i farvattnen 
utanför Nigeria (41 attacker). Tankfar-
tyg är överrepresenterade i statistiken. 

(LS)

~ I KORTHET ~

I branscher med ett historiskt arv av 
manlig dominans krävs ofta större in-
satser än i andra näringar för att öka 
jämställdheten. Det menar Eva Mark 
som arbetar med organisations- och 
individutveckling inom yrkeslivet.

Att skapa ökad jämställdhet på arbets-
platser där det råder obalans mellan könen 
är sällan enkelt. Om det ena könet dess-
utom är kraftigt överrepresenterat, om 
kränkande jargong blivit normalitet, om 
arbetsmiljöarbetet haltar och det finns 
ett historiskt arv av enkönad dominans, 
kommer en sådan förändring att vara 
ännu mer krävande. Det säger Eva 
Mark, doktor i teoretisk filosofi, som ta-
lade under San-konferensen. 

– Jag kan se hur kvinnor 
bryter igenom i allt fler 
branscher, men i yrken 
med ett tungt historiskt arv 
går det ofta betydligt trög-
are. Där sker sällan någon 
utveckling av sig självt och 
man behöver pusha på och 
jobba aktivt för att åstad-
komma en förändring, säger hon. 

Subtila könskränkningar
Utmärkande för branscher med ett his-
toriskt arv, säger Eva Mark, är att diskri-
minering och kränkningar ofta blivit 
normalitet. Man har ett sätt att tilltala 
varandra som kommit att accepterats på 
arbetsplatsen, men som för en utomstå-
ende skulle te sig som både olämpligt 
och gränsöverskridande. Den typen av 
jargong beskrivas ibland som ”rå men 

hjärtlig”, av de inblandade. Ibland hand-
lar det om mer subtila könskänkningar, 
som osynliggörande komplimanger där 
man väljer att fokusera på någons utseen-
de istället för på det som sägs.

– Genom så kallad insocialisering kan 
en osund organisationskultur bevaras. 
Tecken på att en sådan råder brukar vara 
att man hävdar att man inte har några 
problem alls, det gör mig alltid miss-
tänksam. Ett annat tecken är att man be-
skriver sig själva som ”lite speciella”, 
säger Eva Mark. 

När det kommer till ledarskap, menar 
Eva Mark, finns det ingen generell skill-
nad mellan mäns och kvinnors agerande. 
Hon påpekar att det finns dem från båda 
könen som är empatiska och inlyssnan-

de respektive pekar med 
hela handen. Däremot kan 
man se en tydlig differens i 
hur medarbetarna uppfattar 
en, baserat på kön. 

– Medan en man som är 
rak och tydlig uppfattas 
som handlingskraftig, blir 
en kvinna som agerar på 

samma sätt ofta ifrågasatt och man hör 
kommentarer som ”Han kan inte ha det 
lätt där hemma”. På motsvarande sätt 
kan även män som agerar normbrytande 
och är mer inlyssnande bli misstänklig-
gjorda och uppfattas som omanliga och 
veka, säger Eva Mark.

Linda Sundgren, text och bild

Tungt historiskt arv

Eva Mark, doktor i teoretisk filosofi, menar att det inte finns några generella skillnader mellan 
mäns och kvinnors sätt att leda. Däremot uppfattas man olika av omgivningen på grund av kön.

» Han kan 
inte ha det 

lätt där 
hemma «


