
Systematiskt arbetsmiljöar-
bete, eller SAM som det brukar 
kallas, är den föreskrift hos 
Arbetsmiljöverket som talar om 
hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. 
Metoden har utvecklats för att 
fånga upp och gärda brister och 
risker i arbetsmiljön, innan någon 
blivit sjuk eller skadat sig. Malin 
Strömberg är projektledare på 
arbetsmiljöorganisationen Pre-
vent. Hon har lång erfarenhet av 
att hjälpa företag och organisatio-
ner att komma igång med arbets-
miljöarbetet. 

– Att bedriva SAM är varken 
svårt eller komplicerat, säger 
hon. Däremot är det viktigt att de 
chefer som ska driva arbetsmiljö-
arbetet har den kunskap de behö-
ver och det är arbetsgivarens 
ansvar att se till att chefer och 
skyddsombud får den utbildning 
som krävs. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

brukar illustreras som ett hjul 
med fyra fält: undersöka, riskbe-
döma, åtgärda och kontrollera. 
En undersökning kan handla om 
alltifrån att någon noterat en risk 
i det dagliga arbetet till brister 
uppdagade vid skyddsronder 
eller i medarbetarenkäter. I de 
fall en risk inte kan avhjälpas 
direkt ska en åtgärdsplan upprät-
tas. Åtgärdsplanen ska innehålla 
uppgifter om hur problemet kan 
lösas och när i tiden det ska ske. 

I sista steget kontrollerar man att 
åtgärden blivit genomförd och 
att risken är avhjälpt. Om så inte 
skulle vara fallet behöver nya 
åtgärder – och uppföljningar – 
genomföras. 

– På ett företag är det sällan bara 
ett SAM-hjul som snurrar utan det 
är flera igång samtidigt. Arbetsmil-
jöarbete är heller inte något som 
man blir färdig med, det ska hela 
tiden rulla vidare. Däremot kan 
man förstås slutföra enskilda ären-
den, säger Malin Strömberg. 

Medan det ofta är ganska tyd-
ligt hur SAM-hjulet ska använ-
das vid problem i den fysiska 
arbetsmiljön (höga bullernivåer, 
hala durkar, oljeexponering 
med mera) uppfattas det ibland 
som svårare när det kommer till 
sociala och organisatoriska fak-
torer. Men enligt Malin Ström-
berg är SAM precis lika enkel 
och användbar vid mobbning 
eller sexuella trakasserier som 
när det handlar om tunga lyft. 
Det som kan komplicera arbetet 
hänger snarare samman med 
enskilda chefers ledaregenska-
per och arbetstagarnas förmåga 
att samarbeta än med SAM-
metoden i sig. 

– Vi människor är väldigt olika 
i hur vi läser vår omgivning och 
hanterar relationer. Alla chefer 
har inte tentaklerna ute och läg-
ger inte märke till om någon mår 
dåligt. Sedan finns det chefer som 
är fega också och hoppas att pro-
blemen ska försvinna av sig självt, 
men det gör de sällan.   

Korridorsnack och skyddsronder 
förhöjer arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet ombord ska bedrivas i enlighet med 
SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Metoden är enkel 
att använda och fungerar lika bra i den fysiska arbets-
miljön som för sådant som rör stress eller mobbning. 

Text och foto: Linda Sundgren 
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 Vi människor är väl
digt olika i hur vi läser 
vår omgivning och 
hanterar relationer.

Arbetsmiljölagen

Nr. 1
2022

Huvudskyddsombud Jeanette Ganesjö och befälhavare Pontus Franzén på Silja  
Symphony går igenom protokollen från de senaste skyddsronderna. De tycker båda  
att samverkan underlättar arbetsmiljöarbetet ombord.

San-Nytt
Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfarten. www.san-nytt.se
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berätta om en kollega är på dåligt humör eller 
om en nödutgång är blockerad. På nästa nivå 
har vi medarbetar- och utvecklingssamtal. 
Där kan vi prata om både sådant som fung-
erar bra och det som behöver förbättras.  

Malin Strömberg tycker också att skydds-
ombud och chefer bör avsätta en halvtimme i 
veckan för att dela information och lyfta pro-
blem. Det gynnar samarbetet samtidig som 
befälen kan få bättre inblick i stämningen i 
personalgruppen. Skyddsombuden är ofta 
bättre informerade än cheferna om relatio-

nerna bland personalen, kon-
staterar hon.  
– Sedan har vi den mer 
formella samverkan med 
skyddskommittéer där man 
följer en dagordning och för 
protokoll. Alla arbetsplatser 

med fler än 50 anställda är skyldiga att ha 
skyddskommittéer och då räknar man anställ-
da i hela företaget; inte bara dem som finns på 
den egna avdelningen. Men lås inte fast er vid 
mötesdagarna. Har du något att ta upp mellan 
två ordinarie skyddskommittémöten så kalla 
till ett extramöte. Och åt andra hållet, finns det 
inget att avhandla när ett ordinarie möte när-
mar sig så ställ in det.  ⚫

Alla avdelningar ombord i ett fartyg ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det främsta syftet med föreskriften om SAM 
är att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatser. 

Om ansvarig chef inte lyckas hantera en 
situation eller om det kanske är chefen själv 
som är grunden till problemen, ska ärendet 
tas vidare till nästa chefsnivå. 

– I de fallen får man vända sig till chefens 
chef. Gå uppåt i organisationen tills du får den 
hjälp du behöver, råder Malin Strömberg. 

Ansvarig för arbetsmiljön ombord är rederi-
ledningen iland, och det ansvaret går aldrig att 
friskriva sig ifrån eller delegera bort. Däremot 
brukar den dagliga driften av arbetsmiljöarbe-
tet av praktiska skäl fördelas 
till befälen ombord. I fartygen 
ska arbetsmiljöarbetet ske i 
samverkan med skyddsombu-
den. Malin Strömberg säger att 
samverkan är en förutsättning 
för ett välfungerande arbets-
miljöarbete. Hon rekommenderar regelbundna 
mötestillfällen mellan befäl och skyddsom-
bud för att stärka relationen och gemensamt 
driva arbetsmiljöarbetet framåt. Man ska hel-
ler inte glömma bort att uppmuntra övriga 
besättningen att ta ansvar för arbetsmiljön. 

– I det lilla kan det handla om korridors-
nack, att man hugger tag i sin chef eller sitt 
skyddsombud när man möts i korridoren och 

  Gå uppåt i  
organisationen 
tills du får den 
hjälp du behöver

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Så kommer du 
igång med arbets
miljöarbetet  
– steg för steg
 
Saknas ett fungerande arbetsmil
jöarbete ombord eller går det som 
finns bara på halvfart? Här berättar 
Malin Strömberg, projektledare på 
Prevent, hur man bär sig åt för att 
komma igång med SAM.  

 ○ Kunskap: Du som 

chef eller skyddsom-

bud ombord behöver 

lära dig vad systema-

tiskt arbetsmiljöar-

bete handlar om och 

hur det bedrivs, och 

det är arbetsgivarens 

skyldighet att säkerställa att du får 

den kunskapen. Läs igenom Arbets-

miljöverkets föreskrift om SAM (AFS 

2001:1) ordentligt. Den innehåller 

tolv paragrafer med enkla förkla-

ringar som beskriver vad systema-

tiskt arbetsmiljöarbete handlar om. 

Utbildning är förstås alltid bra för att 

öka kunskapen. Du hittar kostnads-

fria webbinarier och annat gratisma-

terial hos både Prevent och Arbets-

miljöverket om hur SAM går till.   

 ○ Fördela roller: Fundera över 

vilka som bär ansvar för att driva 

arbetsmiljöarbetet ombord, vilka 

som behöver involveras och vem 

som ska göra vad. Det här är väldigt 

viktigt. Utan en tydlig rollfördelning 

kommer arbetsmiljöarbetet inte 

att fungera. Om det finns fler än tio 

medarbetare i verksamheten ska 

uppgiftsfördelningen vara skriftlig.   

 ○ Skapa rutiner: Det är viktigt att 

det finns tydliga rutiner för arbetet 

ombord, så att alla vet hur saker och 

ting ska göras och av vem. I arbets-

miljöarbetet kan det exempelvis 

behövas rutiner för tillbudsrappor-

tering, första hjälpen, hot och våld, 

kränkande särbehandling, rehabili-

tering med mera.  

 ○ Samverka: Arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas i samarbete mellan befäl 

och skyddsombud. Skapa forum 

där ni kan mötas regelbundet och 

lyfta arbetsmiljöproblem. Att träffas 

en halvtimme i veckan gör att ni lär 

känna varandra bättre och får större 

förståelse för era respektive roller. 

Uppmuntra också övriga besätt-

ningen att vara vaksam på arbets-

miljön och rapportera brister. 

Mallin  
Strömberg

Arbetsmiljöverket

 ○ På Arbetsmiljöverkets hemsida finns ett 

startpaket för den som vill komma igång med 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Startpaketet 

innehåller en guide med viktiga ”kom ihåg”, 

en handbok med exempel på hur man bygger 

upp och dokumenterar rutiner samt tomma 

mallar som kan laddas ner och fyllas i. Start-

paketet finns på av.se. Skriv ”startpaket sam” 

i sökrutan och välj ”arbetsmiljöhandbok”.  

San:s arbetsmiljöutbildning 

 ○ Sedan i höstas finns en ny arbetsmiljöut-

bildning på San:s hemsida. Den ger grund-

läggande kunskaper i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ombord. Utbildningen är 

kostnadsfri och öppen för alla. Du hittar den 

på san-nytt.se. 

Prevent

 ○ På prevent.se finns det mängder av 

mallar, checklistor och utbildningar som 

kan användas kostnadsfritt i arbetsmiljö-

arbetet. Prevent är en ideell organisation 

som ägs av Svenskt näringsliv, LO och 

PTK och har i uppdrag att verka för god 

arbetsmiljö.  

Transportstyrelsen

 ○ Transportstyrelsen är inspektions-

myndighet för arbetsmiljön på fartyg.  

I augusti 2019 gav myndigheten ut en  

handbok om systematiskt arbetsmiljö-

arbete i sjöfarten. Handboken finns på 

transportstyrelsen.se, sökord ”vägledning 

systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

Här hittar du hjälp, stöd och utbildningar 



Ny studie: Kraven på brandställ 
ombord är för lågt ställda 
De krav som styr utformningen av 
brandställ för rökdykning i fartyg är 
vaga och kan leda till undermålig 
brandskyddsutrustning ombord. 
Det visar en färsk studie från 
forskningsinstitutet Rise i Göteborg. 

Text: Linda Sundgren 

Forskare vid Rise har i flera studier de 
senaste åren undersökt olika aspekter av 
brandbekämpning i fartyg. Ett par av studier-
na handlar om de brandställ (larmställ) och 
annan utrustning som används vid brandbe-
kämpning ombord. Enligt forskarna brister 
det i de regelverk som anger standarden för 
utrustningen. Detta medför att även godkända 
brandställ kan ha allvarliga kvalitetsbrister.  

– I Solas anges bara allmänna krav om att 
brandställen ska vara vattenavvisande och 
flamavvisande, men inga gränsvärden för hur 
mycket de ska tåla, säger Julia Burgén, fors-
kare vid Rise som lett studien. 

Brandställ på fartyg under EU-flagg ska utö-
ver kraven i Solas även vara 
rattmärkta. För en rattmärk-
ning måste någon av de tre 
standarder som EU-direktivet 
hänvisar till uppfyllas. Men 
också här brister det i kravstäl-
lan. Två av standarderna avser 
dräkter med reflekterande 
yta. De har ett högt strålskydd, men kan inte 
användas vid brandbekämpning inomhus på 
grund av risken att rökdykaren överhettas i 
den täta dräkten. De rattmärkta brandställ 

som används ombord uppfyl-
ler därför oftast kraven enligt 
den tredje standarden, EN 
469. Den standarden innehål-
ler två kravnivåer. Den högre 
motsvarar den för brandställ 
iland och håller hög kvalitet. 

Men den andra standarden som är godkänd 
ombord, har betydligt lägre krav på både vat-
tentäthet och temperaturresistens. 

– Om ett ställ exempelvis inte är vatten-
tätt kan rökdykaren bli blöt och nerkyld 
om släckningsarbetet pågår medan sprink-

lersystemet är igång, 
säger Jonatan Gehand-
ler, forskare vid Rise. 

Ytterligare ett problem 
med brandställen är att 
de sällan är personligt 
utprovade. De kan vara 
både för små och för sto-

ra, vilket i sin tur påverkar funktionaliteten. 
– Blir det glipor i utrustningen riskerar man 

att utsättas för ökad exponering av brand gaser, 
strålning och höga temperaturer. Är stället 
för stort eller stramar kan det också påverka 
rörelseförmågan, säger Jonatan Gehandler. 

När det gäller utrustning utöver brandställ 
ska den som rökdyker även vara utrustad med 
yxa, enligt kraven i Solas. Men enligt de sjö-
män som deltagit i forskningsprojektets refe-
rensgrupp behövs ofta mer utrustning än så. 

– Många plockar ihop sina 
egna brandkit med kofot, bult-
sax, inplastade brandkartor 
och annat, säger Julia Burgén. 
På ett fartyg hade man till och 
med varit tvungen att lossa på 
bultar för att kunna komma åt 

att släcka en brand. 

I en annan av Rises brandstudier har forskar-
na tittat på hur nya typer av bränslen i fordon 
påverkar brandsäkerheten i fartyg. Resulta-
ten visar att risken att brand uppstår är lägre 
på fordon med nya bränsletyper jämfört med 
traditionella drivmedel som bensin och die-
sel. Samtidigt medför nya drivmedel andra 
typer av utmaningar. 

– Bränder i elbilar kan pågå länge och vara 
mer svårsläckta än de i traditionella fordon. 
Får man dessutom en termisk rusning i ett 
batteri kan gasen väteflourid bildas och den 
är inte särskilt hälsosam att andas in. I bilar 
som drivs med komprimerad gas finns också 
risk för tryckkärlsexplosioner, säger Jonatan 
Gehandler. ⚫

 Många plockar 
ihop sina egna brand
kit med kofot, bultsax, 
inplastade brand
kartor och annat.

Brandbekämpning 

San-nytt   3   

Brinnande vätgasbil vid Rise försöksserie på Remmene skjutfält sommaren 2021. 

RATTMÄRKNING AV BRANDSTÄLL ENLIGT EU-STANDARD

Inuti brandställ certifierade enligt EN 469 finns ställets skydds
nivå angiven. Den lägsta skyddsnivån är 1 och den högsta 2. 

X – Larmställets förmåga att stå emot värme och strålning. 

Y –  Anger om stället är vattentätt eller inte. Endast ställ märkta med 

en 2:a är helt vattentäta. 

Z – Larmställets förmåga att andas. 

Julia Burgén

Jonatan 
Gehandler

Foto: Rise
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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

När vi lyckas 
med något tar vi 

åt oss äran själva, 
men när vi miss-
lyckas skyller vi på 
omständigheterna.

SYSTEMATISKT 
ARBETSMILJÖ ARBETE PÅ 
SAN-KONFERENSEN 
Årets San-konferens kommer att 
handla om systematiskt arbets-
miljöarbete och vad som krävs för 
att lyckas med SAM. Konferensen 
hålls på Post hotell i Göteborg 
den 26 oktober och är som van-
ligt kostnadsfri. 

NOMINERA TILL ARBETS-
MILJÖPRISET 2022
Har du en kollega, chef eller 
arbetsgivare som du tycker gör ett 
extra bra arbetsmiljöarbete? Då 
ska du lämna in en nominering till 
årets San-pris. Priset består av ett 
diplom och en check på 10 000 
kronor. Mejla ditt förslag till:  
info@san-nytt.se

KOLLA IN SVENSK SJÖFARTS 
ARBETSMILJÖKALENDER!
sweship.se/nyhet/svensk-sjofart-

publicerar-arbetsmiljokalender/

San tipsar

Ur en artikel i tidningen Arbetsliv 

om en avhandling från Linköpings 

universitet där doktoranden och 

nationalekonomen Kajsa Hans-

son studerat själviskt beteende i 

arbetslivet. 

” Arbetsmiljöarbete är en laginsats 
med minst två deltagare”  

När arbetsmiljölagen började gälla 
ombord i fartyg 2003, skulle rederier och 
ombordanställda lära sig att bedriva systema-
tiskt arbetsmiljöarbete (SAM). En rad utbild-
ningar och andra aktiviteter drog igång, det 
hölls föredrag och arrangerades work shops. 
Men trots att det snart passerat 20 år, är det 
fortfarande många som har problem med 
arbetsmiljöarbetet ombord. Därför har vi i det 
här numret av San-Nytt valt att ta ett omtag om 
just SAM. Med hjälp av arbetsmiljöexperten 
Malin Strömberg på Prevent, reder vi ut hur 
arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken. Och 
det är inte svårt, menar Malin Strömberg. Det 
som krävs är att arbetsgivaren skapar rätt förut-
sättningar och att upprätta rutiner. Och så sam-
verkan. Att komma ihåg att arbetsmiljöarbete 
är en laginsats med minst två deltagare: befäl 

och skyddsombud. Skyddsom-
bud och chefer står inte i något 
motsatsförhållande i arbetsmil-
jöfrågor, man är på samma plan-
halva och strävar mot samma 
mål: att skapa en bra arbetsmiljö. 

Lite längre fram i tidningen, på sidan 7, finns 
en artikel om Lars Andersson, förhandlings-
chef i Sjöfartens arbetsgivareförbund och 
ordförande i San sedan 15 år. Till sommaren 
går han i pension och lämnar därmed ordfö-
randeskapet i San. Vem som blir hans efter-
trädare är i skrivande stund inte beslutat, 
även om det finns kandidater. I nästa num-
mer av San-Nytt berättar vi vem det blir.  

Linda Sundgren/redaktör San-Nytt

San har ordet

Utblick

Färre sjöfartsolyckor kan bero på pandemin 
Olycksstatistiken från den 

europeiska sjöfartsmyndig-

heten, EMSA, för år 2020 publi-

cerades i december. Samman-

lagt rapporterades 2 837 hän-

delser under 2020 i europeiska 

farvatten och i fartyg under 

EU-flagg. Det är 466 händelser 

färre än året innan. Orsaken 

till tillbakagången är troligen 

den minskade fartygstrafiken 

under pandemin, uppger rap-

portförfattarna. 

I ett längre perspektiv visar 

statistiken från EMSA att 359 

personer mist livet i olyckor 

inom den europeiska yrkessjö-

farten (fiskefartyg undantag-

na) under åren 2014 till 2020. 

Den vanligaste orsaken till 

fartygsrelaterade olyckor med 

dödlig utgång är kollisioner, 

medan halk- och fallolyckor 

dominerar bland personlyckor. 

Antalet personskador 

ombord har legat runt 1 000 

om året mellan 2014 och 2019. 

Under 2020 sjönk den siffran 

till 675 skadade. En majoritet 

av de skadade är ombordan-

ställda och flest tillbud sker i 

passagerartrafiken. 

Rapporten finns att läsa på 

emsa.europa.eu.

Linda Sundgren

Dödsolyckor under år 2020

Passagerare

Personal
Övriga

89%

7%

4%
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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  
transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.

⚫ I januari trillade en besätt-
ningsman på ett kryssningsfartyg 
som låg på varv ner i dockan 
och avled. Det finns inga vittnen 
eller inspelningar av händelsen 
så det är svårt att veta orsaken 
till olyckan, men den inträffade 
tidigt i januari och det var halt 
både på däck och på kajen.

⚫ I februari avled en befälhavare 
när mudderfartyg han framförde 
kantrade i Trelleborgshamn. De 
två andra besättningsmän som 
befann sig dels på backen av farty-
get och dels på bryggan hamnade 
i vattnet men kunde räddas. Orsa-
ker till olyckan var bland annat att 
fartyget var för tungt lastat och att 
vattnet i de förliga ballasttankarna 

inte länsats ut i tid innan avgång 
mot lossningsplatsen. Fartyget 
låg därför med förligt trim och 
fick vatten på däck vilket ledde till 
att stabiliteten inte levde upp till 
de krav som gällde för fartyget. 
Besättningen använde sig inte av 
den mall för stabilitetsberäkning 
de enligt rutiner skulle använda 
utan förlitade sig enbart på erfa-
renhet och gammal vana. Rederiet 
har efter händelsen vidtagit flera 
åtgärder för att utbilda sina anställ-
da i stabilitetsfrågor och utvecklat 
rutinerna i sitt SMS för att förhin-
dra liknande olyckor. Rapporten 
finns att läsa på DMAIB:s hemsida. 

⚫ I mars avled en besättningsman 
till följd av syrebrist på ett fartyg 

som låg till ankars utanför en 
svensk hamn. Han hade klättrat 
ner i en trunk angränsande till 
lastrummet som var fyllt med 
träflis. På grund av typen av last 
fanns det inget syre kvar i ned-
gången. Besättningsmannen tap-
pade medvetandet och föll längst 
ner i nedgången vilket medförde 
svårigheter att rädda honom. 
Olyckan utreds av SHK. 

⚫ I mars klämdes en besättnings-
man ihjäl på en mindre arbets-
båt i Torshamnen i Göteborg i 
samband med att fartyget skulle 
förtöja. Ett fel på manövreringen 
ledde till att båten inte kunde få 
stopp utan körde rätt in i funda-
mentet till den bro där förtöjning-
en skulle ske. Olyckan har utretts 
av SHK och rapporten finns att 
läsa på deras hemsida. SHK skri-
ver bland annat följande om hän-
delsen: Tre personer arbetade 
med dykinspektioner av kajan-
läggningen i Torshamnen i Göte-
borg. De arbetade från fartyget 
VESTA, en elva meter lång arbets-
båt. Vid halvtiotiden på förmid-
dagen avbröts arbetet för en mat-
paus och förtöjning vid den bro 
som går mellan Torshamnen och 
Risholmen. Båten manövrerades 
sakta in mot bron och en besätt-
ningsman gick fram för att för-
töja. Föraren lade i backväxeln, 
men effekten uteblev varpå han 
förde reglaget ytterligare bakåt. 
VESTA åkte då framåt i en has-
tig styrbordsgir och slog i bron. 
Personen i fören hann inte sätta 
sig i säkerhet och klämdes mel-
lan styrhytten och bron så pass 
allvarligt att han avled av ska-
dorna. Olyckan orsakades av ett 
utmattningsbrott på den rostfria 
metalltråden i reglagekabeln som 
används för växling mellan fram 
och back. Framväxeln förblev i, 
trots att reglaget drogs mot back. 
Reglaget fick då en omvänd effekt 
i backläget och full back blev 
istället full fram. En förutsättning 
för olyckan var att metalltråden 
var böjd just där reglagekabelns 
flexibla hölje möter den styva 
metalländhylsan, vilket slutligen 

ledde till ett utmattningsbrott 
på grund av upprepade böjande 
och rätande rörelser vid varje 
växling. Bakomliggande orsaker 
är avsaknad av möjlighet att kon-
trollera en reglagekabels invändi-
ga skick och avsaknad av angivna 
bytesintervall. Det hade alltså 
inte gått att avgöra skicket på 
metalltråden med mindre än med 
förstörande provning. Det finns 
sällan ett av tillverkaren angivet 
intervall för byte av denna typ 
av reglagekablar. En lärdom av 
denna tragiska händelse är att i 
sitt underhållssystem för fartyget 
ha med regelbundna byten av 
reglagekablar.

⚫ I november försvann en person 
på en mindre arbetsbåt i en älv 
när han utförde arbete tillsam-
mans med en kollega för att issäk-
ra en kraftstation. Båten de job-
bade ifrån grundstötte, tappade 
framdriften och drogs med ner i 
en fors där en av besättningsmän-
nen lyckades rädda sig medan 
den andra försvann. Olyckan 
utreds av SHK. 

⚫ I december avled en besätt-
ningsman och en saknas efter att 
deras fartyg blivit påkört av ett 
annat fartyg till havs och kapsej-
sat. Fartyget hamnade upp och 
ner. Den avlidne hittades i farty-
get medan den andra inte åter-
funnits efter olyckan. Olyckan 
utreds gemensamt av U.K, DK och 
SE:s haverikommissioner.

I fallen där svenska besättnings-
män omkommit är det till synes 
normala arbetssituationer som 
lett till dödsolyckorna. Men när 
man tittar lite närmare så är det 
små saker som skulle medfört ett 
annat utfall. Att vara noggrann 
med riskanalyser av arbetet 
ombord och ha tydliga rutiner 
för underhåll i den dagliga verk-
samheten genom en väl imple-
menterad säkerhetsorganisation 
samt välutbildad personal är 
oerhört viktigt och ger långsiktig 
positiv effekt på både arbetsmiljö 
och ekonomi.

Som vi skrivit tidigare sticker 2021 ut genom att yrkessjöfarten 

drabbats av ovanligt många olyckor som lett till dödsfall. Majoriteten 

av olyckorna skedde på utländska fartyg men på svenskt vatten och 

räknas därför in i vår statistik. De två dödsfall som skedde på svenska 

båtar inträffade i det mindre segmentet av nationella fartyg, det vill 

säga under 15 meter. Båda båtarna var arbetsbåtar vilket är ett av de 

segment där flest allvarliga olyckor sker inom svensk yrkessjöfart. 

Alla utom en av dödsolyckorna 2021 utreds av svenska eller utländ-

ska haverikommissioner och vi kommer att lämna länkar till dem så 

snart de publicerats. Två av utredningarna finns redan att läsa, dels 

på Statens haverikommissions (SHK) hemsida, dels på den Danska 

haverikommissionens (DMAIB) hemsida. 

Flera dödsolyckor 2021



Corridor chats  
and safety rounds 

Health and safety work on board 

must take place in accordance 

with systematic work environ-

ment management. The method is 

easy to use and works just as well 

for the physical work environment 

as for social issues, such as stress 

or bullying. 

Systematic work environment 

management, or SAM as it is usu-

ally called in Swedish, is the regula-

tion by the Swedish Work Environ-

ment Authority that describes how 

health and safety work must be 

carried out. The method has been 

developed to identify and remedy 

shortcomings and risks in the 

work environment before anyone 

becomes ill or injured. Systematic 

work environment management is 

usually illustrated in the form of a 

wheel with four sections: investi-

gation, risk assessment, remedy 

and checking. The investigation 

part can vary from someone noti-

cing a risk in their daily work to 

shortcomings noticed during a 

safety round or through employee 

surveys. In cases where a risk can-

not be remedied immediately, 

an action plan must be drawn up, 

containing information on how the 

problem can be solved and when 

the action will take place. In the 

final step there is a check that the 

action has been carried out and 

the risk remedied. The shipping 

management ashore is responsible 

for health and safety on board, 

and that responsibility can never 

be waived or delegated. However, 

the daily operation of such work is 

given to the officers on board for 

practical reasons and takes place 

in collaboration with the safety offi-

cers. Malin Strömberg is a health 

and safety expert at Prevent. In her 

opinion, collaboration is essential 

for efficient work in this area. She 

recommends regular meetings 

between ships’ officers and safety 

officers, but the rest of the crew is 

also encouraged to participate in 

health and safety work. 

“For smaller details, a quick 

chat may be sufficient – you grab 

your boss or your safety officer 

when you see them in the corridor 

and say that a colleague seems to 

be down or an emergency exit is 

blocked. At the next level, there 

are appraisal talks where we dis-

cuss both what works well and 

what needs to be improved. Last-

ly, we have more formal meetings 

with safety committees where 

there is an agenda to follow and 

minutes are taken,” she says. All 

workplaces with more than fifty 

employees are required to have 

safety committees. 

REDO for a healthier 
atmosphere 

Security, inclusion and motivation 

are the key words in the research 

project REDO 2 (Recruitment 

Equality and Diversity Opportu-

nities). After additional funding, 

the project is now in a new phase 

concentrating on preventive mea-

sures and trials with conversation 

leaders on board to counteract 

sexist talk and harassment. 

In the first part of the REDO 

research project, which was com-

pleted last spring, researchers 

investigated why women choose 

to leave the shipping industry. 

Results indicated there were two 

main reasons: family and the work 

environment. The project is now 

entering the next phase, REDO 2, 

which aims to develop tools and 

working methods to address those 

problems in the social work envi-

ronment that make women leave 

this line of work. 

“In REDO 1, we noted a ladder 

of needs that must be met to feel 

good at work. The steps in that 

ladder will underlie what we do in 

REDO 2,” says Cajsa Jersler Frans-

son from the Swedish Maritime 

Administration. 

“The first step is to create 

security at the workplace. Those 

who feel safe are able to stand 

up for themselves and will speak 

up when necessary. Step two 

focuses on inclusion and being 

satisfied with who you are, while 

the third step is about motivation 

and innovation.” 

REDO 2 started in October 

and will continue until the end 

of 2024. The Swedish Transport 

Administration is financing the 

project with SEK 10 million. 

• • •

New study: Require
ments too low for fire
fighting suits on board

The requirements governing the 

design of firefighting suits for 

smoke diving on ships are too 

vague and can lead to substan-

dard fire protection equipment on 

board. A recent study from Rise, 

the Gothenburg research insti-

tute, highlights this issue. 

Researchers at Rise have investiga-

ted various aspects of firefighting 

on ships in recent years. Two of 

their studies look at firefighting 

suits and other equipment used in 

firefighting on board. According 

to the researchers, there are short-

comings in the regulations that 

specify standards for such equip-

ment, meaning that even approved 

firefighting suits may have serious 

deficiencies in quality. 

“Solas only gives general 

requirements that firefighting 

suits must be water-repellent 

and flame-repellent but states no 

values for how much they must 

withstand,” says Julia Burgén, lead 

researcher of the study at Rise. 

As well as fulfilling the require-

ments in Solas, firefighting suits 

on ships sailing under the EU flag 

must also be marked with the ste-

ering wheel symbol, showing that 

they meet one of the three stan-

dards in the EU directive. Here, 

too, there are shortcomings in the 

requirements. Another problem 

with firefighting suits is that they 

are rarely tested by the person 

that will use them, meaning that 

they may be too small or too large, 

which affects their functionality. 

“If there are any gaps when 

the suit is used, there is a risk of 

increased exposure to fire gases, 

radiation and high temperatures. 

If the suit is too large or too tight, 

it may also affect the user’s mobi-

lity,” says Jonatan Gehandler. 

The protection level of a fire-

fighting suit certified under EN 

469 is specified on the inside of 

the suit. The lowest level of pro-

tection is 1 and the highest is 2. 

X – The suit’s ability to withstand 

heat and radiation. 

Y – Indicates whether the suit 

is waterproof or not. Only suits 

marked with a 2 are completely 

waterproof. 

Z – The suit’s level of breathability. 

Theme: Systematic  
environment work
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N
är Lars Andersson sommaren 2007 
började som förhandlingschef hos 
Sjöfartens arbetsgivareförbund, Sarf, 

i Göteborg, blev han också ordförande i San, 
Sjöfartens arbetsmiljönämnd. Kunskapen i 
arbetsmiljöfrågor hade han med sig från sin 
tid som sjöpersonalchef i Stena Line. 

– Jag var förhandlingschef i Stena Line i 
elva år, men de tre sista åren var jag även 
sjöpersonalchef och hade en hel del arbets-
miljö på mitt bord, men visst fanns det ett och 
annat vitt, oskrivet blad när jag började i San, 
säger Lars Andersson.  

Under åren i San har han inte bara själv för-
kovrat sig inom arbetsmiljöområdet. Han 
konstaterar också att kunskapen och engage-
manget bland arbetsgivarna ökat generellt. 
Myndigheternas krav på arbetsmiljön har 
hårdnat och det har gett effekt, säger han. 

– I dag ställs det större krav på både arbets-
givar- och arbetstagarorganisationer, och före-
tagen har uppfattat kraven som hyfsat rimliga. 

” Jag lärde mig tidigt att ha  
respekt för varandras uppdrag”

Profilen

Lars Andersson leder San:s digitala arbetsmiljökonferens 2020, 
som sändes från Tallink Siljas lokaler i Värtahamnen i Stockholm. 
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Dessutom deltar flera adjungerade i styrelse-
arbetet, däribland Transportstyrelsen och 
Linnéuniversitetet, och periodvis har också 
representanter från marinen ingått i styrel-
sen. Att leda en nämnd med ett sådant brett 
deltagande kan vara både givande och utma-
nande, konstaterar Lars Andersson. 

– Utmaningen ligger i att enas i frågor där 
vi ibland kan ha lite olika synsätt. Men jag kan 
inte påstå att det brukar vara särskilt svårt 
och vi har ett bra samarbete i San. Jag har 
nog också haft nytta av mina erfarenheter 
som förhandlingschef i det här uppdraget. Jag 
lärde mig tidigt att ha respekt för varandras 
uppdrag och olika roller och det underlättar 
när man ska samarbeta. 

Till sommaren lämnar Lars 
Andersson såväl förhandlings-
rummen som ordförandepos-
ten i San. Hur det känns att gå 
i pension har han inte hunnit 
fundera så mycket på ännu, 

men han har gott om intressen vid sidan av 
jobbet som han vill kunna ägna mer tid åt. 

– När omständigheterna tillåter ser jag 
fram emot att kunna resa mer och en gol-
fresa till Skottland står högt på önskelistan. 
Jag har en båt som jag gärna är ute med och 
så ska jag försöka utveckla mitt flugfiske. 
Något jag också funderar på är att gå med 
i modellflygklubben här i Kungsbacka. Jag 
tror att det hade varit roligt att bygga och 
flyga modellplan igen. Det har jag inte gjort 
sedan jag var 15, 16 år. ⚫

Under sina år som ordförande i San har Lars 
Andersson noterat att såväl engagemanget som 
kunskapen om arbetsmiljön inom sjöfarten har 
ökat. Den 1 juli lämnar han yrkeslivet bakom sig, 
på dagen 15 år efter att han blev förhandlingschef 
hos Sjöfartens arbetsgivareförbund.

Direkt efter gymnasiet började Lars Anders-
son läsa juridik på universitetet i Lund. Där-
efter blev det ting i Halmstad och sedan en 
fiskalsaspiranttjänst vid kammarrätten i Göte-
borg innan han som nybli-
ven kammarrättsfiskal 
sökte sig ut i näringslivet. 
De första tio åren tillbring-
ade han hos det som i dag 
är Svensk handel innan 
han rekryterades till sjö-
farten som förhandlingschef hos Stena Line. 

– Men det var inte min första kontakt med 
sjöfarten. När jag läste juridik ingick det 
20 poäng tillämpade studier och då valde 
jag sjörätt med inriktning sjöförsäkring på 
universitetet i Oslo. Det var en spännande upp-
levelse och ett par av de professorer vi hade var 
världsnamn inom sina respektive områden. 

Hos Sjöfartens arbetsgivareförbund blev 
Lars Andersson alltså även ordförande i San. 
San består av representanter för såväl arbets-
givare som de fackliga organisationerna. 

 Utmaningen ligger 
i att enas i frågor där 
vi ibland kan ha lite 
olika synsätt

LARS ANDERSSON OM SAN
”San har en viktig roll att fylla inom sjöfar-

ten. Genom tidningen, våra konferenser 

och andra aktiviteter sprider vi kunskap 

om arbetsmiljö och för fram goda exem-

pel. Vi knyter också till oss kompetens som 

vi kan förmedla vidare inom branschen. 

Avslutningsvis skulle jag vilja framföra ett 

varmt tack till de som suttit med i San:s 

styrelse och till adjungerade. Vi har haft 

ett bra och givande samarbete under åren 

som varit.”

Text och foto: Linda Sundgren
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TVÅ OMKOMNA INOM 
YRKESSJÖFARTEN 
Under 2021 inträffade två sjö-

olyckor med dödsfall på svenska 

fartyg. Det uppger Transport-

styrelsen på sin webbplats. Båda 

olyckorna inträffade på arbetsbå-

tar under 15 meter. Mindre arbets-

båtar är sedan tidigare identifie-

rade som en riskgrupp och under 

2022 kommer myndigheten 

därför ha särskilt fokus på dessa 

båtar i sitt tillsynsarbete. 

/LS

DESTRUKTIVT LEDARSKAP 
Att som chef behandla med-

arbetare olika, vara passiv och dra 

sig undan eller bete sig arrogant 

är exempel på destruktivt ledar-

skap. Det enligt en ny forsknings-

rapport som omskrivs i tidningen 

Arbetsliv. Enligt rapporten har 

36 procent av svenskarna någon 

gång utsatts för destruktivt ledar-

skap. Destruktivt ledarskap kan 

leda till både sämre hälsa och 

lägre prestationsförmåga. 

/LS

BROTTSLIGHET I  
ARBETSLIVET
Staten tar ett hårdare tag mot 

kriminaliteten i arbetslivet. Nu 

införs ett statsbidrag som arbets-

givar- och arbetstagarorgani-

sationer kan söka för att främja 

kunskapsutbyte och samverkan 

med myndig heter för att mot-

verka brott och andra regelöver-

trädelser i arbetslivet.  Det uppger 

Arbetsmiljöverket på sin webb-

plats. Det kan handla om exempel-

vis fusk med skatter och bidrag 

eller utnyttjande av arbetskraft. 

/LS

I korthet
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Trygghet, inkludering och motiva-
tion är ledorden i forskningsprojek-
tet Redo 2. Efter ytterligare anslag 
går projektet in i en ny fas med 
fokus på förebyggande åtgärder 
och försök med samtalsledare 
ombord som ska motverka sexistisk 
jargong och trakasserier. 

Text: Linda Sundgren  

I första delen av forskningsprojektet 
Redo (Recruitment equality and diversity 
opportunities) undersökte forskarna varför 
kvinnor väljer att lämna sjöfarten. Resultaten 
visade att det framför allt handlar om två 
saker: familjen och arbetsmiljön. Nu går pro-
jektet in i nästa fas, Redo 2, 
med ambitionen att ta fram 
verktyg och arbetsmetoder för 
att komma till rätta med de 
problem i den sociala arbets-
miljön som får kvinnor att vän-
da sjöfarten ryggen. 

– I Redo 1 såg vi en behovstrappa som mås-
te uppfyllas för att man ska må bra på jobbet. 
Stegen i den trappan kommer ligga till grund 
för det vi gör i Redo 2, säger Cajsa Jersler 
Fransson på Sjöfartsverket. 

Det första steget handlar om att skapa trygg-
het på jobbet. Steg två fokuserar på inklude-
ring och känslan av att duga som man är med-
an det tredje steget handlar om motivation 
och innovation. Projektgruppen ska utveckla 
metoder för att hjälpa sjöfartsbranschen att 
ta dessa steg och skapa förutsättningar för en 
hälsosammare social arbetsmiljö. 

– Vi kommer att arbeta med 
olika former av spel och dilem-
man. Det finns redan jätte-
många bra verktyg för att för-
bättra den sociala arbetsmil-
jön, men de flesta utgår från 
kontorsmiljöer. Vi kommer att 
anpassa verktygen efter sjöfar-

ten så att den som jobbar ombord kan relatera 
till dem, säger Cajsa Jersler Fransson. 

Som en del av projektet blir det en pilotverk-
samhet där det ska utbildas samtalsledare 
ombord för att minska förekomsten av sexis-
tisk jargong och trakasserier. Hittills har fem 
rederier anslutit sig till projektet, men Cajsa 
Jersler Fransson hoppas på fler. 

– Att skapa trygghet är till stor del en ledar-
skapsfråga. Därför kommer vi, 
tillsammans med organisatio-
nen Män, att utbilda mentorer 
som kan arbeta med trygghets-
frågor ombord. Vi är såklart 
tacksamma över våra samar-
betsrederier, men ser gärna att 

fler anmäler intresse. 
Redo 2 startade i oktober och pågår fram till 
slutet av 2024. Trafikverket finansierar pro-
jektet med tio miljoner kronor.  ⚫

Redo för en sundare  
samvaro ombord

Jämställdhet

 Att skapa 
trygghet är till 
stor del en ledar
skapsfråga.

Forskningsprojektet Redo visar behovet av mer fokus 
på jämställdhet och inkludering inom sjöfarten. 

Foto: Isto
ck

 

Cajsa Jersler  
Fransson. 


