
TEMA: HÅLLBART SJÖMANSLIV
Tioårsjubilerande Sankonferens om hållbart sjömansliv .... 1
Årets SAN-pris till uppfinningsrika sjöingenjörer ................. 2
Chef och kompis – självklarhet ombord ............................... 2
Unik studie om sjömäns hälsa .............................................. 3
San har ordet ......................................................................... 4 
Utblick .................................................................................... 4

Transportstyrelsen informerar  .............................................. 5
English summary  .................................................................. 6
Profilen: Martin Hulterström ................................................. 7
Hjärtläkare: Träning skapar hållbara människor ............... 8
I korthet  ................................................................................ 8

Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart ÅRGÅNG 38 4/14

Laganda, sociala kollisioner och 

smart fartygsdesign. Det och mycket 

annat avhandlades på årets Sankon-

ferens i Göteborg. Dagen hade temat 

så skapar vi ett hållbart sjömansliv 

och avslutades med ett personligt 

föredrag av fotbollsprofilen Torbjörn 

Nilsson. 

2004 hölls den första Sankonferensen i 
Göteborg. Den gången lyftes frågor som 
hur arbetsmiljölagen påverkar sjöfart-
en, alkohol och droger samt Wallenius 
arbetsmiljöarbete. Under efterföljande 
konferenser har en rad olika ämnen 
avhandlats med allt från ergonomi och 
ledarskap till olyckor och krishantering. 
På årets Sandag deltog bland andra 
läkarna Karl Forsell och Helena 

Eriksson. De presenterade en omfattande 
enkätstudie om sjömäns hälsa som visade 
att sociala krockar, kemikalieexponering 
och sömnproblem är vanligt ombord. Om 
ombordsömn pratade även professorn 
och sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt. 
Han beskrev hur olika vaktsystem 

påverkar sömnen och berättade att 
den som sover dåligt på sikt löper ökad 
risk att drabbas av olika sjukdomar, 
däribland hjärt- och kärlsjukdomar och 
diabetes. Men han uppmanade också till 
att vara vaksam på de mer direkta effekt-
erna av sömnbrist.  

– Sover man för lite blir prestations-
förmågan kraftigt försämrad och gör det 
svårare för oss att fatta beslut. Dessutom 
ökar det risken för sociala kollisioner och 
konflikter, sa han.  

Personlig tränare
Att vi också behöver röra på oss för att 
må bra var hjärt- och idrottsläkare Mats 
Börjesson tydlig med. En halvtimme om 
dagen fem dagar i veckan räcker för att 

kraftigt minska risken för livsstilsrelater-
ade sjukdomar. 

Även Karin Gelkén från Stena Line 
pratade om nyttan av träning. 

– Vi har jobbat med hälsofrågor i 
många år inom Stena och bland annat 
tagit fram en hälsopolicy. Våra båtar är 
rökfria, vi har gym på alla fartyg och 
flera dagar i veckan finns en personlig 
tränare på plats som hjälper dem som 
vill. Det är mycket uppskattat, sa hon.  

Hur man kan gå tillväga för att skapa 
ett bra arbetsklimat gav två ombord-
anställda - John Borgman, teknisk chef, 
och överstyrman Anneli Borg - flera 
exempel på. Att uppmärksamma var 
och en i besättningen och att inte snåla 
med beröm lyfte båda fram. Och John 

Tioårsjubilerande Sankonferens 
om hållbart sjömansliv 

”När vi väl kommer 
in i fikarummet har vi 
ett uppdämt behov av 

att prata”

Christer Lindvall från IFSMA visar piraternas utbredning i världen.
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Chef och kompis – självklarhet ombord
Att trivas är viktigt för både arbetet och 

stämningen ombord. Det sa Anneli 

Borg, överstyrman hos ACL, när hon 

talade under rubriken att leda och 

leva ombord. 

En vanlig fråga för chefer iland är om 
man bör vara kompis med personalen 
eller inte. För fartygsbefäl är det inte en 
fråga man behöver fundera över, konst-
aterade Anneli Borg När man arbetar 
och lever tillsammans på en begränsad 
yta under veckor i streck är det självklart 
att även chefen måste ingå i den sociala 
gemenskapen utanför arbetstid. 

– Min uppfattning är att ju bättre man 

känner varandra desto enklare är det att 

jobba ihop. Men det betyder inte att den 

som är befäl har några problem att ta ledar-

rollen och säga ifrån när det behövs, sa hon. 

Som chef är det också viktigt att komma 
ihåg att ge beröm. 

– Om besättningen sliter för att allt ska 

fungera när vi kommer till nästa hamn är 

det ingen annan än vi ombord som vet 

hur mycket arbete som lagts ner. Därför 

är det jätteviktigt att berömma och upp-

muntra dem som engagerar sig och tar 

ansvar, särskilt när man gör något som 

egentligen ligger utanför ens ansvars-

område. 

Husmorsknep
Något Anneli har jobbat mycket med är 

att skapa bra sammanhållning ombord, 

inte minst mellan rederiets filippinare 

som går på tap-avtal och svenskarna. 

Med åren har hon hittat sätt att föra dem 

närmare varandra.  

– Jag brukar se till att sätta dem på 

lite tyngre jobb som kräver att man är 

två. Det är ett husmorsknep som jag vet 

fungerar, sa hon. 

Andra metoder för att öka sammanhåll-

ningen inom den 25 man starka besätt-

ningen är spel och lekar. 

– Varje resa har vi en temakväll, 

exempelvis ett land eller ett årtionde. 

Vi klär ut oss och dukar långbord med 

anknytning till temat och sedan spelar 

vi spel och har tävlingar. Det här ger 

alla något att prata om och är väldigt 

uppskattat, sa hon. 

Linda Sundgren

Anneli Borg, överstyrman ACL.

”Arbetsmiljöarbete kräver alltid engage-
mang och vilja, men ibland också inno-
vationsrikedom och tekniskt kunnande. 
Och det är något som årets mottagare av 
Sans arbetsmiljöpris visat imponerande 
prov på.

Ombord på fartyget där de tjänstgör 
hade man problem med kylan på bil-
däck. Något uppvärmningssystem fanns 
inte och när temperaturen kröp ner under 
nollgradersstrecket kom frosten. Materiel 
och utrustning rostade och det var en 
otrevlig miljö att vistats i, både för besätt-
ning och passagerare. Leverantörer av 
olika uppvärmningssystem kontaktades, 

men det visade sig bli en dyr investering 
på över två miljoner kronor. Pristagarna 
kom då på att problemet nog kunde lösas 
ändå, utan kostsamma entreprenörslös-

ningar. På egen hand konstruerade de 
ett system där det värmeöverskott som 
genereras via kylvattensystemet leds upp 
till bildäck och sprids via utrymmets 
ventilationsfläktar. Och medan pristag-
arna skötte planering och utformning 
tog fartygets reparatörer och motormän 
hand om installationen. Tack vare deras 
storartade insats har fartygets bildäck 
idag en behaglig temperatur på runt 20 
grader året om.”
Läs mer om pristagarnas uppfinning i 
San-Nytt 3–2014.

Årets Sanpris till uppfinningsrika sjöingenjörer

Daniel Turkowitch och Per Engström

hade en egen teori om varför det, som 
han upplever, ofta är bättre stämning 
i maskin än bland personalen på däck. 

– I maskin har vi hörselkåpor på när vi 
arbetar och kan inte prata med varandra. 
När vi väl kommer in i fikarummet har vi 
ett uppdämt behov av att prata och då blir 
det bra stämning, sa han. 

Fartyg utan barnsjukdomar
Jan Rasmussen från SAN:s danska 
systerorganisation, Seahealth, berättade 
om arbetsmiljövänlig design. Han visade 
hur Seahealth arbetsmiljöexperter 
hade hjälpt ett färjerederi att granska 
fartygsritningar i samband med 

nybyggnation. Resultatet blev ett 
lättarbetat fartyg, nästan helt utan 
barnsjukdomar och med få anmärk-
ningar från myndigheterna. 

– Vi lade ner mellan 40 och 50 arbets-
timmar på det här projektet. Den invest-
eringen återbetalade sig från dag ett för 
redaren, sa Jan Rasmussen.  

Christer Lindvall från den internation-
ella befälhavarorganisationen, IFSMA, 
pratade om vikten av att vara på plats 
där regelverken skapas, vilket ofta sker 
internationellt inom IMO, EU eller ILO. 

– Men egentligen är det inte fler regler 
vi behöver, även om det fortfarande 
saknas en och annan. Det viktiga är att 
de regler som redan finns implementeras 
i de nationella regelverken, sa han. 

Dagen avslutades med ett föredrag av 
fotbollsprofilen och tränaren Torbjörn 
Nilsson. Med avstamp i idrotten beskrev 
han hur man bygger en välfungerande 
arbetsplats med bra samarbete mellan 
arbetstagarna. 

– Jag tror inte på att försöka mäta varje 
enskild förmåga för att avgöra hur duktig 
en medarbetare är. Hade man exempelvis 
mätt Glenn Hyséns bredsidor skulle han 
inte ha spelat fotboll. Det intressanta 
är folks förmåga att läsa spelet och 
agera för det gemensammas bästa och 
det gäller även inom organisationer och 
företag, sa han.  

Linda Sundgren

fortsättning från sid 1
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Tre av fyra ombordanställda anser 

att de har utmärkt eller bra hälsa. 

Samtidigt är exponeringen för skad-

liga ämnen hög och över 40 procent 

av kvinnorna har utsatts för kränk-

ningar senaste året. Det visar en 

omfattande studie om hälsa bland 

sjömän som presenterades på San-

konferensen. 

I undersökningen arbetsmiljö och hälsa 
på svenska fartyg har hälsan hos svens-
ka sjömän på svenska fartyg under-
sökts. De knappt 2 000 ombordanställ-
da som deltagit i enkäten har svarat på 
ett hundratal frågor om bland annat 
kontakt med farliga ämnen, sömn och 
kränkande särbehandling. Tre av fyra 
anser att de har god hälsa och hela 85 
procent upplever att de har bra arbets-
förmåga. 

– Det är positivt, säger överläkare 
Karl Forsell som lett studien. Särskilt 
med tanke på den förhöjda sjukdoms-
risken bland sjömän och hur annor-
lunda yrket är, säger han.   

Men undersökningen visar också att 
det finns flera problem ombord. Bland 
annat uppger över 60 procent av dem i 
maskin att de dagligen utsätts för olje-
exponering på huden. 

Internationell jämförelse
– Lite förvånande är det med 

tanke på hur mycket vi har arbetat 
med att upplysta om riskerna med 
oljeexponering och att det idag 
finns arbetshandskar som både är 
värmetåliga och står emot olja. Men 
jag vet att vissa tycker det är enklare att 
arbeta utan handskar vilket kan vara 

en förklaring till de höga sifforna, säger 
Karl Forsell. 

Ytterligare något som sticker ut bland 
resultaten är kränkande handlingar 
och trakasserier. Omkring 20 procent 
av samtliga uppgav att de utsatts 
någon gång under senaste året, bland 
kvinnorna var andelen dubbelt så hög. 

– Vi vet inte vad det här beror på, 
men kanske hänger det samman med 
att man ombord både jobbar och bor 
tillsammans under långa perioder, 
säger Karl Forsell. 

Sammanställningen av resultaten 
pågår fortfarande, men framöver hopp-
as Karl Forsell få möjlighet att göra om 
enkätstudien på utländska fartyg. 

– Vi skulle vilja göra en internationell 
studie och jämföra med våra svenska 
resultat. 

Linda Sundgren

Unik studie om sjömäns hälsa

Sammanlagt svarade 1 963 personer 
på enkäten, varav 90 procent män 
och tio procent kvinnor. Av dem 
arbetade 61 procent inom däck, 
31 procent i maskin och 7 procent 
i intendenturen. Enkäten skickades 
ut till 5 000 ombordanställda i olika 
befattningar via mejl. Tre av fyra sva-
rande hade en arbetsledande befatt-
ning. Bakom undersökningen står 
läkare inom arbets- och miljömedi-
cin, Karl Forsell, Helena Eriksson, Eva 
Andersson och Raplh Nilsson samt 
universitetslektor Monica Lundh vid 
Institutionen för sjöfart och marin 
teknik på Chalmers tekniska hög-
skola i Göteborg.  

Klara Ekström, sjökaptensstudent 
Chalmers tekniska högskola
”Den sociala biten tror jag är a och o, 
både när man kommer som elev och som 
anställd. Att trivas ihop och ha en bra 
sammanhållning är viktigt. Det behöver 
också finnas tillräcklig skyddsutrustning 
ombord, men som tjej är det inte alltid 
man hittar något som passar. Som regel 
är det mesta ett par storlekar för stort 
och för att slippa gå med säckiga brallor 
med rep i midjan och skor man snubblar 
i brukar jag ta med egen utrustning när 
jag ska ut på praktik.” 

Anna Lundkvist, MMT Sweden AB
”Den psykosociala arbetsmiljön är nog 
det viktigaste av allt för att man ska triv-
as och vilja jobba kvar ombord. Besätt-
ningen behöver ha meningsfulla arbets-
uppgifter som känns utvecklande och 
stimulerande, men de behöver också ha 
möjlighet till en aktiv fritid vilket är en 
utmaning för oss. Vi har sju olika natio-
naliteter ombord och vad man tycker om 
att göra när man är ledig skiljer sig åt 
ganska mycket.

Pelle Andersson, regionalt huvud-
skyddsombud, Seko sjöfolk
”Att ha en god säkerhetskultur och högt 
i tak så att folk vågar ifrågasätta om 
något är fel utan att känna sig rädda 
för konsekvenserna. Det är också viktigt 
att ha bra kommunikationsmöjligheter 
med land. Mitt intryck är att folk trivs bra 
ombord, men att kvinnor generellt mår 
sämre än män. Många inom servisen har 
problem med belastningsskador och värk 
i axlar och nacke.

Vad tycker du är viktigt 
för att skapa ett hållbart 
sjömansliv?

Karl Forsell och Helena Eriksson, läkare inom arbets- och miljömedicin.
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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 för-

del genomföra utbildningen. Innehållet är baserat på 

Arbetsmiljömanual för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga 

systematiska arbetsmiljöarbetet ombord. 

När olyckan är framme eller brister upp-

dagas 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 

arbetsmiljön ombord. Den kan också funge-

ra som ett arbetsmaterial vid exempelvis 

skyddskommittémöten. Arbetsmiljömanual 

för sjöfarten finns både i pdf och som pärm.

~ UTBLICK ~

Väldigt mycket bättre, men fortfarande 
en hel del kvar att göra. Så sammanfatt-
ar Chalmersprofessorn och sjösäkerhets-
experten Olle Rutgersson säkerheten till 
sjöss 20 år efter Estoniakatastrofen. 

Natten den 28 september 1994 förliste 
passagerarfartyget Estonia i Östersjön på 
en resa mellan Tallin och Stockholm. 852 
människor miste livet, varav 501 svensk-
ar. Endast 137 överlevde. Olyckan är den 
i fredstid mest omfattande i nordiska 
farvatten någonsin. Att tragedin skulle 
kunna återupprepas i vårt närområde 
tror Olle Rutgersson inte. 

– Vi har fått en modernare sjösäkerhet 
sedan Estonia och stabiliteten är avsevärt 

mycket bättre än den var då. Idag ska 
en färja kunna hålla sig upprätt med en 
halvmeter vatten på däck. På Estonias 
tid kunde en del fartyg inte ens klara en 
decimeter vatten, säger han. 

Ändå anser Olle Rutgersson att stabil-
itetskraven är långt ifrån tillräckliga, 
framför allt på kryssningssidan.  

– Ökad stabilitet är det i särklass bästa 
sättet att höja säkerheten. Jag har även 
hört andra experter som räknat på det 
här säga att den inte är tillräckligt bra. 
Passagerarfartygen tål inte särskilt stora 
skador innan de får slagsida och haverer-
ar, säger han. 

Även livräddningsutrustningen har 

förbättrats sedan Estonia. Livvästar ska 
vara försedda med lampor, livbåtar har 
täckts och det finns krav på snabbgående 
räddningsbåtar som ska kunna sjösättas 
för att plocka upp nödställda ur vattnet. 
Men att få upp människor ur livbåtar 
eller från vattnet är fortfarande en stor 
utmaning, särskilt om det inträffar ett 
större haveri med flera tusen människor.

– De snabba räddningsbåtarna vi fått 
ska klara tre meters vågor. När Estonia 
förliste var våghöjden fyra meter och 
det är tveksamt om någon hade vågat 
sjösätta en räddningsbåt i det läget, säger 
Olle Rutgersson. 

Linda Sundgren 

Modernare sjösäkerhet 20 år efter Estonia 

”Hade man exempelvis mätt Glenn Hyséns bredsidor skulle han inte ha 
spelat fotboll”Fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson om att man bör vara försiktig med att mäta kunskap

På gott och ont har 2014 varit ett år i den 
psykosociala arbetsmiljöns tecken. Efter 
att antalet anmälda arbetssjukdomar 
på grund av organisatoriska och sociala 
orsaker har ökat med 50 procent de 
senaste fyra åren är nu stress eller andra 
psykiska påfrestningar den vanligaste 
orsaken till besvär.  Näst vanligast 
är besvär som beror på påfrestande 
arbetsställningar och tung manuell 
hantering. Vi har också sett en för Sverige 
unik rättegång där två chefer fälldes 
i tingsrätten för grovt arbetsmiljöbrott 
efter att en medarbetare tagit sitt liv 
till följd av mobbning på arbetsplatsen.  
För att komma åt brister i brister i den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

har Arbetsmiljöverket under hösten 
skickat ut nya föreskrifter på remiss. 
I lagförslaget behandlas arbetstider, 
ohälsosam arbetsbelastning samt 
konflikter och kränkande behandling. 
I de bindande reglerna betonas 
också vikten av att ha tydliga och 
realistiska mål även för den här delen 
av arbetsmiljöarbetet, utan mål ingen 
handling. En god arbetsmiljö handlar 
om ett kontinuerligt och proaktivt arbete 
för att förebygga risker för ohälsa och 
olycksfall och främja friskfaktorer. Det 
är arbetsgivarens och chefens ansvar att 
balansera verksamhetens alla krav med 
personalens förmågor och förväntningar. 
Men för ett effektivt arbetsmiljöarbete 

behöver också personalen vara delaktig, 
medverka i undersökningar och delta i 
genomförandet av åtgärder. Risker i den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
kan inte alltid bedömas enligt klara mått 
och gränsvärden som många risker i den 
fysiska arbetsmiljön. Vi behöver arbeta 
med andra metoder och modeller, väl 
fungerande sätt att kommunicera med 
varandra och våga släppa taget om 
checklistan och ställa nya frågor.  Vi är 
varandras arbetsmiljö. Och snart är det 
inte bara ett moraliskt och medmänskligt 
ansvar.
Cecilia Österman 

Utan mål ingen handling 
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Estoniaspecial 
Under hösten kom första numret av 
Transporstyrelsens tidskrift Sjötenden-
ser. I den lyfts bland annat sjösäker-
hetsfrågor fram i ett bredare samm-
anhang och med djupare analyser. 
Första numret fokuserade på sjösäker-
hetsarbetet i kölvattnet av Estonia-
katastrofen. Nedan följer ett utdrag. På 
www.transporstyrelsen.se samt www.
san-nytt.se finns Sjötendenser att läsa 
som pdf. 

Estonia och 
säkerhetskulturen
Estoniaolyckan satte strålkastarljus på 
vad man kan kalla säkerhetskulturella 
frågor. Det är uppenbart att Estonias 
bogramp inte uppfyllde kraven på en 
kollisionsskottsförlängning, men den 
tycks ha accepterats av svenska och 
finska myndigheter. Vad detta berodde 
på går inte att få fram. Det finns ingen 
dokumentation och inga dispensbeslut 
som visar hur man hade tänkt när man 
godtagit ramperna. En annan utestående 
fråga är varför fartområdet för Viking 
Sally/Estonia ändrades i det internation-
ella passagerarfartygscertifikatet. Det 
finns inget beslut av finsk eller estnisk 
myndighet att så skulle ske, utan det 
förefaller som om begränsningen bara 
föll bort. Den tredje kulturella frågan 
gäller olyckor med bogvisir eller bogport-
ar. När Estonias bogvisir föll av var det 
inte första gången ett fartyg drabbades 
av det. Mellan 1975 och 1986 inträffade 
16 allvarliga tillbud med bogvisir eller 

bogportar på passagerar- eller lastfärjor 
i Östersjön, men det är uppenbart 
att ansvariga säkerhetsmyndigheter 
inte dragit lärdom av detta. Någon 
systematisk analys eller uppföljning 
förekom inte. Det är troligt att flera av de 
utestående frågorna härrör från brister 
i fråga om säkerhetskulturen. Idag har 
dock säkerhetskulturen förbättrats inom 
sjöfarten och de flesta organisationer 
inom sjösektorn arbetar aktivt med att 
förbättra sig ytterligare. 

HUR SÄKER ÄR 
ARBETSMILJÖN 
OMBORD?
Under de senaste 20 åren har antalet 
inrapporterade arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar inom handelssjöfarten 
legat relativt stabilt med cirka två 
anmälningar per 100 aktiva sjömän 
per år. I dessa siffror ingår enbart de 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
som resulterat i sjukfrånvaro eller 
dödsfall. De senaste åren har de 
vanligaste arbetssjukdomarna varit 
kopplade till exponering för buller, 
kemiska och biologiska ämnen samt 
belastningsergonomiska faktorer. 
Resultaten skulle kunna tolkas som att 
utvecklingen mot en säkrare arbetsmiljö 
har stagnerat under de senaste 20 
åren och att traditionella åtgärder inte 
längre ger avsedd effekt. Det vill säga att 
ytterligare minska antalet arbetsolyckor 
och arbetssjukdomar. Här finns dock en 
betydande osäkerhet i tillförlitligheten i 
statistiken. Det beror på att benägenheten 
att anmäla skador och sjukdomar 
påverkas av bland annat förändringar 
i ekonomin, sjukförsäkringssystemets 
utformning samt förändrade rutiner för 
ansökningar av arbetsskadeersättning 
och vid prövning av arbetsskada. 
Likafullt indikerar siffrorna att det är två 
gånger vanligare med arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar bland sjömän än inom 
övriga yrken. Man kan ställa sig frågan 
hur stor påverkan arbetsmiljölagen och 
den regelutveckling som skett de senaste 
20 åren har haft. 

Internationell 
expertgrupp 
International maritime organization 
(IMO) tillsatte mycket snart efter olyckan 
en expertgrupp. Den utarbetade förslag 

till säkerhetsförbättringar för främst roro-
passagerarfartyg men också för andra 
passagerarfartyg. Expertgruppens förslag 
lades fram för sjösäkerhetskommittén 
som fortsatte arbetet och förberedde 
en SOLAS-konferens. Vid konferensen, 
som hölls 1995, beslutades en mängd 
ändringar i SOLAS, varav de flesta trädde 
i kraft den 1 juli 1997. De viktigaste kraven 
gällde naturligtvis bogportars tekniska 
utformning och roro-passagerarfartygs 
stabilitet, framförallt att fartygen ska 
klara av en fri vätskeyta på bildäck. 
Det beslutades dessutom om en mängd 
andra skärpningar. Krav infördes bland 
annat på:
• Att vissa vattentäta dörrar skulle hållas 
stängda under resa.
• Att indikatorlampor för alla portar i 
bordläggningen skulle finnas på bryggan. 
• Att TV-övervakning och system för 
detektering av vattenläckage skulle finn-
as tillgängliga på bryggan och i maskin-
kontrollrummet. Det infördes också krav 
på förbättringar av utrymningsvägar. 
Krav på ”fast rescue boat” infördes lik-
som att livvästar ska vara utrustade 
med ljus. Arbetet inom IMO var mycket 
omfattande och gick mycket snabbt. Det 
övervägande antalet beslutade regler 
gällde även för existerande fartyg, det 
vill säga inte enbart för nybyggda fartyg.

Ytterligare åtgärder 
för att minska antalet 
olyckor
Det formella säkerhetsarbetet är givetvis 
viktigt, att lagar, regler och föreskrifter 
följs, att det finns ett ledningssystem 
med policy, rutiner, uppföljning, 
feedback, revisioner, certifiering och 
standarder. Detta räcker inte alltid, utan 
det informella säkerhetsarbetet som 
genomförs av engagerade individer, 
arbete i skyddsorganisationen, fackligt 
arbete, diskussioner och säkerhetskultur 
måste också stimuleras. En god 
säkerhetskultur kan ge stöd och vara 
vägledning för människors bedömningar 
och beslut i enskilda situationer där 
instruktioner saknas eller är bristfälliga. 
En god säkerhetskultur innebär att 
de inblandade arbetar med ett mer 
förebyggande (proaktivt) perspektiv. 
Det kan i förlängningen leda till att 
behovet av reaktiv regelutveckling 
minskar på såväl sjösäkerhets- som 
arbetsmiljöområdet men även till att 
reglerna blir färre och med en lägre 
detaljeringsnivå.

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~
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Unique study on 
seafarers’ health
Three of four shipboard personnel believe 
that they are in good or excellent health. 
At the same time, they are often exposed 
to harmful substances and over 40% of 
the women were subjected to insults or 
violations last year. These facts come 
from a comprehensive study on health 
among seafarers. 

In the study Work environment and 
health on Swedish ships, the health of 
Swedish seafarers on Swedish ships has 
been examined. Almost 2,000 shipboard 
personnel took part in the survey and 
replied to one hundred questions about 
contact with harmful substances, sleep, 
and discrimination, among other things. 
Three out of four believe that they are in 
good health and 85% feel that they have 
a good capacity for work. On the other 
hand, the survey also shows that there 
are a number of problems on board. 
More than 60% of engine room personnel 
say that they are exposed to oil on their 
skin every day. 

“I know that some people think it is 
easier to work without gloves, which 
could be an explanation for that high 
number,” said Karl Forsell. 

Another aspect that is surprising 
among the results is insulting behaviour 
and harassment. About 20% of all 
respondents said that they had been 
subjected to these at some point during 
the past year, and among women the 

proportion was twice as high. 
“We don’t know why this is, but per-

haps it is something to do with people 
on board working and living together for 
long periods,” said Karl Forsell. 

The compilation of the results is still in 
progress, but in future Karl Forsell hopes 
to be able to repeat the study on foreign 
ships. 

“We would like to make an interna-
tional study and compare it with our 
Swedish results.” 

Manager and friend 
– quite natural on 
board
Job satisfaction is important, both for 
work and the atmosphere on board. This 
was said by Anneli Borg, chief mate with 
ACL, when she spoke on the topic of 
managing and living on board. 

“In my opinion, the better you know 
each other, the easier it is to work 
together. But that doesn’t mean that 
officers have a problem exercising leader-
ship and giving orders when necessary,” 
she said. 

As a manager, it is also important to 
remember to give praise. 

“When the crewmembers have worked 
like dogs to make everything happen 
before we arrive at the next port, nobody 
apart from us on board knows just how 
much work has been done. It’s really 
important to praise and encourage people 
who get involved and take responsibility, 
especially when they do something that 
is really outside their own area.” 

One issue that Anneli has worked with 
very much is creating a good sense of 
social unity on board, not least between 
the shipowner’s Philippine workers on 
TAP agreements and Swedish crewmemb-
ers. Over the years, she has found ways of 
bringing them closer to each other.  

“I usually arrange heavier jobs that 
need two or more to get them done. It’s 
an old housewife’s trick, and I know that 
it works,” she said. 

Other methods of improving harmony 
between the 25 man crew include games. 

“On every crossing we have a theme 
night, such as a country or a particular 
decade. We dress up and lay one long 
table that is related to the theme, then we 
play games and have competitions. This 
gives everyone something to talk about 
and it’s really appreciated,” she said. 

Cardiovascular 
specialist: Training 
sustains people 
Exercise is not only good for fitness. 
It also counteracts a whole range of 
diseases, increases stress resistance and 
reduces the risk of conflicts. These were 
claims made by the cardiovascular and 
sports doctor, Mats Börjesson. 

Exercise is not only useful, it is neces-
sary. At least for those who want to live 
a long and healthy life. But even though 
many of us have the intention of exer-
cising regularly, there are very few that 
really do it. And without exercise we are 
less well equipped for strain, not least 
psychological strain. 

 “People who do not exercise become 
stressed more easily than others and run 
a greater risk of depression and anxiety. 
We also become irritated more quickly, 
which in turn increases the risk of con-
flict,” he said. 

Not training also results in a range of 
adverse physical effects. As well as put-
ting on weight it increases the risk of a 
range of illnesses, including cardiova-
scular diseases and diabetes. 

“By exercising, you reduce the risk of 
dying. Sedentary work is actually as danger-
ous as smoking,” said Mats Börjesson.  

~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: 
LONG-TERM 
HEALTH AT SEA

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

Mats Börjesson listed a number of 
lifestyle factors which, according to 
research, strongly affect our health 
and increase the risk of a wide range 
of diseases.  

•	 Bad eating habits
•	 Obesity 
•	 High cholesterol
•	 Physical inactivity
•	 Stress
•	 Lack of emotional satisfaction 
•	 Smoking 
•	 High blood pressure
•	 Diabetes/high blood sugar
•	 Alcohol 

Karl Forsell och Helena Eriksson-

Mats Börjesson.
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Det är inte längre krav på arbets-

handskar eller bristande tillgång på 

skyddsglasögon som huvudskydds-

ombud Martin Hulterström på M/S 

Nordlink brottas med. Istället har 

misstrivsel och samarbetsproblem 

blivit vanligare. 

Martin Hulterström förstod tidigt att en 
bra arbetsmiljö är viktigt för den som 
jobbar till sjöss. Redan på gymnasiet blev 
han upplyst om de problem och risker 
som sjömanslivet kunde innebära och 
uppmanades att vara försiktig. 

– Jag hade en mattelärare som jobbat 
länge på produkt- och råoljetankers. 
Hans kropp hade påverkats av alla 
gaser han hade andats in och dåtidens 
maskinrumsatmosfär gjorde väl inte 
saken bättre. En av hans döttrar hade 
fötts med en hjärnskada, vilket han 
var övertygad om berodde på hans 
yrkesbakgrund. Han tjatade på oss att 
vi skulle vara försiktiga, framför allt när 
vi höll på med kemikalier, gaser och 
smörjoljer, säger Martin. 

När Martin gick till sjöss vid mitten av 
åttiotalet fanns det mycket som behövde 
förbättras. Skyddsutrustning var ibland 
en bristvara. Om det fanns användes 
den ofta inte och säkerhetstänkandet 
var lågt. Inom tanksegmentet lastade 
man med öppna ullage eller tankluckor 
eftersom det gick fortare. Arbetskläderna 
skyddade varken mot kyla eller kemika-
lier. 

– En av de första förändringarna jag 
lyckades driva igenom i OT-rederierna 

som skyddsombud var att vi skulle få 
syramotståndskraftiga vinteroveraller. 
Jag arbetade på en inflaggad kemtanker 
och vi gick i Nordsjön och upp i 
Bottenviken. Fick man natriumlut eller 
svavelsyrastänk på sig gick det rakt 
igenom kläderna. 

Stress och konflikter
Men uppdraget som skyddsombud krävde 
både uthållighet och civilkurage. Arbets-
miljöfrågor stod lågt i kurs hos många, 
både på rederikontor och ombord.  

– I början blev man ganska ofta 
utskrattad och förlöjligad för att man 
höll på med det här. Men jag hade en 
äldre matros som var ganska påläst 
inom mycket och han stöttade och push-
ade mig. Det gav mig extra råg i ryggen 
och gjorde att jag vågade stå på mig, 
säger Martin.  

Till rederi Nordö-Link kom han 1998. 
Därmed lämnade han tanktonnaget och 
började inom 
ropax (rullande 
last samt passa-
gerare) istället. 
Enligt Martin 
handlar skydds-
arbetet inte 
längre så myck-
et om avsaknad av skyddsutrustning eller 
exponering för skadliga ämnen, även om 
det fortfarande förekommer. Den mate-
riel som behövs finns eller kan beställ-
as och lastdäcket på den sju år gamla 
färjan som går i trafik mellan Malmö 
och Travemünde är välventilerat. Vad 
som däremot ökar är de psykosociala 
problemen. Martin berättar att han allt 

oftare får rycka in och medla i konflikter 
och ha enskilda samtal. 

– Det kan vara allt från jag kan inte 
jobba med den eller den personen till att 
nu har chefen varit och kladdat i schem-
at igen. De här problemen har ökat de 
senaste sex sju åren och de kan vara 
ganska svåra att komma till rätta med. 

Och när trivseln sjunker ökar också 
risken för sjukskrivningar, menar Martin.  

– Är inte den psykosociala miljön bra 
tror jag risken är större att man känner 
av fysiska krämpor mer. Även risken för 
olyckor ökar om man inte är riktigt med 
mentalt, säger han och fortsätter. 

– Jag har försökt med konflikthant-
eringssamtal och lyssnat till båda sidor. 
Ibland går det att lösa, men det kan 
också sluta med att man behöver lyfta 
frågan högre upp och att någon tyvärr 
måste omplaceras. Jag tror att en hel del 
av det här också är relaterat till stress hos 
samtliga inblandade parter. 

Martin jobb-
ar två veckor 
och är sedan 
ledig lika länge. 
Det passar bra 
med familj och 
barn, tycker 
han. Landjobb 

har han prövat vid några tillfällen, men 
konstaterar att det inte är något för 
honom. 

– Det här sättet att arbeta och leva är 
som ett gift i blodet.  Jag mår helt enkelt 
bättre som människa när jag jobbar 
intensivt en period och sedan är ledig 
lite längre. 

Linda Sundgren

Från skyddsutrustning till psykosociala frågor 
~ PROFILEN ~

Martin Hulterström 

Ålder: 47
Familj: Fru och två barn
Bor: Insatslägenhet med täppa i 
Oxie söder om Malmö
Tjänst: Matros på rederi Nordö-Links 
fartyg M/S Nordlink samt uppdrag 
som huvudskyddsombud
Bakgrund: Började efter nian på 
garnfiskebåten Kr3 Sandö. Kom efter 
lite krokiga vägar in på Du-gym-
nasiet fartygstekniska gren genom 
arbetslivserfarenhetspoäng. Har 
sedan nästan uteslutande arbetat till 
sjöss.  
Arbetsmiljötips: Var envis, saklig 
och påläst. 

Martin Hulterström har sjöfarten i blodet. Foto: Jörger Tiger

”I början blev man ganska 
ofta utskrattad och 

förlöjligad”



Buller värst för redan skadade 
Den som redan lider av hörselned-
sättning är mer känslig för buller än 
normalhörande kollegor. Det visar en  
avhandling från Linköpings universitet. 
Personer med hörselproblem blir i en 
bullrig miljö tröttare, har svårare att 
fatta beslut och har oftare problem i det 
sociala samspelet. I Sverige finns det 
cirka 800 000 personer med hörselned-
sättning. 

(Arbetsliv)

Dålig arbetsmiljö - tidigare pension
Både den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar människors beslut 
att gå i pension före 65 års ålder. Det 
visar en ny kunskapssammanställning 
som Arbetsmiljöverket beställt. Faktorer 
som ökar risken att människor lämnar 
yrkeslivet i förtid är bland annat stress, 
dåligt socialt stöd, höga ljud och mono-
tona arbetsuppgifter. Förtidspensioner-
ing är vanligast inom serviceyrken. 

(AV)

Arbetsrelaterade besvär ökar 
Var fjärde person anmäler någon form 
av besvär kopplat till arbetet, vilket är 
en ökning jämfört med 2012. Det visar 
en studie bland 16 000 arbetstagare 
som genomförts på uppdrag av Arbets-
miljöverket. Stress, konflikter och andra 
psykiska problem dominerar och det 
är också den kategori som ökar mest, 
framför allt bland kvinnor. Näst van-
ligast är besvärsorsak är påfrestande 
arbetsställningar. 

 (AV)
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Motion är inte bara bra för kondi-

tionen. Träning motverkar också en 

rad sjukdomar, ökar stresståligheten 

och minskar risken för konflikter. 

Det hävdade professorn och hjärt- 

och idrottsläkaren Mats Börjesson 

under ett anförande på Sankonferens-

en. 

Träna är inte bara nyttigt, det är nöd-
vändigt. I alla fall 
för den som vill 
leva ett långt och 
friskt liv. Men även 
om många av oss 
har ambitionen att 
motionera regelbundet är det få som 
verkligen gör det. Och utan träning blir 
vi sämre rustade för påfrestningar, inte 
minst psykiska. 

 – Den som inte tränar blir lättare 
stressad än andra och löper större risk 
att drabbas av depression och ångest. Vi 
blir också snabbare irriterade vilket i sin 
sin tur ökar risken för konflikter, sa han. 

Att avstå träning ger också en rad 
negativa effekter på fysiken. Förutom att 
man lättare går upp i vikt ökar risken 
för en rad sjukdomar, däribland hjärt- 
och kärlsjukdomar och diabetes. 

– Genom att röra på dig minskar du 
risken för att dö. Stillasittande är fakt-
iskt lika farligt som att röka, sa Mats 
Börjesson.  
Enligt Mats Börjesson behöver vi regel-
bunden träning, helst 30 minuter om 
dagen, fem dagar i veckan. Man ska 
heller inte underskatta vardagsmotion-

en, som att cykla eller gå till jobbet eller 
affären, ta trapporna istället för hiss-
en och undvika att sitta stilla framför 
datorn för länge. Enligt en europeisk 
studie som Mats Börjesson presenterade 
är svenskar i jämförelse med andra 
européer relativt bra på att träna. Sam-
tidigt ligger vi i botten när det gäller 
stillasittande arbete. 

– Våra kroppar är designade för rörelse 
och därför räcker 
det inte med att vi 
går och tränar en 
stund på kvällen 
om vi suttit en hel 
dag. Upp och stå 

och gå en kort stund under dagen, minst 
en gång i halvtimmen. 

Linda Sundgren

Hjärtläkare: Träning skapar 
hållbara människor

Mats Börjesson pekade ut livsstils-
faktorer som enligt forskning kraftigt 
påverkar vår hälsa och ökar risken för 
en rad sjukdomar.

•	 Dåliga matvanor
•	 Övervikt 
•	 Högt kolesterolvärde
•	 Fysisk inaktivitet
•	 Stress
•	 Brist på emotionell tillfredsställelse 
•	 Rökning 
•	 Högt blodtryck
•	 Diabetes/högt blodsocker
•	 Alkohol 

Mats Börjesson hjärt- och idrottsläkare.

”Att inte träna är 
lika farligt som 

att röka”


