
 Transportstyrelsen har på 
uppdrag av regeringen analyserat 
arbets- och levnadsvillkor 
ombord på svenska och utländ-
ska fartyg i svenska farvatten. I 
rapporten, som publicerades den 
30 april, beskrivs förekomst av 
bland annat trötthet, hög arbets-
belastning, trakasserier och 
maktförhållanden ombord på 
fartyg. 

– Vår slutsats är att proble-
men i första hand inte bottnar i 
att regelverken som styr säker-
het och arbetsmiljö är för svaga, 
säger Jenny Blomberg, projektle-
dare på Transportstyrelsen. Visst 
kan man behöva skruva lite på 
vissa regler, men vår uppfattning 
är att det i första hand är regel-
efterlevnaden och tillsynen som 
behöver bli bättre. 

Utredarna har gjort en genom-
lysning av de senaste tio årens 
(2010–2019) sjöolyckor och 
tillbud på svenska fartyg och 
på utländska fartyg i svenska 
farvatten. Av de 2 425 inrappor-
terade fallen låg den mänskliga 
faktorn, organisatoriska problem 
eller bristande kommunikation 
och rutiner bakom 44 procent. 
En av orsakerna till det kan vara 
okunskap bland redare och 
ombordanställda om systema-
tiskt arbetsmiljöarbete och en 
osäkerhet kring hur man arbetar 

med organisatoriska frågor.  
– Ett av våra åtgärdsförslag 

handlar om att öka kunskapen 
om systematiskt och organisa-
toriskt arbetsmiljöarbete ute i 
branschen. Exakt hur det ska gå 
till har vi inte beslutat om, men vi 
tror att det skulle vara en viktig 
åtgärd för att komma åt proble-

men, säger Jenny Blomberg. 
Enligt utredningen behöver 

även tillsynen av arbetsmiljön på 
fartygen stärkas och inspektö-
rernas kunskap om systematiskt 
arbetsmiljöarbete förbättras. 

Tidigare forskning visar att 
inspektörens egen bakgrund och 
erfarenheter spelar roll för vil-
ket område som hamnar i fokus 
under en tillsynsförrättning. En 
inspektör som själv har arbetat 
i maskinavdelningen har för-
modligen större sannolikhet att 
upptäcka brister kopplade till far-
tygets framdrift än inspektörer 
med andra erfarenheter. I rap-
porten konstateras att Transport-
styrelsens inspektörer i huvud-
sak har teknisk bakgrund och 
att det skulle kunna bidra till att 
sociala och organisatoriska briser 
inte alltid uppmärksammas. 

– Vi ser att det finns ett behov 
av att öka kunskapen om sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete 

Kunskapen om systematiskt arbets-
miljöarbete behöver förbättras

Det är inte regelverket som brister utan efterlevnaden 
av reglerna. Det slår Transportstyrelsen fast i utred-
ningen om hur arbetsmiljö och levnadsförhållanden till 
sjöss kan förbättras. I rapporten presenteras också 
flera förslag till åtgärder för att komma åt problemen. 

Text: Linda Sundgren
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problemen i första 
hand inte bottnar 
i att regelverken 
som styr säkerhet 
och arbetsmiljö är 
för svaga.

Statlig utredning 

Nr.2
2021

Brister i arbetsmiljön på fartygen påverkar inte bara enskilda ombordanställda, det är också 
ett hot mot sjösäkerheten. 

San-Nytt
Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfarten. www.san-nytt.se
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Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete.

och organisatoriska frågor även bland våra 
inspektörer. Det är också ett av de åtgärds-
förslag vi lämnat till regeringen, säger Jenny 
Blomberg. 

En annan fråga som utredningen lyfter 
fram är underrapporteringen av olyckor och 
tillbud på fartygen. Enligt lag är befälhava-
ren skyldig att rapportera in händelser och 
olyckor som sker ombord till Transportstyrel-
sen, men myndigheten har under flera år flag-
gat för en betydande underrapportering av 
händelser. Effekten blir en ofullständig bild 
av säkerhetsläget och ett 
sämre underlag för plane-
ring av fartygsinspektio-
ner. Enligt utredningen 
finns det troligen flera 
orsaker till den sviktande 
rapporteringsviljan. 
Något som framkommit i 
samband med de bransch-
dialoger som genomförts under arbetet med 
uppdraget, är att sekretesskyddet för den som 
rapporterar skulle kunna vara för svagt. Ett 
annat problem är att det finns en otydlighet 
kring hur rapporteringen går till och när och 
vad som ska rapporteras.  

– Vi vill bland annat se över sekretesskyd-
det i samband med inrapportering och om 
det möjligen behöver stärkas. Vi vill också 
undersöka om det finns ett behov av förtydli-
ganden i sjölagen och i arbetsmiljölagen när 
det gäller rapportering, säger Jenny Blom-
berg. 

Bland de elva åtgärdsförslag för bättre arbets- 
och levnadsvillkor som presenteras i rap-
porten finns införandet av regionala skydds-
ombud i den nationella sjöfarten. Enligt 
utredningen kan det ibland vara svårt för 
personalen ombord att ta upp problem i den 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön med 
befälhavaren på det egna fartyget, framför 
allt på mindre fartyg med små besättningar. 

   Om samtliga våra 
förslag genomfördes 
skulle det bidra till 
en säkrare, effekti-
vare och mer hållbar 
sjöfart.

Hållbar sjöfart

Några av de elva 
åtgärdsförslag som 
Transportstyrelsen 
presenterar i rap-
porten om arbets- 
och levnadsvillkor 
ombor d:
⚫ Transportstyrelsen ska utvärdera 
och besluta om en ny strategi för 
svensk sjöfartstillsyn baserad på 
verksamhetskontroll genom system-
tillsyn. 

⚫ Transportstyrelsen ska internt öka 
sin förståelse för följande områden 
samt vilken betydelse dessa har för 
såväl sjösäkerheten som för arbets- 
och levnadsvillkor ombord: systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, säkerhets-
organisation och systematiskt sjösä-
kerhetsarbete samt organisatorisk 
och social arbetsmiljö. 

⚫ Transportstyrelsen ska bidra till att 
öka förståelsen för säkerhetsorgani-
sationen och säkerhetskulturen på 
fartyg i nationell fart, och dess påver-
kan på sjösäkerheten.  

⚫ Transportstyrelsen ska utreda 
behovet av och möjligheten att återta 
hela eller delar av tillsynen kopp-
lad till ISM-koden från de erkända 
organisationerna för de rederier och 
fartyg som i dagsläget har delegerad 
tillsyn kopplat till denna kod. 

⚫ Transportstyrelsen bör möjliggöra 
inrättandet av regionala skyddsom-
bud genom ett tillägg i 4 kap 11 § far-
tygssäkerhetslagen.  

⚫ Transportstyrelsen ska utöka sitt 
samarbete med andra relevanta myn-
digheter kring frågor som rör tillsy-
nen av sjöarbetskonventionen. 

⚫ Relevanta myndigheter och organi-
sationer, däribland Transportstyrel-
sen, ska utöka sitt samarbete i syfte 
att upptäcka briser som kan leda till 
sjösäkerhetsrisker. 

⚫ En utredning om och hur trans-
portköpares förutsättningar att välja 
hållbara sjötransporter kan öka, bör 
tillsättas. 

⚫ Transportstyrelsen ska i det inter-
nationella arbetet inom sjöfartsområ-
det särskilt bevaka och arbeta för att 
öka medvetandegraden kring frågor 
som rör arbets- och levnadsvillkor 
ombord. 
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DELMÅLEN FÖR REGERINGENS 
ARBETSMILJÖSTRATEGI  
2021–2025 ÄR FÖLJANDE:
Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka 
och vilja jobba ett helt arbetsliv.
Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska 
bidra till utveckling och välbefinnande.
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv 
eller hälsa på grund av jobbet.
En arbetsmarknad utan brott och fusk  
– en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara 
ett konkurrensmedel.

Att vända sig till ett regionalt 
skyddsombud, som inte arbe-
tar ombord, kan i vissa fall 
uppfattas som mindre käns-
ligt.  

En del av de problem som 
beskrivs i rapporten förekom-

mer på såväl svenska som utländska fartyg. 
Dit hör sådant som hög arbetsbelastning, 
maktstrukturer och trakasserier. Men det 
konstateras också att vissa utländska fartyg 
särskiljer sig genom att ha mycket dåliga för-

hållanden ombord. I vissa 
utländska fartyg är det 
exempelvis vanligare att 
det fuskas med vilotids-
journalser och att man 
bryter mot vilotidslag-
stiftningen, säger Jenny 
Blomberg. 

Utredningen är nu under beredning på reger-
ingskansliet och det är upp till regeringen att 
besluta om vilka åtgärdsförslag som eventu-
ellt ska genomföras. 

– Om samtliga våra förslag genomfördes 
skulle det bidra till en säkrare, effektivare och 
mer hållbar sjöfart. Det skulle inte lösa alla 
problem men i alla fall ta oss en bit på väg, 
säger Jenny Blomberg.  ⚫

Jenny Blomberg
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”Det är dags att ta ett rejält nappatag”
Bättre chefsstöd och mer fokus på 
förebyggande åtgärder behövs för 
att öka jämställdheten inom sjöfar-
ten. Det är några av slutsatserna i en 
nypublicerad forskningsrapport från 
Linnéuniversitetet. 

Text: Linda Sundgren   

Illustration: Frida Adamsson, Creativecoaches

 Nästan hälften av alla kvinnor som jobbar 
ombord har någon gång utsatts för kränkande 
särbehandling. Det visar den litteraturgenom-
gång av vetenskapliga studier som forskarna 
Cecilia Österman och Magnus Boström genom-
fört under arbetet med rapporten Praktiskt 
arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart som 
kom den 1 maj. 

– Det är ganska skakande siffror och jag und-
rar om företrädare för sjöfartsbranschen verk-
ligen känner till att det ser ut så här, säger Ceci-
lia Österman, huvudförfattare till rapporten. 

Hon konstaterar också att det ser ungefär 
likadant ut i sjöfarten i dag som när den första 
kartläggningen gjordes i den amerikanska flot-
tan i mitten av nittiotalet. Detta trots metoo-
upprop, införandet av ISM-koden och en rad 
enskilda initiativ för att stävja problemen inom 
branschen.   

– Det här visar att det är dags att ta ett rejält 
nappatag och börja arbeta 
mer strukturerat med frå-
gorna. Även om kränkning-
ar och trakasserier uppstår 
bland enskilda medarbe-
tare är det oftast organisa-
toriska problem som ligger 
bakom och det är också på den nivån som lös-
ningen finns, säger Cecilia Österman. 

För att nå bestående resultat och åstadkomma 
verklig skillnad ute på fartygen behövs ett 
uttalat engagemang från rederiernas lednings-

grupper, menar hon. 
– Varje arbetsgivare kan och ska enligt lag 

jobba med de här frågorna i sin organisation. 
Om arbetet inte fungerar är det Transportsty-
relsens som ska se till att rederierna gör det. 
För de som inte sköter det här måste det bli 
konseknser på samma sätt som när det uppda-
gas tekniska brister, säger Cecilia Österman.  

Enligt rapporten är det ofta chefer och 
arbetsledare ombord som gör sig skyldiga till 
kränkningar och trakasserier. Att det är den 

personalkategori som bär 
ansvaret för arbetsmiljön 
på fartygen som själva 
bidrar till problemen är ett 
bekymmer, säger Cecilia 
Österman. Samtidigt menar 
hon att befälens agerande 

sannolikt bottnar i att de själva inte får tillräck-
ligt stöd. 

– Jag tror att det här är ett uttryck för chefer-
nas egen arbetssituation och den organisation 
de arbetar i. Genom forskning vet vi att krän-
kande särbehandling uppstår i miljöer med 

hög arbetsbelastning, otydliga befogenheter 
och där folk känner sig osäkra i sina yrkesrol-
ler. Man kan också ha skolats in i en jargong 
och kanske tror att man som chef måste bete 
sig på ett visst sätt.   

Att öka kunskapen om jämställdhetsfrågor 
och kränkande särbehandling bland chefer är 
därför centralt för att komma åt problemen, 
menar Cecilia Österman. 

– Redare och arbetsgivare måste ställa 
sig frågan vilken kunskap de vill att befälen 
ombord ska ha och sedan se till att de får den 
kunskapen. Att bara låta dem gå en kurs för att 
kunna bocka av den från checklistan kommer 
inte att göra någon skillnad. 

Ett centralt kunskapsområde som behö-
ver förbättras, enligt rapporten, är hur man 
arbetar förebyggande med frågor som rör den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). 
Enligt Cecilia Österman är det i dag alldeles för 
vanligt att arbetsmiljöansvariga ombord vän-
tar med att agera tills konflikten eller sjukskriv-
ningen är ett faktum.    ⚫

  Varje arbetsgivare 
kan och ska enligt 
lag jobba med de 
här frågorna i sin 
organisation.

Hållbar sjöfart

Jämställdhet
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Medarbetare: Gör en kompis-
koll! Var uppmärksam på exem-
pelvis beteendeförändringar 
hos dina arbetskamrater och om 
någon hamnar utanför gemen-
skapen. Våga fråga hur hen mår 
och visa att du bryr dig. Öva upp 
ditt båtkurage genom att säga 
ifrån när en arbetskamrat blir 
illa behandlad. Det behöver inte 

alltid innebära en direkt kon-
frontation. Du kan också störa 
situationen på andra sätt, genom 
att byta samtalsämne, spilla ut 
en kopp kaffe eller något annat 
som flyttar fokus från den som 
utsätts. Du kan också visa stöd 
genom att inte skratta med i 
dåliga skämt eller föra vidare 
skitsnack. 

Chefer: Genom ditt ledarskap är 
du som chef är en viktig förebild 
och normbärare ombord. Ta dig 
tid att vara närvarande och mar-
kera när du observerar olämpligt 
beteende. Kränkande särbehand-
ling ombord ska självklart hante-
ras när det sker men det är viktigt 
att också arbeta förebyggande 
genom det systematiska arbets-

miljö- och säkerhetsarbetet. Du 
behöver agera om du exempelvis 
märker att medarbetare inte hin-
ner ta paus, ökad irritation eller 
slarv inom arbetsgruppen, oväl-
komna sexuella anspelningar, 
tafsande eller andra nedvärde-
rande beteenden. Ta hjälp av ditt 
skyddsombud, arbetsmiljöarbe-
tet ska ske i samverkan!

Praktiskt arbetsmiljöarbete för en mer jämställd sjöfart. Illustrerad under en work shop med Cecilia Österman och 
Magnus Boström.

Så kan du förbättra det förebyggande  
arbetet mot kränkningar och trakasserier: 



Beställ via hemsidan: 
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 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.

Till syvende och sist 
är det rederiernas 

ansvar att följa de re-
gelverk som finns. Den 
största pucken ligger 
hos dem.

HANDBOK OM ELSÄKERHET
Mellan 2016 och 2020 anmäldes 
2 896 tillbud och olyckor orsakade 
av elektricitet till Arbetsmiljöverket 
och fortfarande dör flera personer 
varje år på grund av elolyckor i 
arbetet. I ett försök att skapa förut-
sättningar för säkrare elarbeten ger 
Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljö-
verket tillsammans ut en handbok 
om elsäkerhet som riktar sig till 
arbetsgivare och anläggningsinne-
havare. Handboken finns tillgänglig 
på www.elsakerhetsverket.se

DELTA I IMO:S UNDER
SÖKNING OM SJÖMÄNS 
FRAMTID
IMO (International maritime orga-
nization) genomför just nu en 
webbaserad undersökning om 
hur sjömän ser på sin framtid. 
Som ombordanställd kan du delta 
i undersökningen genom någon 
av IMO:s sociala plattformar på 
Twitter, Facebook, Instagram eller 
Linkedin. Svaren kommer att ligga 
till grund för IMO:s fortsatta arbete 
med att skapa bra förutsättningar 
för ombordanställda. Undersök-
ningen är öppen fram till Sjömän-
nens dag den 25 juni. 

Underlätta arbetsmiljö arbetet med San!

San-sidan

San tipsar

Jenny Blomberg, projektledare 

vid Transportstyrelsen om utred-

ningen om arbets- och levnads-

villkor till sjöss. 
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En rättvis framtid för sjömän
Den 25 juni uppmärksammas 

sjömän världen över genom 

International maritime orga-

nizations (IMO) Sjömännens 

dag. Förra året inleddes en 

kampanj för att uppmana 

regeringar att stödja sjömän 

under pandemin och förmå 

länder att erkänna sjömän 

som nyckelarbetare för att 

underlätta besättningsbyten. 

Fjolårets kampanj fortsät-

ter samtidigt som budskapet 

utvidgas med en efter frågan 

på en rättvis framtid för 

sjömän. Det kan handla om 

exempelvis arbetsvillkor i 

linje med ILO:s arbetsmiljö-

konvention, rättvis utbildning 

och rimlig säkerhet. IMO har 

sedan pandemin startade 

bildat ett kristeam (SCAT) 

dit enskilda sjömän kan 

vända sig för att få hjälp med 

corona-relaterade problem. 

Kristeamets arbete bedrivs 

i samarbete med IILO (Inter-

national labour organization), 

ITF (International transport 

workers’ federation) och ICS 

(International chamber of 

shipping). Sedan 2020 har 

SCAT hanterat ärenden som 

påverkat tusentals enskilda 

sjömän, skriver IMO på sin 

webbplats. Sjömän och anhö-

riga i behov av hjälp kan vända 

sig till: info@imo.org. 
LS

Utblick

San har ordet

Hitta flytet i systematiken 
Att få flyt i det systematiska arbetsmiljö-

arbetet kan upplevas som svårt, ibland näst-
intill övermäktigt. I grunden är det viktigt 
att ha själva strukturen för systematiskt 
arbetsmiljö arbete på plats, eftersom avsak-
nad av detta kan vara en grogrund för kon-
flikter då personal upplever att inget händer 
i arbetsmiljö arbetet. En framgångsfaktor i 
sammanhanget är en väl fungerande samver-
kan mellan arbetsgivare, skyddsombud och 
arbetstagare. I samverkansarbetet behöver 
alla parter få möjlighet att lyfta sina frågor 
och det är viktigt att man är konstruktiv i 
dialogen och respekterar varandras roller i 
arbetsmiljöarbetet. Att därutöver på ett orga-
niserat och konstruktivt sätt bryta upp och 
prioritera arbetsmiljöfrågorna – oavsett hur 
stora och komplexa dom är – brukar ge goda 
resultat. Skyddskommittén är det naturliga 
samverkansforumet och att satsa tid och 
resurser där brukar ge resultat ute på golvet 
i verksamheten. I vissa fall har jag tyvärr sett 

att skyddskommitté forumet 
används som någon form av 
maktdemonstration mellan 
arbets givare och skyddsombud 
och min upplevelse är att det säl-
lan slutar väl. Det kan handla om 
att arbetsgivaren vill ha fler per-
soner i skyddskommittén än det är skyddsom-
bud eller att vissa skyddsombud utesluts från 
möten. Från skyddsombudens sida uppstår 
då en misstänksamhet om att något är fel i 
verksamheten och man svarar med att kräva 
detaljerade utredningar eller dyra åtgärder i 
stället för att diskutera själva sakfrågan. När 
samverkan väl brakar ihop tar det oerhört 
lång tid att bygga upp ett ömsesidigt förtro-
ende för varandra igen och ofta blir produk-
tionen lidande i väntan på förbättringar. 

Med hopp om en förbättrad arbetsmiljö-
samverkan i sjöfartsbranschen. 
Pelle Andersson/ombudsman Seko sjöfolk 

Pelle Andersson



TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR

Tre olyckor som  
resulterat i dödsfall

Dödsolyckor är relativt ovanliga 
inom yrkessjöfarten, men den 
här vintern har det tyvärr skett 
tre dödsolyckor inom loppet av 
en månad. Statens haverikom-
mission utreder två av dessa 
olyckor medan den danska mot-
svarigheten till utredningsmyn-
dighet utreder den tredje. 

I det första fallet, som utreds i 
Danmark, skulle ett muddrings-
fartyg förflytta sig för att tömma 
ut muddringsmassor. Fartyget 
tappade plötsligt stabiliteten, 
kantrade och la sig upp och ner. 
Olyckan skedde i ett hamnom-
råde med stilla vatten och relativt 
goda väderförhållanden. Fartyget 
hade tre mans besättning varav 
två befann sig utomhus på för-
däck medan befälhavaren stod på 
bryggan. De två på fördäck ham-
nade i vattnet och kunde räddas, 
trots låg temperatur i vattnet, 
men befälhavaren avled. 

Den andra dödsolyckan skedde 
på en mindre arbetsbåt. Båten 
användes av en firma som inspek-
terade hamnanläggningen i 
Göteborgs hamn och skulle lägga 
till vid fundamentet till en bro. 
När fartyget närmade sig bron 
skulle föraren av båten slå back i 
maskin, men istället för att börja 
backa tog fartyget fart framåt. 
Föraren försökte få stopp på 
båten men den ökade bara far-
ten framåt och körde rakt in i ett 
fundament till bron. En besätt-
ningsmedlem hamnade mellan 
fundamentet och styrhytten och 
klämdes så illa att hans liv inte 
gick att rädda. Den tredje händel-
sen inträffade på ett fartyg som 
låg till ankars utanför Landsort 
med en last av träflis. Ett arbete 
skulle utföras på ankarkättingen 
men arbetsljuset var trasigt. En 
matros skulle hämta något för att 
åtgärda problemet, men återkom 
inte i rimlig tid. De andra ropade 
efter honom på radion. När de 
inte fick något svar började de 
leta efter honom. Eter en stund 
fann man att luckan till den för-

liga nedgången till lastrummet 
var öppen och längst ner syntes 
benen på matrosen. Mannen för-
des med helikopter till sjukhus, 
men hans liv gick inte att rädda. 
Dödsorsaken är ännu inte fast-
ställd, men det finns misstanke 
om syrebrist. 

Det är för tidigt att dra några 
lärdomar av dessa olyckor men vi 
kommer följa upp dem med mer 
information när utredningarna 
är klara.

• • •

Handskada vid lossning 
av spännband

En händelse av mindre allvarlig 
karaktär, men nog så smärtsam 
och relativt regelbundet återkom-
mande bland de rapporter som 
inkommer till oss, är skador i 
samband med lossning av spänn-
band och kättingar till trailers 
och containers. I det aktuella fal-
let skulle en matros lossa en surr-
ning till en trailer. Surrningen 
var hårt spänd och snärtade upp 
när han försökte lossa den. Surr-
ningen träffade handen med stor 
kraft och orsakade en fraktur 
på ett finger, sårskador och sjuk-

skrivning. Surrningar lossas ofta 
från en utsatt position med dåligt 
med utrymme. Dessutom måste 
surrningar vara hårt spända för 
att fylla sin funktion. Man måste 
därför vara medveten om ris-
kerna med att lossa eller sätta 
surrningar och säkerställa att det 
ingår som en punkt vid exempel-
vis introduktion av nyanställda. 
Den här typen av risker bör också 
diskuteras på skyddskommit-
témöten samt vid säkerhets- och 
riskrundor.

• • •

Kajkollisioner

Med anledning av dödsolyckan 
som beskrevs ovan där en per-
son klämdes ihjäl i samband 
med ankomst har vi gått igenom 
statistik över kajkollisioner i vår 
databas. Under en treårsperiod 
(2018-2020) har vi fått in 59 hän-
delser som är kodade som kajkol-
lision. Vid dessa händelser har 
13 personer skadat sig mer eller 
mindre allvarligt. Samtidigt har 
38 händelser lett till skador på 
fartyg och kaj. Det har medfört 
oönskade kostnader för redaren 
och lidande för de som skadar 

sig samt i värsta fall – som ovan 
– ett dödsfall. Av de händelser 
vi tittat på orsakades 27 procent 
av någon form av tekniskt fel på 
fartyget. Cirka 40 procent av 
händelserna berodde på att den 
som körde missbedömde farten 
eller avståndet till kajen och 
ungefär 15 procent orsakades av 
väder eller strömförhållanden 
påverkat fartyget starkt. Att köra 
in lite hårt i kajen kan uppfattas 
som en trivial händelse som sker 
med jämna mellanrum och något 
man får räkna med i samband 
med driften av ett fartyg. Men 
med detta sagt vill vi framföra 
att det är svårt att förutse när en 
olycka får en mer allvarlig karak-
tär. Det finns anledning, både 
ekonomiskt och säkerhetsmäs-
sigt, att planera sin körning när 
man går till kaj och se till att ha 
marginaler i manövreringen så 
att det finns en chans att rädda 
situationen, även om ett tekniskt 
fel på fartyget skulle uppstå. Det 
finns också god anledning att se 
till att ha en väl fungerande intro-
duktion för nyanställda och se till 
att de är väl inkörda på de fartyg 
som ska framföras så att de vet 
vilka begränsningar i manöver-
förmågan som kan finnas. 

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 san-nytt.se.
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Pågående utredningar om civil sjöfart hos 
Statens haverikommission, SHK 
⚫ Mycket allvarlig sjöolycka med en livbåt 
vid Frihamnen, Stockholm
Händelsedatum: 2021-04-12
S-76/21

⚫ Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utan-
för Oxelösund/Landsort, Nynäshamn
Händelsedatum: 2021-03-25
S-62/21

⚫ Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka vid 
sammanstötning mellan en roro-färja och en 
bogserbåt i Stillerydshamnen, Karlshamn

Händelsedatum: 2021-03-08
S-50/21

⚫ Mycket allvarlig sjöolycka vid Torshamnen 
i Göteborg
Händelsedatum: 2021-03-01
S-44/21

⚫ Preliminär bedömning av nya uppgifter 
om förlisningen av passagerarfartyget 
ESTONIA
Händelsedatum: 2020-10-02
S-200/20

Pågående och publicerade utredningar finns att tillgå på SHK:s hemsida: www.havkom.se



Ignorance of system-
atic health and safety 
work behind many 
shortcomings on ships
 
It is not so much the lack of regu-
lations, but poor compliance with 
the rules. This is the opinion of 
the Swedish Transport Agency, 
as shown in the investigation 
into the improvement of health, 
safety and living conditions at 
sea. The report also presents 
several proposals for measures 
to address the problems. 

On behalf of the government, 

the Swedish Transport Agency 

has analysed working and living 

conditions on board Swedish and 

foreign ships in Swedish waters. 

The report, published on 30 April, 

describes fatigue, high workloads, 

harassment and power relations on 

board ships, among other things. 

“The conclusion we draw is that 

the problems are not primarily 

due to weak regulations govern-

ing health and safety,” says Jenny 

Blomberg, project manager at 

the Swedish Transport Agency. 

“Of course, we may need to adapt 

some of the rules a little, but our 

view is that compliance with the 

rules and inspections needs to be 

improved.” 

The investigators examined 

maritime accidents and incidents 

on Swedish ships and foreign 

ships in Swedish waters over the 

last ten years (2010-2019). Of the 

2,425 cases reported, 44% could 

be explained by human factors, 

organizational problems or lack of 

communication and routines. One 

of the reasons could be ignorance 

of systematic health and safe-

ty work among shipowners and 

crewmembers, combined with 

uncertainty about how to work 

with organizational issues.  

“One of our proposals is to 

increase awareness and skills in 

systematic and organizational 

health and safety work in ship-

ping. We have not decided on the 

approach in detail, but we believe 

it is an important way of dealing 

with these problems,” says Jenny 

Blomberg. 

One issue that the investiga-

tion has taken up is the number 

of unreported accidents and inci-

dents on ships. By law, the master 

must report any incidents and 

accidents that take place on board 

to the Swedish Transport Agency, 

but for several years the Agency 

has warned of a significant num-

ber of unreported incidents.

“Among other things, we want 

to look at the issue of confidenti-

ality in reports and whether this 

needs to be improved. We also 

want to investigate whether there 

is a need for clarification in the 

Maritime Act and in the Health and 

Safety Act with respect to report-

ing,” says Jenny Blomberg. 

“It’s time to take a hard 
look at these issues”

Better support from managers 
and more focus on preventive 
measures will increase gender 
equality in shipping. Respon-
sibility for achieving this lies 
with shipping companies and 
the Swedish Transport Agency.  
These are two of the conclusions 
drawn in a newly published 
research report from Linnaeus 
University. 

Almost half of all women working 

on ships have been subjected 

to discrimination at some time. 

Among seafarers in general, the 

corresponding figure is 8-25%. 

The figures come from a review 

of scientific studies carried out 

by Cecilia Österman and Magnus 

Boström, researchers at Linnaeus 

University, in their report entitled 

“Practical health and safety work 

for gender-equal shipping” pub-

lished on 1 May. 

“These are quite shocking sta-

tistics and I wonder if represent-

atives of the shipping industry 

understand that this is the reality 

we face,” says Cecilia Österman, 

lead author of the report. 

To achieve long-term results 

and make a real difference on 

ships, she says, a clear com-

mitment from the management 

groups of shipping companies is 

needed. This is where decisions on 

measures must be taken and only 

this level is able to divert the nec-

essary resources.  

“By law, every shipping com-

pany can and must work with 

these issues in its organization. 

If the work is not satisfactory, it 

is the authority with supervisory 

responsibility for health and safety 

in shipping, the Swedish Trans-

port Agency, that must ensure 

shipping companies act correctly. 

There must be consequences for 

companies that do not implement 

what they should, in the same way 

as with technical deficiencies on 

ships,” says Cecilia Österman.  

According to the report, it is 

often managers and supervisors 

on board who are guilty of discrim-

ination and harassment.

“I think this is an expression of 

the managers’ own work situation 

and their organization. We know 

from research reports that dis-

crimination takes place in environ-

ments with a high workload and 

unclear authority roles, where peo-

ple feel insecure in their positions. 

People may also have become 

used to a certain type of banter 

and think that they should behave 

in a certain way as a manager.”   

• • •

Vision zero for fatal 
occupational diseases 

Fatal occupational diseases must 
fall into the same vision zero that 
has applied to occupational ac-
cidents since 2016. This was one 
of the issues in the government’s 
new health and safety strategy 
presented in February of this year. 

In 2016, the government intro-

duced a vision zero for fatal acci-

dents at work. In the latest health 

and safety strategy, presented 

in February, the vision zero was 

extended to include fatal occu-

pational diseases. In doing so, 

the government recognizes the 

evaluation of the Swedish Agency 

for Public Management regard-

ing health and safety strategy, 

which points out that it is main-

ly male-dominated industries 

that suffer fatal accidents, while 

female-dominated industries are 

more often characterized by long-

term occupational injuries that 

can give rise to different types of 

diseases. 

“Far more people die from 

occupational diseases than occu-

pational accidents,” said Eva Nord-

mark, Minister of Labour, accord-

ing to the newspaper Arbetsliv, 

when she presented the govern-

ment’s health and safety strategy 

at a seminar arranged by Afa Insur-

ance. “We also know that occupa-

tional diseases are on the increase 

and are claiming more lives. For 

these reasons, the government 

is expanding its vision zero to 

include occupational diseases.” 

Theme: Sustainable  
shipping
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Under de snart 20 år som Sebastian 
Carlsson jobbat på isbrytarna i Bot-
tenviken har det hänt mycket med 

både arbetsmiljön och säkerheten ombord, 
säger han. Personlig skyddsutrustning som 
handskar, hörselkåpor och hjälmar används 
oftare. Medvetenheten om de risker som 
finns har ökat och det har kommit en hel 
del ny utrustning kopplat till säkerheten 
ombord.   

– Jag tycker att det hela tiden blir bättre 
och de allvarliga olyckstillbuden har blivit 
färre, säger han. Bara det att vi fått varsel-
kläder gör stor skillnad. Förr gick alla runt i 
mörka overaller och vi kunde inte se varan-
dra när det var mörkt ute.  

Men det är inte alltid som ny utrustning är 
fullt ut anpassad efter de förhållanden som 
råder ombord, konstaterar Sebastian Carls-
son. Ett exempel är den räddningsutrust-
ning som är avsedd för att lyfta upp föro-
lyckade från trånga nedgångsschakt. Schak-
ten är utformade som vertikala stuprör med 
steg fastsvetsade längs ena sidan. För att få 
upp någon från botten av ett sådant schakt 

” De allvarliga olyckstillbuden 
har blivit färre”

Profilen
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Det är bra när man kan dela med sig av sina 
idéer och underlätta för varandra, säger 
Sebastian Carlsson. 

Skydds- och säkerhetsutrustning som är 
dåligt anpassad efter förhållandena på far-
tygen finns det fler exempel på, berättar 
Sebastian Carlsson. Som de nya skyddshjäl-
mar som besättningen fått. Hjälmarna sitter 
utmärkt när de placeras direkt på huvudet, 
men med en ordentlig vintermössa under 
går de inte att få på sig. 

Hur gör ni då när det är riktigt kallt ute? 
Struntar ni i hjälmen eller mössan?

– Man får göra en avvägning beroende 
på vilket jobb som ska 
göras. Är det något rik-
tigt riskfyllt arbete får 
man skippa mössan och 
ta på hjälmen ändå. Det 
finns visserligen en mössa 
inbyggd i hjälmen, men 

den är bara som en tunn strumpa man drar 
över huvudet. Är det 30 minusgrader och 
dessutom blåser lite gör den ingen skillnad, 
säger Sebastian Carlsson. 

Skyddsombud har han varit i ett tiotal år. 
När han först tackade ja till uppgiften var 
arbetsmiljöfrågor ingenting han funderat 
nämnvärt på, men intresset har vuxit med 
åren. 

– Jag brukar vara på de andra om att tänka 
på säkerheten och använda skyddsutrust-
ning och jag har blivit bättre på att använda 
det själv också. Arbetsmiljöfrågor är jätte-
viktiga. ⚫

Som huvudskyddsombud strävar reparatör Sebas-
tian Carlsson alltid efter att förbättra arbetsmiljön 
på isbrytaren Ymer. I maj belönades han av Sjö-
manshusstiftelsen för att ha utvecklat en ställning 
för evakuering i nödutgångsschakt. 

används en sele kopplad till en vinsch. En 
bra lösning i teorin kan tyckas, men när 
besättningen prövade utrustningen med en 
docka under en övning blev det tydligt att 
det inte fungerade i praktiken.  

– Dockan släpades 
utmed lejdaren och fast-
nade i med huvudet mel-
lan stegen. Vi insåg att 
det behövdes något som 
gjorde att man kunde his-
sa upp dockan fritt genom 
schaktet, utan att den tog i stegen. 

Sebastian Carlsson konstruerade en stål-
ställning med en horisontell överliggare 
och en reglerbar stång som pekade snett 
nedåt. Överliggaren hakas fast i det översta 
lejdarsteget medan den vertikala stången 
fixeras i steget under. Vinschen krokas sedan 
fast i den horisontella stången som hamnar 
några decimeter ut från skottet. Det gör att 
den förolyckade kan firas upp utan att slå i 
någonstans. 

– Vi har testat ställningen och det fung-
erar jättebra. Nu har de kopierat den här på 
Atle (Ymers systerfartyg, red. anm.) också. 

   Är det något riktigt 
riskfyllt arbete får 
man skippa mössan 
och ta på hjälmen 
ändå. 

Foto: Privat

SEBASTIAN CARLSSON OM 
ARBETSMILJÖN OMBORD: 
”Det finns arbetsmiljörisker som man 
inte talar så mycket om, som exempel-
vis torra kemikalier som frigörs vid heta 
arbeten. En kille fick nyligen sluta hos 
oss för att han bara hade 70 procents 
lungkapacitet kvar. Orsaken var att han 
andats in svetsrök som tagit död på 30 
procent av lungorna. Och han är bara 32 
år. Sådant får en verkligen att tänka till.” 

I maj belönades reparatör Sebastian 
Carlsson av Stiftelsen Sveriges Sjö-
manshus för en uppfinning som under-
lättar evakuering i nedgångsschakt. 
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MATROS HITTAD LIVLÖS I 
NEDGÅNGSCHAKT 
En matros i 30-årsåldern hittades 

död i ett nedgångsschakt intill ett 

lastrum med träflis, i slutet av mars. 

Det rapporterar tidningen Sjöman-

nen. Det Cypernflaggade bulkfar-

tyget låg på redden utanför Söder-

tälje och besättningen höll på 

med underhållsarbete när olyckan 

inträffade. Händelsen utreds av 

Statens haverikommission. 

LS

INGA OMKOMNA INOM DEN 
SVENSKFLAGGADE YRKES
SJÖFARTEN FÖRRA ÅRET 
Inga dödsolyckor inträffade i den 

svenskflaggade yrkessjöfarten 

under 2020. Det uppger Trans-

portstyrelsen på sin webbplats. 

Sedan 2010 har totalt tio personer 

omkommit inom den svenskflag-

gade yrkessjöfarten.

LS

MÅNGA PIRATTACKER I  
GUINEABUKTEN  
Afrikas västkust och farvattnen 

runt Sydostasien fortsätter att vara 

de mest utsatta för piratattacker. 

Det enligt den internationella 

organisationen ICC, Commercial 

crime services, webbplats. Under 

årets tre första månader skedde 38 

piratattacker. Vid dessa bordades 

33 fartyg, två blev beskjutna, ett 

kapades och två fall registrerades 

som attackförsök. Nära hälften av 

de 38 händelserna skedde i Gui-

neabukten. 

LS

I korthet
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Nollvision för dödliga  
arbetssjukdomar 
Dödliga arbetssjukdomar ska 
omfattas av den nollvision som 
sedan 2016 gäller för arbetsolyckor. 
Det var en av nyheterna i regering-
ens nya arbetsmiljöstrategi som 
presenterades i februari. 

Text och foto: Linda Sundgren

 År 2016 införde regeringen en nollvision 
för dödliga arbetsplatsolyckor. I den senaste 
arbetsmiljöstrategin som presenterades i 
februari utvidgas nollvisionen till att även 
omfatta arbetssjukdomar med dödlig utgång. 
Regeringen tar därmed fasta på Statskontorets 
utvärdering av arbetsmiljöstrategin där man 
pekar på att det främst 
är mansdominerade 
branscher som drabbas 
av dödsolyckor medan 
kvinnodominerade 
branscher oftare präglas av mer långsiktiga 
yrkesskador som över tid kan mynna ut i olika 
typer av sjukdomar. 

– Långt fler människor dör i arbetssjukdo-
mar än i arbetsolyckor, sa arbetsmarknadsmi-
nister Eva Nordmark, enligt tidningen Arbets-
liv, när hon presenterade regeringens arbets-
miljöstrategi på ett seminarium arrangerat av 
Afa Försäkring. Vi vet också att arbetssjukdo-
mar ökar och skördar fler liv. Därför utökar nu 
regeringen sin nollvision till att även omfatta 
arbetssjukdomar. 

I samband med att den nya arbetsmiljöstrate-
gin lades fram gav regeringen ansvariga myn-

digheter i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för 
hur arbetsmiljöstrategin ska omsättas i prakti-
ken. Inom sjöfarten är det Transportstyrelsen 
som ansvarar för tillsynen av arbetsmiljön i 
fartygen.

– På grund av pandemin, pensionsavgångar 
och sjukdom har vi inte hunnit titta närmare 
på arbetsmiljöstrategin ännu, säger Fredrik 
Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen. 
Men vi kommer att behöva samla parterna, 
Sarf och de fackliga organisationerna, för att se 
vad vi tillsammans kan göra.   

När det gäller nollvisionen vid arbetsolyckor 
arbetar Transportstyrelsen på samma sätt som 
Arbetsmiljöverket, säger Fredrik Jonsson, med 
fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

– Vi har jobbat med det 
här tillsammans med par-
terna de senaste två åren, 
pandemiåret borträknat, 
och tagit fram en riktlinje 

för hur vi ska stärka det systematiska arbets-
miljöarbetet i rederierna. Sedan är det upp till 
parterna att sprida det vi kommit fram till i sina 
respektive organisationer. 

Även internt vidtas åtgärder med utbildning 
av Transportstyrelsens egna inspektörer i sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete. Den utbildnings-
insatsen startade i januari 2020, men har legat 
vilade sedan pandemin bröt ut. 

– Det handlar om att vi ska lyfta fram det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och spetsa 
till den delen av inspektionen för att se att det 
verkligen fungerar ombord. Så snart pandemin 
är över kommer vi att återuppta utbildningen, 
säger Fredrik Jonsson.  ⚫

   Långt fler människor 
dör i arbetssjukdomar 
än i arbetsolyckor.

Hållbar sjöfart

Arbetssjukdomar

Att måla med två komponents-
färg utan personlig skydds-

utrustning innebär stora 
hälsorisker. 


