
Arbetsmiljöfrågor har under 
åren fått mer utrymme på de 
lärosäten som utbildar blivande 
sjömän och det gäller såväl på 
högskolenivå som på gymnasie-
skolor. Studenter och elever upp-
märksammas på risker och 
arbetsmetoder och föreskriften 
om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA) har tillsam-
mans med metoo-uppropen ökat 
uppmärksamheten kring sexuel-
la trakasserier och kränkningar. I 
början av november träffades 
representanter från samtliga sjö-
mansutbildningar för att diskute-
ra arbetsmiljö. En av deltagarna 
var Bo Nordahl, lärare på Wisby-
gymnasiet. 

– Vi pratade om hur våra 
elever och studenter blir bemötta 
ute på fartygen och hur vi kan 
förbereda dem inför deras prak-
tiker, säger han. Tidigare var det 
nästan aldrig någon som sa något 
om sådant här men efter #lätta-
ankar pratas det mycket om det. 
Det är viktigt att eleverna talar 
om när något händer istället för 
att de låser in sig på hytten och 
mår skit. 

På Wisbygymnasiet finns pro-
gram för blivande motormän och 
matroser. Bo Nordahl berättar 
att eleverna oftast är ganska oin-
tresserade av arbetsmiljöfrågor 
när de börjar utbildningen, men 

att skolan hittat metoder för att 
väcka deras nyfikenhet. 

– När eleverna märker att vi 
som jobbar här har varit med om 
saker blir de intresserade. Jag 
har själv varit med om en dödso-
lycka och när jag berättar om den 
lyssnar de. Jag tror att det är helt 
nödvändigt att dela med sig av 
egna erfarenheter för att få elev-
erna att förstå vad arbetsmiljö 

handlar om och hur viktigt det 
är, säger Bo Nordahl.  

Samma metod används när det 
är likabehandling på schemat. 
Elevernas kommentarer om att 
”ska vi behöva lyssna på det där 
dravlet igen”, tystnar när de får 
höra hur det faktiskt kan gå till, 
berättar Bo Nordahl. 

– Jag har en kompis som jobbar 
som överstyrman som kommer 
hit och träffar eleverna. När hon 
berättar hur hon blev behandlad 
under sin tid som befälselev blir 
det helt tyst i klassrummet och de 
tycker förstås att det är förfärligt.  

Johan Eliasson, program ansvarig 
för sjöingenjörsutbildningen vid 
Chalmers tekniska högskola. Han 
säger att deras utbildningar ger 
studenterna grunderna inom 
arbetsmiljö för att kunna sköta 
sina arbetsmiljöuppgifter när de 
börjar jobba i juniorbefattningar 
ute på fartygen. 

– Ja, jag bedömer att de får 

Arbetsmiljökunskap bakas 
ofta in i andra kurser
Arbetsmiljöfrågor har genom åren fått större utrymme 
i utbildningar till sjömansyrken, men det är ännu inget 
eget ämne på sjöbefälsprogrammen. På Wisby
gymnasiet väcker lärarna ungdomarnas intresse för 
arbetsmiljö genom att berätta om egna erfarenheter. 

Text och foto: Linda Sundgren 
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tillräckligt med kunskap, säger 
han. De läser systematiskt 
arbetsmiljöarbete och riskhan-
tering och inför alla labbora-
tionsövningar som involverar 
risker görs riskbedömningar. 
Arbetsmiljö återkommer i flera 
moment under utbildningen. 

Några renodlade kurser i arbets-
miljökunskap läser studenterna 
inte. Arbetsmiljöfrågorna är 
istället inbakad i andra kurser. 

– Jag tror på att ta upp den här 
sortens frågor ofta men lite i taget. Att ha en 
stor kurs vid ett tillfälle i arbetsmiljökunskap 
hade bara varit ett tick in the box. Redan 
första gången jag möter studenterna pratar 
jag om vilken miljö vi ska ha i klassrummet 
och gör dem uppmärk-
samma på hur de upp-
träder mot varandra. 
Jag brukar säga att man 
inte behöver gilla alla, 
men man måste bemöta 
alla med respekt, säger 
Johan Eliasson.  

Även på sjöbefälsut-
bildningarna vid Linné-
universitetet i Kalmar har skolan valt att inte-
grera arbetsmiljöfrågorna i andra kurser. 

– Det är svårt att uppge exakt hur många 
timmar eller dagar vi ägnar åt arbetsmiljö, 
det ligger inbakat i olika kurser, säger Björn 
Pundars, prefekt på Sjöfartshögskolan i 
Kalmar. Men vi startar ettan med en kurs i 
grundläggande sjömanskunskap och redan 
där kommer arbetsmiljön in med de kunska-
per som studenterna behöver ha inför sin för-
sta fartygsförlagda utbildning.  

Björn Pundars tycker att skolans studenter 
får tillräckliga arbetsmiljökunskaper på sko-
lan, men tillägger att ingen blir fullärd. 
– Arbetsmiljöområdet är stort och brett och 
ingen är expert på det när de lämnar oss. 
Tanken är att man ska ha tillräckliga kun-
skaper med sig härifrån, och sedan bygga på 
dem allteftersom, säger han. ⚫

  Arbetsmiljö
området är stort 
och brett och 
ingen är expert 
på det när de  
lämnar oss.

Arbetsmiljö utbildning
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Anders Boman, safety manager, Älvtank
1. ”Jag kan nog påstå att de är kunniga inom arbets-

miljö och även ställer krav. Utmaningen ligger snarare i 

att  de äldre som har en ryggsäck med en föråldrad syn 

på arbetsmiljö och vad som är relevant och säkert.”

 

2. ”Vi fortbildar personalen via cumputer based train-

ing (CBT) och håller seminarier ombord varje månad 

med Shell Partners in safety som bas. Vi har konferens 

med besättningarna en gång per år där 75 procent av 

tiden ägnas åt säkerhet och arbetsmiljö. Vi spelar Safetalk brädspel för 

att på ett naturligt och avkopplat sätt få igång och vidmakthålla dialogen 

bland besättningarna i frågor som rör säkerhet och arbetsmiljö.”

 

”3. Egentligen inte, det finns många verktyg och kanaler att använda (se 

ovan). Utmaningen ligger i att få personalen motiverad och intresserad.”

Katarina Yng, personalchef, Destination Gotland 
1. ”Ja, våra befäl har tillräckliga kunskaper när det gäl-

ler arbetsmiljön ombord utifrån säkerhet, buller, farliga 

ämnen och för att förebygga olycksfall.”

2. ”Två gånger om året genomför vi en två dagars 

arbetsmiljöutbildning för chefer, alla chefer kallas in 

till utbildningen kontinuerligt.”

3. ”Vi behöver bli bättre på den psykosociala arbets-

miljön men även jämställdhet som påverkar arbetsmiljön.”

Björn Ådén, HRchef, Tallink Silja 
1. ”Arbetsmiljöfrågor är väldigt viktiga! Jag tror att de 

som kommer ut från skolorna i dag har betydligt mer 

både av kunskaper och intresse för arbetsmiljöfrågor 

än tidigare generationer. Säkert finns ändå plats för att 

ytterligare stärka utbildningen vad gäller hur arbets-

miljöfrågor och eventuella problem ska hanteras.”

 
2. ”Vi har vid ett antal tillfällen skapat egna utbild-

ningar och utbildningstillfällen i arbetsmiljö för våra 

befäl. Här finns det tveklöst utrymme för förbättringar. Vi behöver nog alla 

arbeta med att skapa ett än starkare intresse för arbetsmiljöarbetet. Det 

är oerhört viktigt att alla befäl känner att även de bör vara inblandade och 

aktiva i arbetsmiljöarbetet och det gärna som skyddsombud.”   

3. ”Gärna fler utbildningar som inte bara är skapade av och för medlem-

mar i ett specifikt fackförbund. Arbetsmiljö och en bra arbetsmiljö ska 

vara för alla!”

SJÖMANSUTBILDNINGAR 
Sjöbefäl   
• Chalmers tekniska högskola i Göteborg
• Linnéuniversitetet i Kalmar
Matroser och motormän   
• Härnösands gymnasium
• Kalmars praktiska gymnasium
• Lindholmen tekniska gymnasium
• Marina Läroverket
• Sjömansskolan i Stockholm
• Törnströmska gymnasiet
• Wisbygymnasiet
• Öckerö seglande gymnasieskola
Källa: Satsa på sjöfart 

San ställde tre frågor till tre  
olika rederier om utbildningar  
och kunskap i arbetsmiljö. 
1.  Har dagens sjöbefäl tillräckligt med arbetsmiljö

kunskaper med sig från sjöbefälsutbildningen? 

2.  Hur gör ni för att säkerställa att era befäl har  
tillräcklig kunskap i arbetsmiljöfrågor? 

3.  Är det något ni saknar vad gäller arbetsmiljö
utbildningar inom sjöfarten?

Johan Eliasson

Björn Pundars



Kunskap underlättar samverkan 
Arbetsmiljöarbetet ombord leds av 
befälen i samverkan med skydds
ombuden. Men enligt Pelle Anders
son, ombudsman i Seko sjöfolk, 
finns det ibland en viss obalans i 
kunskaper hos de inblandade vilket 
i sin tur kan försvåra samarbetet 
mellan dem. 

Text och foto: Linda Sundgren 

Nyvalda skyddsombud börjar med en 
grundkurs i fartygsarbetsmiljö (Fam 1). 
Utbildningen är tre dagar lång och omfattar 
grundläggande kunskaper inom bland annat 
arbetsmiljölagstiftning och systematiskt 
arbetsmiljöarbete, men också vissa fysiska 
hälsorisker som exempelvis buller, vibratio-
ner och luftkvalitet ingår. Seko sjöfolk ansva-
rar för kursen. 

– Efter Fam 1 vill vi att skyddsombuden ska 
ut i verksamheten något år och få pröva det 
de lärt sig i praktiken och gärna hinna stöta 
på lite problem också. Därefter är det dags för 
Fam 2, säger Pelle Andersson. 

Fartygsarbetsmiljö 2 sträcker sig över fyra 
dagar och innehåller områden som exempel-
vis ILO:s arbetskonvention, belastningsergo-
nomi, härdplaster och asbest. Exakt vad som 
avhandlas under kursdagarna varierar lite 
över tid och följer utveckling-
en av arbetsmiljön ombord i 
fartygen. 

– Asbest hade vi strukit 
ur kursen eftersom vi såg att 
problemen sjönk under flera 
år, men nu har vi fått lägga till det igen. Flera 
äldre fartyg i framför allt skärgårdstrafiken 
har problem med asbest, och många yngre 
skyddsombud känner inte till riskerna, säger 
Pelle Andersson. 

För huvudskyddsombud finns även för-
djupningskurser i arbetsmiljö med möjlig-
het att förkovra sig inom specifika områ-
den. Skyddsombuden spelar en central roll 
i arbetsmiljöarbetet ombord, men för att 
åstadkomma förändringar behöver arbets-
miljöfrågorna samverkas med befälen. För att 
samarbetet mellan dem ska fungera behöver 

också befälen ha tillräckliga 
arbetsmiljökunskaper, men 
så är inte alltid fallet, säger 
Pelle Andersson. 

– Det är förstås jobbigt om 
du som arbetsledare kän-

ner dig osäker när den som sitter på andra 
sidan bordet har stenkoll på det ni pratar om, 
och det kan leda till konflikter helt i onödan. 
Många gånger försöker den som saknar till-
räcklig kunskap att förminska problemen 

istället för att lösa dem. Samtidigt är det vik-
tigt att ha respekt för varandras olika roller 
och det gäller både skyddsombud och befäl. 

Seko sjöfolks arbetsmiljökurser är öppna 
även för befäl i mån av plats, och enligt Pelle 
Andersson gynnas diskussionerna av att ock-
så arbetsledare deltar på kurserna. 

– Vi hade gärna sett att fler befäl var med 
på kurserna, oftast är det inte fler än ett par 
tre stycken. Samtidigt har vi ett begränsat 
antal platser och vi skulle inte kunna ta emot 
hur många befäl som helst. 

Han tycker dock att han ser en positiv 
utveckling med fler rederier som satsar på att 
vidareutbilda sina befäl i arbetsmiljö. 

– Jag vet att vissa rederier börjat ta in exter-
na utbildningsföretag som Prevent, och har 
regelbundna arbetsmiljöutbildningar. ⚫

 Vi hade gärna 
sett att fler befäl var 
med på kurserna.

Arbetsmiljö utbildning

Skyddsombud 
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Transportstyrelsens inspek
törer har genomgått en utbild
ning för att kunna skärpa arbets
miljökontrollerna ombord. 
Under nästa års inspektioner 
kommer särskilt fokus att läggas 
på just arbetsmiljön i fartygen.  

Strax innan pandemin bröt ut 
genomgick Transportstyrelsens 
inspektörer en utbildning i hur 
arbetsmiljön ombord i fartyg ska 

kontrolleras. Kursen var åtta tim
mar lång med tyngdpunkt på sys
tematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
och föreskriften om organisatorisk 
och social arbetsmiljö (OSA). 

– Har man det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på plats får 
man mycket av den andra arbets
miljön gratis, säger Fredrik Jons
son, chef vid sektionen för sjö
värdighet på Transportstyrelsen. 
Men även OSAföreskriften är 

viktig och att den infördes var en 
av anledningarna till att vi gjorde 
den här utbildningsinsatsen. 

 Enligt Fredrik Jonsson fanns 
efterfrågan på en utbildning i 
arbetsmiljö bland myndighetens 
fartygsinspektörer. Att kontrol
lera arbetsmiljö upplevs ofta som 
svårare än att inspektera andra 
områden ombord. 

– En svårighet med att inspek
tera arbetsmiljön är att det hand

lar om system. Tjockleken på en 
plåt kan man mäta, men när du 
granskar ett system är du mer i 
händerna på redare och ombord
personal, säger han.  

Under nästa års inspektioner 
kommer det att läggas extra 
fokus på arbetsmiljön, säger 
Fredrik Jonsson. Därefter ska 
insatsen utvärderas och even
tuella justeringar i utbildningen 
genomföras. 

Pelle Andersson är ombudsman hos Seko sjöfolk och leder utbildningarna i fartygsarbetsmiljö 1 och 2.  

Mer fokus på arbetsmiljön under nästa års fartygsinspektioner
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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.

Underlätta arbetsmiljö arbetet med San!

Sansidan

4   San-nytt

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Alla 
har också rätt till kunskap om hur arbetsmil-
jöarbetet ska gå till, vilka risker som kan fin-
nas i den egna arbetsmiljön och hur arbetet 
kan utföras så säkert som möjligt för att mins-
ka risken för olyckor och ohälsa.

Genom San:s nya arbetsmiljöutbildning är 
det möjligt för alla att få en grundläggande 
förståelse för arbetsmiljöarbetet ombord. 
Den är fritt tillgänglig på San:s hemsida och 
kräver inget konto eller registrering. Det 
innebär att även de som fortfarande går i 
skolan eller inte har fast anställning har möj-
lighet att öka sina arbetsmiljökunskaper. 

Utbildningen är framtagen av en arbetsgrupp 
inom Sjöfartens arbetsmiljönämnd, i samver-
kan med Learnways, som är specialister på 
samspelet mellan pedagogik och innehåll i 
webbutbildningar. Digitala utbildningar ris-
kerar ofta att sluta i en ’bok på burk’. Målet 
med arbetet har därför varit att utbildningen 
ska öka kunskapen om arbetsmiljö på ett 
sätt som gör det lätt att omsätta i praktiken. 
Målgruppen är främst de som på något sätt 
arbetar med arbetsmiljö inom sjöfarten, som 
chef, arbetsledare eller skyddsombud. Men 
eftersom det är en grundläggande utbild-
ning som inte kräver förkunskaper passar 
den också för den är ny i sjöfarten och vill 

San har ordet

San:s nya arbetsmiljöutbildning  
– ingen bok på burk 

veta mer om hur arbetsmil-
jöarbetet fungerar ombord. 
Utbildningen ger en god 
introduktion till arbetsmil-
jöns regelverk iland och till 
sjöss, betydelsefulla faktorer 
i arbetsmiljön och hur de kan 
hanteras för att förebygga att 

någon blir sjuk eller gör illa sig på grund av 
jobbet. Utbildningen är uppdelad i fem delar: 

 ○ lagar, regelverk och ansvar
 ○ systematiskt arbetsmiljöarbete
 ○ organisatorisk och social arbetsmiljö
 ○ de fysiska arbetsmiljöerna ombord
 ○ de praktiska arbetsuppgifterna.

Genomgående varvas faktakunskaper med 
interaktiva övningar där du får reflektera 
över frågeställningar och praktiskt träna på 
att hantera olika situationer. Det går enkelt 
att förflytta sig mellan de olika delarna som 
kan genomföras steg för steg eller i valfri 
ordning. Systemet håller reda på vilka delar 
du har gjort och vad som kvarstår. Det är 
möjligt att göra utbildningen på både dator, 
läsplatta och mobil. Du kan göra den hur 
många gånger som helst och när alla moment 
är genomförda går det att ladda ner ett intyg 
på att du genomfört utbildningen. I dag finns 
utbildningen på svenska och inom kort kom-
mer den även kunna göras på engelska. Det 
blir då möjligt att med ett enkelt knapptryck 
byta språk när som helst för den som till 
exempel vill öva upp sina språkfärdigheter 
genom att lära sig vad de olika begreppen 
heter på både svenska och engelska. Den här 
utbildningen är ett första steg mot ökad kun-
skap om arbetsmiljö. Vår förhoppning är att 
den ger mersmak och en vilja att lära sig mer. 
Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas 
och förståelse för sambanden mellan arbets-
miljö, hälsa och prestation är nödvändiga för 
att uppnå ett hållbart arbetsliv.
 

Cecilia Österman/forskare vid  
Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Cecilia  
Österman



TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR
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.

Nyckeltal 2020 ställda mot medelvärden för de 5 föregående åren

Transportstyrelsens 
säkerhetsöversikt sjö
fart 2020 publicerad
Transportstyrelsen har på sin 
hemsida publicerat säkerhetsö-
versikten för 2020. Nedan följer 
ett utdrag ur översikten. Vill ni 
läsa hela översikten finns den 
att ladda ner i pdf-format på vår 
hemsida. 

Sjöolycka definieras som en 
olycka som har uppstått i sam-
band med fartygets drift och 
personolycka definieras som 
en olycka som inte härrör från 
driften. I båda fallen är ett till-
bud en händelse som hade kun-
nat utvecklas till en olycka. Det 
är positivt att antalet allvarliga 
olyckor inom yrkessjöfarten har 
minskat. Det är också positivt att 
antalet rapporterade tillbud till 
sjöolycka och antalet rapporte-
rande fartyg har ökat, eftersom 
det tyder på en större rapporte-
ringsbenägenhet. Vi ser det som 
positivt när fartyg rapporterar 
flera händelser av mindre allvar-
lig karaktär, eftersom det tyder 
på att rederiet uppmuntrar rap-
portering. Det mest positiva är att 
ingen har omkommit till följd av 
någon olycka under 2020. Även 
antalet allvarliga personolyckor 
har minskat jämfört med med-
elvärdet för de fem föregående 
åren. Siffrorna bör dock betraktas 

med en viss försiktighet, eftersom 
stora delar av sjöfarten, i synner-
het passagerartrafiken, har legat 
nere under året som en följd av 
Covid-19-pandemin, vilket troli-
gen bidrar till färre skadade.

• • •

Grundstötning  
orsakad av trötthet

Ett mindre torrlastfartyg avgick 
vid niotiden på kvällen från hamn 
i vackert väder. Befälhavaren tog 
vakten i samband med avgång och 
resten av besättningen tog vila. 
Fartyget hade en besättning på 
fem man och befälhavaren och 
överstyrman löste av varandra i 
ett tvåvaktssystem, det vill säga 
man jobbade normalt sett i sex 
timmars pass. Vid detta tillfälle 
skulle befälhavaren ha vakten tills 
de närmade sig en trång passage 
på resan där överstyrman skulle 
komma upp och de tillsammans 
skulle navigera genom passagen. 
Därefter skulle överstyrman ta 
över vakten. När fartyget närmade 
sig passagen gjorde befälhavaren 
en mindre kursändring för att inte 
komma för nära ett grundområde 
då rutten låg nära kusten. Unge-
fär fem minuter senare hade han 
för avsikt att väcka överstyrman, 
klockan var då strax innan fyra på 
morgonen och befälhavaren hade 

haft vakten ensam på bryggan i 
nästan sju timmar. Plötsligt vaknar 
befälhavaren till av att fartyget 
gått på grund och stod rejält på. 
Han hade somnat till precis innan 
han skulle väcka överstyrman 
och fartyget gick i nio knop rätt 
upp på ett grundområde. Fartyget 
klarade sig från större skador och 
kunde bärgas utan några utsläpp 
eller vatteninträngning, men blev 
liggande i sex dagar för att under-
söka sjövärdigheten. Att befälha-
varen somnade är inte konstigt 
efter en så lång vakt utan utkik på 
bryggan. Även om det hela skedde 
under sommaren och det var ljust 
större delen av natten är kroppens 
system inställd på sömn nattetid. 
Denna olycka hade troligtvis kun-
nat undvikas om utkiken befunnit 
sig på bryggan så att besättningen 
kunnat hjälpa varandra att hålla 
sig vakna och hålla utkik. 

Det är en relativt frekvent 
återkommande händelse att far-
tyg går på grund med en starkt 
bidragande orsak att vaktha-
vande styrman somnat och utkik 
saknas på bryggan. De senaste 
fem åren har vi i vår databas 19 
olyckor varav 15 grundstötningar 
och 4 kollisioner där trötthet, 
sjukdom eller ensam på vakt varit 
en grundläggande faktor. Dessa 
grundstötningar är med tanke på 
reparationer och liggetider gan-
ska kostsamma och kan i värsta 
fall leda till totalförlust av farty-
get samt miljöpåverkan.

• • •

Haveri på broms till 
dävert för mobbåt

I samband med att ett fartyg bytt 
ut delar av elektroniken till en 
mob-dävert skulle besättningen 
testa funktionen av däverten. För 
att kunna lossa säkringarna till 
däverten var man tvungen att först 
veva upp däverten för hand och 
sen lossa säkringarna. När matro-
sen som vevade släppte på trycket 
på veven började däverten plöts-
ligt gå ut trots att veven satt kvar. 
Även bromsen låg i låst läge vilket 

normalt sett också ska hindra 
däverten att glida ut. Besättningen 
försökte stoppa däverten och 
båten genom att hålla mot med 
veven samt dra i bromsen. Det 
gick dock inte att stoppa fallet och 
båten gick rätt ner i kajen där skro-
vet fick sprickor och maskinen ska-
dades. Som tur var befann sig ing-
en ombord på båten utan det blev 
endast materiella skador. Under-
sökningen av däverten lyckades 
inte fastställa exakt vad som gått 
fel men gav ändå vissa lärdomar. 
En sak är att man aldrig ska släppa 
på säkringarna innan man vet att 
bromsen faktiskt håller dävert 
och båt på plats, det vill säga, man 
måste sluta veva upp däverten 
och ta ut veven innan man släpper 
säkringen; däverten ska då hänga 
stabilt stilla. Likaså bör man testa 
bromsfunktionen innan man tar 
bort säkringarna för att vara helt 
säker på att bromsen fungerar som 
den ska när man väl börjar fira ner 
båten. I synnerhet är dessa steg 
viktiga om man avser ha personal 
ombord när man hissar ner båten. 
Normalt sett bör man försöka und-
vika att vara ombord, om det inte 
är absolut nödvändigt, och hellre 
kliva ombord båten när den är i 
sjön eller har en så låg fallhöjd som 
möjligt.

URVAL AV PÅGÅENDE 
UTREDNINGAR CIVIL SJÖ-
FART HOS STATENS HAVE-
RIKOMMISSION 

⚫ Mycket allvarlig sjöolycka 
med fartyget SEAWORKER i 
Karlskrona skärgård
Händelsedatum: 2021-08-17, S-206/21

⚫ Allvarlig sjöolycka i Lands
krona hamn, Skåne län
Händelsedatum: 2021-05-31, S-116/21

⚫ Mycket allvarlig sjöolycka 
med en livbåt vid Frihamnen, 
Stockholm
Händelsedatum: 2021-04-12, S-76/21

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

YRKESSJÖFART

2020
Medelvärde 
2015–2019

Ökning/ 
minskning

Sjöolyckor 183 166  +10%

Allvarliga sjöolyckor 16 28 43%

Tillbud till sjöolycka 86 45 +91%

Personolyckor 42 52 19%

Allvarliga personolyckor 17 27 37%

Tillbud till personolycka 0 1 100%

Omkomna 0 2 100%

Skadade 81 87 7%

Rapporterande fartyg 248 188 +32%



Health and safety  
often included in  
other courses 

Over the years, health and safety 
has been given more emphasis 
in courses for marine professi
ons, but it has not yet become a 
separate subject in marine officer 
programmes. At Wisbygymnasiet, 
the teachers interest students in 
health and safety issues by sha
ring their own experiences. 

Wisbygymnasiet is an upper secon-

dary school that has programmes 

for motormen and able seamen. Bo 

Nordahl says that the students are 

often less interested in such issues 

when they start the programme, 

but the school has found ways of 

arousing their curiosity. 

“When they notice that their 

teachers have a lot of experience, 

they show more interest. I was 

a witness to a fatal accident 

onboard and when I tell them 

about it, they listen,” says Bo 

Nordahl. 

The same method is applied in 

the course on equality. “Students 

who make comments such as, 

“do we have to listen to this non-

sense again,” fall silent when they 

hear how things really are,” says 

Bo Nordahl. 

“I have a friend who works as 

chief mate who comes here to 

talk with the students. When she 

tells them how she was treated 

while she was a trainee officer, 

the classroom goes completely 

quiet and they think it’s terrible, 

of course.”  

Johan Eliasson, the programme 

manager for the marine enginee-

ring programme at Chalmers Uni-

versity of Technology. explains 

that there are no courses that 

only deal with health and safety, 

but that such issues are part of 

other courses. 

“I believe in raising this sort of 

thing on a little but often basis. The 

first time I meet the students, I talk 

about the classroom environment 

we strive for and make them aware 

of how they behave towards each 

other,” says Johan Eliasson. 

The school has also chosen to 

integrate health and safety issues 

into other courses in the marine 

officer programme at Linnaeus 

University, Kalmar. 

“It is difficult to say exactly 

how many hours or days we 

spend on health and safety since 

it is embedded in different cour-

ses,” says Björn Pundars, head of 

department at the Marine Offi-

cer Academy in Kalmar. “But we 

start in the first term with a cour-

se in basic seamanship, which 

includes aspects of health and 

safety that students need before 

their first onboard training.”  

• • •

More focus on health 
and safety in next 
year’s ship inspections

Swedish Transport Agency in
spectors have had further train
ing to carry out more stringent 
checks on health and safety on 
board, which will be given high 
priority in next year’s round of 
inspections. 

Shortly before the pandemic 

broke out, the Transport Agency 

inspectors studied how to check 

health and safety on board ships, 

but due to the difficult circums-

tances these inspections never 

took place. But they will be given 

a central part in next year’s 

inspections, says Fredrik Jonsson, 

head of the section for seaworthi-

ness at the Transport Agency. The 

new measures will then be evalua-

ted and adjustments made to the 

training where they are conside-

red necessary. 

“It is possible that we will need to 

make some modifications to parts 

of the training course. We will con-

tinue to carry out further training 

anyhow, in the form of refresher 

courses for our current ship inspec-

tors as well as for new recruits.” 

• • •

Mental illness on 
board during the  
pandemic 

Mental illness among seafarers 
increased significantly during 
the pandemic. The longer time 
seafarers were on board, the hig
her was the rate of mental illness, 
which was even more pronoun
ced among crewmembers on 
ships with flags of convenience, 
as shown in a recent study at 
Uppsala University. 

A survey was conducted in 2020 

to investigate whether the pan-

demic was affecting the mental 

health of employees onboard 

international ships in compa-

rison with a similar study from 

2015-2016. The differences in 

mental health among the par-

ticipants were significant. In 

the previous study, i.e. before 

the pandemic, 18.7 per cent 

of seafarers said that they did 

not experience symptoms of 

depression, such as low spirits 

or feeling meaningless. During 

the pandemic, that figure drop-

ped to 10.9 per cent. Specific 

factors, such as the number of 

years on board, did not seem to 

have any effect on how they felt. 

However, the researchers noted 

a correlation between structu-

ral factors and mental health on 

board, one of them being the 

length of shifts. 

“Those working longer shifts 

felt worse than those working 

shorter shifts. We also noticed 

that those who had to stay on 

board longer than planned due 

to problems with crew changes 

during the pandemic felt worse 

than others,” says Birgit Pauksz-

tat, researcher at Uppsala  

University. 

Another factor that affected 

how the crew felt was the ship’s 

flag; those working on ships with 

a flag of convenience generally 

felt worse than those working 

under other flags. Birgit Pauksztat 

hopes that the results from the 

study will lead to better planning 

and organization of the work on 

board and provide shipping com-

panies with a better chance of 

preparing for future crises. 

“Maybe we should review the 

length of shifts and not let people 

work maximum hours for up to ten 

or eleven months. It is a very long 

time to be on board a ship, and 

there are no margins if something 

happens that forces people to stay 

on board longer than planned.”  

The study is called Effects of 

the Covid-19 pandemic on the 

mental health of seafarers: A com-

parison using matched samples 

and you can read it at: https://doi.

org/10.1016/j.ssci.2021.105542

Theme: Health and  
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Efter något år på sjuksköterskeprogram-
met insåg Yesim Atak att det yrket inte 
var något för henne. Istället fick hon upp 

ögonen för Folkhälsovetarprogrammet och 
efter tre års högskolestudier tog hon i våras 
examen som folkhälsovetare. 

– Folkhälsovetare är en bred utbildning, 
förklarar hon när vi talas vid på telefon en 
förmiddag i mitten av november. Fokus ligger 
på människors hälsa i arbetslivet men vi läser 
också om den omgivande miljön, genus och 
hur levnadsförhållanden påverkar ens vardag. 
Vi studerar arbetsmiljö på alla nivåer, från 
samhällsnivå och organisatorisk nivå till grup-
per och enskilda individer. 

När Yesim Atak hittade en annons om att 
Transportstyrelsen sökte arbetsmiljöhandläg-
gare blev hon nyfiken. Hon tyckte att arbets-
uppgifterna lät intressanta och efter en del 
resonerande med sig själv beslöt hon att skicka 
in en ansökan. 

– När jag såg att tjänsten var inom sektionen 
för sjöfart tänkte jag att jag kan ju ingenting 
om sjöfart. Men arbetsmiljö och hälsa kan jag 
och det är mycket inom det området som är 
detsamma, oavsett vilken bransch det gäller. 

”Jag vill verkligen bli expert  
inom arbetsmiljöområdet”

Profilen

Yesim Atak är ny arbetsmiljöhandläggare på 
Transport styrelsen. Rekrytering pågår av ytterligare 
en hand läggare i arbetsmiljö vid myndigheten. 
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för är det viktigt att man mår så bra som möj-
ligt på jobbet. Både för individen själv, men 
också för att man ska kunna prestera i arbetet. 
En annan intressant fråga är hur individen gör 
för att hantera arbetsmiljöer som inte är så 
bra. Det jag har förstått hittills är att fartyg är 
ganska svåra arbetsmiljöer och att det finns en 
hel del förbättringar att göra. 

Ett förbättringsområde hon nämner är hög 
arbetsbelastning. 

– Det är intressant att se vad man kan göra 
för att minska stressen, men också hur männ-
iskor väljer att hantera den. Jag tror det finns 
mycket vi kan göra inom den sociala arbets-
miljön, säger hon. 

Yesim Atak är född och upp-
vuxen i Falun, mellanlan-
dade på Mälardalens hög-
skola för att sedan komma till 
Transportstyrelsen i Norr-
köping. Att som första jobb 
hamna på en myndighet i en 
helt ny bransch tycker hon 
är spännande, men också en 

utmaning. 
– Många som jobbar här har lång erfarenhet 

och har jobbat inom sjöfarten länge. Det har 
inte jag. Men jag kommer att lära mig. 

Nu ser hon fram emot att få fördjupa sig inom 
sitt nya arbetsområde för att kunna bidra till 
utvecklingen av arbetsmiljön inom sjöfarten. 

– I min roll som handläggare vill jag verkli-
gen blir expert inom arbetsmiljöområdet och 
få vara med och utveckla arbetet vidare. ⚫

Hur arbetsmiljön ombord påverkar individen och 
föreskriftsarbete är två områden som intresserar 
Transportstyrelsens nya sakhandläggare, Yesim 
Atak, i arbetsmiljö särskilt mycket. 

I skrivande stund har Yesim Atak varit på 
Transportstyrelsen i ganska precis tre måna-
der. Fram tills nu har en stor del av arbets-
tiden ägnats åt att läsa in sig på de regelverk 
och förskrifter som styr arbetsmiljön i sjöfar-
ten, men på senare tid har hon också börjat ta 
sig an enskilda ärenden. 

– Det har varit frågor om 
skeppsapoteken och vad 
som ska finnas i dem. Men 
jag har också blivit infor-
merad om en del olyckor 
som inträffat. Folk har nog 
börjat upptäcka att jag 
finns här, säger hon. 

Som arbetsmiljöhand-
läggare kommer Yesim Atak att arbeta med 
framför allt regelutveckling, tillståndsgiv-
ning och tillsynsarbete. Hon säger att hennes 
intresse för arbetsmiljöfrågor är brett, men att 
hon känner extra starkt för det som rör den 
enskilda människan. Hur man påverkas av den 
omgivande miljön och av förändringar i den, 
är sådant som Yesim Atak gärna fokuserar 
extra mycket på. 

– Arbetsplatsen är ens andra hem och där-

 Det är intressant 
att se vad man kan 
göra för att minska 
stressen, men också 
hur människor väljer 
att hantera den.

YESIM ATAK OM HENNES BILD AV 
ARBETSMILJÖN I SJÖFARTEN

”Det har varit mycket att läsa in sig på de 
första månaderna med de regelverk och 
föreskrifter som styr sjöfarten. Det är 
väldigt intressant och mitt mål är att bli 
expert inom det här området. Min uppfatt
ning så här långt är att det finns ganska 
mycket som behöver förbättras, inte minst 
inom den sociala arbetsmiljön till sjöss. Din 
arbetsplats är ditt andra hem och därför 
är det viktigt att individen mår så bra som 
möjligt på jobbet.”

Foto: Privat

Text: Linda Sundgren



Sjöfartens Arbetsmiljönämnd

Box 404, 401 26 Göteborg

Tel: 031-62 94 00

Epost: info@san-nytt.se

Hemsida: san-nytt.se

Ansvarig utgivare: Lars Andersson, SARF

Redaktör: Linda Sundgren 
tel 08-540 645 15, linda@san-nytt.se

Redaktionskommitté:  
Pelle Andersson, SEKO sjöfolk 
Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen 
Johan Marzelius, Sjöbefälsföreningen  
Offentliganställda

San-nytt framställs med bidrag från  
 Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse 

Produktion: Torino 
Tryck: Gullers Trading, Göteborg 2021

HALKOLYCKOR VANLIGA
Halkolyckor är en av de vanligaste 
orsakerna till allvarliga arbets
olyckor. Det skriver arbetsmiljö
organisationen Prevent på sin 
webbplats. Under åren 2018 till 
2019 inträffade nästan 8300 all
varliga arbetsolyckor orsakade 
av fall, vilket motsvarar 34 pro
cent av det totala antalet allvar
liga arbets olycksfall. Även inom 
sjöfarten är halkolyckor vanliga. 
Torra durkar, bra arbetsskor och 
gångar och passager fria från 
gods, kan minska risken för halk
olyckor.

/LS 

SJU NYA BEKVÄMLIGHETS-
FLAGGOR  
Ytterligare sju länder har lagts till 
på Internationella Transportar
betarfederationens (ITF:s) lista 
över bekvämlighetsflaggade sta
ter: Kamerun, Cooköarna, Palua, 
Sierra Leone, St Kitts & Nevis, 
Tanzania och Togo. Som bekväm
lighetsflagg räknas länder som 
undviker att uppfylla sina skyldig
heter som flaggstat. 

/LS  

SVERIGE TAPPAR PLACE-
RINGAR PÅ VITA LISTAN 
Efter att i flera år ha legat i topp på 
Paris Mou:s vita lista över andelen 
kvarhållna fartyg vid hamnstats
kontroller, har Sverige halkat ner 
till en 20:e plats. Samtidigt pågår 
en översyn av hur placeringarna 
på listan räknas fram och presen
teras eftersom beräkningsmodel
len missgynnar små flaggstater. 

/LS  

I korthet

SanNytt
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Den psykiska ohälsan bland sjömän 
har ökat kraftigt under pandemin. Ju 
längre tid ombord desto mer mental 
ohälsa och sämst mår sjömän på 
bekvämlighetsflaggade fartyg. Det 
visare en ny studie från Uppsala 
universitet

Text: Linda Sundgren  

Under 2020 genomfördes en enkätstudie 
för att ta reda på om pandemin påverkar den 
psykiska hälsan hos ombordanställda i inter-
nationell sjöfart. Resultaten jämfördes sedan 
med en liknande studie 2015-2016. Skillnader-
na i mående bland deltagarna var betydande. I 
den tidigare studien, före pandemin, uppgav 
18,7 procent av sjömännen att de inte upplevde 
symtom på depression såsom 
nedstämdhet eller meningslös-
het. Under pandemin sjönk den 
siffran till 10,9 procent. 

– Att man någon gång i livet 
upplever sådana här symptom 
är inget konstigt, säger Birgit 
Pauksztat, forskare vid Uppsala universitet. 
Det intressanta var att vi såg en sådan kraftig 
ökning av psykisk ohälsa under pandemin jäm-
fört med den tidigare studien. 

Individuella faktorer, som tid i yrket, tycktes 
inte ha någon effekt på måendet. Däremot såg 
forskarna ett samband mellan strukturella 
faktorer och den psykiska hälsan. En sådan 
faktor var längden på törnen. 

– De som hade långa törnar mådde sämre 
än de som jobbade kortare törnar. Vi såg 

också att de som blev kvar 
ombord längre än planerat på 
grund av problem med besätt-
ningsbyten mådde sämre än 
andra, säger Birgit Pauksztat. 

En annan faktor som påver-
kade besättningarnas mående var fartygets 
flagg. De sjömän som arbetar på bekvämlig-
hetsflaggade fartyg mådde generellt sämre än 
de som arbetar under andra flaggor.  

– Kanske berodde det på arbetsförhål-
landena ombord. Vi vet inte exakt, men det 
hade varit intressant att undersöka, säger 
Birgit Pauksztat. 

Hon hoppas att resultaten från studien ska 
bidra till bättre planering och organisering 
av arbetet ombord och ge sjöfarten förutsätt-
ningar att förbereda inför framtida kriser.  

– Kanske ska man se över 
längden av törnar och inte låta 
människor jobba maxtiden upp 
till tio, elva månader. Det är en 
mycket lång tid att vara ombord 
och det finns inga marginaler 
om något händer som gör att 

folk tvingas stanna kvar ombord längre än 
planerat.  

Studien heter Effects of the Covid-19 pan-

demic on the mental health of seafarers: A 

comparison using matched samples. Enkäten 
2020 besvarades av 504 ombordanställda 
vilket var drygt 200 färre än vid undersök-
ningen 2015-2016. Studien har genomförts i 
sam arbete mellan Uppsala universitet samt 
Curtin University och University of Queens-
land i Australien. Studien finns att läsa på:  
doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105542 ⚫

Psykisk ohälsa ombord 
under pandemin 

Covid 19

 Vi vet att om 
man är ombord 
länge ökar ris
ken för fatigue.

Birgit Pauksztat

Problem med av och påmönstringar under  
pandemin har bidragit till sämre mående ombord. 

Foto: Isto
ck


