
 Så kallade friskfaktorer har 
under många år uppmärksam-
mats inom forskningen. Det 
handlar om allmänmänskliga för-
hållanden som får oss att trivas 
på våra arbetsplatser såsom bra 
ledarskap, god kommunikation, 
uppskattning och balans mellan 
arbetsbörda och resurser. Eva 
Vingård är professor emeritus 
och arbetsmiljöforskare vid Upp-
sala universitet. 

– Man ska inte se friskfaktorer 
som sju, åtta eller tio separata 
beståndsdelar utan som olika för-
hållanden som samverkar med 
varandra. De är närbesläktade 
och går ofta i varandra. 

Att rangordna dem sinsemel-
lan är svårt, säger Eva Vingård, 
men det finns ett par friskfak-
torer som är mer framträdande 
än andra. Den mest basala är 
ledarskapet. Chefen är den som 
lägger grunden för klimatet på 
avdelningen och sätter ramarna 
för samtalstonen och samspelet 
mellan medarbetarna. 

– Ledarskapet är oerhört vik-
tigt och en förutsättning för ett 
bra arbetsmiljöklimat. Det är 
svårt att tänka sig en arbetsplats 
där chefen är usel men där med-
arbetarna behandlas rättvist och 
känner tillit, säger Eva Vingård. 

Den andra friskfaktorn som 

Eva Vingård framhåller lite extra 
är kommunikationen. Att ha 
en öppen dialog på alla nivåer 
– mellan ledning, chefer och 
medarbetare – och där åsikter 
blir lyssnade till är nödvändigt 
för både det dagliga arbetet och 
stämningen i största allmänhet.  

– Kommunikationen har med 
delaktighet att göra. Att proces-

ser och beslut är 
transparanta och 
att medarbetare 
och chefer förstår 
vad de ska göra 
och varför. Utan 
öppenhet uppstår 
lätt konspirationsteo-
rier där man misstänker ledning-
en för att undanhålla saker och 
sådana situationer gynnar ingen, 
säger Eva Vingård och fortsätter. 

– Men det betyder inte att man 
ska informera alla om allting hela 
tiden. Det handlar om att bygga 
upp en tillit där folk känner sig 
trygga med att de blir informe-
rade om det händer något som 
berör dem. 

I det dagliga arbetet är det avdel-
ningschefen som ska tillse att den 
sociala miljön är sund och bra. 
Men det yttersta ansvaret ligger 
hos företagsledningen som måste 
skapa förutsättningar för klima-
tet ute i verksamheten. Det kan 

Befälen lägger grunden för 
det sociala klimatet ombord
Rättvist bemötande, god kommunikation och del
aktighet är friskfaktorer som gör att vi mår bra på våra 
arbetsplatser och kan utföra ett effektivt arbete. 
Självklarheter kan tyckas, ändå är problem inom den 
sociala arbetsmiljön relativt vanliga och att göra 
förändringar tar ofta tid.  

Text och foto: Linda Sundgren
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  Ledarskapet är 
oerhört viktigt 
och en förutsätt-
ning för ett bra 
arbetsmiljöklimat.
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Den som trivs på jobbet gör också ett bättre arbete. 
Bilden är från kryssningsfartyget Birka som tagits ur trafik på grund av pandemin. 
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God kommunikation är inte bara en trivselfråga. Det handlar också om säkerhet. 

exempelvis handla om tillräcklig personaltät-
het, balans mellan uppgifter och resurser och 
möjlighet till kompetensutveckling. 

– Ledningen måste också vara tydlig i sin 
kommunikation och motivera sina beslut. 
Annars kommer de inte få acceptans för sitt 
agerande, säger Eva Vingård. 

Men det är inte bara chefer och ledning som 
har ett ansvar för klimatet på arbetsplatsen. 
Varje medarbetare måste också vara med 
och bidra, poängterar Eva 
Vingård. 

– Som medarbetare har 
man ett väldigt stort ansvar 
för att vara en god arbets-
kamrat, att vara rättvis och 
inte särbehandla någon. 
Man är också skyldig att tala 
om för sina chefer vad man behöver för att 
underlätta arbetet. Det är inte alltid cheferna 
har kunskap om hur det ser ut i alla delar. 

Att skapa ett hälsosamt arbetsklimat behö-
ver inte vara särskilt komplicerat, menar Eva 
Vingård. Som chef handlar mycket om att 
vara lyhörd, stöttande, rättvis och visa upp-
skattning.

– En chef jag pratade med sa att ”Jag är en 
jäkel på att dricka kaffe”. Hon var ofta ute 
bland personalen, tog en kopp och passade 
på att prata samtidigt. På så sätt skapade 
hon en kommunikation både uppifrån och 
ner, nerifrån och upp och i sidled. Om man 
håller dialogen ständigt vid liv behöver det 
heller inte bli så dramatiskt när man väl tar 

upp något som inte riktigt 
fungerar. 

AnnSofie Karlsson är enhets-
chef på Suntarbetsliv. Suntar-
betsliv ger olika former av stöd 
för att skapa friskare arbets-

platser inom kommuner, regioner och kom-
munala företag. 

– Vårt arbete grundar sig i forskning, bland 
annat den som Eva Vingård gjort om friskfak-
torer och hur man kan börja arbeta med dem, 
säger Ann-Sofie Karlsson. De flesta känner till 
friskfaktorerna och vet vad som behövs för 
att en arbetsplats ska må bra; konsten är att 
tillämpa dem.  

Ann-Sofie Karlsson råder den som vill 
starta upp ett arbete med friskfaktorer att 

inleda med samtal om hur 
det ser ut på arbetsplatsen i 
dag och hur man skulle vilja 
ha det. Det kan ske i samtal 
avdelningsvis eller i mindre 
grupper, beroende på antal 
anställda. I nästa steg hand-
lar det om att fundera över 

vad just jag kan bidra med för att det ska bli 
en förändring, men också komma med för-
slag på vad andra kan göra. 

– Den här typen av förändringsarbete kan 
ta tid, men det finns inga genvägar, säger 
Ann-Sofie Karlsson   

Men arbete med friskfaktorer kan också 
handla om att underhålla ett redan välfung-
erande samarbetsklimat. Eva Vingård kon-
staterar att arbetsmiljöarbete traditionellt 
fokuserar på risker och problem, men att det 
också är viktigt att lyfta fram det positiva.

– Fundera över vad som är det bästa med ert 
arbete och varför det fungerar bra. En sådan 
utgångspunkt ger en helt annan diskussion än 
när man pratar om det som inte fungerar. Jag 
brukar förespråka positiva skyddsronder där 
man går runt på avdelningarna och försöker 
hitta det som bra. Men det betyder förstås inte 
att man ska sluta jobba med risker och brister. 
Risker hör inte hemma på en arbetsplats och 
ska omhändertas omgående. ⚫

   Som medarbetare 
har man ett väldigt 
stort ansvar för  
att vara en god 
arbetskamrat.

Friskfaktorer 

Delaktighet och 
bra ledarskap 
1. Ett närvarande, tillitsfullt  
och engagerat ledarskap.
Uppföljning och feedback sker 

i direktkontakt mellan chef och 

medarbetare, i möten avsatta för 

feedback. På arbetsplatsträffar eller 

direkt ute i verksamheten. Chefen 

är lätt att komma i kontakt med, för 

samtal på plats eller via telefon eller 

epost. 

2. Delaktighet och möjligheter 
 att påverka beslut. 
Det finns formella forum där medar

betare kan dela med sig av sina erfa

renheter och idéer till förbättring. 

Forumen kan också vara informella, 

som samtal i korridoren eller på 

fikarasten. Det finns också system för 

att föra synpunkter vidare uppåt och 

neråt i organisationen. 

3. En välutvecklad  
kommunikation och feedback
En välutvecklad kommunikation och 

feedback mellan chef och medar

betare, på möten och informellt vid 

spontana samtal. 

4. Ett välfungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Sam) i vardagen 

5. Ett välfungerande  
rehabiliteringsarbete för kort-  
och långtidssjukfrånvaro
Det finns kunskap och överblick 

över sjukfrånvaron i organisationen. 

Tidiga signaler på ohälsa hos medar

betare fångas upp. Arbetet anpassas 

för den som har en period av nedsatt 

arbetsförmåga. Verksamheten har 

ett systematiskt sätt att ta kontakt 

med sjukskriva medarbetare. Det 

finns tydliga rutiner för när chefen 

eller arbetsledaren ska höra av sig, 

till exempel genom telefonkontakt. 

Närmaste arbetsledare tar emot sjuk

anmälan. 

6. En rättvis och  
transparant organisation
Arbetsplatsen uppfattas som rättvis 

genom att regler och värderingar 

omfattar alla och ingen särbehand

las. Medarbetare hålls informerade 

om händelser i organisationen. 

7. Prioritering av arbetsuppgifter  
vid hög arbetsbelastning
Det finns en kultur av att uppmärk

samma om någon i personalen stäl

ler alltför höga krav på sig själv och 

tar på sig för mycket att göra. 

Källa: Suntarbetsliv.se
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AnnSofie 
Karlsson



”Känslan av sammanhang  
verkar vara viktigast för de flesta”
Med bra stöd och god vilja går det att 
skapa ett välfungerande arbetsklimat, 
även på avdelningar där man fastnat i 
missnöje och dålig stämning. Det 
säger Elin Stenberg, HRkonsult på 
Peopleship, som drivit flera förbätt
ringsarbeten inom sjöfarten. 

Text: Linda Sundgren  Foto: Maria Mikko

 Elin Stenberg har jobbat med HR-frågor 
inom sjöfarten i många år och lett ett antal 
projekt som handlat om att stärka friskfakto-
rer och förbättra arbetsklimatet ombord. I 
samband med det har hon genomfört ett 
stort antal enskilda intervjuer med ombord-
anställda för att ta reda på vad som får just 
dem att må bra på jobbet. Och hon säger att 
slående många efterfrågar samma sak, oav-
sett befattning.  

– Känslan av sammanhang. Alltså det man 
brukar tala om som begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet är det som ver-
kar vara viktigast för de flesta. Att bli sedd 
och få uppskattning för det man gör, men 
också för den man är som person. Man vill 
att ens arbete ska kännas 
meningsfullt, säger Elin 
Stenberg.  

Att skapa välfungerande 
arbetsplatser där man 
trivs och mår bra är en 
fråga för såväl organisatio-
ner som för befäl och enskilda besättnings-
medlemmar, menar Elin Stenberg. Rederi-
ledningen iland måste skapa förutsättningar 
i form av resurser och stöd för att besätt-
ningarna ska kunna utföra sina uppgifter. 
Befälen ombord behöver vara tydliga i sitt 

ledarskap och sätta ner foten mot respektlös 
jargong och våga ta tag i konflikter medan 
varje enskild medarbetare har ett ansvar för 

sitt eget beteende gent-
emot sina kollegor. 

– Arbetsgivaren bär 
förstås huvudansvaret 
för arbetsmiljön ombord 
och ledarskapet är viktigt, 
men det finns också en väl-
dig kraft i kollektivet. All-

ting hänger ihop. Det som är bra och viktigt 
för dem som jobbar på fartygen är också bra 
för hela organisationen, säger Elin Stenberg. 

Under åren som HR-chef på Tallink Silja var 
Elin Stenberg med och drev igenom flera 

förbättringsarbeten på rederiets fartyg, 
något San-nytt uppmärksammat tidigare (nr 
4-2018). Det började 2015 med ett personalä-
rende på den tekniska avdelningen på Silja 
Symphony där det uppdagades omfattande 
samarbetsproblem och dålig stämning inom 
besättningen. Elin Stenberg inledde ett för-
bättringsarbete tillsammans med de tekniska 
cheferna med medarbetarenkäter, enskilda 
samtal och grupparbeten. Efter två år följdes 
åtgärderna upp med en ny enkät. Den visade 
stora förbättringar på flera områden med ett 
ökat förtroende för cheferna och högre triv-

  Jag anpassade me-
toderna efter storle-
ken på avdelningen 
och omfattningen 
på problemen.

Friskfaktorer 

Förbättringsarbete 

San-nytt   3   

Arbetsmiljöorganisationen Prevent lyfter på sin webbplats 
fram frågor att fundera över på arbetsplatser som vill  
komma igång med ett hälsofrämjande arbete:

⚫ Finns mål som syftar till att 

främja hälsa och öka organisa

tionens förmåga att motverka 

ohälsa?

⚫ Finns det en värdegrund och 

viktiga värderingar att lyfta fram 

som kan öka känslan av stolthet 

för arbetsplatsen? 

⚫ Har de anställda varit delaktiga 

i att utveckla arbetsplatsens vär

degrund och värderingar?

⚫ Finns tydliga rutiner och poli

cys som skapar trygghet för de 

anställda?

⚫ Ges tydlig och relevant infor

mation om vad som händer på 

arbetsplatsen?

⚫ Om förutsättningarna ändras, 

ges då utbildning och den utveck

ling som behövs för att man ska 

klara sin arbetsuppgifter?

⚫ Om förutsättningarna ändras, 

ges exempelvis utbildning och 

den utveckling som behövs för att 

man ska klara sin arbetsuppgift?

⚫ Hur uppmärksammar och ser 

de anställda varandra i vardagen?

⚫ Finns det forum för att prata 

om hur man upplever arbetssi

tuationen i vardagen?

⚫ Satsar ni på aktiviteter som 

främjar en god stämning på 

arbetsplatsen?

⚫ Firas eller uppmärksammas 

framgångar på arbetsplatsen?

⚫ Har män och kvinnor lika rät

tigheter, skyldigheter och möj

ligheter på arbetsplatsen?

⚫ Bedrivs ett målinriktat  

jämställdhetsarbete på arbets

platsen?

⚫ Är arbetsutrustningen anpas

sad till kvinnors och mäns olika 

förutsättningar?

Fortsätter på sidan 8

En framgångsfaktor vid förbättringsarbeten ombord är att låta alla medarbetare komma till tals, säger Elin Stenberg. 



Beställ via hemsidan: 
sannytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 
Bättre arbetsmiljö till sjöss är en 

interaktiv utbildning. Den vänder 

sig i första hand till dig som arbetar 

ombord på svenskflaggade far-

tyg, men alla som är involverade 

i arbetsmiljöarbete på fartyg kan 

med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbets-

miljöhandboken för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper 

till i det dagliga systematiska 

arbets miljöarbetet ombord. När 

olyckan är framme eller brister 

uppdagas tar du enkelt fram 

blocket och gör en notering. 

Det är litet och be händigt och 

får lätt plats i fickan på arbets-

kläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det 

enklare att hålla reda på vad lagar 

och regler kräver av arbetsmiljön 

ombord. Den kan också fungera 

som ett arbetsmaterial vid exem-

pelvis skyddskommittémöten. 

Arbetsmiljöhandboken för sjö-

farten finns digitalt eller att ladda 

ner som pdf på SAN:s hemsida.

Lönen lockar 
ny personal, 

trivseln får dem 
att stanna.

BOKA HÖSTENS  
SAN-KONFERENS 
Den 27 oktober är det åter dags för 
San-konferens i Göteborg. Årets 
tema är under bearbetning, men 
dagen kommer att handla krishan-
tering av olika slag, dock inte med 
huvudfokus på covid -19 även om 
pandemin kommer att beröras. 
Vår förhoppning är att det ska gå 
att genomföra en fysisk konferens 
i år där vi alla kan ses. Om så inte 
blir fallet kommer vi istället att 
sända webbaserade inslag under 
vecka 43, i samma tappning som 
arbetsmiljöveckan 2020. Oav-
sett hur årets konferens tar sig ut 
ska vi även i år dela ut San-priset 
till någon som gjort något extra 
berömvärt för arbetsmiljön till 
sjöss. Mejla era nomineringsförslag 
till: linda@sannytt.se

VIBRATIONSGUIDE 
Prevent har uppdaterat sin vibra-
tionsguide om hur man kan minska 
risken för skador vid arbeten med 
handhållna och vibrerande maski-
ner. Guiden kan laddas ner kost-
nadsfritt på www.prevent.se. Sök 
på ”Vibrationsguiden”

Underlätta arbetsmiljö arbetet med San!

San-sidan

San tipsar

Ann-Charlotte Laurell, verksam-

hetsutvecklare vid arbetsmiljöor-

ganisationen Sunt arbetsliv. 
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Nytt år – och ny tidning
Vi börjar 2021 med en uppfräschning av 

San-nytt, och så småningom också vår webb-
plats san-nytt.se. Med hjälp av vår nya pro-
duktionsbyrå Torino har vi – som du säkert 
redan lagt märke till – putsat på layouten med 
nya typsnitt, vinjetter och presentationer. 
Sidorna har blivit luftigare och vi har tillfört 
mer färg. Även vår webbplats är som sagt 
under omarbetning. Där går vi igenom inne-
hållet och stuvar om i layouten för att sidorna 
ska bli mer överskådliga och enklare att navi-
gera bland. Webbplatsen återkommer vi till 
när den är klar, men fram till dess kommer vi 
inte lägga ut så mycket ny information där. 

I det här numret av San-nytt fokuserar vi på 
sådant som får oss att må bra på jobbet och hur 

man kan gå tillväga för att nå dit. Vi 
har bland annat pratat med profes-
sor emeritus och arbetsmiljöfors-
karen Eva Vingård, en nestor inom 
området friskfaktorer, liksom Elin 
Stenberg som har lång erfarenhet 
av arbete med HR-frågor inom sjö-
farten. Profil i detta nummer är Andreas Hein, 
medicinskt ansvarig vid sjöfartens läkartjänst, 
Tele medical assistance service. Han berättar 
bland annat om hur det är att ställa medicinska 
diagnoser över telefon, med i bästa fall en still-
bild som stöd. 

Trevlig läsning!

Linda Sundgren/redaktör 

San har ordet

Utblick

Psykisk ohälsa till följd av pandemin
Pandemin ställer till stora pro-

blem vid besättningsbyten och 

i mitten av februari fanns det 

cirka 300 000 sjömän ombord 

som överskridit sina kontrakts-

tider. Det enligt uppskattning-

ar från ITF (The international 

transport workers’ federation). 

För de som varit ombord längst 

talas det om uppemot två år. 

Samtidigt går lika många sjö-

män hemma och väntar på att 

få komma ut och tjäna ihop 

sitt levebröd igen. Men det går 

framåt. Allt fler länder väljer att 

klassa sjömän som så kallade 

key workers vilket underlättar 

resor till och från fartygen. Den 

5 februari var det enligt IMO 

(International maritime organi-

zation) 55 länder som godkänt 

sjömän som key worker. 

De långa tiderna ombord 

och ovissheten kring av- och 

påmönstringar påverkar 

också sjömäns hälsa, visar 

forskningsrapporter. Enligt en 

enkätundersökning från uni-

versitetet i Zadar i södra Kroa-

tien framgår att en majoritet av 

de svarande upplever någon 

form av negativ effekt på grund 

av pandemin. Flera känner sig 

övergivna eller mår dåligt över 

att inte veta när de kan åka 

hem och det rapporteras om 

trötthet, ångest och depres-

sion. I en studie från Lloyd´s 

register i Storbritannien rap-

porteras att nära hälften av de 

tillfrågade sjömännen som är 

fast ombord lider av trötthet 

och 38 procent uppger att de 

drar sig undan sociala aktiveter 

ombord. Ytterligare en studie, 

från World maritime university 

(WMU) i Malmö, visar att 36 

procent av de tillfrågade sjö-

männen inom den internatio-

nella sjöfarten har fått en ökad 

arbetsbelastning på grund av 

pandemin vilket i sin tur leder 

till stress och trötthetspro-

blem.                                            LS

Linda Sundgren



TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR

Fall från hög höjd

När ett ropax-fartyg skulle skicka 
iland sina livflottar för service 
öppnades en lucka på livflot-
tedäcket för att kunna hissa ner 
livflottarna till lastdäcket under. 
Besättningen förberedde sig väl 
med ett möte dagen innan där 
man gick igenom säkerhetspro-
cedurerna enligt SMS-manualen. 
De spärrade av området med tejp 
och satte upp varningsskyltar och 
saltade det frusna däcket. De gick 
också ut med ett meddelande via 
PA-systemet innan jobbet påbör-
jades. Därefter lyfte de luckan ur 
däcket men lät den hänga kvar 
strax ovanför däcket i traversen 
så att hålet inte skulle stå öppet. 
Ett seniorbefäl gick ut på däck för 
att se till att allt förberetts enlig 
överenskommelse. När han kom-
mer fram halkar han på däcket 
och far igenom avspärrningen 
och landar på den hängande 
luckan. Luckan viker sig likt en 
svängdörr och han glider mel-
lan luckan och däckskanten och 
faller ungefär sex meter ner till 
däcket under. Han skadar sig illa 
med frakturer i båda fötterna, ett 
ben, revben, handled- och kot-
kompressioner. Det är svårt att 
säga vad man skulle kunnat göra 
annorlunda i det här fallet. Besätt-
ningen vidtog rimliga säkerhetsåt-
gärder och följde de instruktioner 
som finns i SMS-manualen. Möjli-
gen skulle de som vistades i när-

heten av hålet haft någon form av 
fallskyddsutrustning kopplad.

Kraftig överhalning vid 
gång i medgående sjö
I samband med att ett ropax-far-
tyg lämnade hamn och påbörjade 
sin sjöresa blåste det nordostlig 
vind 18-20 meter/sekund. Även 
sjön kom från nordost och den 
signifikanta våghöjden uppgavs 
vara 3,8 meter. Fartyget gick en 
näst intill rakt sydlig kurs i full 
fart. Befälen ombord upplevde 
att fartyget - som fick sjö och vind 
ungefär 40 grader akter om tvärs 
på babords sida - slingrade en del 
och valde att korrigera kursen 
något åt babord varvid det hela 
lugnade sig något. En halvtimme 
senare på den nya kursen fick 
fartyget plötsligt en kraftig över-
halning och lutade 20-25 grader. 
Befälhavaren tog omedelbart 
handstyrning och girade babord 
till dess vågorna kom tvärs farty-
get. Överhalningen ledde till att 
flera cirka 14 personer, varav 4 i 
besättningen, skadade sig lindrigt 
då de föll eller fick lösa föremål 
över sig. På lastdäck slet sig en 
bagagevagn som skadade en per-
sonbil. Det hela upplevdes själv-
klart som väldigt obehagligt av 
passagerarna och vissa fick upp-
söka sjukhus när fartyget kom till 
kaj där rederiet ordnat så att både 
ambulans och kristeam väntade 
vid ankomst.

Överhalningen var kraftig men 
den lutning fartyget utsattes för 
i just detta fall, utgjorde i sig inte 
någon fara för att fartyget skulle 
förlisa. Faran med att köra i hög 
fart i medgående sjö ska dock 
inte underskattas då det kan leda 
till att fartyget och sjön rör sig i 
ungefär samma riktning och fart-
skillnaden dem emellan blir liten, 
varvid fartyget kan bli hängande 
på en vågkam och därmed ovän-
tat tappa stabilitet och lägga över 
kraftigt. Om det vill sig illa och 
en lastförskjutning inträffar kan 
det få allvarliga konsekvenser. Ett 
exempel på detta är olyckan med 
roro fartyget Finnbirch 2006 som 

utretts av Statens haverikommis-
sion och finns att läsa på deras 
hemsida.

Ramphaveri
Vid lossning av containers på ett 
rullande chassi från väderdäck 
på ett fartyg brast de krokar 
som håller upp rampen när tug-
mastern (dragmaskinen) rull-
lade ut på rampen. Rampen är 
av en tippbar typ vilket innebär 
att man kan välja att sänka den 
antingen akter- eller förifrån. 
Rampen vilar då på krokar som 
hänger på hydrauliska tappar 
som skjuts undan på den sida där 
man vill sänka rampen. När ram-
pen belastades brast krokarna på 
båda sidor och rampen tippade 
över så att tugmaster och chassi 
med containers blev hängande 
från väderdäck ner till däcket 
under. Föraren av tugmastern 
kunde själv ta sig ut ur fordonet 

och klarade sig utan några större 
skador. Båda containrarna var 
klassade som farligt gods, den 
ena var tom men inte rengjord 
och den andra innehöll last. Ing-
et läckte dock ut och de kunde 
hanteras av räddningstjänsten 
utan några skador. 

Rampen är godkänd att lyfta 
med en last av 120 ton och belast-
ningen vid olyckstillfället var 
betydligt lägre. Anledningen till 
att rampen havererade var att 
det fanns sprickor i godset till 
krokarna. Dessa sprickor var inte 
nya då det uppstått rost i dem. 
Det finns ingen känd händelse 
ombord som skulle kunnat orsa-
ka sprickorna. De motsvarande 
krokarna på andra sidan rampen 
undersöktes ordentligt och uppvi-
sade inga spår av sprickor. Rede-
riet har bytt ut de trasiga krokarna 
och ersatt dem med förstärkta 
krokar och kommer byta ut övriga 
krokar på rampen framöver.

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här 
sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på  trans
portstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på sannytt.se.
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Officers are key to  
social climate on ships

Fair treatment, good communi

cation and feeling involved are 

all health factors that add to job 

satisfaction in our workplaces, 

enabling us to work efficiently. 

Health factors have been given 

a lot of attention in research for 

many years. General, human con-

ditions tend to make us feel com-

fortable in our workplaces and 

these include good leadership, 

good communication, apprecia-

tion and a balance between wor-

kload and resources. Eva Vingård 

is Professor Emeritus and a work 

environment researcher at Upp-

sala University. 

“Health factors should not be 

seen as seven, eight or ten sepa-

rate components but as different 

conditions that interact with each 

other. They are often closely relat-

ed and overlap each other,” she 

says. 

In everyday work, the section 

manager must ensure that the 

social environment is healthy and 

sound, but the management is 

ultimately responsible and must 

create the necessary conditions 

for a good social climate in the 

workplace. Examples of different 

factors involved are sufficient staff 

density, balance between tasks 

and resources, and the opportu-

nity for continued professional 

development. 

“The management must also be 

clear in its communications and 

motivate its decisions, since its 

actions will not be accepted oth-

erwise. Everyone at a workplace 

must take their share of respon-

sibility for the work environment 

and be a good colleague to others, 

as well as telling the boss when 

something is not working as it 

should,” says Eva Vingård.  

• • •

”The sense of belong-
ing is most important 
for most people”

With support and determination, 

it is possible to create a good 

working climate even in depart

ments that harbour dissatisfac

tion and have a bad atmosphere. 

Elin Stenberg has worked with 

HR issues in shipping for many 

years and has led a number of 

projects aimed at reinforcing 

health factors and improving the 

work climate. In connection with 

this work, she has conducted a 

large number of interviews with 

employees on board to find out 

what makes them feel satisfied at 

work. She says that a surprisingly 

large majority mention the same 

thing, regardless of their position.  

“A sense of belonging, or what is 

usually discussed in terms of com-

prehensibility, manageability and 

meaningfulness is what seems to 

be most important for most peo-

ple – to be seen and appreciated 

for what you do, but also for who 

you are as a person. You want your 

work to feel meaningful,” says Elin 

Stenberg.  

During her years as HR manager 

at Silja Line, Elin Stenberg took 

part in the introduction of many 

improvement projects on the com-

pany’s ships. It all started in 2015 

with a staff issue in the engineer-

ing department on Silja Symphony 

involving widespread problems 

in cooperation and a bad atmo-

sphere among the crewmembers. 

Elin Stenberg initiated an improve-

ment scheme with the engineer 

officers that included employee 

surveys, individual interviews and 

group sessions. After two years 

these measures were followed up 

with a new survey, which showed 

major improvements in many 

areas, increased confidence in 

officers and better job-satisfaction 

among the staff involved. Word 

spread about the project on board 

and several other departments got 

in touch and requested help.  

“I adapted the methods to the 

size of the department and the 

extent of the problems. Some-

times I started off with individual 

interviews, sometimes with sur-

veys that left space for individual 

comments. It is usually faster mov-

ing toward group discussions or 

workshops in smaller departments 

compared with larger ones,” says 

Elin Stenberg. 

• • •

Chief medical officer for 
maritime doctors on call:

“You have to be flex-
ible and pragmatic 
when working in ship-
ping”

Making medical diagnoses and 

important decisions over the 

phone, with only photographs to 

help, is all part of the deal for 

doctors at the Telemedical 

assistance service. 

Seven years ago, Andreas Hein 

started at the medical on-call 

centre at Sahlgrenska University 

Hospital in Gothenburg. This 

meant that he was also part of 

Sweden’s only medical service for 

shipping, the Tele-medical assis-

tance service (TMAS). Since 2015, 

he is the chief medical officer at 

TMAS where he is responsible for 

administration and planning, but 

he still works on the telephone 

hotline at times. The phone line is 

open 24/7/365. There are about 

60 doctors who work in the ser-

vice and they receive about 450 

calls a year. 

“Calls about seafarers often 

involve accidents where they have 

slipped, cut themselves or have a 

crush injury. If the calls concern 

passengers, more diffuse symp-

toms are common, such as chest 

pains. As a doctor at TMAS, you 

need to have rather broad medical 

competence,” says Andreas Hein, 

who is a specialist in internal medi-

cine and emergency care. 

Andreas Hein explains that a 

major challenge for TMAS doc-

tors is to make a diagnosis and 

decisions without meeting the 

patient in question. The person 

who is medically responsible on 

board, usually the second mate, 

describes the patient’s condition 

over the phone and makes their 

own assessment. Sometimes pho-

tographs of the injury are also sent 

via e-mail.

“Making an assessment of a 

patient who is not in front of you 

is very difficult, even if you do 

learn by experience, but we have 

great assistance from the officers 

on board. They do a fantastic job 

and I am often impressed by their 

efforts.

They have even managed to 

resuscitate people with heart 

attacks, which is no easy task – 

especially on board a ship.”   

Theme: Health factors
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F
ör sju år sedan började Andreas Hein 
vid medicinhusjouren på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg. Där-

med blev han också ansluten till landets enda 
läkarservice för sjöfarten, Tele medical assis-
tance service, TMAS.  

– I början var det jätteläskigt när telefonen 
ringde, säger Anderas Hein. Man vet aldrig 
vad det handlar om och det kan vara alltifrån 
ett riktigt otäckt sår till något väldigt banalt. 

Sedan 2015 är han medicinskt ansvarig vid 
TMAS. Han sköter administration och pla-
nering, men har fortfarande telefonjouren 
ibland. Telefonjouren är öppen dygnet runt 
årets alla dagar. Ett 60-tal läkare är knutna 
till tjänsten och de tar emot cirka 450 samtal 
om året. 

– Samtal om sjömän handlar ofta om 
olycksfall där man halkat, skurit sig eller fått 
en klämskada. Bland passagerare är det van-
ligare med mer diffusa symptom, som exem-
pelvis bröstsmärtor. Som läkare på TMAS 
behöver man ha en ganska bred medicinsk 
kompetens, konstaterar Anderas Hein som 
själv ärspecialiserad inom såväl internmedi-

” Man måste vara flexibel  
och pragmatisk när man  
jobbar med sjöfarten”

Profilen

Tele medical assistance service 
finns på Sahlgrenska universitets
sjukhuset i Göteborg.
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han komma iland någonstans i Saudiarabien. 
Andreas Hein säger att den stora utmaning-

en som TMAS-läkare är att ställa diagnos och 
fatta beslut utan att träffa patienten i fråga. På 
telefon redogör den som är medicinskt ansva-
rig ombord, oftast andrestyrman, för patiens 
tillstånd och levererar en egen bedömning. 
Ibland skickas även stillbilder av skadan via 
mejlen. Försök har gjorts med överföringar av 
rörliga bilder och livesändningar, men upp-
kopplingen på fartygen är generellt för dålig 
för videokommunikation. 

– Att göra en bedömning av en patient som 
man inte har framför sig 
är väldigt svårt, även om 
man lär sig efterhand. 
Men vi har stor hjälp av 
befälen ombord. De gör 
ett fantastiskt jobb och 
jag blir ofta imponerad 

över deras insatser. Det har hänt att de fått 
igång människor med hjärtstopp, vilket inte 
är någon lätt uppgift. Särskilt inte ombord på 
ett fartyg.   

I sjöbefälsutbildningen ingår ett antal timmar 
sjukvårdslära, inklusive praktik på en akut-
mottagning. Att det nu diskuteras att slopa 
sjukhuspraktiken för blivande sjöbefäl är 
Anderas Hein mycket kritisk till. 

– Under praktiken får de inte bara träna 
på att sätta nålar och kateter, de ser också 
vad vi läkare tittar efter när vi gör våra 
patientbedömningar.   ⚫

Att ställa medicinska diagnoser och fatta viktiga 
beslut över telefonen med endast stillbilder som 
stöd är vardag för Andreas Hein, medicinskt  
ansvarig vid Tele medical assistance service.

cin som akutsjukvård. 
Sjuksamtalen till TMAS går via Sjö- och 

flygräddningscentralen, JRCC. Personal vid 
JRCC stannar kvar under samtalet för att vid 
behov bistå med ytterligare service.  

– Hör de att det börjar 
lukta evakuering bryter 
de in och frågar om de 
ska kontakta den lokala 
sjöräddningen. JRCC är 
väldigt duktiga och ibland 
händer det att sjörädd-
ningen möter upp fartyget medan vi fortfa-
rande har andrestyrman i telefonen. 

Men det är inte alltid aktuellt att vända sig till 
den lokala sjukvården. Andreas Hein berättar 
om en olycka utanför den Somaliska kusten 
där en besättningsman fallit från hög höjd 
och skadat sig så illa att benpiporna stack ut. 

– Vi började förbereda för att han skulle bli 
kvar ombord i ett par dygn med antibiotika 
och annat, när kaptenen fick kontakt med ett 
örlogsfartyg i området som spanade efter pira-
ter. De hade två kirurger som kunde operera 
honom ombord och ett par dagar senare fick 

   Att göra en bedöm-
ning av en patient 
som man inte har 
framför sig är väldigt 
svårt.

Foto: Sahlgrenska 
universitetssjukhuset

ANDREAS HEIN OM
ARBETSMILJÖN OMBORD:  
Sömnen är viktig för både 

fysiskt och psykiskt mående 

och dålig sömn kan snabbt 

eskalera till större problem med 

dagtrötthet, koncentrationssvå

righeter och så vidare. Det är viktigt att 

snabbt uppmärksamma den här typen av 

problem och vidta åtgärder för att opti

mera sömnen, men ibland kan det vara 

svårt att komma till rätta med om man 

har oregelbundna arbetstider med mera. 

Andreas Hein,  
medicinskt  

ansvarig vid TMAS.
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ÖKAD MÄNGD DROG-
RELATERADE ÄRENDEN 
Antalet drogrelaterade ärenden 

som rör ombordanställda ökar. Det 

rapporterar tidningen Sjömannen 

på sin webbplats. Orsaken tros 

vara att rederierna genomför fler 

tester och att metoderna för att 

upptäcka droger har blivit allt bätt-

re. Vidare skriver Sjömannen att 

”Vi vet att det finns sjömän därute 

som har uppenbara missbrukspro-

blem som i vissa fall beror på all-

varliga bekymmer. Dessa sjömän 

behöver adekvat rehabilitering.” 

TRANSPORTSTYRELSEN 
UTREDER ARBETSMILJÖ 
TILL SJÖSS
På uppdrag av regeringen utreder 

Transportstyrelsen arbets- och 

levnadsförhållanden ombord. I 

slutet av januari hölls referens-

gruppssamtal med arbetsmark-

nadens parter och andra verksam-

ma inom arbetsmiljöområdet som 

fick dela med sig av kunskap och 

erfarenheter. Uppdraget ska slut-

redovisas för regeringen senast 

den 1 maj. 

ARBETSMILJÖVERKET  
PÅ VÄG MOT NY REGEL-
STRUKTUR
Sedan 2016 pågår ett föränd-

ringsarbete i syfte att förenkla och 

uppdatera Arbetsmiljöverkets 

regelstruktur. I höstas skickades 

förslaget ut på remiss och över 100 

instanser inkom med tillsammans 

över 5 000 synpunkter. Ambitionen 

är att den nya regelstrukturen ska 

träda i kraft första kvartalet 2023. 

sel inom personalgruppen. Ryktet om pro-
jektet spreds ombord och flera avdelningar 
hörde av sig och ville ha hjälp.  

– Jag anpassade metoderna efter storle-
ken på avdelningen och omfattningen på 
problemen. Ibland inledde jag med enskil-
da samtal, ibland med enkäter med plats 
för egna kommentarer. På mindre avdel-
ningar går det oftast snabbare att komma 
till gruppsamtal eller work shops än på de 
lite större, säger Elin Stenberg. 

Hon menar att det 
alltid går att förbättra 
arbetsklimatet ombord, 
men säger också att det 
finns vissa utmanande 
omständigheter jämfört 
med arbetsplatser iland. 
Som att det kan dröja 
veckor innan den som 
jobbar ombord kan åka 
hem och tanka energi hos familjen medan 
landanställda kommer hem varje kväll. En 
annan är det hierarkiska system som far-
tygsorganisationer följer. 

– Jag kan förstå logiken i systemet och 
att det är nödvändigt i jobbet. Men på 
exempelvis avdelningsmöten är det vik-
tigt att kunna lägga det åt sidan för att 
skapa forum för delaktighet. Det är så ett 
modernt ledarskap bör se ut, säger hon. 

En annan utmaning inom sjöfarten, som 
Elin lyfter fram, är det tudelade ledarska-
pet som uppstår mellan olika vaktlag. Hon 
menar att mer skulle behöva göras för att 
skapa ett enhetligare ledarskap på avdel-
ningarna ombord. 

– Min bild är att det kan vara obalans 
där den ene chefen är väldigt engagerad 
och bra på att skapa god stämning medan 
den andre kanske inte riktigt har samma 
förmågor. Skillnaderna mellan de båda kan 
förstärkas av att personalen jämför chefer-
na med varandra och då upplevs den minst 
omtyckta chefen som ännu sämre än vad 
han eller hon egentligen är, därför att den 
andra är så himla bra. 

Men den typen av problem skulle kunna 
förebyggas genom bätt-
re planering, menar Elin 
Stenberg. 

– Cheferna kan behö-
va mer tid att lära känna 
varandra, de delar trots 
allt ansvaret för avdel-
ningen, och diskutera 
igenom hur de vill ha 
det. Och då menar jag 

inte bara prata scheman och semesterpla-
nering utan också det man brukar kalla för 
mjukare frågor. Ibland kan det också behö-
vas stöd från HR iland för att få vägledning 
i arbetet. 

Men även på de avdelningar där samar-
betet fungerar och stämningen redan är 
bra, behöver det hälsofrämjande arbetet 
omhändertas. Elin Stenberg rekommen-
derar att man lyfter fram och diskuterar 
friskfaktorer på avdelningsmöten.  

– Fundera över vad det bästa är hos just 
er och vad som gör att ni trivs. Min erfaren-
het är att när man börjar prata om sådant 
som är positivt är det många som inser att 
man egentligen har det ganska bra.  ⚫

I korthet

SanNytt

   Min erfarenhet är 
att när man börjar 
prata om sådant som 
är positivt är det 
många som inser att 
man egentligen har 
det ganska bra.
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Friskfaktorer 
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Under sin tid hos Tallink Silja genomförde Elin Stenberg förbättringsarbeten på flera avdelningar ombord på Silja Symphony. 
Foto: Tallink Silja


