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De hårda golven i byssan har ersatts 
med mjukare varianter, på lagret på-
går försök med rullhyllor och kaféet 
har utrustats med rymligare arbets-
ytor. På passagerarfärjan M/S Eckerö 
är ergonomin i fokus. 

Den gnistrande vårsolen står redan högt 
när Eckerö lägger ut från Grisslehamn i 
norra Roslagen och sätter kurs mot 
Åland. Drygt 600 passagerare har checkat 
in och trots att det bara motsvarar en 
tredjedel av fartygets totala kapacitet är 
det gott om folk i butiker, restauranger 
och passager. För besättningen innebär 
det åtskilliga timmar av gående och stå-
ende, vilket får många att bli trötta i krop-
pen. En av dem är kocken Ralf Reinlund 
som står i byssan och delar paprikor. 

– På mig sätter det sig i nedre delen av 
ryggen, säger han och lägger ena handen i 
svanken. Jag går regelbundet på massage 
och har geléinlägg i skorna. Det hjälper, 
men inte helt och hållet. 

Ändå tycker han att det har blivit bättre 
sedan det gamla, hårda golvet byttes ut 
mot en mjukare variant vid senaste varvs-
besöket i januari. 

”Rent himmelskt”
– När det här var nytt var det rent him-

melskt att gå på, det var som ett löpband, 
säger han och sviktar lite med knäna. Nu 
har det härdat och blivit lite hårdare, men 
jämfört med det gamla är det ändå otroligt 
mycket skönare. 

I det anslutande kaféet fick man inte 
bara nytt golv under dockningen utan 
också en helt ny planlösning. Madelen 

Norberg är föreståndare och den som tog 
initiativet till förändringen. Det är också 
hon, som tillsammans med en kollega, stått 
för designen.  

– Den stora fördelen är att vi fått or-
dentliga arbetsytor, säger hon och nickar 
mot de båda bänkarna som installerats 
mitt i utrymmet. 

Madelen hade försökt att få till stånd  en 
ombyggnationen tidigare, men då fick hon 
avslag. Den här gången sa rederiet ja di-
rekt. Kanske berodde det på att man ändå 
skulle riva ut inredningen för att lägga om 
golvet och byta vissa inventarier, gissar 
hon. 

– Det blev precis som vi ville ha det 
och alla är jättenöjda. Vi har också bytt 
ut de tunga latteglasen mot de här, säger 

Madelen och räcker över ett nätt litet 
glas. Det gjorde att vi mer än halverade 
vikten på glasbackarna, från tretton till 
sex kilo. 

Lyfta med benen
Den avdelning som kanske har flest 

tunga lyft ombord är lagret. Lokalen är 
inhyst i ena änden av taxfreebutiken och 
här är det gott om lådpallar och fulla hyll-
rader. Mellan hyllorna är det trångt och 
det går inte att komma fram med vagnar 
eller truckar överallt. För att underlätta 
arbetet har man på prov installerat rull-
lande hyllplan som gör det enklare att dra 
fram de tunga lådorna. Risto Teerikoski 
har sin tjänst i taxfreebutiken, men är ofta 
på lagret för att hämta varor. 

Ergonomi i fokus på M/S Eckerö  
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Butiksföreståndare Susanna Raitio är mycket nöjd med belysningen ovanför de nya hyllorna. 
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– De här hyllorna är verkligen jättebra, 
säger han och demonstrerar hur han med 
en krokad stav drar fram en låda som står 
längst in på den djupa hyllan. 

Han rätar på ryggen och vänder sig om. 
Där står ännu fler kartonger.

– Jobbigast att hantera är de här, säger 
han och pekar med foten på en låda med 
likör som står på golvet. När man ska ha 
upp dem måste man tänka på att lyfta 
med benen och inte med ryggen. 

Släta durkar i maskinrummet
På parfymavdelningen är tunga lyft inte 
det främsta ergonomiska problemet, utan 
belysningen. Det säger butiksförestån-
dare, Susanna Raitio, när hon får en lucka 
mellan två kunder. 

– De gula lampor-
na gör att det blir 
mörkt här inne och 
färgåtergivningen 
försämras, man blir 
ganska trött av det. 
Vi skulle behöva 
mer dagsljuslampor, som dem vi har här, 
säger hon och går fram till ena långväg-
gen som försetts med både nya hyllor 
och ny belysning. Vi har tagit upp det 
med fartygsledningen, men det är tydli-
gen för dyrt att byta ut allihop.  

Nere i maskinavdelningen är det där-
emot oväntat ljust och luftigt. Johan 
Bäckström är andre fartygsingenjör om-
bord. Han säger att det är förhållandevis 
lätt att komma åt och sköta underhållet 
här nere. 

– Den här båten är jäkligt genomtänkt 
och bra planerad för att vara så gammal. 
Många nya båtar är betydligt sämre. 

Vi går mellan sektionerna på släta dur-
kar, fria från höga trösklar.  

– Det gör att vi kan dra kärror genom 
hela maskinrummet och ända in i 
verkstaden, säger Johan med hög röst för 
att höras genom hörselkåporna. Sedan är 
temperaturen ganska bra också eftersom 

vi kör på marin diesel och inte tjockolja 
som måste hettas upp. 

I verkstaden, där det varma sommar-
dagar kan bli riktigt hett, har en klimat-
anläggning installerats. 

– Nu får vi ner temperaturen till i alla 
fall 30 grader på sommaren, säger repara-
tör Lasse Larsson med ett snett leende. 
Men här nere kan man stå och svettas, 
det är ingen som ser en. Det enda jag 
tycker är jobbigt är det ständiga bak-
grundsljudet och vibrationerna, det kan 
bli ganska påfrestande. 

Även om de som jobbar ombord har oli-
ka ergonomiska utmaningar beroende på 
vilken avdelning de arbetar, finns det en 
sak som alla tycks ha gemensamt: man 
trivs väldigt bra. Kommentarer som ”vi 

bryr oss om varan-
dra”, ”här hjälps 
man åt” och ”otro-
ligt bra stämning” 
kommer från alla 
avdelningar, inklusi-
ve maskin. 

– Det här är min sjunde båt och den i 
särklass bästa jag varit på, säger Johan. 
Jag tror det påverkar hur man mår fysiskt 
också. Trivs man känner man kanske inte 
efter lika mycket. 

Förtöjning från land
Efter två timmars båtfärd lägger vi till i 
Berghamnen på Eckerö. Matros Jörgen 
Hellquist och hans kollegor står på pop-
pen, några med en kaffekopp i handen, 
medan förtöjningstrossarna ligger orör-
da på däck. 

– De förtöjer från hamnen, vilket spar 
många ryggar för vår del, säger Jörgen 
och pekar ner på kajen. Det är bara efter 
sista kvällsturen som vi knyter fast själva. 

Nu har man en halvtimme på sig att 
tömma fartyget, lasta och bunkra innan 
det är dags att lägga ut för återresan. 

Linda Sundgren

Skyddsarbete med egen lösning 
Varje månad träffas skyddsombuds-
gruppen för avstämning och beslut 
om vilka ärenden som ska föras  
vidare till fartygsledningen. På M/S 
Eckerö har man skapat egna former för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– I början var jag ganska skeptisk till en 
skyddsombudsgrupp, det kändes som att 
man skulle tappa kontrollen. Men det 
fungerade bra, så vi har fortsatt, säger 
befälhavare Christer Edström.  

Initiativet till gruppen togs av matro-
sen och huvudskyddsombudet Jörgen 
Hellquist. Han tyckte inte att skydds-
kommittén räckte till för att effektivt 
fånga upp och driva de arbetsmiljöfrågor 
som behövde lösas.   

– Skyddsombuden är mina ögon och 
öron ute på avdelningarna, säger Jörgen. 
De kan direkt förmedla när något inte fung-
erar och vi har lyckats driva igenom flera 
förändringar. Men det handlar inte om ”vi 
mot arbetsgivaren”, vi arbetar tillsammans.  

Ralf Reinlund, kock

Risto Teerikoski, taxfreebutiken

Lasse Larsson, reparatör 

”Båten är jäkligt 
genomtänkt och 

bra planerad”

Matros Jörgen Hellquist
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Motverka mental och fysisk trötthet  
Variation är nyckelordet i dagens 
moderna ergonomi. Det säger fysio-
terapeut Kjell Signell vid företags-
hälsovården Cityläkarna i Mariehamn. 

Belastningsskador är ett av de vanligaste 
arbetsrelaterade besvären, både i Sverige 
och övriga Europa. På fartyg är den ergo-
nomiska miljön särskilt utmanande på 
grund av långa arbetspass och högt tem-
po, inte minst inom färjetrafiken. 

– Man ska vara alert, engagerad och ge 
service under många timmar och då kan 
den mentala tröttheten komma ganska 
snabbt, säger Kjell. Det kan sedan övergå 
i fysiska besvär med värk i muskler och 
leder. 

Bland Cityläkarnas kunder finns Rederi-
aktiebolaget Eckerö och deras två svensk-
flaggade fartyg M/S Birka Stockholm och 
M/S Eckerö. För ett par år sedan var Kjell 
tillsammans med en kollega ombord på  
fartygen. Uppdraget var att för rederi- 
kontorets räkning göra en ergonomisk  
genomgång och komma med förbättrings-
förslag. Ett av de 
områden som lyf-
tes fram var vik-
ten av bra golv. 
Golvkvalitén har 
stor inverkan på 
kroppen.

– Att stå och gå 
mycket påverkar blodcirkulationen nega-
tivt och kan leda till svullna fötter och ben. 
Det kan också ge värk upp i ryggen och 
genom hela kroppen. Ett stumt golv för-
stärker problemen, även om man har bra 
arbetsskor, säger Kjell och fortsätter. 

– Ett mjukare golv har en fjädring som 
kroppen svarar positivt på. Det fångar 

även upp en del av de vibrationer som finns 
ombord. 

Ett annat ergonomiskt bekymmer om-
bord är förekomsten av repetitiva arbets 
uppgifter, som att hacka och skära stora 
mängder grönsaker eller sitta i taxfree- 
kassan timmar i sträck. Monotona rörelser  
sliter på kroppen och kan ganska snabbt 
leda till en trötthet i musklerna som. 

– Man ska sträva efter att variera arbetet 
så mycket som möjligt. Är det exempelvis 
skaldjursveckor ombord ska inte en och 
samma person stå och dela hummer pass 
efter pass. Har man sådana uppgifter att 
det går att rotera mellan olika arbetsstatio-
ner är det ett bra sätt att skapa variation. 

För den som tillbringar mycket tid fram-
för en skärm är det viktigt att ställa sig upp 
med jämna mellanrum och sträcka ut 
kroppen.  

– Enligt de senaste rekommendationerna 
ska man inte sitta mer än 30 till 45 minuter, 
sedan måste man upp och stå. Men det 
räcker med pauser på några minuter åt 
gången, säger Kjell. Han poängterar också 

det ansvar som varje 
arbetstagare har för 
den egna hälsan. 
Mycket av det arbete 
som utförs ombord är 
både tungt och påfres-
tande vilket kräver god 
fysik. 

– Se till att få ordentligt med sömn. Det 
kan ibland vara svårt ombord, men då är 
det desto viktigare att sova bra när man är 
ledig. Man behöver också ägna sig åt nå-
gon form av träning för att stärka kroppen.

 
 Linda Sundgren 

Fysioterapeut, Kjell Signell, på Cityläkarna 
arbetar med Rederiaktiebolag Eckerös två 
svenskflaggade färjor.  

Befälhavare Christer Edström

    Kjell Signells tips på hur  
    ergonomin ombord kan    
    förbättras
•Bytutstummagolvmot

mjukare underlag. 
•Användbraarbetsskor.
•Setillattknivarochandra

köksredskap har extra breda 
grepp. 

•Installerahöj-ochsänkbara
bänkar och kassadiskar. 

•Seöverbelysningen.Bådeför
skarp och för svag belysning 
kan skapa besvär, exempelvis i 
form av stel nacke. 

•Undviktungatallrikarochglas,
det blir mycket att bära för 
serveringspersonal och diskare 
under ett arbetspass. 

•Varieraarbetsuppgifter,gärna
genom rotation.

”Golvkvalitén har 
stor inverkan på 

kroppen”

Christer håller med.
– Jag tror att det kan vara lättare för besätt-

ningen att gå till skyddsombudsgruppen 
med sina förslag än direkt till mig. Sedan 
sållar gruppen ut de ärenden som är rea-
listiska att gå vidare med innan vi tittar 
närmare på dem tillsammans. 

Den stora förändringen i arbetsmiljö- 
arbetet skedde 2009 då M/S Eckerö flag-
gade svenskt. 

– På den tiden existerade i princip inte 
något arbetsmiljöarbete under finsk flagg 
och det blev en stor omställning för oss, 
säger Christer. Innan hade det varit en som 
bestämde allt, men vi befälhavare har fått 
släppa mycket och idag det är många fler 

som är involverade i arbetsmiljöarbetet. 
Enligt Jörgen är han och fartygsledning-

en ofta överens om vad som behöver göras 
och vad som är rimligt att genomföra. Men 
oavsett beslut är både han och Christer 
överens om att det är mycket viktigt att all-
tid meddela och motivera besluten inför 
besättningen. 

– Om vi inte kan göra en förändring är 
det väldigt viktigt att tala om varför, säger 
Christer. Annars blir folk bara arga för att 
det inte händer något och vi riskerar att 
förstöra den goda stämning vi har ombord. 

Linda Sundgren 
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~ san Har orDeT ~

Sedan ett antal år har arbetsmiljömanualen 
för sjöfart funnits i pärmformat och det har 
varit möjligt att köpa den och prenumerera 
på uppdateringar via Prevent. Manualen 
har också varit tillgänglig via en pdf-fil. Nu 
tar vi nästa steg och låter manualen bli digi-
tal. Därmed kommer den att bli mer lättill-
gänglig. Möjligheten att prenumerera på 
uppdateringar försvinner eftersom det 
kommer att skötas automatiskt på den 
plats där manualerna ligger. 

Den digitala handboken går att nå i de 
flesta webbläsare och stödjer stationära 
datorer såväl som läsplattor och smart-
phones. Det enda som krävs är en internet- 
anslutning. För den som vill skriva ut en-
staka sidor eller snabbt navigera till ett 
specifikt uppslag, kan enkelt göra det via 
en innehållsförteckning med länkar till 
respektive kapitel. Den som är intresserad 
kan också ta sig vidare till relaterade  
lagar och föreskrifter på respektive myn-
dighets hemsida. 

Även den vanliga pdf-filen är uppdate-
rad med stöd för enkel navigering med 
länkar i menyn och länkar till relaterade 
lagar och föreskrifter. Båda dokumenten 
uppdateras löpande. De administreras 
via Breakwater Publishing och är till-
gängliga via Sans hemsida under fliken 
”Handbok”. Där finns även möjlighet att 
prenumerera på uppdateringar genom att 
fylla i sin e-postadress. Ett mejl skickas 
sedan ut när en uppdatering finns till-
gänglig.

I samband med digitaliseringen besluta-
de San att byta namn på manualen till Sjö- 
fartens Arbetsmiljöhandbok. Vi hoppas att 
ni, liksom vi i arbetsgruppen, tycker att 
handboken nu är mer användarvänlig.

Trevlig sommar! 
Önskar vi i San

Arbetsmiljömanualen 
för sjöfart digitaliseras 

och byter namn

 

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

ARbEtSMiLjöUtbiLDNiNG 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv ut-

bildning. Den vänder sig i första hand till dig 

som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, 
men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete 

på fartyg kan med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbetsmiljöhand-

boken för sjöfarten.

ARbEtSMiLjöbLocK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ombord.   

När olyckan är framme eller brister uppdagas 
tar du enkelt fram blocket och gör en notering.  

Det är litet och behändigt och får lätt plats i   

fickan på arbetskläderna. 

ARbEtSMiLjöhANDboKEN 
Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla 

reda på vad lagar och regler kräver av arbets-

miljön ombord. Den kan också fungera som ett 

arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommitté-
möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfarten finns  
digitalt eller att ladda ner som pdf på SAN:s 

hemsida.

Ergonomi  
ombord på film
Ägna inte hela din ledighet till åter-
hämtning för att orka med nästa törn. 
Det är budskapet i de sju kortfilmer 
om ergonomi som Sans danska sys-
terorganisation, Seahealth, låtit pro-
ducera. Filmerna tar sig an områden 
som tunga lyft och obekväma arbets-
ställningar och ger råd om vad man 
bör tänka på. http://www.seahealth.
dk/side/ergonomi-film. 

Utbildningen om 
likabehandling – 
nu är den klar!

Nu är den webbaserade utbildningen 
om likabehandling ombord redo att  
användas. Kursen tar upp olika former 
av kränkningar och trakasserier i 
syfte att medvetandegöra och mot-
verka den typen av osunda beteen-
den. Den finns på såväl svenska som 
engelska och tar cirka en timme att 
genomföra. Utbildningen är kost-
nadsfri och alla som genomgått den 
med godkänt resultat får ett kurs- 
intyg. Du hittar den på: https:// 
shipgaz.com/courses/likabehandling. 

~ san TiPsar ~
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~ TransPorTsTyrelsen inFormerar ~

Transportstyrelsen sprider regel-
bundet information om angelägna 
händelser i branschen. Den här  
sidan innehåller ett sammandrag  
av det senaste utskicket. Texterna  
kan läsas i sin helhet på www.trans-
portstyrelsen.se Nedanstående text 
finns även översatt till engelska på 
www.san-nytt.se.

Flyttbart skott 
krossade fot
I samband med lossning skulle en skilje-
vägg flyttas i lastrummet på ett torrlast-
fartyg. Rutinen var att säkerhetslinor på 
var sida om skottet lossades och väggen 
fästes i den kran som flyttar skottet. Där-
efter lossas de ”pinns” som håller fast  
skottet i lastrummets sidor och till sist  
flyttas skottet till sin nya position. I det här 
fallet bad befälhavaren en mindre erfaren 
matros att förbereda flytten av skottet  
genom att lossa säkerhetslinorna. Matro-
sen hade mönstrat på för första gången 
ungefär en månad tidigare och varit med 
och flyttat skottet en gång under tiden om-
bord. Matrosen var ensam på däck medan 
övriga besättningen var på rast.  Matrosen 
missförstod ordern från befälhavaren och 
lossade både säkerhetslinorna och de 
”pinns” som håller skottet utan att fästa 
det i kranen. Skottet, som väger ungefär 
åtta ton, föll ner på matrosens fot som 
krossades och fastnade under skottet. 
Skottet kunde inte lyftas innan räddnings-
tjänsten kommit på plats och tagit över 
räddningsarbetet. Denna olycka pekar på 
vikten av att ha fungerande rutiner och 
riskbedömningsmetoder i det dagliga  
arbetet. Den visar också på hur viktigt det 
är med tydlig kommunikation och intro-
duktion av ny personal på en arbetsplats, i 
synnerhet när det är oerfarna personer 
som gärna vill visa sig arbetsvilliga. Det är 
också viktigt att redan under konstruk-
tionsstadiet ta hänsyn till att utrustning 
kan användas på ett enkelt och säkert sätt.

halkolycka i 
snöväder
Befälhavaren på en mindre passagerarbåt 
skulle springa över till ett systerfartyg för 
att hämta en reservdel. Det var tio till  
femton grader kallt med snö och is. Kol-
legan ombord var kvar på bryggan och 
höll fartyget mot kajen. Efter en stund  
reagerade denne över att det tog oväntat 

lång tid för befälhavaren att komma tillbaks 
och spanade ut mot det andra fartyget.  
Besättningsmedlemmen upptäckte då att 
befälhavaren stod på kajen och förstod att 
något var på tok. Besättningsmedlemmen 
sprang ner för att hjälpa till och det visade 
sig att befälhavaren var skadad. Han hade 
halkat på det andra fartygets däck, fallit 
handlöst och slagit i huvudet kraftigt. På 
det fartyg där befälhavaren hämtade delar 
saknades det mattor och halkskydd på 
däcket och det var varken inte skottat eller 
saltat. Befälhavaren blev sjukskriven i två 
månader i första skedet. Det är viktigt att 
de ytor där människor rör sig är halk-
skyddade på lämpligt sätt och att det finns 
utrustning och organisation för att hålla 
snö och is borta. 

huvudskada vid 
uppgång från 
maskin

En besättningsman på en mindre lastbåt 
som förtöjt i hemmahamn för kvällen skul-
le utföra ett mindre servicearbete innan 
arbetsdagens slut. På väg upp från maskin 
slog han huvudet i en balk vid maskin-
kappens uppgång och tappade medve-
tandet. Arbetskamraterna hittade den 
skadade liggandes på marken. Låga balkar 
i maskinrummet och uppgången från ma-
skin har efter händelsen skyddsisolerats 
och markerats med varningstejp. Rederiet 
har också i sin SMS en viktig regelbundet 
återkommande rutin om rundvandring 
och diskussion av riskfyllda områden och 
arbetsmoment på fartyget där erfarna  
såväl som nyanställda besättnings- 
medlemmar informerar varandra om risker 
och händelser. 

En liknande händelse inträffade om-
bord på ett mindre tankfartyg som skulle 
ta lots. En besättningsman riggade lots-
lejdaren samtidigt som han fyllde barlast 
i akterpiken. Han noterade att tanken var 
full och att det rann vatten på däck från av-
luftningen till tanken och sprang därför 

mot pumprummet där barlasttavlan 
fanns. När personen ifråga hoppade in 
genom dörren slog han huvudet hårt i 
skalkningen på ovankant, tappade med-
vetandet och slog upp ett djupt jack i  
huvudet. Såret fick sys och besättnings-
mannen led av huvudvärk en längre tid 
efter händelsen.

Fallolycka  
vid lossning 
Gods skulle lossas från ett Roro-fartyg 
med hiss mellan nedre däck, huvuddäck 
och en port för lastning och lossning på 
sidan. Hissen hade placerats som en ramp 
där gods lyftes upp från fartyget och  
lossades från landsidan. En matros upp-
täckte delar av en pall som låg på hissen 
och beslutade sig för att rensa undan dem. 
Han placerade trucken vid sidan av  
hissen, lyfte upp gafflarna på lagom höjd 
och klättrade därefter upp. När han skulle 
kliva upp från gafflarna till rampen  
snavade han och föll ner i hisshålet mot 
nedre däck, ett fall på åtta meter. Han fick 
ett flertal frakturer på olika ställen och till-
bringade en längre tid på sjukhus. Före-
taget hade uppmärksammat risken att  
falla i samband med lastning och lossning 
i sin SMS och matrosen som föll var en  
erfaren yrkesman. Trots detta tog han  
beslutet att klättra vid hålet på gafflarna 
till trucken för att komma upp på rampen 
utan någon form av säkerhetssele eller 
korg till trucken. Mest troligt ville han 
vinna tid genom att ta risken att klättra 
utan skydd. 

Gemensamt för olyckorna ovan är att 
besättningsmannen känt sig stressad av 
olika anledningar. De har skyndat sig 
utan att ta hänsyn till den trånga och 
ibland farliga miljö som råder ombord på 
ett fartyg. Besättningsmännen har even-
tuellt heller inte förstått fullt ut vad det de 
gör innebär i form av risker alternativt 
underskattat faran. 

Det är en utmaning för såväl arbets- 
givare som anställda att upprätthålla nivån 
på säkerheten i det dagliga arbetet. Det är 
viktigt att ha en öppen och kontinuerlig 
dialog om vad det finns för risker, framför 
allt i den specifika miljön på just det egna 
fartyget. Ett sätt att undvika många faror 
kan vara att låta de som utför arbetet om-
bord vara mer delaktiga i samband med 
ombyggnationer och nybyggen så att ut-
rymmena designas för att kunna användas 
effektivt och säkert i det dagliga arbetet.

”Gemensamt för 
olyckorna är att 

besättningsmannen 
känt sig stressad av 
olika anledningar”
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•Installbenchesandcountersthat
can be raised and lowered. 

•Reviewthelighting.Toosharportoo
low light levels can cause problems, 
such as stiff necks. 

•Avoidheavyplatesandglasses;they
are too much for waiting staff and 
dish washers to carry during a shift. 

•Varystafftasksthroughrotationas
much as possible. 

high satisfaction 
but many off sick 
Maritime researchers Cecilia Österman 
and Carl Hult at the Marine Officer Aca-
demy in Kalmar studied sick leave, job 
satisfaction and working conditions of 
service personnel for the report entitled 
Service personnel’s work environment. 
The survey included 1,980 seafarers and 
shows that service personnel on ferries 
have the most negative experience of 
their work environment compared with 
other professional groups at sea. They 
also have the most long-term illness (60 
days or more), the most common cause of 
absence being musculoskeletal injuries. 
Psychological problems also lie behind 
the high rate of sick leave, which are 
more common among service personnel 
than other departments on board. One of 
the reasons may be the lack of time for 
recovery, the researchers believe. 

“In the past when they closed the res-
taurant for the evening the personnel 
could wind down a little, clear up things 
and prepare breakfast for the following 
day,” says Cecilia Österman. “These days 
they have to fix everything as quickly as 
possible and then go to the bars to help 
with the serving.”

The study also shows that staff shorta-
ges are most widespread in the service 
department. Almost 40% think that the 
manning level is insufficient compared 
with just over 20% in other departments. 

Despite the problems and the high sick-
ness rate, many of the personnel are happy 
with their work. They feel respected by 
their colleagues and think that coopera-
tion is reasonably good between the de-
partments. According to the questionnaire 
responses, over 80% are satisfied with 
their work at sea. The highest rating co-
mes from the age group 55 or over, where 
almost nine out of ten are satisfied. 

internal solution 
for safety work 
Every month the safety representative 
group on M/S Eckerö holds a check-up 
meeting to decide which issues should be 
sent to the ship’s management. 

“In the beginning I was pretty sceptical 
about the safety representative group. It 
felt like we would lose control over the si-
tuation. But it worked out well, so we’ve 
continued,” says the master, Christer Ed-
ström.  

The initiative for the group was taken 
by the able seaman and chief safety re-
presentative, Jörgen Hellquist. He didn’t 
think that the safety committee was suf-
ficient for detecting and driving the 
health and safety issues that needed to be 
solved.   

“The safety representatives are my 
eyes and ears in the different depart-
ments,” says Jörgen. “They can tell me 
directly when something is not working 
well, and we have managed to push  
through several changes. But it is not a 
question of ”us against the employer” – 
we work together.”  

Ergonomics 
given priority  
on M/S Eckerö 
The sparkling spring sun is already high 
when Eckerö glides out from Grissle-
hamn in northern Roslagen and sets 
course for Åland. For the crew, cruises 
mean several hours of walking and stan-
ding, which tire many of them physically.

“Speaking for myself, it gets to my lo-
wer back,” says the chef, Ralf Reinlund, 
and puts one of his hands on the lumbar 
region. “I have massage regularly and I 
use gel inserts in my shoes. It relieves 
some of the pain, but not completely.” 

In the café next door, not only was a new 
floor put in while the ship was in dock, but 
a completely new layout. Madelen Norberg 
is manager of the café and who took the 
initiative to make the changes. She and a 
colleague also put together the design.  

“The great advantage is that we now 
have proper work surfaces,” she says, 
pointing toward the two units in the midd-
le of the room. 

The storeroom is probably the depart-
ment with most heavy lifting on the ship. 
To make the work easier, they are testing 
a rolling shelf where the whisky bottles 
are stored.

Down in the machine room it is unex-
pectedly bright and airy. Johan Bäck-
ström is second engineer on board. 

“This ship is really well thought out and 
planned for her age. Many new ships are 
much worse.” 

counteracting 
mental and 
physical 
tiredness
The shipping company Eckerö and their 
two Swedish-flagged vessels, M/S Birka 
Stockholm and M/S Eckerö, are among 
the customers of the occupational health-
care services Cityläkarna (City Doctors). 
The following is a list of actions drawn up 
by their physiotherapist, Kjell Singell, to 
improve the ergonomic work environme-
nt on board.

•Replacehardfloorswithsofter
surfaces. 

•Usegoodworkingshoes.
•Ensurethatknivesandotherutensils

have an extra wide handle. 

THeme: ergonomiCs

Read the whole magazine in  
English at www.san-nytt.se.
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Reparatör Börje Jansson hittade 
en metod att enkelt och säkert 
dränera flygbränsletankarna på 
kondensvatten. 
– Reparatörerna som sköter om 
det här tyckte det blev jättebra, 
säger han. 

Då och då tar Sjöfartsverkets isbrytare 
Atle emot helikoptrar. Det kan handla om 
besökare, leverans av reservdelar eller 
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. 
För att kunna bistå flygarna med bunker 
finns två stycken flygbränsletankar  
placerade på väderdäck. Inuti tankarna 
bildas kondensvatten och för att förhin-
dra kontaminering måste tankarna varje 
vecka dräneras, en procedur som fram 
till förra året var både omständlig och 
ibland rent av farlig. Kulventiler med till-
hörande slangstumpar var monterade 
ovanpå tankarna och motormännen var 
tvungna att ta sig upp dit för att tappa ur 
det oönskade vattnet.  

– I bästa fall gick man efter en trappstege, 
men ibland tog man en genväg och klättra-
de upp på räckverket för att komma åt,  
säger Börje. 

Börje funderade på om det inte fanns nå-
gon bättre och säkrare lösning och efter lite 
överväganden kom han fram till hur han 
skulle göra. Vredet till kulventilerna flytta-
des. Sedan tog han fram en förlängning som 
träddes på ventilerna. Numera sköts drä-
neringen från däck, utan vare sig stege eller 
klätterövningar. Dessutom såg Börje till att 
det drogs ett rör till karet vid bunker- 
stationen där bränsle-
spillet tas om hand. 

– Nu kan man göra 
det här utan att ta 
onödiga risker och 
man slipper spill och 
kladd, säger han. Jag är nog lite av en upp-
finnarjocke och tycker det är roligt att hitta 
på saker som är till nytta för andra.   

Börje, som fyller 64 i december, tycker att 
han på Atle har det bästa jobbet under hela 
sitt yrkesliv. Ändå närmade han sig 50 inn-
an han gick till sjöss första gången. Efter 
några år som reparatör på en bostadsplatt-
form i Nordsjön hamnade han hos Gorton 
Line. Innan han efter ytterligare några rede-
rier kom till Atle. Här tänker han stanna till 
pension.

– Många av mina kompisar som jobbar 
iland vantrivs på sina jobb och varje måndag 
är en plåga. Men jag trivs jättebra.  Jag tycker 

om att vara ålderspresident för de yngre och 
hjälpa dem med det jag kan utifrån mina  
erfarenheter. Sedan är det ett omväxlande 
arbete och arbetskamraterna är bra. Sådant 
betyder mycket. 

Börje berättar att han alltid varit något av 
en problemlösare och nu har han också  
börjat skicka in sina uppfinningar till Sjö-
manshusstiftelsens belöningsverksamhet. 

Den elfte maj i år var 
han i Göteborg och 
tog emot 10 000 kro-
nor för sin tankdrä-
nering.

– Jag hade gjort de 
här grejerna ändå, även utan belöning, men 
det är väldigt roligt att få uppskattning för 
det man gör, säger han. 

Nu är isbrytarsäsongen över för den här 
gången och de sista isflaken i Bottenviken 
smälter undan. Ombord på Atle pågår rust-
ning och underhåll inför nästa vinter.

– Just nu överhalar vi huvudmaskinerna. 
Vi har fem stycken med en sammanlagd 
styrka på 25 000 hästkrafter så det finns en 
del att göra. Men hon är otroligt fin, trots att 
hon är över 40 år.  

Linda Sundgren

Säkrare helikopterhantering ombord

börje jansson
Ålder: 63

Familj: Änkeman och utflugna 
barn 

Bor: Hus i arvika, Värmland, 
samma stad där han är född 
och uppvuxen.   

Aktuell: Mottagare av Sjömans-
husstiftelsens arbetsbelöning

Bakgrund: Jobbade på gju-
teri när barnen var små. gick  
vidare till ett varv som byggde 
båtar till bland andra svenska 
Sjöräddningssällskapet. Bostads-
plattform i nordsjön, gorton  
Lines, B&n, Wallenius och ytter-
ligare nästan tio år inom off-
shore innan han kom till atle 
2011. 

Arbetsmiljötips: Var noga med 
att använda lyfthjälpmedel 
vid tunga lyft. På det sättet 
sparar du kroppen och jobbar 
säkrare.
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 Reparatör, Börje Jansson, tycker om att lösa problem.

”Jag är nog lite av 
en uppfinnarjocke”
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En dansk studie bland 800 deltagare 
med fysiskt tunga arbeten inom trans-
port, städ och industri visar att äldre  
arbetstagare inom dessa yrken ofta har 
dålig fysisk kapacitet och nedsatt arbets-
förmåga. Många gick och stod, ofta i 
ohälsosamma arbetsställningar, hela 
dagarna utan tillräckliga pauser. 

(Arbetsliv)

tunga yrken ger  
sämre hälsa 

I år är det 40 år sedan Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus för första gången delade ut 
arbetsbelöningar till uppfinningsrika 
sjömän. Stiftelsen är också en bety- 
dande finansiär av sjöfartsforskningen.  

(LS)

belöningsdag jubilerar 

Utbildningen i grundläggande säkerhet 
för personal ombord på fartyg under 
500 brutto i inre fart ska moderniseras. 
Det är den teoretiska delen av utbild-
ningen som ska uppdateras och läggas 
ut på webben för allmänt användande. 
Arbetet leds av Skärgårdsredarna med 
finansiellt stöd av Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus och Sjöfartsverket. 

(LS)

Uppdaterad utbildning

I rapporten Intendenturpersonalens arbets-
miljö har sjöfartsforskarna Cecilia Öster-
man och Carl Hult vid Sjöbefälsskolan i 
Kalmar, studerat sjukskrivingar, trivsel 
och arbetsförhållanden bland service- 
personalen. Undersökningen omfattar  
1 980 sjömän och visar att intendentur- 
personal inom färjetrafiken är den yrkes-
kategori till sjöss som upplever sin arbets-
miljö som mest negativ. Arbetet är ofta 
tungt och stressigt samtidigt som de för-
väntas vara trevliga och hjälpsamma mot 
passagerarna. Det är också bland dem 
som långtidssjukskrivningar (60 dagar  
eller mer) är som vanligast. Den mest 
frekventa orsaken 
till frånvaron är 
muskel- och skelett-
skador. Under en 
kväll kan en servi-
tris bära upp till sex 
kilo mat, dryck och 
porslin per bord. Kaféernas glasbackar 
kan väga över tio kilo styck och en av del-
tagarna i den aktuella forskningsstudien 
som arbetar i á la carten hade mätt över 20 
kilometer med stegräknare under ett 
pass. Men bakom sjukskrivningarna finns 

också psykiska problem, vilket är vanliga-
re bland intendenturpersonal än på andra 
avdelningar ombord. Ett skäl kan vara 
bristen på tid för återhämtning, tror fors-
karna. 

–Förr när man stängde restaurangen 
på kvällen kunde personalen gå ner lite i 
varv, småplocka och förbereda frukosten 
dagen efter, säger Cecilia Österman.  

Numera ska de stäl-
la iordning snabbt 
som sjutton för att 
sedan bege sig till 
barerna för att hjäl-
pa till med serve-
ringen. 

Studien visar också att intendenturen 
är den avdelning där personalbristen är 
som mest utbredd. Nästan 40 procent an-
ser att bemanningen är otillräcklig vilket 
kan jämföras med drygt 20 procent på  
övriga avdelningar. 

Men trots problem och sjukskrivningar 
är det många som trivs med sitt arbete. 
Man känner sig respekterad av sina  
arbetskamrater och tycker att arbetet 
mellan avdelningarna fungerar relativt 
bra. Enligt enkätsvaren är över 80 pro-
cent nöjda med att arbeta till sjöss. Allra 
bäst tycker de inom åldersgruppen 55 år 
eller äldre att det är där nästan nio av tio 
är nöjda. 

– Det kan bero på en slags självsane-
ring där de som inte trivs ombord slutar, 
säger Carl Hult. När man kommer upp 
mot 40-årsåldern är bara de kvar som lärt 
sig att hantera tillvaron till sjöss och tycker 
om att jobba ombord.  

Linda Sundgren

hög trivsel trots 
mycket sjukskrivningar 
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Friskfaktorer som enligt  
studien minskar risken för 
ohälsa och sjukskrivningar
•Tidförvila
•Tillräckligbemanning
•Chefersomåtgärdarproblem
•Brarelationermellanavdelningar
•Godluftkvalitet

I det utmattningsindex som fors-
karna använde i studien låg den 
som inte har tillgång till någon av 
ovanstående friskfaktorer på värde 
80 i en skala från 0 till 100. För varje 
positiv åtgärd som vidtogs sjönk 
värdet. Den som har tillgång till 
samtliga friskfaktorer hade ett värde 
på 50 vilket anses vara en acceptabel 
nivå.

Intendenturpersonal är oftare lång-
tidssjukskrivna än andra ombord-
anställda. Ändå trivs många med sitt 
arbete. Det visar en nypublicerad 
forskningsstudie. 

Cecilia Österman

”Under en kväll kan 
en servitris bära upp 

till sex kilo mat”


