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Tre år efter metoo
En rad åtgärder har vidtagits 
sedan sjöfartens metoo-upprop 
#lättaankar. Men arbetsgruppen 
Vågrätt efterlyser ökad tydlig-
het och större engage mang från 
arbetsgivarna.
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"Var inte rädd att prova"
För två år sedan valdes Katrina Jakobs-
son till sektionsordförande i Destination 
Gotland. Hon uppmanar fler att våga ta 
förtroendeuppdrag. 

Högt tempo med mindre personal
Efter vårens uppsägningar i Stena Line har det blivit mer att göra för dem som 
är kvar, tycker både ombordanställda och facket. Nyligen genomfördes också 
en omorganisation där personer som haft specialbefattningar omreglerades till 
cateringvärdar. Vi gick ombord på Stena Germanica för att kolla läget. 
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Kollar bemanningen
I Kustbevakningens uppdrag 
ingår att genomföra beman-
ningskontroller i skärgårds-
trafiken. Brister inom basic 
safety är relativt vanliga, säger 
befälhavare Ulf Nielsen. 

Mål: säkra arbetsplatser
Jimmy Lundberg är kontakt -
ombud i Viking Supply. Några 
av hans drivkrafter i förtroende-
upp draget är att få till säkra, 
rättvisa arbetsplatser och en 
bättre arbetsmiljö. 
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45 får gå i Viking Line
Av de 78 personer som varslats 
om uppsägning från Viking 
Cinderella kommer 45 att 
sägas upp. I början av oktober 
avslutades förhandlingarna 
med Seko sjöfolk.
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Politiker, inför våra förslag!

LEDARE

» Jag upprepar för  
att ni också ska kunna 
rabbla dem utantill

Än är det inte slut med eländet detta olyckliga år 2020, som kommer att gå till historien 
med nästan bara tråkiga händelser och få glädjeämnen. Än ser vi inga större förbätt-
ringar eller ljusare tider – och då är det inte för att det hör årstiden till. Sjöfartsbran-

schen lider ännu, och i ovisshetens namn går det inte att sia om det kommer att bli sämre eller 
bättre framöver. Vi håller fortfarande vår allra högsta prioritet på att hjälpa alla er som råkat 
illa ut i pandemins kölvatten och förhandlar i flera rederier kring detta.

Jag har lärt mig av en god arbetskamrat att man ska upprepa sina argument och sitt mantra 
så ofta man har möjlighet, och att man bör presentera högst tre punktsatser. Ni känner säkert 

igen dem. Jag upprepar dem för att ni också ska kunna rabbla dem utantill. Då kan vi 
tillsammans påverka våra beslutande politiker.

Jag upprepar alltså envist branschens förslag till små, men ack så avgörande, 
 åtgärder för att faktiskt göra något långsiktigt för sjöfarten. Vi pratar inte om stöd 

 eller åtgärder i storleksordningen 1 400 miljo-
ner som regeringen delar ut till ett 100 pro-
cent statligt ägt dotterbolag (ett beslut jag 
verkligen tycker är bra, men jag blir både 
ledsen och konfunderad över varför reger-
ingen då inte kan hjälpa sjöfarten genom 
att införa våra ytterst modesta förslag).

Följande tre åtgärder har i flera år föreslagits av arbetsmarknadens parter:
• Ta bort eller förändra den kontraproduktiva stämpelskatten och ersätt 

med en självkostnadsbärande stämpelavgift. Stämpelskatten är ett stort hinder 
för ökad svenskflaggad handelsflotta och ger i dagsläget, och troligtvis framö-
ver, inga intäkter till staten.

• Se över och förändra tonnagebeskattningen till att bli mer inkluderande 
och omfattande, för att säkerställa att fler fartygstyper och fler fartyg med svensk 
flagg kan och får segla i svensk kustfart där det råder internationell konkurrens.

• Återställ nettomodellen till 100 procent. En mycket stor trovärdighetsfråga 
som bara ”kostar” staten 15,5 miljoner i form av minskade intäkter till statskassan.

Förslagen ovan är helt avgörande för svensk sjöfart med svensk flagg. De två 
första kommer faktiskt att öka intäkterna till staten. Det sistnämnda är under 
en fyraårsperiod en minskad intäkt för staten på cirka 60 miljoner (att jämföras 
med 1 400 miljoner i kostnad för ovan nämnda, ej namngivna, dotterbolag).  

Tänk om vissa politiker hade lagt ner lika mycket tid och själ i frågan om sjö-
fartens framtid som de har lagt sin näsa i blöt i frågan om att tvinga fram föränd-
ringar, läs försämringar, i LAS. Ja jävlar, vilken skjuts sjöfartsfrågorna skulle fått! 
Till dessa politiker säger jag bara... Ge fan i LAS!

Slutligen, jag förutsätter att regeringen förlänger sitt beslut om ett tillfälligt an-
passat sjöfartsstöd (vars syfte är att säkerställa att rederier som tvingats anpassa 
sin trafik till följd av utbrottet av covid-19 inte förlorar sjöfartsstödet om de 
tillfälligt tvingas ta fartyg ur trafik) samt möjligheten att korttidspermittera 
personal. Jag förutsätter att man snarast beslutar om en förlängning till längst 
31 december 2021. 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK
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HAMNRONDEN

Transportstyrelsen har fått i uppdrag 
att utreda och förbättra arbets- och 
levnads förhållanden ombord.

Förra hösten presenterades en 
undersökning som visade att många 
ombordanställda upplever hög 
arbetsbelastning och trötthet. Det 
framkom också brister i skydd mot 
olyckor samt kränkande särbehand-
ling och trakasserier. 

Under pågående pandemi har det 
också kommit signaler om att den psy-
kiska ohälsan bland sjömän är stor.

Nu ger regeringen Transport-
styrelsen i uppdrag att se över 
arbetsmiljön för ombordanställda. 
Utredningen Schysta villkor till sjöss 
föreslå säkerhetshöjande åtgärder och 
kontrollmöjligheter som kan bidra 
till en mer säker, hållbar och effektiv 
sjöfart. Transportstyrelsen ska särskilt 
fokusera på att förbättra arbets- och 
levnadsförhållanden ombord. 

Pelle Andersson, arbetsmiljö ansvarig 
i Seko sjöfolk, hoppas på ett helhets-
grepp kring arbetsbelastning, säker-
het och bemanning.

– Man tittar ofta på dessa saker 
separat eftersom de ligger under olika 
regelverk. Men de hör ihop. Om be-
manningen är för låg blir arbetsmiljö 
och säkerhet lidande, säger han.

Frågan är extra aktuell på grund 
av coronapandemin.

– Besättningarna var slimmade 
redan innan, och nu när flera rede-
rier ändrar koncept kan det leda till 
ännu lägre bemanningsnivåer.  

Han hoppas att utredningen också 
ska titta på frågan om skyddsom-
bud. Seko sjöfolk vill ha en lag-
ändring som ger facket rätt att utse 
skyddsombud även till sjöss. 

– Vi anser att ansvaret för att välja 
skyddsombud ska ligga 
på fackförbunden. Så 
fungerar det på arbets-
platser iland och det är 
mycket märkligt att det 
idag är annorlunda på 
arbetsplatser till sjöss. 
Det är fackförbunden 
som kan ge skyddsom-
buden den juridiska 
status som krävs för 
att kunna utföra sitt 
uppdrag, säger Pelle 
Andersson.

Text Klara Johansson

45 sägs upp  
från Viking Line

Viking Line säger upp 45 anställda på 
Seko sjöfolks avtalsområde. 
– Det här var sista utvägen för rederiet 
och det märktes under förhandlingarna, 
säger Oskar Lindskog, ombudsman.

Rederiet varslade i slutet av augusti om 
arbetsbrist för 78 personer ombord på 
M/S Cinderella. Till Sjömannen sa Viking 
Lines sjöpersonalchef Lena Marcus att 
det berodde på långvariga effekter av 
covid-19-pandemin och att rederiet san-
nolikt måste göra förändringar i organi-
sation och koncept.

– Vi tycker det är jättesynd att behöva 
göra detta. Samtidigt ser vi att andra re-
derier har tvingats varsla om uppsägning 
för betydligt fler. Vi har verkligen försökt 
hitta lösningar. Men nu har vi kommit till 
en sådan situation att detta är nödvän-
digt, sa Lena Marcus i augusti.

Bent Björn-Nielsen, sektionsordförande 
för Seko i Viking Line, beklagade att 
rederiet varslade om uppsägning. 

– Det är jättetråkigt. Jag förstår att 
rederiet måste hålla i stålarna men jag är 
ändå besviken och faktiskt också förvå-
nad, sa han i augusti. 

När förhandlingarna med Seko sjöfolk 
avslutades i början av oktober hade anta-
let som sägs upp sjunkit till 45. Berörda 
personer fick besked i mitten av oktober. 

Ombudsman Oskar Lindskog beklagar 
uppsägningarna och säger att Seko sjö-
folk gjort allt man kunnat för att rädda 
så många arbetstillfällen som möjligt. 

– Det är alltid tragiskt med varsel och 
uppsägningar, säger han. Men Viking 
Line är ett av de rederier som verkligen 
inte har velat säga upp någon. Det här 
var sista utvägen och det märktes under 
förhandlingarna. De har varit villiga att 
hitta lösningar ihop med oss.

Däremot är Oskar Lindskog starkt 
kritisk till att rederiet bara säger upp 
personal på Seko sjöfolks avtalsområde. 

– De väljer att låta manskapet ta hela 
smällen. De har inte varslat ett enda be-
fäl. Det är bedrövligt och det har vi sagt 
till dem i skarpa ordalag, säger han. 

De som sägs upp får förlängd förträdes-
rätt till återanställning till mars 2022.

Förutom de 45 som sägs upp kom-
mer 11 personer att erbjudas andra 
befattningar än de har idag. 20 personer 
erbjuds poolanställning. 

– Det är såklart aldrig roligt att behöva 
byta befattning och det är upp till var 
och en att bedöma om de vill tacka ja till 
erbjudandet. Men de har trots allt jobbet 
kvar. Att använda poolen var ett sätt att 
rädda arbetstillfällen och bevara kompe-
tens ombord, säger Oskar Lindskog. 

Text Klara Johansson

Arbetsmiljön  
ska utredas
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Viking Cinderella. 
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Höjningen av a-kassan väntas bli kvar
I budgetpropositionen föreslår reger-
ingen att den tillfälliga höjningen av 
a-kassan blir kvar fram till 2023.
Höjningen, som infördes under våren, innebär 
att nästan två av tre nu får ut så mycket som 

80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. 
-   Höjningen är självklart positiv samtidigt 

som den sannolikt kommer att leda till höjda 
medlemsavgifter, säger Affe Mellström, kas-
saföreståndare på Sekos a-kassa.

De påminner om att hålla avstånd 
och förebygger trängsel. Destination 
Gotlands resevärdar är en del av rederiets 
hantering av covid-19. 

När myndigheterna började tillåta icke 
nödvändiga resor, men behöll kravet att 
säkerställa en trygg och smittsäker resa, 
såg Destination Gotland behov av att för-
hindra trängsel och ledsaga passagerare 
framför allt vid på- och avstigning. Där-
för infördes resevärdar; kabinvärdar som 
uppmanar folk att hålla avstånd. Antalet 
har varierat beroende på passagerarantal. 
Efter högsäsong har man fortfarande vär-
dar på avgångar med många passagerare.

Mia Sundgren har arbetat som resevärd 
ombord på M/S Gotland i sommar.

– Vi är en trygghet för passagerarna 
och har fått mycket beröm, säger hon. 

Huvuduppgiften är att möta passagera-
re och se till att flödet fungerar i termina-
ler, trapphus och utgångar till bildäck.

– Det är lätt hänt att passagerare glöm-
mer hålla avstånd. De står och pratar och 
flyttar sig framåt när kön rör sig. Då går 
vi fram och påminner vänligt, säger hon.

Resevärdarna får mycket frågor när de, 
iförda varselvästar, rör sig runt i fartyget.

– En del frågar om det är okej att ha 
andra i stolsraden bakom sig. Det är 
det, eftersom den höga stolsryggen och 
avståndet räknas som ett bra skydd. Men 
vi har varit noga med att låta passagerare 
som känt sig osäkra eller otrygga få byta 
vilstol, säger Mia Sundgren. 

Resevärdarna använder visir när de vistas 
nära passagerare, berättar Mia Sundgren. 
I alla fall på M/S Gotland. 

– Fartygen gjorde lite olika. Jag job-
bade ett par dagar på en båt där de inte 
använde visir. Jag tycker det känns tryggt 
med visir och hade gärna sett att det var 
obligatoriskt, säger hon. 

Enligt Destination Gotland har resevär-
darna visir när det är svårt att själv hålla 
avstånd till gäster som man möter. 

Sektionsordförande Katrina Jakobsson 
tycker att rederiet hanterat pandemin bra. 

– De har tagit fram rutiner som både 
besättning och passagerare uppskattat. 
Vi brukar ju vara snabba med att påpeka 
brister och därför vill jag ge rederiet 
credd nu när de förtjänar det, säger hon. 

Förutom resevärdar nämner hon extra 
städning och begränsat antal sittplatser 
för besättningen i mäss och dagrum.

– Folk håller sig på tå och det fungerar 
väldigt bra. Eftersom man ska stanna 
hemma vid minsta symptom har vi haft 
något fler sjukskrivningar än vanligt, 
men inte så mycket som jag trodde att 
det skulle bli. Alla är otroligt lojala och 
arbetsvilliga, säger hon. 

Vd Christer Bruzelius tycker att som-
maren rent operativt har gått bra.

– Vår personal har genomfört somma-
ren på ett mycket bra sätt. Samtidigt har 
intäktsbortfallet på grund av uteblivna 
passagerare varit betydligt större än de 
besparingar som vi kunnat genomföra, 
säger han.  Text Klara Johansson

Det är absolut nödvändigt att ge 
rederier fortsatt möjlighet att 
korttidspermittera personal fram till 
slutet av 2021, menar branschen.

Sjöfarten har drabbats hårt av 
corona  pandemin med färre resenärer 
och lägre godsvolymer än normalt. 
Regeringen beslutade i juli om en 
tillfällig ändring i sjöfartsstödet som 
gör det möjligt även för rederier att 
korttidspermittera personal. Seko 
sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och för-
eningen Svensk Sjöfart menar att den 
tillfälliga ändringen måste förlängas.

– Även om förhoppningen är att 
samhället snart ska kunna återgå till 
en mer normal situation, så finns det 
en överhängande risk att smittsprid-
ning av Covid-19 fortsätter under 
hösten och inledningen av 2021. 
Det finns därmed en risk för fortsatt 
legala begränsningar i trafiken även 
efter årsskiftet och det är därför vi 
föreslår en förlängning till just 31 
december 2021, säger Kenny Rein-
hold, ordförande för Seko sjöfolk.

Rikard Engström, vd för Svensk 
sjöfart, påpekar att bland annat 
färje rederierna befinner sig i en kri-
tisk situation. 

– För att färjerederierna ska finnas 
kvar även efter krisen måste regering-
en förlänga den tillfälliga förordning-
en i sjöfartsstödet samtidigt som man 
förtydligar att stödet ska kunna ges 
även när ett rederi behöver anpassa 
trafiken och exempelvis lägga upp ett 
fartyg en kortare tid, säger han. 

Resevärdar påminner  
om avståndet

Tio motioner om 
skärgårdsavtal

"Åtgärderna 
måste förlängas"

Nuvarande kollektivavtal för skär-
gårdsanställda skulle ha löpt ut den 
30 september men är förlängt till den 
31 december på grund av coronapan-
demin. Förhandlingarna med Almega 
om ett nytt avtal ska sätta igång så 
fort industrin är klara med sina avtal, 
förhoppningsvis i slutet av oktober.

I september höll Seko sjöfolk 
en avtalskonferens där man gick 
igenom det tiotal motioner som med-
lemmarna skickat in. Förutom de 
gemensamma LO-kraven prioritera-
des bland annat frågan om vikariers 
anställningar och de långa dagarna 
med delade arbetspass. 
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Mia Sundgren, resevärd på M/S Gotland.
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ORGANISATION

Två nya ansikten i Seko sjöfolks 
styrelse och en nyvald vice kassör. 
Det är några av besluten som togs på 
representantskapets årsmöte. 

Årsmötet blev i år uppskjutet på grund 
av pandemin. Den 21–22 september, 
ett halvår senare än planerat, samlades 
repskapsombuden på konferensgården 
Bommersvik utanför Södertälje.

Ordförande Kenny Reinhold inledde 
med en tillbakablick på våren som var. 

– Det har varit varsel och uppsägningar 
på löpande band i rederier där våra 
medlemmar arbetar. Ovissheten och oron 
kvarstår. Vi vet inte hur det ser ut om ett 
halvår eller ett år och det är påfrestande 
för alla, sa han.  

Seko sjöfolks verksamhetsplan, som 
antogs av representantskapet för två år 
sedan och beskriver vad organisationen 
vill göra 2018–2021, har påverkats av 
pandemin.

– Tyvärr kan vi inte genomföra allt vi 
ville i år. När krisen kom i mars ställde 
vi om till krisorganisation och la allt vårt 
fokus på att försöka bevara arbetstillfäl-
len och hålla våra medlemmar uppda-
terade. Allt annat arbete stannade av, sa 
Kenny Reinhold. 

Årsmötet godkände Seko sjöfolks och 
dess olika stiftelsers verksamhetsberät-
telser. Sedan stod personval på dagord-
ningen. Kenny Reinhold valdes om till 
ordförande för Seko sjöfolk och Jonas 
Forslind valdes om till sekreterare. 

I Seko sjöfolks styrelse blir det vaktbyte. 
Fabian Westerlund tar över Andreas 
Westmarks plats som representant för 
sektion Eckerö, och i sektion Blidösunds-
bolaget tar Eric Ekblom över för Kenneth 
Österlund som går i pension. 

Det beslutades att Seko sjöfolks styrelse 
ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 
en ersättare, istället för dagens 14 plus 
en. Det blir naturligt eftersom Christer 
Lindgren avgår ur 
styrelsen då hans rederi 
Viking Supply Ships 
inte längre har någon 
svensk verksamhet.  

Seko sjöfolks styrelse 
består nu av en ordina-
rie ledamot från vardera 
nio sektioner samt organisationens ar-
betsutskott (ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör). Ersättaren kommer 
från den största sektionen.

Vice kassör är en nyinrättad post i 

Seko sjöfolk. Tanken är att den vice 
kassören ska gå bredvid kassör Chang 
Strömberg tills han går i pension nästa år. 
Två personer nominerades – Petra Svi-
berg och Mikael Lindmark – men Petra 
Sviberg drog tillbaka sin nominering. 
Ombudsman Mikael Lindmark valdes till 
vice kassör.

Budgeten för 2020 godkändes av 
årsmötet. Intäkterna har minskat – men 
det har även kostnader för resor, logi och 
utbildningar gjort eftersom nästan allt 
ställts in på grund av pandemin. 

I samband med punkten om budget 
påpekade ett ombud från färjesidan att 
förtroendevalda ute i sektionerna har haft 
extremt mycket att göra de senaste måna-
derna med alla varsel, uppsägningar och 
förhandlingar kring det. Han efterlyste en 

plan och lyfte möjlighe-
ten att organisationen 
avsätter resurser för 
att kunna stötta de 
förtroendevalda ännu 
bättre om en liknande 
situation skulle uppstå i 
framtiden. 

Punkten medlemsavgift 2020 vållade 
en del diskussion bland ombuden. Seko 
sjöfolks styrelse vill att representantska-
pet ska ge styrelsen mandat att se över 
och vid behov höja medlemsavgiften med 

upp till 20 kronor för alla medlemmar 
under verksamhetsåret 2021. Nuvarande 
situation, med många uppsagda medlem-
mar och eventuellt kommande med-
lemstapp, kan komma att påverka Seko 
sjöfolks ekonomi. 

Ett par ombud menade att det ger fel 
signaler att höja medlemsavgiften. Kassör 
Chang Strömberg betonade att tanken 
från styrelsens sida är att höja avgiften så 
lite som möjligt och helst inte alls.

– Det är inte säkert att alla medlemmar 
som nu sagts upp går ut i arbetslöshet 
eller byter bransch. Det kan bli så att 
marknaden återhämtar sig och att våra 
medlemmar återanställs. Men vi behöver 
ta höjd för sämre tider och vill därför ha 
möjlighet att höja medlemsavgiften om 
det blir nödvändigt, förklarade Chang 
Strömberg. 

Förslaget klubbades igenom.
Seko sjöfolks kassör informerade också 

om att det tillsatts en ekonomigrupp. 
Gruppen, som består av några personer 
ur styrelsen, ska under hösten se över 
Seko sjöfolks intäkter och kostnader 
och ge förslag på var det kan sparas och 
hur verksamheten kan effektiviseras. 
Förslagen ska presenteras för styrelsen i 
februari 2021 och tas upp på nästa års 
representantskap. 

Text och foto Klara Johansson

Vaktskifte i ledningen

» Vi behöver ta höjd 
för sämre tider

CHANG STRÖMBERG

Fabian Westerlund (längst till höger) ersätter Andreas Westmark och Eric Ekblom  
(tvåa från vänster) ersätter Kenneth Österlund i Seko sjöfolks styrelse. 



NR 4 2020  SJÖMANNEN  SID 7

VALDA VID SEKO SJÖFOLKS 
REPRESENTANTSKAPS 
ÅRSMÖTE 2020
(mandattid inom parentes)

Ordförande: Kenny Reinhold (2 år)
Sekreterare: Jonas Forslind (2 år)
Vice kassör: Mikael Lindmark (1 år)

Styrelseledamöter: 
ordinarie 
Eric Ekblom (2 år) 
Folke Matrosow (2 år) 
Mahmoud Sifaf (2 år) 
Fabian Westerlund (2 år)

ersättare 
Daniel Holmgren (1 år)

Revisorer: 
ordinarie  
Conny Datreus (2 år)

ersättare  
Petra Sviberg (1 år) 
Julia Lennermo (1 år)

Valberedning: 
ordinarie 
Ulf Norström (2 år) 
Iris Svanbäck (2 år)

ersättare  
Mikael Malmberg (1 år) 
Jeanette Ganesjö (1 år)

SEKO SJÖFOLKS 
KONGRESS OMBUD TILL 
SEKOS KONGRESS 2021

Ordinarie
Alexandra Millqvist, Stena Line
Bent Björn Nielsen, Viking Line
Björn Jonasson, Wallenius Marine
Daniel Holmgren, Stena Line
Fabian Westerholm, Rederi Eckerö
Folke Matrosow, Silja Line
Katrina Jakobsson, Dest. Gotland
Marina Chemaleva, Silja Line
Petra Sviberg, Viking Line
Rikard Mattsson, Blidösundsbolaget
Sanna Kallenberg, ForSea
Ulf Nilsson, TT-Line

Ersättare
1. Jeanette Ganesjö, Silja Line
2. Ulf Norström, Stena Line
3. Iris Svanbäck, Viking Line
4. Andreas Westmark, Rederi Eckerö
5. Cecilia Bengtsson, Styrsöbolaget
6. Conny Stålnacke, Silja Line
7. Jenny Herman, Dest. Gotland
8. Håkan Ziethén, TT-Line
9. Liselotte Eklund, Stena Line
10. Robin Uusirantanen, Gävle Bogser
11. Tiziana Cavalli De Lonti, ForSea
12. Sonny Ryberg, Terntank

Är du vår nya volontär?

• Befälhavare
• Andre fartygsingenjör
• Tredje fartygsingenjör

• Teknisk chef
• Elektriker
• HVAC-tekniker

Läs mer om tjänsterna på 
www.mercyships.se/sjoman 

Vill du stödja vår verksamhet? 
Swish: 90 00 936

Mercy Ships ger, via sina sjukhusfartyg, 
gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av 
sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till 
dem med minst resurser. Besättningen på 
fartygen utgörs av cirka 2 000 volontärer per 
år från fler än 50 länder.www.mercyships.se

Vi söker:

m.fl.

Lasse Hult får 
sjöfolkets kulturpris
En eldsjäl och glädjespridare som troget 
tjänat sjöfolket i fyra decennier. Seko sjöfolks 
kulturpris går i år till Lars Hult, tidigare 
platsombud inom Handelsflottans kultur- och 
fritidsråd, HKF.

Priset på 25 000 kronor delades ut på Seko 
sjöfolks representantskaps årsmöte. 

– Lasse Hult personifierar allt det som HKF 
och arvtagaren Sjömansservice står för i sjö-
folkets tjänst, sa ombudsman Peter Skoglund 
som delade ut priset till en märkbart glad och 
stolt pristagare. 

I sitt tacktal betonade Lasse Hult att arbetet 
som platsombud är både viktigt och givande. 

– Man får så otroligt mycket tillbaka från 
sjöfolket, sa han. 

Lasse Hult anställdes 1980 i dåvarande 
HKF. Innan dess hade han seglat som 
elektriker. Han började som platsombud på 
anläggningen Rosenhill i Göteborg, och har 
under åren även arbetat i Rotterdam och 
japanska Kobe.

Som platsombud var sjömansidrott ett av 
Lasse Hults paradnummer. Han har också 
i alla år varit en outtröttlig ambassadör för 
Sjömansbiblioteket. l
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Det är tisdag och avlösningsdag. Stena Germanica av-
går till kvällen och gästerna som ska med till Kiel har 
inte kommit än. Korridorerna är tomma sånär som på 
städvagnar och personal som hastar fram. 

I april i år blev runt 500 ombordanställda på Seko 
sjöfolks område uppsagda från Stena Line. Enligt rede-
riet var åtgärden nödvändig på grund av coronakrisen. 
I samma veva meddelade Stena Line också att rederiet 
skulle satsa mer på frakt och mindre på passagerar-
upplevelser. 

Vjekoslav ”Jack” Martinovic sades upp i april. 
I  augusti blev han återanställd och är nu tillbaka 

bakom baren på Stena Germanica där han 
jobbat i över tio år. Fast riktigt samma är 
det ändå inte.

– Tidigare var jag barman på grön vakt. 
Nu blev jag erbjuden en pooltjänst som 
cateringvärd, berättar han.

Rederiet har för avsikt att införa pooler 
för cateringvärdar, kockar och driftsperso-
nal. De anställda i respektive pool ska inte 
ha någon fast fartygsplacering utan kunna 
flyttas runt mellan rederiets fartyg. 

– Jag var såklart glad att bli erbjuden 
återanställning. Men eftersom jag är en-
samstående med delad vårdnad vore det 
svårt med pågångsdagar som varierar och 
att inte ha fast schema, säger Jack.

I samband med att fler återanställdes 
fick Jack en fartygsplacering på Stena 

Germanica istället för poolanställningen han först 
erbjöds. 

– Jag har haft tur. Ett fast schema underlättar 
vardagslivet väldigt mycket och jag slipper dessutom 
pendla långt. Det är värre för kollegor som får jobba 
någon vecka här och någon vecka där. Många har det 
tufft, säger han. 

Den 1 september sjösatte Stena Line sin nya organi-
sation med färre befattningar ombord. Befattningar 
som till exempel bartender, servitör, fartygsvärd och 
spelvärd har tagits bort och nästan all personal inom 
hotell, information och restaurang (kockar undantag-
na) är numera anställd som cateringvärdar. Tanken är 
att öka flexibiliteten och lättare kunna flytta personal 
mellan avdelningar. 

För Jack i baren innebär det nya konceptet ändrade 
arbetsuppgifter. Numera blandar han inga drinkar. 
Istället säljer han miniatyrflaskor som gästen själv får 
blanda ihop. För gäster som beställer en irish coffee 
finns kaffetermos och grädde redo på bardisken. Han 
serverar heller inte fatöl utan säljer endast öl på flaska. 
Jämfört med tidigare blir det fler vändor till lagret för 
att fylla på och mer disk att bära. 

På grund av såväl pandemi som omorganisation har 
flera försäljningsställen ombord stängt och antalet 
anställda minskat. Stena Line har liksom andra färje-
rederier infört åtgärder för att förhindra smittsprid-
ning. Vartannat bord är avspärrat och klisterlappar 
på durkar och skott påminner om att hålla avstånd. 

Den 1 september sjösattes Stena Lines nya organisation 
med färre befattningar ombord. Vi besökte Stena 
Germanica i Göteborg för att kolla läget. 

Högt tempo efter 
nedskärningar

TEXT Klara Johansson FOTO Dick Gillberg

Vjekoslav "Jack" 
Martinovic är 

cateringvärd och 
skyddsombud på 

Stena Germanica. 
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Jorge Montes blev uppsagd i april.  
I somras erbjöds han återanställning  
i poolen för catering värdar. 
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Abdu Omer har arbetat 
drygt 20 år i Stena Line, 
främst inom hotellstäd. 
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A la carte-restaurangen är stängd och istället serveras 
en trerättersmeny på färdigupplagda tallrikar som 
gästerna hämtar själva. 

Enligt Jack, som är skyddsombud ombord på Stena 
Germanica, har arbetsbördan ökat markant för perso-
nalen som är kvar. 

 – Ledningen säger att vi har samma mängd arbete 
nu som tidigare. Men det stämmer inte. Vi har färre 
gäster och färre ställen öppna men vi är också betyd-
ligt färre som jobbar. Ta till exempel de som städar 
allmänna utrymmen: när gästerna sprider ut sig är det 
stora ytor som ska städas av färre personer. Arbets-
tempot har blivit högre, säger han. 

Fungerar det?
– Vi får det att fungera. Arbetsstoltheten är hög och 

de anställda är lojala mot företaget. Vi har vant oss vid 
att jobba i högt tempo men det sliter ju på persona-
len. Det finns såklart mycket positivt också. Gästerna 
uppskattar vårt jobb och vi får mycket beröm. Fast på 
sistone har det faktiskt kommit lite klagomål för att vi 
inte hinner med, säger Jack. 

I en av hyttgångarna är cateringvärd Abdu Omer i 
färd med att sortera tvätt. Vagnar med ren tvätt ska 
in i förråden, smutstvätt ska ner till bildäck. Abdu 
arbetar inom hotellstäd och har förutom tvätten nu 
även hand om trapphus, hissar och korridorer. Han 
har arbetat drygt 20 år i Stena Line och gillar sitt jobb. 
Fast på sistone har det blivit mer jobb.  

– Det är väldigt mycket att göra, alla säger samma 
sak. Cheferna har det också stressigt, säger han medan 
han fickparkerar tvättvagnarna i förråden. 

Jorge Montes bäddar hytter den här eftermiddagen. 
Han blev uppsagd i april men erbjöds tre månader 
senare återanställning i poolen för cateringvärdar. Hit-
tills har han arbetat ett par pass på Stena Scandinavica 
och Stena Germanica. 

Jorge började i Stena Line 1999, gjorde en som-
mar på Danmarkslinjen och har sedan dess arbetat på 
Stena Saga mellan Oslo och Fredrikshamn. Han var 
hemma på ledighet i mars när beskedet kom att linjen 
skulle läggas ner och fartyget säljas. När Stena Saga 
några veckor senare kom till Göteborg fick han gå  
ombord och tömma sitt skåp.

Jorges tidigare kollegor, de som inte sagts upp, är 
numera utspridda på de andra fartygen. 

– Så sett spelar det ingen roll vilket fartyg jag sätts 
på. Det finns folk från Saga överallt och jag kommer 
alltid springa på någon jag känner, säger han glatt.

När han kom ombord igen i juli upplevde Jorge att det 
var rörigt med många vikarier och förflyttningar.

– Jag gjorde ett pass på Scandinavica där två kolle-
gor mitt i veckan fick veta att de skulle till Vision istäl-
let. Rederiet verkar ha haft svårt att få tag i vikarier. 
Det känns ju rätt osäkert att inte veta om du ska jobba 
på samma fartyg hela passet, säger han. 

Under våren har Jorge gått en utbildning för att ta 

lastbilskörkort. Han är nästan klar och funderar på att 
byta karriär.

– Vi vet inte hur länge corona kommer pågå. Om 
det skiter sig igen så är det alltid branscherna hotell, 
turism och restaurang som drabbas först. Transport-
branschen känns mer stabil och om jag ska söka mig 
vidare är det bra läge att göra det nu, säger han. 

Jorge och flera andra vi pratat med förvånas över 
hur arbetsgivaren hanterat pandemin. Flera frågar sig 
varför företaget valde att inte korttidspermittera utan 
istället gick direkt på uppsägningar.

– Stockholmsrederierna, om man jämför med dem, 
har skött hela situationen annorlunda. De sa inte upp 
folk från början utan hade dem hemma standby. Jag 
förstår inte varför Stena gjorde annorlunda, säger Jorge. 

Utanför mässen på däck åtta möter vi cateringvärd 
Giovanni Constanza. Det här är hans näst sista pass 
ombord. Giovanni är uppsagd och slutar i oktober.

– Det är tråkigt. Jag är van att planera saker i livet 
men nu vet jag inte vad som ska hända. Jag hoppas att 
rederiet behöver folk framöver och att jag kan komma 
tillbaka som vikarie, säger han. 

Giovanni har jobbat inom flera avdelningar om-
bord; bäddat hytter, städat, som servitör och som 
diskare. Arbetet ombord är stressigt men bra och han 
gillar variationen, berättar han. 

Sjömannen har talat med flera personer som anser 
att företaget varit otydligt med hur den nya organi-
sationen – med färre befattningar och färre anställda 
ombord – ska fungera i praktiken. Cateringvärdarna 
arbetar ofta några timmar på ett ställe för att sedan 
göra annat. Bäddar hytter ett par timmar och städar 
därefter allmänna utrymmen. Fixar frukost på morgo-
nen och står i baren på kvällen. Vissa har fått helt nya 
arbetsuppgifter. 

– Folk som haft kundkontakt och sålt parfym i 20 
år ska plötsligt bädda hytter och inte träffa gäster, sa 
Seko sjöfolks vice sektionsordförande Ulf Norström 
till Sjömannen i våras. 

Facket har uttryckt oro för att arbetsbördan ska bli 
för tung rent fysiskt. Många som är kvar har arbetat 
länge och medelåldern ombord är högre än tidigare.

Somliga vi pratar med tycker att rederiet kommer med 
dubbla budskap. Samtidigt som personalen fått veta 
att man ska fokusera på gods och därmed minska ser-
viceutbudet ombord så görs reklam utåt som – enligt 
dessa kritiska röster – säger något annat. Personal 

» Vi har färre gäster och färre ställen 
öppna men vi är också betydligt färre 
som jobbar JACK MARTINOVIC
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ombord stressas av att inte hinna leva upp till service-
nivån som reklamen utlovar. 

– Vi kan inte bemanna för 200 gäster men ändå ta 
ombord 600, säger en person.

En annan anser att rederiets landorganisation, där 
besluten tas, har dålig inblick i hur verkligheten ser 
ut ombord. Att verksamheten alls fungerar anser hen 
beror på att de anställda är ”orimligt lojala” mot 
arbetsgivaren.

– Företaget förtjänar inte den här lojaliteten och 
kommer heller inte att få den i längden. Det kommer 
att brista förr eller senare. Den här gången har de gått 
över gränsen, säger hen.

Vårens uppsägningar ledde till en rad förflyttningar av 
personal mellan Stena Lines svenskflaggade fartyg. Det 
blir så eftersom personalen är rederianställd (dvs inte 
 anställd på ett visst fartyg). Många som jobbat länge 
på Tysklandslinjen seglar nu på Stena Vision mellan 
Karlskrona och Gdynia. 

– Vi har förlorat många kollegor, både de som sagts 
upp och de som flyttat till andra båtar. Det har varit 
flera drastiska förflyttningar och ledsna kollegor och 
det påverkar naturligtvis stämningen ombord, säger 
Jack Martinovic.

En anställd som vill vara anonym beskriver det som 
att ”axlarna sitter högre upp och leendena är färre”.

– Alla försöker hålla humöret uppe för varandras 
skull. Men när vi får ännu ett besked om att en kollega 
flyttas till en annan båt så sjunker humöret snabbt hos 
alla. Det är som att en tornado dragit fram ombord, 
säger hen.

Skyddsombudet Jack ser risker både med att personal 
flyttas mellan olika fartyg och att cateringvärdarna 
hoppar mellan olika arbetsstationer ombord. Fartygen 
är inte identiska och rutiner och arbetsmoment skiljer 
sig åt. Det blir mycket att lära ut och mycket att hålla 
koll på för den som kommer ny.

– Företaget tror på flexibilitet men… det tror inte 
vi anställda lika mycket på. Ska man jämföra sig med 
McDonalds, där personalen kan hoppa in på vilken 
restaurang som helst, så måste allt vara standardiserat 
med checklistor. Men det har vi inte. Och då kan man 
inte förutsätta att folk ska kunna hoppa in och lösa 
jobbet utan guidelines, säger Jack. 

Han påpekar att det tar tid och energi att lära upp 
nya kollegor. 

– Det sliter på den fasta personalen att hela tiden 
lära upp nya och i slutändan är risken att gästerna får 
sämre service, säger han. 

Liksom flera av sina kollegor är Jack förvånad att 
rederiet i våras sa upp personal istället för att kort-
tidspermittera.  

– Hade de korttidspermitterat så tror jag att slut-
resultatet hade blivit bättre. Mycket av den kompetens 
som fanns i båtarna försvann i och med uppsägning-
arna. Träningstimmarna som hade lagts ner är borta 
ur företaget nu. Med korttidspermittering hade de haft 
mer tid att arbeta fram bättre långsiktiga planer och 
dessutom sluppit en del förflyttningar, säger han. l

Övre: Giovanni Constanza. Mitten: Jorge Montes.
Undre: Skyltar, klistermärken och markeringar ombord 
påminner om att hålla avstånd på grund av covid-19.
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Stena Lines fackliga sektion anser inte att verkligheten 
stämmer med vad som sagts vid förhandlingar. 

– Nöjesresandet har inte upphört, säger Peter 
Skoglund, ansvarig ombudsman i Seko sjöfolk.

I april meddelade Stena Line vid arbets brist-
förhandling med Seko att man skulle fokusera på 
transporter och att det starkt påverkade personal-
behovet inom ombordservice, OSS. Några dagar 
senare kom beskedet att 501 personer på Seko sjöfolks 
avtalsområde skulle sägas upp. 

Sedan dess har nästan 70 återanställts och ytterliga-
re knappt 40 fått sin uppsägningstid förlängd året ut. 

I juni hölls förhandling om att omreglera personal 
inom intendenturen. Bolaget ville ta bort special-
befattningar som till exempel servitör och bartender 
och anställa alla (utom kockar och förstekockar) som 
cateringvärdar.  Omregleringen trädde i kraft den 1 
september. 

Peter Skoglund är ansvarig ombudsman i förhandling-
arna med Stena Line. Han hänvisar till protokollet 
från april.

– Där står klart och tydligt att bolaget efter corona-
krisen avser att ha starkt fokus på transporter och att 
nöjesresandet mer eller mindre fullständigt kommer 
att upphöra, säger han. 

Dagens personalstyrka utgår från det som sades vid 
denna förhandling. Men när passagerarna började 
återvända frångick rederiet vad som överenskommits, 
menar Peter Skoglund.

– Som ansvarig ombudsman anser jag att det som 
står i protokollet inte stämmer med verkligheten. 
Bolagets agerande speglar inte 
förhandlingsresultatet för fem öre, 
säger han. 

Det betyder att fartygen nu enligt 
facket har för lite personal ombord.  

– Jag uppfattar att bolaget kör 
på samma sätt som före pandemin. 
De kör skiten ur våra medlem-
mar. De säljer resor till höger och 
vänster och gör fortfarande reklam 
för nöjesresande, säger Peter Skoglund. 

Den lokala sektionen är också kritisk. 
– De har dragit ner på öppettider men har fortfa-

rande flera försäljningsställen öppna. När arbetsbrist-
förhandlingarna hölls sa de att det skulle erbjudas ett 
lägre serviceutbud med väldigt få försäljningsställen 
ombord, säger vice ordförande Daniel Holmgren.

– Då talades om enbart transportburna passagerare 
och inget skapat resande. Men nu gör bolaget reklam 
för att kryssa till Danmark, Tyskland och Polen. Det 
är vi naturligtvis positiva till, vill jag understryka. Vi 
vill självklart att så många som möjligt ska resa med 
Stena Line. Men då måste bolaget anställa mer perso-
nal, säger vice ordförande Ulf Norström. 

Sektionen bekräftar att arbetsbördan ökat.
– Personalen som är kvar ombord ska vara överallt. 

De ska vara där det brinner för stunden. Vi har också 
fått veta att hytterna numera ska 
städas på kortare tid, säger Daniel 
Holmgren. 

De ser risker med nuvarande 
bemanning och är oroliga att den 
ökade arbetsbördan ska knäcka 
personalen, särskilt med tanke på 
att åldersstrukturen höjts ombord.

Vid omregleringen till catering-
värdar gick personal som haft specialbefattningar ner 
i lön. Vissa har bytt lönegrupp och ingen får längre 
insättning (provision) för det de säljer. De ska inte 
längre utföra arbetsuppgifter som kräver till exempel 
en servitörs eller bartenders kunskap. Men sektionen 
vet exempel där detta inte följs.  

– Om företaget säger att de inte längre har behov 
av specialbefattningar så kan vi inte säga något om 
det. Men om det visar sig att anställda fortfarande gör 
samma arbetsuppgifter som tidigare, fast med lägre 
betalt, då är det lönedumpning. Då anser vi att de ska 
återanställas i sin tidigare befattning. Vi bevakar och 
kommer vid behov att förhandla om detta, säger Ulf 
Norström. 

Text Klara Johansson

"Inte vad vi kom överens om"
Facket:

» Vi vill självklart 
att många ska resa, 
men då måste bolaget 
anställa fler ULF NORSTRÖM

»
Rederiet  

om kritiken

Daniel Holmgren och Ulf Norström, vice sektions ordförande i Stena Line. 
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Dags att nominera ombud
Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2021 vill valberedningen ha in 
nomineringar till de 8 öppna mandaten (ej kopplade till klubbsektion). 

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 december  
och innehålla den nominerades namn och personnummer samt  
namn och  personnummer på den som nominerar.

Nomineringar skickas till: Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48, 
413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se

Har du frågor? Kontakta valberedningen.

Stena Line har getts möjlighet att 
kommen tera kritiken men väljer att avstå.

– Det är fel tajming för oss att 
kommentera. En del av detta är saker som 
vi just nu förhandlar om, säger presschef 
Carl Mårtensson. 

Ökad arbetsbörda, dubbla budskap och 
kritik om att verkligheten inte stämmer 
med vad som sagts vid förhandlingar. 
Bolagets tanke kring att ha färre befatt-
ningar och uppfattningen att cateringvär-
dar gör samma arbete till lägre lön. 

Stena Line har fått möjlighet att be-
möta den kritik som tas upp i reportaget 
men avböjer i dagsläget att kommentera. 

– Vi försöker vara så transparenta vi 
kan men just nu är det fel tajming för 
oss att kommentera, säger presschef Carl 
Mårtensson.

Han hänvisar till att man nyligen haft 
samverkansmöten där samtliga fackför-
bund var inbjudna. Enligt Carl Mårtens-
son redogjorde bolaget då för sin fortsatt 
utsatta position på grund av covid-19, 
som inneburit stora neddragningar i 
verksamheten, många förlorade arbets-
tillfällen och som kommer att innebära 

stora ekonomiska förluster för bolaget 
under året. 

– Tillsammans med våra medarbe-
tare, partners, kunder och självklart 
fackförbunden försöker vi gemensamt 
hitta lösningar framåt, trots en fortsatt 
stor osäkerhet i världen. Vi har löpande 
samverkan och förhandlingar med Seko 
sjöfolk och därför vill vi inte diskutera 
sakfrågor i Sjömannen för tillfället, säger 
Carl Mårtensson. 

Rent allmänt gäller det som tidigare kom-
municerats om att Stena Line ska fokusera 
på ett mer transportinriktat erbjudande. 

– Det är vår ambition och det stämmer 
fortfarande, säger han. 

Angående frågan om varsel vs korttids-
permitteringar hänvisar han till sitt svar 
på samma fråga i Sjömannen i våras.

– Vi agerade fort eftersom vi såg detta 
hända i hela Stena Lines nätverk sam-
tidigt. Det handlar om att säkra affä-
ren och hålla kostnaderna nere. Varsel 
handlar också, även om Seko kanske inte 
håller med mig här, om att säkra andra 
arbetstillfällen. Om vi inte säkrar de affä-
rer vi har, hamnar vi i ett ännu sämre läge 
och kan behöva säga upp fler, sa han då. 

Text Klara Johansson

Inga kommentarer från rederiet
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Belöning 2021
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, 
höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en för-
bättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss 
tillhanda senast 31 oktober 2020. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Motorman Ted Litens har tillverkat en portabel plattform som 
minskar påfrestningarna för både knän och rygg vid arbeten på 
huvudmaskin. För den sinnrika uppfinningen tilldelades han 
15 000 kronor av Sjömanshusstiftelsen på belöningsdagen 2019.

Med över 20 år i yrket har Ted Litens tillbringat åtskilliga timmar 
ståendes på knäna ovanpå de heta plåtarna på fartygens 
huvudmaskiner för att utföra underhållsarbete. Den arbetsställ-
ningen sliter inte bara på knäna som blir hårt belastade av både 
kroppstyngden och värmen, det blir också tungt för ryggen som 
måste hållas krökt större delen av tiden för att kunna komma åt. 

– Hela kroppstyngden hamnar på knäna och är man dessutom 
lite överviktig blir det väldigt påfrestande, säger Ted Litens 
som jobbar i rederiet Tarbit Shipping. Att gå igenom alla åtta 
cylindrar tar ungefär en halv dag och det behöver göras mellan 
tre och fyra gånger per år, beroende på hur många gångtimmar 
maskinerna har.

När Ted Litens för ett par år sedan åter satt ovanpå plåtarna i 
maskinrummet, den gången ombord på M/T Stella Vega, slogs 
han av tanken att det kanske fanns något sätt att underlätta 
arbetet på. 

– Jag hade gjort det här många gånger förut, men den här 
gången fick jag nog, säger han. Jag började fundera över olika 
lösningar och fick nästan direkt upp en bild i huvudet av hur det 
skulle kunna gå till. 

Av stålskenor, vinkeljärn och annat material som fanns ombord 
tillverkade han en ram, måttanpassad efter bredden på topplocken. 
Sedan placerade han ramen ovanpå plåtarna och täckte med en 
stabil träskiva. I ramen svetsade han fast rörhylsor som montera-
des över två topplocksbultar. Den främre delen hölls uppe med 
hjälp av stödben.

– Själva konstruktionen är nästan löjligt enkel, men den gör 
jobbet så mycket lättare. Man slipper värmestrålningen från plåt-

arna, kroppstyngden fördelas på hela underbenet och man kan 
sitta nästan helt upprätt med rak rygg när man arbetar, säger 
Ted Litens. 

Plattformen är portabel och när han är klar med en cylinder 
skruvar han loss hela ramen och flyttar den till nästa. När jobbet 
är slutfört tar han isär delarna och stuvar undan dem till nästa 
gång. 

– Den är väldigt enkel att montera och det tar inte mer än fem 
minuter att få upp den, säger han. 

Ted Litens är bosatt på Filippinerna med sin familj. De långa 
resorna hem gör att han ofta är ombord mellan fyra och sex 
månader innan avlösning och han brukar växla mellan rederiets 
fartyg. Efter Stella Vega kom han till Stella Virgo. Även där fanns 
problemet med arbete på heta plåtar vilket han löste genom att 
tillverka en ny plattform. 

– Ja, det var det första jag gjorde när jag kom dit.
Numera använder jag alltid plattformar vid den här sortens jobb.

ted_litens@yahoo.com

”Jag började fundera över olika 
lösningar och fick nästan direkt 

upp en bild i huvudet av hur 
det skulle kunna gå till”

Plattform i maskin skonar både knän och rygg 

Motorman Ted Litens har de senaste åren mottagit flera arbets-
belöningar från Sjömanshusstiftelsen.
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JÄMSTÄLLDHET

Med sjöfartens metoo-upprop #lättaankar lyftes 
problemen med kränkningar och trakasserier åter upp 
inom sjöfarten och de senaste åren har en rad åtgärder 
vidtagits. 

Men nu växer kritiken i arbetsgruppen Vågrätt som 
efterlyser en ökad tydlighet och ett större engagemang 
från arbetsgivarna.  

Tre år har passerat sedan metoo-rörelsen om kränk-
ningar och trakasserier mot kvinnor inom yrkeslivet 
tog fart. I bransch efter bransch vittnades det om allt 
från nedlåtande kommentarer och karriärhinder till 
regelrätta övergrepp och våldtäkter. 

Sjöfartens eget upprop – #lättaankar – mynnade 
ut i det branschgemensamma samarbetet Vågrätt där 
frågor om en mer jämställd sjöfart skulle drivas. Det 
talades om nolltolerans mot kränkningar och trakasse-
rier och målet var att skapa en sjöfart i världsklass. 

Vågrätt har fungerat som en motor i sjöfartens jäm-
ställdhetsarbete och en rad aktiviteter har genomförts. 
Seminariedagar med föreläsningar och gruppövningar 
har arrangerats vid flera tillfällen. En avsiktsförklaring 
med målet att Sjöfarts klustret ska vara en arbetsplats 
där alla känner sig trygga, jämlika och välkomna har 
undertecknats av chefer för en rad organisationer och 
informationsmaterial har tagits fram. 

Enligt Cajsa Jersler Fransson på Sjöfartsverket, som in-
går i Vågrätt och är administratör för #lättaankar, har 
uppmärksamheten kring problemen med kränkningar 
och trakasserier haft flera positiva effekter. 

– Det har hänt mycket inom kvinnorna och de har 
fått ett annat självförtroende i de här frågorna, säger 
hon. Man vågar anmäla och den som gör en anmälan 
blir också tagen på allvar. Idag finns en medvetenhet 
som inte fanns innan metoo. 

Själv är Cajsa Jersler Fransson 
med och leder forskningsdelen 
av jämställdhetsarbetet inom 
Sjöfartsverket där ett av målen är 
att få fler kvinnor att söka sig till 
myndigheten. Idag är endast cirka 
20 procent av verkets anställda 
kvinnor. 

– Vår GD [generaldirektör, reds anm] har verkligen 
tagit det här på allvar och vi har startat en grupp för 
likabehandling som jobbar tätt tillsammans med Våg-
rätt och vår HR-avdelning. Vi använder årshjulet för 
arbetsmiljöaktiviteter som Svensk sjöfarts likabehand-
lingsgrupp tagit fram och vi deltar i forskningsprojekt 
kopplade till jämställdhet, säger hon.

En annan deltagare i Vågrätts arbetsgrupp är Cecilia 
Österman, forskare vid Linnéuniversitet. Även hon ser 

att jämställdhetsarbetet inom branschen går framåt. 
– Frågorna är uppe på dagordningen på ett annat 

sätt än tidigare och numera pratar även höga företrä-
dare för rederier och fackförbund om kränkningar 
och trakasserier. Och tittar jag tillbaka på mina 30 år i 
branschen har det hänt en hel del. När det 2008, 2009 
var befälselever som berättade att de blivit sexuellt tra-
kasserade under sina praktiker ombord var det absolut 
viktigaste att Göteborgs-Posten inte fick reda på det. 
När samma sak hände 2015 skapade man en bransch-
gemensam policy mot kränkningar och trakasserier 
och nu har Vågrätt bildats, säger hon.

Samtidigt är både Österman och Jersler Fransson 
kritiska till hur jämställdhetsarbetet och det före-
byggande arbetsmiljöarbetet mot kränkningar och 
trakasserier bedrivs. När frågan om det blivit några 
förändringar ombord sedan metoo-hösten ställdes i 
facebookgruppen lättaankar förra hösten, vittnade 
många om fortsatta problem. 

På de fartyg där det var bra redan innan metoo upp-
levde man att det blivit ännu bättre, men på problem-
fartygen hade det snarast blivit sämre. Flera uppgav 
att läget var oförändrat. 

Cajsa Jersler Fransson tror att facebooksvaren speg-
lar verkligheten ganska väl. 

– I den dagliga tillvaron ombord verkar det inte ha 
hänt något. Det är samma jargong och samma kultur 
som tidigare, säger hon. 

Ett problem med sjöfartens jämställdhetsarbete, som 
både Österman och Jersler Fransson pekar på, är den 
otydlighet som råder kring Vågrätt. Man anser att 
styrningen inte är tillräckligt tydlig.

– Vi behöver sätta upp tydliga och konkreta mål och 
sedan koppla aktiviteter till de 
målen, säger Cecilia Österman. 
Det måste finnas en röd tråd, en 
propeller axel som för ut energin 
från motorn till propellern. Just 
nu har vi en motor som går som 
sjutton men propellern står still. 

Cajsa Jersler Fransson är inne 
på samma linje.  

– Vågrätt har inga fasta ramar vilket är ett dilemma. 
Vad som ska göras bestäms av varje enskild medlems-
organisation vilket gör att det blir ganska spretigt och 
vissa gör mer än andra. Det är väldigt lätt att säga 
att man är en del av Vågrätt men sedan inte göra så 
mycket mer, säger hon. 

Otydligheten, menar de, leder till att jämställd-
hetsarbetet inom sjöfarten drivs av enskilda eldsjälar 
snarare än företag och organisationer. Därmed blir 
arbetet känsligt för störningar och det kan räcka med 

Tre år efter #metoo

Jargongen är kvar

» I den dagliga tillvaron 
ombord verkar det inte 
ha hänt något

CAJSA JERSLER FRANSSON, SJÖFARTSVERKET

VÅGRÄTT
Bildades 2018 som 
en följd av sjöfartens 
metoo-upprop #lätta-
ankar. Deltagare är 
Svensk Sjöfart, Seko 
sjöfolk, Sjöbefälsför-
eningen, Sjöfartens 
Arbetsgivareförbund 
(Sarf), Skärgårds-
redarna, Linnéuni-
versitetet, Chalmers 
tekniska högskola, 
Wista, lättaankar, 
Sjösektionen på Chal-
mers, Linnéstuden-
terna, Sjöfartsverket 
och Almega. 
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att en person slutar för att ett hela jämställdhetsarbe-
tet på en arbetsplats ska dö ut. 

– Att branschen vill hjälpas åt och driva de här 
frågorna tillsammans är en fin tanke, men man måste 
komma överens om vad som ska göras, säger Cecilia 
Österman. Dessutom får man inte glömma bort att 
det är arbetsgivarna som bär huvud ansvaret i det här 
arbetet. Vågrätt kan fungera som en gemensam platt-
form för kunskapsutbyte, men ansvaret för arbetsmiljön 
och jämställdheten ombord ligger hos 
varje enskild redare. 

En av medlemmarna i Vågrätts 
styrgrupp är Svensk sjöfarts vd, 
Rikard Engström. Han säger att han 
tar till sig den kritik som framförs. 
Styrgruppen tycker han fungerar 
bra, men menar att det alltid kan bli 
bättre och att det finns en risk för otydlighet. 

– Att inte ha en enskild organisation som bär huvud-
ansvaret för arbetet inom Vågrätt innebär förstås en 
utmaning, säger han. Det kan vara så att vi i styrgrup-
pen behöver bli mer tydliga i vårt agerande, men det 
kanske är en fråga vi skulle behöva hjälp med. Det 
enskilt viktigaste i denna fråga är kommunikation och 
dialog med fokus på ett top-downperspektiv; att frå-
gorna är förankrade i företagens toppar för att sedan 
sippra nedåt genom organisationerna. 

I den avsiktsförklaring som branschföreträdare 
undertecknade 2019 finns sex åtgärder som den som 
undertecknar ska genomföra utifrån tillämpligheten 
i den egna verksamheten. Det handlar bland annat 
om att genomföra kurser och utbildningar samt att 
arbeta långsiktigt med riktade åtgärder mot arbets-
platser och arbetets organisation. Huruvida de som 
skrivit under avsiktsförklaringen också genomför de 
här åtgärderna är dock inget som Vågrättsamarbetet 

kontrollerar. 
– Arbetet bygger mycket på 

förtroende parterna emellan och 
ytterst mot individen. Engagemanget 
hos enskilda rederier varierar säkert 
men tittar vi på våra medlemmar 
ser vi flera som arbetar mycket med 
de här frågorna. I mindre rederier 
kan behovet och utmaningen se an-

norlunda ut jämfört med större rederier, säger Rikard 
Engström och fortsätter: 

– Att uppmärksamheten kring frågorna ökat är 
kanske det allra viktigaste. Det måste finnas på allas 
näthinnor om vi på sikt ska kunna bli mer jämställda 
och hållbara, vilket naturligtvis inkluderar att ingen 
ska bli trakasserad eller kränkt på sin arbetsplats. 

I oktober ska Vågrätts arbetsgrupp och styrgrupp ha 
ett möte för att diskutera det fortsatta arbetet.  

 Text Linda Sundgren

» Man måste komma 
överens om vad som 
ska göras

CECILIA ÖSTERMAN, FORSKARE

Cajsa Jersler Fransson 
jobbar på Sjöfarts verket 
och sitter med i Vågrätts 
arbetsgrupp. 
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ORGANISATION

Hur kan vi stärka vår position, öka det 
fackliga engagemanget och samtidigt 
spara både kraft och pengar så att vi 
får ut ännu mer facklig verksamhet för 
insatsen? Denna hyfsat komplexa fråga 
diskuterades på årets sjöfolkskonferens. 

Sektionsordförande, vice sektionsord-
förande och kontaktombud från Seko 
sjöfolks medlemsrederier har samlats på 
konferensgården Bommersvik utanför 
Södertälje. Under tre dagar ska de utby-
ta erfarenheter och prata om upp draget 
som förtroendevald. 

Årets sjöfolkskonferens ägnas åt att 
stötta och stärka organisationens förtro-
endevalda och diskutera hur det fackliga 
arbetet kan göras effektivt. 

Temat är ett önskemål från deltagarna 
själva. 2020 har varit ett tufft år för de 
flesta. Vårens uppsägningsförhandlingar 
har slitit hårt på många sektioner. För-
handlingar och tunga besked har kommit 
slag i slag.

– När det brann som värst var det 
enormt påfrestande för många. Vi kan 
låtsas vara stålmannen, men när en massa 
kollegor och kompisar blir drabbade så 
tar man det personligt och det tar styggt 
på en, säger Seko sjöfolks ordförande 
Kenny Reinhold. 

Han berömmer de lokala representan-
terna:

– Ni är ryggraden i Seko sjöfolk. Utan 
er hade vår organisation inte varit så bra 
som den är, säger han. 

I grupper och enskilt får deltagarna 
fundera över vad uppdraget som förtro-
endevald innebär. Ord som förväntningar, 

ansvar och plikt 
dyker upp. Vikten 
av att lyssna. Krav 
från arbetsgivare, 
organisation och 
medlemmar. 
Balansgång. Flera 
påpekar att det 
absolut svåraste 
är att räcka till. 

Drivkraften 
är för många 
möjligheten att 
få hjälpa till 
och göra rätt. 
Ta ansvar för 
medlemmar och 
kollegor och 
få beröm och 

uppskattning för arbetet man gör.
– Som förtroendevalda är vi bärare 

av den svenska modellen. Det kan ju bli 
ganska tungt att tänka på att man går 
omkring med det på axlarna, säger en 
sektionsordförande och får både skratt 
och instämmande mummel till svar. 

Uppdraget som förtroendevald kan ibland 
kännas övermäktigt och ensamt. Men så 
behöver det inte alls vara, enligt Seko sjö-
folk. Organisationen stöttar sina lokala 
förtroendevalda och 
vill ge dem kompeten-
sen som behövs och 
förmågan att priori-
tera.

– Man vill ofta göra 
allt, helst på en gång. 
Men ni kan och måste 
inte göra allt. Vi vill 
att ni ska må bra och 
vi vill stärka er, säger Kenny. 

En eftermiddag ägnas åt att diskutera 
pågående fall i Seko sjöfolk. Syftet är 
att visa på samspelet mellan facket och 
myndigheter som Transportstyrelsen, 
Skatteverket och Arbetsdomstolen. Även 
här ligger fokus på att utbyta erfarenhe-

ter, stötta och hjälpa de förtroendevalda 
att prioritera.

Flera sektioner upplever att för få med-
lemmar deltar i årsmöten. Det talas om 
att informera tydligare och i fler kanaler 
och att berätta varför årsmötet är viktigt. 

Ett annat problem för många rederier 
är att få vill ställa upp i valen till förtro-
endeposter. När få nomineras så prövas 
heller inte förtroendet regelbundet, menar 
en sektionsordförande. Uppdraget blir så 

mycket roligare när 
du vet att du fått det 
för att du har stöd 
och gör ett bra jobb 
– inte för att ingen 
annan ville. Att flera 
nomineras till varje 
post gynnar därför 
både den enskilde och 
organisationen. 

Det låga intresset kan bero på okun-
skap om vad fackliga uppdrag innebär. 
Lösningen? Att vara tydlig med att alla 
inte måste kunna allt. 

– Ibland har vi nog uppfattningen att 
alla fackliga ombud måste stöpas i sam-
ma form, säger en sektionsordförande. 
Men vi är många och kan dela på upp-

Konferens för kraftsamling

» Man vill göra allt, 
helst på en gång. Men 
ni kan och måste inte 
göra allt KENNY REINHOLD

Vilka är Seko sjöfolks 
styrkor, svagheter, hot 
och möjligheter? Frågan 
diskuterades gruppvis och 
förslagen tejpades upp så 
alla fick ta del av dem.

Stärka, stötta och 
spara var ledorden 
när Seko sjöfolks 
lokala förtroendevalda 
samlades i september.
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ENGAGERA DIG!
Har du idéer om hur ditt 
och dina kollegors arbete 
kan utvecklas? Vill du 
påverka eller förändra 
saker på din arbetsplats? 
Tycker du det är viktigt 
att du och dina kollegor 
ska kunna göra att bra 
jobb? Är du en lagspelare 
som gillar att göra saker 
bättre, tillsammans med 
andra? Engagera dig 
fackligt så driver vi på 
förändringen tillsam-
mans. Du behövs! Hör av 
dig till din sektion eller 
ditt kontaktombud.

Varför är du förtroendevald  
och vad driver dig i uppdraget? 

Jimmy Lundberg, kontaktombud i Viking 
Supply, förtroendevald sedan cirka 1 år

– Jag var på ett möte där en ombudsman 
frågade om jag ville bli kontaktombud och då 
blev jag det. Jag vill jobba för säkrare och rätt-
visare arbetsplatser och säkrare arbetsmiljö. 
Sedan vi fick kontaktombud har samarbetet 
mellan olika avdelningar ombord blivit bättre 
och vi har fått en trivsammare arbetsplats. 
Ibland är det mycket jobb att vara kontakt-
ombud och då tar det lite av fritiden, även om 
jag försöker göra det mesta på arbetstid. Om 
man undrar något finns det utbildningar att gå 
och folk att fråga. Behöver man hjälp är det 
bara att ringa till en ombudsman, jag upplever 
att de nästan alltid är tillgängliga. 

Hans Johansson, kontaktombud i Styrsö-
bolaget, förtroendevald sedan cirka 4 år

– Jag tycker att rätt ska vara rätt. Det är 
viktigt att bevaka våra rättigheter och bra att 
ha koll så att arbetsgivarna inte blåser oss. 
Det är också bra att genom Seko sjöfolk träffa 
kollegor från andra rederier som har liknande 
arbetssituation. Jag jobbar i ett bra rederi och 
det förstår jag extra tydligt när jag hör andra 
berätta. Jag jobbade på samma båt som min 
företrädare Ralf och tog över både hans tjänst 
och hans uppdrag som förtroendevald när 
han slutade. Uppdraget innebär inte så mycket 
arbete för mig just nu, men det kan naturligt-
vis ändra sig. Nu gör jag i stort sett allt på 
arbetstid. 

Håkan Ziethén, vice sektionsordförande i  
TT-Line, förtroendevald sedan cirka 8 år

– Jag är förtroendevald för att det behövs. Jag 
tycker att man ska hjälpa till. Alla röster måste 
få bli hörda, och de som inte har någon egen 
röst får man hjälpa. Vi har haft svårt att rekry-
tera kollegor på jobbet till fackliga uppdrag. 
Jag får ofta frågan ”vad gör ni?” och ”tar det 
mycket tid?”. Svaret är faktiskt att det tar 
mindre tid än jag trodde. Sedan kan det förstås 
hända saker som man måste ta tag i vid fel 
tidpunkt. Det bästa med uppdraget är känslan 
när man gjort något bra, när man känner att 
”detta fick vi ordning på, det här problemet 
löste vi”. Då blir man enormt glad.

Sonny Ryberg, kontaktombud i Terntank, 
förtroendevald sedan 1999

– Jag brinner för att hjälpa andra. Jag vill att 
folk ska få reda på att det finns ett alternativ 
till att inte vara medlem i facket – och att det 
alternativet är mycket bättre. Folk måste få 
veta att vi hela tiden kämpar för rättigheter, 
 lagar och avtal. Och inte minst mot fiffel-
redare, som ju faktiskt finns i Sverige också. 
Facket gör stor nytta och det måste vi berätta 
om. Då är det bra att vara ett ansikte utåt. 

»Hon blev ordförande 
efter en medlemskurs

Konferens för kraftsamling

gifterna. Gillar du försäk-
ringar men inte att gå runt 
och prata med folk? Fine! 
Du behövs ändå. Du kan 
ta försäkringsbiten så kan 
någon annan ta pratandet. 
Det är okej.

Texter och foto  
Klara Johansson
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ORGANISATION

Det var på hösten för två år sedan som 
Katrina Jakobsson anmälde sig till en 
medlemsutbildning i Visby. Hon hade 
gått arbetsmiljökurser som skyddsombud 
i Destination Gotland och tänkte att det 
vore intressant att lära sig lite om arbets-
rätt också. 

Hon hade arbetat i rederiet i sex år och 
bara haft säsongsanställningar. 

– Ett par månader tidigare hade det 
gått upp för mig att det skrivits lokala 
avtal där man i mina ögon sålt ut med-
lemmarna genom att ge rederiet möjlig-
het att säsongsanställa nästan året om. 
Eftersom man inte får tillgodoräkna sig 
anställningstiden som säsongsanställd 
så hade jag hundratals dagar som inte 
räknades, säger hon. 

Det gjorde Katrina irriterad. Hon kon-
taktade ombudsman Peter Skoglund och 
frågade ”får det verkligen vara såhär?”. 
Han tipsade om medlemsutbildningen.  

– Efter den blev mitt intresse ännu stör-
re. Det var otroligt intressant att grotta 
ner sig i avtalen och jag insåg hur många 
punkter som inte efterlevdes, säger hon. 

Samma höst skulle ordföranden för 
Destination Gotlands Seko-sektion gå i 
pension. Katrina fick frågan om hon ville 
nomineras till efterträ-
dare.

– Sedan gick allt i 
raketfart och på årsmötet 
valdes jag till ny ordfö-
rande, säger hon. 

Hon fick stort stöd av 
sina medlemmar från 
start. ”Du är rätt per-
son”, sa de. ”Du säger vad du tycker och 
tänker och det behövs hos oss”. 

Katrina menar att rederiet under lång 
tid hade kunnat göra som de ville utan 
att någon ifrågasatte. 

– Mina första två år som ordförande 
har till stor del handlat om att få tillbaka 
basgrejerna. Periodscheman som fung-
erar, vilotid, deltidsanställningar… Det 

kan kännas som smågrejer i ett rederi 
där det fungerar, men hos oss gjorde det 
inte det. Vilotiden är fortfarande en het 
potatis, säger hon.  

Kort efter att hon blivit vald levererades 
det första av rederiets nybyggen från Kina. 

– Mitt i allt fick vi hem nya fartyg. Vi 
kom in för sent i det arbe-
tet, hade inte gått igenom 
ritningar och så vidare. 
Man hade också satt en 
orimlig säkerhetsbemanning 
vilket lett till processer mel-
lan oss och rederiet, säger 
Katrina. 

Hon beskriver den första ordförande-
tiden som en bergochdalbana. Stödet och 
uppmuntran från kollegor och andra för-
troendevalda ombord har betytt mycket. 

– Folk är glada att det händer grejer,  
säger hon. Men det finns fortfarande mas-
sor att göra och vi är långt ifrån i hamn. 

Katrina vill uppmuntra andra att ta 
förtroendeuppdrag. För den som tvekar 
tipsar hon om att det finns många bra 
utbildningar att gå. Det är också bra att 
hitta en mentor.

– I mitt fall har jag haft stor hjälp 
av Peter och de andra 
ombudsmännen. Är 
det något jag inte vet 
så vänder jag mig till 
dem och får den hjälp 
jag behöver. Det är en 
trygghet, säger hon och 
fortsätter:

– Folk har ofta upp-
fattningen att förtroendevalda ska göra 
och kunna allt själva. Så är det inte. Det 
finns alltid stöd att få, men du måste be 
om det.

Fackligt förtroendevalda har en viktig 
roll, menar Katrina Jakobsson. 

– Vi måste hjälpas åt att se till att 
arbetsgivarna inte tar mer mark. Bevaka 

våra rättigheter och skyldigheter. Arbets-
givare är kreativa när det gäller att tolka 
lagar och då måste vi finnas där och 
pusha tillbaka, säger hon. 

Vanliga medlemmar utan förtroende-
uppdrag är lika viktiga, påpekar Katrina. 
Finns det inga medlemmar så finns det 
snart inga kollektivavtal, för då finns det 
ingen som bär dem. 

Hon menar att det behövs fler 
förtroende valda ute på arbetsplatserna. 
Inte minst kvinnor.

– Ska vi få det mer jämlikt på högre 
positioner så måste vi ha in fler kvinnor 
lokalt, som tar plats och lyfter frågor som 
männen inte gör. Till exempel att hitta 
lösningar för att kombinera familjeliv och 

arbete till sjöss.
Hon betonar att det inte 

handlar om att män gör 
ett dåligt jobb, utan om att 
alla tjänar på att bredda 
perspektivet.

I dagsläget är Katrina 
Jakobsson ensam kvinna i 

Seko sjöfolks styrelse. Det är inget hon 
tänker på. 

– Vi har en bra styrelse med högt i tak 
och bra dialog. Det jag säger tas på allvar 
och jag uppfattar inte att mitt kön är en 
fråga överhuvudtaget, säger hon. 

Hennes tips till alla som vill engagera sig 
fackligt är att våga ta plats. Hon uppma-
nar fler att våga ta förtroendeuppdrag.

– Man ska inte vara rädd att prova! 
Vem som helst kan bli förtroendevald, 
och märker man att det inte passar så 
finns inget som säger att man måste sitta 
kvar tills man går i pension eller inte blir 
omvald. Det är alldeles för få som provar, 
säger hon.

Att vara sektionsordförande är otroligt 
givande, menar Katrina. Största driv-
kraften är den uppmuntran hon får från 
kollegor ombord och på landsidan. 

– När någon säger att jag gör ett bra 
jobb så kan jag leva på det i veckor.

Tunga dagar, när hon haft personären-
den som tagit kraft och energi, är det 
bra att kunna plocka fram berömmet ur 
minnet. 

– Jag tänker också på att vi hela tiden 
kommer framåt. För varje dag kommer vi 
lite närmare att vara i fas med lagar och 
avtal. Vi är på rätt väg och det blir bara 
bättre. Det är en drivkraft i sig. l

Katrina Jakobsson gick en medlemsutbildning  
i Seko sjöfolk och blev sektionsordförande  
på kuppen. Det ångrar hon inte.

"Var inte rädd att prova"

TEXT OCH FOTO Klara Johansson

» Det finns alltid 
stöd att få, men du 
måste be om det

KATRINA JAKOBSSON

» Vi är på rätt 
väg och det blir 
bara bättre
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Katrina Jakobsson hade 
arbetat sex år i Destination 
Gotland när hon valdes till 

sektionsordförande. 
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ARBETSMILJÖ

Flera inom skärgårdstrafiken menar att 
bemanningen är för låg för att kunna 
hantera en nödsituation. Samtidigt 
ger det nya regelverket för nationell 
fartygstrafik redarna ökat ansvar för 
bemanningen – och Kustbevakningen 
har inte längre möjlighet att kontrollera 
fartygens säkerhetsorganisation. 

Bemanningen inom skärgårdsflottan är en 
fråga som diskuterats till och från under 
åren och regeländringar har lett till allt 
mer slimmade besättningar. Nu har frå-
gan åter aktualiserats och kritiker menar 
att bemanningen på flera fartyg är för låg 
för att kunna hantera en nödsituation. 

En av dem är 
Rikard Mattsson, 
matros i Blidösunds-
bolaget och vice sek-
tionsordförande i den 
lokala fackklubben. 

– På många 
båtar är man bara 
två, befälhavare 
och en däcksman. 
Om det uppstår 
en nödsituation som brand eller 
grundstötning fungerar det kanske om 
man går i hamntrafik och har nära till 
räddningstjänsten iland. Men är man 
längre ut i skärgården är man oftast helt 
ensam, säger han.

  Om något händer ombord behöver 
i första hand skadan åtgärdas, som att 
felsöka i maskin vid en black out eller 
undersöka om fartyget 
tar in vatten efter en 
grundstötning. Att då 
samtidigt lugna oroliga 
passagerare, hjälpa 
skadade, plocka fram 
flytvästar eller förbe-
reda en evakuering är 
nästintill omöjligt, säger 
Rikard Mattsson. 

– Däcksmannen kan inte vara på mer 
än en plats åt gången och befälhavaren 
kan inte lämna bryggan. Händer något 
ombord på ett fartyg kan det gå väldigt 
snabbt.  

Lotta Taxén är sektionschef i Stockholms 
trafikområde och ansvarig för den enhet 
som godkänner fartygens säkerhetsorga-
nisation. Hon håller inte med om att två 
mans besättning generellt är för lite ur 
säkerhetssynpunkt.

– Det kan vara helt rimligt att vara 
två ombord i ytterskärgården, säger 
hon. Det beror på hur fartyget ser ut, 
om livflottarna sköts manuellt eller 
automatiskt och hur många passagerare 
man har ombord. Om flottarna kan 
sjösättas automatiskt kan däcksman ta 
hand om passagerarna. Förutsättningarna 
ser väldigt olika ut på olika fartyg. 

Men inget av de evakueringssystem 
som används i skärgårdstrafiken är helt 
automatiska. Även i de system där livflot-
ten kan lösas ut med fjärrstyrning måste 
flotten dras eller vinschas på plats vilket 
kräver att en däcksman finns där. 

– Så är det förstås och därför går det 
inte att säga att man alltid klarar sig 
med två i besättningen, det beror helt 
på verksamheten. Har man båten full 
av pensionärer eller skolbarn har jag 
exempelvis svårt att se hur man ska 
kunna hantera en evakuering med bara 
en på däck, säger Lotta Taxén. 

Men även vissa fartyg där 
evakueringen hanteras manuellt har 
endast två mans besättning, exempelvis 
M/S Mysing från 1978.  

– Här måste man ta ur vissa av 
livflottarna ur vaggorna och slänga i dem 

för hand, säger Pelle 
Andersson på Seko 
sjöfolk som jobbat 
flera år på Mysing. 
Livflottarna väger runt 
180 kilo styck och det 
är inte lätt att få i dem 
själv. 

Att det skulle finnas ett missnöje med 
bemanningen inom skärgårdstrafiken är 
dock ingenting som Lotta Taxén säger att 
hon hört talas om.

– Sedan jag började jobba i Stockholm 
för fem, sex år sedan har vi inte fått in ett 

enda klagomål om underbemanning från 
någon besättning. Men är man missnöjd 
med bemanningen får man jättegärna höra 
av sig till oss. Vi talar aldrig om varifrån 
ett tips eller klagomål kommer, så det 
behöver man inte oroa sig för, säger hon. 

Bemanningen på fartyg i nationell fart 
delas in i två delar. Den ena delen är 
säkerhetsbemanningen, vilket är det antal 
personer som krävs för att fartyget ska 
kunna köras från en punkt till en annan. 
Ofta består säkerhetsbemanningen av två 
personer, en befälhavare och en däcks-
man. Beslut om storleken på säkerhetsbe-
manningen fattas av Transportstyrelsen. 

Den andra delen av bemanningen är 
säkerhetsorganisationen. Det är den 
mängd ombordpersonal som krävs för 
att kunna hantera en nödsituation, som 
exempelvis en brand eller evakuering. 

Enligt tidigare regelverk skulle 
bemanningen öka stegvis i förhållande 
till antalet passagerare och ju fler 
resenärer som fanns ombord desto större 
bemanning. På den tiden beslutades 
även säkerhetsorganisationen av 
Transportstyrelsen. 

Men med de nya regler som började gälla 
2017, och som kommer att vara fullt 
införda 2023, har systemet förändrats. 
Den stegvisa bemanningsökningen är 
slopad och det är rederiet som beslutar 
om storleken på säkerhetsorganisationen. 
Säkerhetsorganisationen ska därefter god-
kännas av respektive inspektionsområde. 

– Vi kontrollerar att den bemanning 
som rederiet uppger verkar rimlig och vi 
ställer mycket frågor om hur man tänker 
lösa olika situationer när vi är ombord. 
Är vi tveksamma får de visa hur de gör i 
praktiken och misstänker vi att det inte 
skulle fungera i en nödsituation kan vi 
kräva en fullskaleövning, säger Lotta 
Taxén.

Hon konstaterar att förutsättningarna 
för exempelvis evakuering ser mycket olika 
ut på fartygen. En del nyare fartyg har 
långtgående automatik medan äldre båtar 
ofta är betydligt krångligare att utrymma.   

"Farligt låg bemanning"
Fackliga företrädare i skärgården:

» Däcksmannen kan 
inte vara på mer än  
en plats åt gången

RIKARD MATTSSON, MATROS
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– Man kan behöva klättra upp för 
stegar, gå på tak och dra livflottar längs 
hela fartygssidan. Vi lägger ganska 
ofta brister kopplat till evakueringen 
med krav på att antingen installera 
automatiserade system eller ta ombord 
en person till. De flesta redare väljer att 
satsa på tekniska lösningar eftersom det i 
förlängningen är billigare än att anställa 
fler, säger Lotta Taxén. 

Det nya regelverket för bemanning 
innebär också minskad 
myndighetskontroll. 
Inspektionsområdet 
skriver inte in fartygens 
säkerhetsorganisa-
tion i sina system och 
beslutet behöver inte 
heller anslås på bryggan. 
Därmed har Kustbevak-
ningen ingen möjlighet att kontrollera 
säkerhetsorganisationen vid sina beman-
ningskontroller, utan enbart säkerhetsbe-
manningen. 

– Med det här systemet gör vi det mer 
svårkontrollerat för Kustbevakningen. 

Säkerhetsorganisationen kommer bara 
att ses över en gång var femte år, i 
samband med att fartygets certifikat 
ska förnyas. Det här systemet bygger på 
egenkontroller och att redarna tar ett 
stort ansvar och är ärliga i sitt agerande. 
Men det är inte helt okomplicerat, 
särskilt inte i dag när många redare är 
ekonomiskt pressade, säger Lotta Taxén.

 
En annan bemanningsfråga som aktua-
liserats under senare tid är att systerfar-

tyg eller fartyg som är 
snarlika varandra har 
olika bemanningsbeslut. 
Rikard Mattsson säger 
att det här är något som 
blivit tydligt sedan flera 
rederier gått samman ef-
ter senaste upphandling-
en och att det därmed 

blivit enklare att jämföra bemanningen 
fartygen.  

– På ett fartyg kan det räcka med att 
man är två man ombord medan det ska 
vara tre på systerfartyget. Man ser också 
ett tydligt mönster att fartyg som varit i 

små rederier har lägre bemanningskrav 
än fartyg som varit i större bolag. Det 
känns inte seriöst och man undrar på 
vilka grunder Transportstyrelsen fattat 
sina beslut, säger Rikard Mattsson. 

På Transportstyrelsen är man medveten 
om att bemanningen kan skilja sig åt, även 
när det handlar om systerfartyg. Enligt 
Styrbjörn Bergström, sakkunnig i behö-
righeter och bemanning på Transportsty-
relsen, beror skillnaderna på bemannings-
besluten fattats vid olika tidpunkter och 
därmed också olika regelverk.

– I äldre beslut tog man hänsyn till 
hela säkerhetsorganisationen medan 
dagens beslut endast handlar om 
säkerhetsbesättningen, säger han. Äldre 
fartyg, där man inte brytt sig om att 
ändra i certifikaten, har därför ofta en 
högre bemanning än fartyg med nyare 
certifikat. 

Text Linda Sundgren

» Systemet bygger 
på att redarna tar 
ett stort ansvar

LOTTA TAXÉN, TRANSPORTSTYRELSEN

I en nödsituation på ett skärgårdsfartyg kan det vara nästintill omöjligt för en ensam däcksman att både hjälpa passagerare och ta hand om 
eventuella skador på fartyget. Bilden är en arkivbild och personen på bilden har inte med texten att göra. 
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»KBV kontrollerar 
bemanningen
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ARBETSMILJÖ

På Kustbevakningsfartyg 311 genom -
förs cirka 100 bemannings kontroller 
i skärgårdstrafiken varje år. Brister 
inom basic safety är relativt vanliga 
och ibland uppdagas otillräckliga 
behörigheter och utgångna certifikat. Det 
berättar Ulrik Nielsen som tjänstgör vid 
Kustbevakningsstationen på Djurö.

Befälhavare  Ulrik Nielsen och hans 
besättning har nyss kommit tillbaka efter 
en fyra dygn lång patrull i Stockholms 
skärgård. Nu ska fartyget städas ur och 
bunkras innan den avlösande besättning-
en anländer under eftermiddagen. 

Kustbevakningens uppdrag är att kom-
binera sjöövervakning och miljöräddning 
till sjöss, men därutöver utför man en 
rad uppgifter åt andra myndigheter. En 
av dem är att genomföra bemannings-
kontroller på fartyg upp till 1500 brutto  
i nationell fart åt Transportstyrelsen. 

– Vi är mångsysslare inom den marina 
miljön, säger Ulrik Nielsen. Med det här 
fartyget genomför vi ungefär 100 beman-
ningskontroller om året även om det bara 
är en liten del av allt vi gör. 

Målbilden är att varje fartyg och båt 
ska besökas en gång per år, men det är 
inte möjligt att genomföra, säger Ulrik 
Nielsen. I alla fall inte 
i Stockholmsområdet 
där han uppskattar att 
det finns flera tusen 
båtar och fartyg som 
faller inom tillsyns-
kravet – allt från små 
taxibåtar till stora pas-
sagerarfärjor. 

– Vi försöker arbeta med riskbedöm-
ningar och båtar som fått anmärkningar 
tidigare är prioriterade. Om vi noterat en 
brist gör vi en ny kontroll inom ett år. 

Ulrik Nielsen har jobbat i Kustbevak-
ningen sedan 1992 och han konstaterar 
att problemen inom skärgårdstrafiken 
varierat genom åren. Numera är brister 
kopplade till basic safety ett återkomman-
de bekymmer där det blivit relativt vanligt 
att fartyg inte lever upp till Transportsty-
relsens krav på utbildning och intyg.  

– Bara de senaste veckorna har vi haft 
två till tre fall där vi 
hittat brister i basic 
safety. Ofta har man 
genomfört utbildningen 
men inte brytt sig om 
att plocka ut certifi-
katet. Då är fartyget 
betryggande beman-
nat, men inte behörigt 

bemannat och det ser Transportstyrelsen 
ganska allvarligt på. Det händer också att 
vi kommer ombord på båtar där alla inte 
har basic safety, säger Ulrik Nielsen. 

Vanligt med brister i basic  safety 
Sara är en av två befälhavare på KBV 311. KBV 311 har sin hemmahamn på Djurö i Stockholms mellersta skärgård. 

» Ibland har man en 
lättmatros istället 
för en matros

ULRIK NIELSEN, KUSTBEVAKARE
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Problemen med säkerhetsutbildningen 
tror han till hänger samman med okun-
skap hos redarna. 

– Framför allt är det här ett problem 
på mindre lastbåtar och små passagerar-
båtar, säger han. Men under den patrull 
vi var ute på nu kontrollerade vi ett 
större passagerafartyg och även där blev 
det en diskussion om basic safety. 

I bemanningskontrollerna ingår även 
att säkerställa att besluten om säkerhets-
besättning och säkerhets organisation 
följs. Ulrik Nielsen säger att det nästan 
alltid är rätt antal personer i besättningen, 
men att behörigheterna inte alltid stäm-
mer överens med bemanningsbesluten.  

– Ibland har man en lättmatros istället 
för en matros och då är fartyget inte kor-
rekt bemannat. Men jag vågar nog påstå 
att det är mycket ovanligt att man inte är 
tillräckligt många i besättningen. Antalet 
stämmer nästan alltid. 

Vanligt med brister i basic  safety 

KUSTBEVAKNINGEN
Kustbevakningen har 21 stationer längs 
Sveriges kust, i Mälaren och i Vänern. 
I Stockholm finns det tre stationer, 
Vaxholm, Södertälje och Djurö. Kust-
bevakningen ansvarar för att kombinera 
sjöövervakning och miljöräddning till 
sjöss samtidigt som man stödjer andra 
myndigheter med sådant som sjörädd-
ning, sjösäkerhet och brottsbekämpning. 
Kustbevakningens fartygsflotta omfattar 
femton övervakningsfartyg, tio kombina-
tionsfartyg, fem miljöskyddsfartyg och en 
pråm. Därutöver har man en stor mängd 
mindre båtar, vattenskotrar, svävare etc.

åtgärda bristen relativt omgående. 
2. Brottseftergift med löfte om åtgärd 

samt återkontroll inom en viss tid. 
3. Brottsanmälan. Sedan 1 april förra 

året kan Kustbevakningen själva utreda 
flera typer av brott med egna förundersök-
ningsledare. Men innan en brottsanmälan 
görs rådfrågas oftast Transportstyrelsen. 

– Transportstyrelsen är experten på 
det här området, vi utför 
bara tillsynen åt dem. Vi 
gör sällan en anmälan om 
vi inte vet att de backar 
upp oss och det är bara 
Transportstyrelsen som har 
rätt att fatta beslut om att 
stoppa ett fartyg. 

Men beskeden från ansvarig myndig-
het är inte alltid så tydliga, säger Ulrik 
Nielsen. 

– Det har hänt att vi fått besked om att 
en båt ska stoppas och tio minuter senare 
kommer ett nytt beslut om att stoppet är 
hävt. Men jag förstår att de, precis som 
vi, bara är människor och att det ibland 
handlar om personliga tolkningar. Över-
lag fungerar samarbetet med Transport-
styrelsen väldigt bra. 

Kustbevakningens tillsyn sker genom 
oanmälda besök. Men de strävar alltid 
efter att störa verksamheten ombord så 
lite som möjligt, säger Ulrik Nielsen och 
berättar att de haft möten med organi-
sationen Skärgårdsredarna för att skapa 
förståelse för varandras villkor och 
förutsättningar. 

– Är vi väl förberedda och har gjort 
registerutdrag innan vi går ombord 
behöver en kontroll inte ta mer än tio 
minuter en kvart. Men en halvtimme är 
inte ovanligt och har man problem kan 
det ta upp till en halv dag. Hur vi blir 
bemötta ombord är väldigt olika. En del 
behandlar oss som något katten släpat 
in medan det på andra båtar är betydligt 
bättre stämning.

Text och foto Linda Sundgren

Däremot möter Ulrik Nielsen och hans 
kustbevakarkollegor en del missnöje 
ombord på fartygen i samband med kon-
trollerna. Många anser att bemannings-
besluten är för låga för att kunna klara 
av en uppkommen nödsituation. 

– Bemanningen är en snackis ute på 
båtarna och visst kan man tycka att 
det är lite folk ibland. Enligt de flesta 
bemanningsbesluten räcker 
det med två man ombord 
och då sätter inte redaren 
ombord fler än så. Men det 
ingår inte i vårt uppdrag 
att göra någon värdering 
av hur många vi tycker 
att de borde vara. Vi ska 
enbart kontrollera att fartygen är rätt 
bemannade utifrån de beslut som Trans-
portstyrelsen fastställt. 

Tillsynen av skärgårdstonnaget omfattar 
en stor mängd fartyg och båtar med olika 
kontrollpunkter beroende på storlek 
och verksamhet. Ulrik Nielsen tar av 
sig solglasögonen och öppnar en svart 
lädermapp. Den innehåller en lathund för 
Kustbevakningens tillsyn av skärgårds-
trafiken och han räknar upp till 24 olika 
kategorier av båtar och fartyg.

– Tillsynen av yrkessjöfarten är väldigt 
komplex och det är det enda av våra 
uppdrag som vi behöver den här formen 
av stöd för, säger han och lägger en hand 
på lädermappen. Det är väldigt mycket 
att hålla reda på samtidigt som det inte är 
vår huvudsyssla. 

Utöver bemanning och utbildningar 
ska kustbevakarna även kontrollera att 
vilotidsreglerna följs. Oftast, säger Ulrik 
Nielsen, nöjer de sig med att titta i vilo-
tidsjournalen och säkerställa att den är 
korrekt ifylld.   

– Vi kan också göra ett registerutdrag 
i trafikdatabasen, förutsatt att de haft 
AIS:en påslagen. Om de kört 24/7 senaste 
dygnet kan vi kontrollera om de genom-
fört något besättningsbyte under den 
tiden. Men jag upplever inte att vilotiden 
är något stort problem i skärgårdstrafiken.  

Vissa tider på året vet kustbevakarna 
att risken för brister ökar.

– Under julborden brukar rederierna 
ta in all personal de kan hitta och då 
kan det bli problem med behörigheter 
och intyg ibland. Vid något tillfälle har 
vi stått på kajen i Stavsnäs dagen före 
midsommarafton och räknat passagerare. 
Det är lätt att man tar ombord för många 
då, säger Ulrik Nielsen.

 
När kustbevakarna upptäcker brister har 
de tre åtgärder att välja mellan: 

1. Släppa fartyget utan anmärkning. 
Det kan ske om förseelsen är mindre 
allvarlig och rederiet visar att de kan 

» Bemanningen 
är en snackis ute 
på båtarna

Befälhavare Ulrik Nielsen konstaterar att 
tillsynen av fartyg är en komplex uppgift. 



I den här spalten ger Seko sjöfolks 
ombudsmän Oskar Lindskog, Pelle 
Andersson, Peter Skoglund och 
Mikael Lindmark råd om avtal och 
arbetsrätt.

Om något du läst berör dig och 
din arbetssituation, vänd dig i 
första hand till din sektion eller den 
ombudsman som ansvarar för ditt 
rederi. Har du önskemål eller tips på 
ämnen att ta upp, skicka ett mejl till 
redaktion@sjomannen.seFRÅGA OMBUDSMÄNNEN

E-mail katarina.sjofartsklubb@telia.com - www.katarinasjofartsklubb.com
Du hittar oss även på facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb
Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning 08-517 349 80

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk
Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon 08-640 94 96

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb
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Bara medlemmar har rätt till avtalet
En arbetsgivare är alltid skyldig att tilläm-
pa kollektivavtalet på samtliga anställda. 
Men det är bara de som är medlemmar 
i facket som kan begära ersättning eller 
skadestånd om avtalet inte följs. 

Det vi kan vara tydliga med är att 
 oorganiserade har inte någon rätt till 
avtalets innehåll och värde. 

Frågan som medlemmar ofta ställer är:  
Varför får de oorganiserade samma lön 
som de som är medlemmar i facket om 
de inte har rätt till det? Svaret är: Genom 
att avtala att alla på arbetsplatsen ska få 
samma lön säkerställer vi också att en 
arbetsgivare inte sätter i system att ta in 
oorganiserade och betala de mindre och 
på så sätt dumpa våra löner. I stället säger 
vi att arbetsgivaren ska betala enligt avtal 
till alla. Men det är bara medlemmarna 
som kan hävda avtalet.  

Kollektivavtalet är således en upp-
görelse mellan två parter, fackföreningen 

och arbetsgivaren. Ingen annan omfattas 
av avtalet.   

Vi kan också begära skadestånd om 
bolaget betalar fel lön till en som är 
oorganiserad, och i yttersta fall stämma 
arbetsgivaren i domstol för att denne inte 
betalar ut rätt lön. Då tillfaller alla even-

tuella ersättningar eller skadestånd i sin 
helhet medlemmarna. Den oorganiserade 
har inte rätt till en enda krona.

Den som aktivt valt att stå utanför den 
fackliga organisationen har givetvis inte 
heller rätt till det skydd som avtalet ger. 
En oorganiserad får varken förhandlings-
stöd eller rättshjälp.

Vill den oorganiserade strida för ute-
blivna löner eller ersättningar gent-
emot arbetsgivaren, då får hen göra det 
själv. Men någon ersättning eller skade-
stånd för brott mot kollektivavtalet kan 
en oorganiserad aldrig få.

Som medlem i Seko sjöfolk har du 
däremot alltid hela Sekos organisation 
bakom dig om vi behöver ta strid för din 
kollektivavtalade rätt.

Peter Skoglund

Texten har varit publicerad tidigare  
(i Sjömannen nr 2 2018)
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HÄLSA

Sedan årsskiftet kan sjömän enkelt logga 
sin träning, tävla mot andra fartyg och 
peppa varandra via Sjömansservices nya 
motionsportal. 

Träning är bra för kroppen. Det vet 
vi. Men att komma igång och hålla i 
träningen kan vara en utmaning. För att 
underlätta och förhoppningsvis locka 
fler ombord att motionera, lanserades 
tjänsten SeaSportal i början av året. I 
den webbaserade motionsportalen kan 
sjömän logga sin träning och tävla både 
individuellt och fartygsvis.  

– Tidigare hade vi något som hette 
 Motionscentralen, berättar Jimmy 
Eriksson på Sjöfartsverkets Sjömans-
service. Men sjömän började klaga på att 
systemet var besvärligt att använda, så vi 
undersökte alternativ och hittade detta 
hos vår norska motsvarighet.

Den stora vinningen med SeaSportal 
är enligt Jimmy att den kan kopplas till 
kända träningsappar som till exempel 
Strava, Polar Flow och Garmin Connect. 

– Systemen synkar automatiskt så du 
slipper registrera din träning manuellt. 

Träningen i SeaSportal delas in i fyra 
grupper: Swimming, Running, Biking 
och Multi. De tre första mäter sträcka 
och den fjärde mäter tid. I Multi hamnar 
exempelvis bollsporter och styrketräning. 
I Running hamnar förutom löpning även 
aktiviteter som promenader och rodd. 
Varje aktivitet är värd ett visst antal po-
äng. 30 minuters promenad ger 1 poäng, 
tio minuters löpning likaså.

Portalen har också sociala funktioner. 

Användare kan välja vilka som ser deras 
träningsdagbok och kommentera och 
heja på sina vänners träning.

– Tanken är att bidra till en hälsosam-
mare sjöfart. Sjömansservices uppdrag är 
att skapa en meningsfull och aktiv fritid 
för sjömän och där tror jag motion är en 
viktig del. Man mår bra av att röra på sig 
och att ingå i ett sammanhang, säger han.

Vissa lockas av att jämföra tider och att 
tävla. Jimmy hör själv till dem. 

– Sedan jag köpte en träningsklocka är 
det lättare att komma iväg. Den blir som 
en träningskompis. Jag vill ju inte göra 
klockan besviken, säger han och skrattar.

Sjömansservice håller i den årliga 
tävlingen SportsLeague där besättningar 
på svenska fartyg tävlar mot varandra. 
Fartygen som samlat flest poäng vinner 
en pokal.

– Via SeaSportal kan vi även genomföra 
kampanjer och kortare tävlingar. Det mås-
te inte alltid handla om att springa längst 
och träna mest. Målet kan lika gärna vara 
att få kollegorna att börja träna. 

I somras hölls en tävling där det gällde 
att under två månader öka besättningens 
totala träning procentuellt mest. Vann 
gjorde Oberon från Wallenius, som gick 
från sex till nio aktiva under perioden. 

– Det är inte toppatleterna som redan 
tränar som vi helst vill nå. Vi vill framför 
allt hjälpa dem som behöver komma 
igång att hitta glädje och motivation i 
träningen, säger Jimmy.

Hittills har över 300 sjömän registrerat sig 
på SeaSportal och Jimmy hoppas att fler 
ska hitta dit. Att portalen och tävlingarna 
fått engelska namn är ett medvetet val då 

en viktig del i Sjömansservices arbete är 
att nå exempelvis filippinska sjömän.

Just nu tittar Sjömansservices finska 
motsvarighet på att kanske införa Sea-
Sportal. På sikt hoppas Jimmy Eriksson 
kunna anordna nordiska tävlingar via 
portalen.

– Då skulle man inte bara kunna vinna 
titeln ”bästa svenska fartyg” utan också 
bli bäst hela i Norden eller Skandinavien. 
Det vore spännande! Vi får se framöver. 

Text Klara Johansson

+ SeaSportal finns på idrott.sjofartsverket.se

SJÖMANSSERVICE
Sjömansservice är en del av Sjöfartsverket 
och arbetar för att ge sjömän möjlighet till 
en aktiv och meningsfull fritid. Sjömans-
service driver fyra rekreationsanläggningar 
(i Göteborg, Stockholm, Norrköping och 
Malmö) som bland annat erbjuder 
kommu nikationsmöjligheter, friskvårdsak-
tiviteter och hjälp med valutaväxling och 
transporter. Via Sjömansbiblioteket ser 
Sjömansservice till att besättningar får till-
gång till nya böcker, och Media-funktionen 
erbjuder hyrfilmer och nyhetsutskick.

Logga träningen i ny portal

» Det måste inte alltid 
handla om att springa 
längst och träna mest 

JIMMY ERIKSSON, SJÖMANSSERVICE

Ternholms besättning presterade flest poäng under Sjömansservices 
sommartävling och vann ett poängpris. Filip Lancing är en av fartygets 
elva aktiva deltagare i motionsportalen SeaSportal. Tillsammans 
tillbringar de mycket tid i fartygets gym.
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Låt oss inte sluta med solidaritet
För ett antal år sedan, rätt många om jag ska vara ärlig (ja 
det här med ålder är relevant, ha tålamod) så hade jag tu-
ren att bli upplyst av en äldre kollega ombord att det här 
med att "vara vänster" är något som hör ungdomen till. 
Detta fenomen, som han kallade det, skulle helt sonika gå 
över ju äldre jag blev. Något om att de flesta blir klokare 
med åldern. 

Nu är jag ju inte riktigt där ännu, men det går ju inte 
förneka att fylla 40 närmar sig snabbare än vad jag är helt 
bekväm med. Och hör och häpna nu. Jag är om möjligt 
ännu mer övertygad vänsterpartist. Vi får väl ändå vara 
överens om att nästan 40 år inte räknas som ungdom så, 
hör och häpna. Den vise mannen hade fel. 

Det kan väl knappast endast höra ungdomen till att gilla 
trygghet på arbetsmarknaden? I och för sig är det just 

ungdomar idag som har det allra sämst när 
det gäller anställningstrygghet. Men det 

betyder inte att vi äldre på något vis 
sitter säkert i båten (en liten trum-
virvel här för min fyndighet). LAS-
utredningen är ju ett bevis på det. 
Lagen om anställningskydd må vara 
lite till åren och kanske inte perfekt. 

Men att försämra och urholka 
den kommer inte att gynna 

oss anställda ett skvatt.

Lagar är inte skriva i sten. De ändras, läggs till eller tas 
helt sonika bort med jämna mellanrum. Hur detta ändras 
beror helt på hur vi röstat. Och bristen på rödhet i riks-
dagen är som jag tjatar om sällan eller aldrig till arbetares 
fördel. 

Ironin och det som gör mig så uppgiven är att jag vet 
vilka som kommer få skit. Det är fackliga företrädare och 
förtroendevalda som kommer att bli kallade okunniga 
och värdelösa. Och det är för att alla engagerade fackliga 
kommer att följa befintlig lagstiftning, den som ni som 
röstat på partier som vill urholka LAS har bidragit till. 

 
Slutligen vill jag prata om solidaritet, något jag saknar i 
dagens samhälle. Jag vill att vi ska tänka på alla 1 000-tals 
sjömän som är fast ombord. Alla de som har en arbets-
miljö som gränsar till häxeri i vanliga fall, men som på 
grund av Corona har det om möjligt ännu värre. 

Den psykiska ohälsan som detta medför är rent ut sagt 
horribel. Alla dessa män och kvinnor som är helt avgö-
rande för att ett land som Sverige ens ska fungera. 

Jag säger inte att vi inte får vara uppgivna och ledsna 
på hur vi drabbats av pandemin, för det är skit här med. 
Men att för en sekund lyfta blicken och fundera på alla 
våra internationella kollegor kan inte skada. Solidaritet 
arbetare emellan har ändå historiskt gett oss mycket. Låt 
oss inte sluta med det nu i dessa bistra tider. 
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Kontakta Seko sjöfolk
MEDLEMSSERVICE

Telefontider:  
mån–tor 9–11 & 13–15  
fre 9–11 & 13–14 

E-post:   sjofolk@seko.se
Hemsida:   www.sjofolk.se

Postadress:   
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48  
413 27 Göteborg

Sekos a-kassa 
Telefon:   020 678 000

0770 45 79 50

www.sjofolk.se

ÖVRIGA FACKLIGA ÄRENDEN 

Kontakta i första hand den  
lokala fackliga företrädaren  
i ditt rederi (kontaktuppgifter  
finns här intill).

Ordförande Kenny Reinhold
kenny.reinhold@seko.se
Tel: 031 42 95 30

Vice ordförande Peter Skoglund
peter.skoglund@seko.se
Tel: 031 42 95 24

Sekreterare Jonas Forslind
jonas.forslind@seko.se
Tel: 031 42 95 34

Kassör Chang Strömberg
chang.stromberg@seko.se
Tel: 031 42 95 32

Ombudsman Mikael Lindmark
mikael.lindmark@seko.se
Tel: 031 42 95 44

Ombudsman Oskar Lindskog
oskar.lindskog@seko.se
Tel: 031 42 95 38 

Ombudsman Pelle Andersson
pelle.andersson@seko.se
Tel: 031 42 95 28

Du som är medlem i Seko sjöfolk och 
även vill bli medlem i Sekos a-kassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i a-kassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till a-kassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN
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INFO & KONTAKT

LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina
Kontaktombud Eric Gustafsson,  
070 489 88 27,  
rederiballerina@hotmail.com
Kontaktombud Joakim Andersson,  
076 019 72 76

Blidösundsbolaget
Sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se
Vice sektionsordförande Rikard  
Mattsson, 070 567 49 55,  
grevekartong@gmail.com

Destination Gotland
Sektionsordförande Katrina Jakobsson, 
070 564 06 04, katrina.jakobsson@seko.se
Vice sektionsordförande Conny Engström

Rederi Eckerö
Sektionsordförande Fabian Westerlund, 
08 702 72 77, +358 403 54 58 68,  
sektionsordforande@rederiabeckero.ax
Vice sektionsordförande Andreas  
Westmark, andreas.westmark@seko.se
Vice sektionsordförande Marina Bergbo-
Fellenius, knallen2009@hotmail.com

Finnlines Ship Management
Kontaktombud Annika Stupers,  
070 910 03 98, petrusludo@yahoo.se

ForSea
Sektionsordförande Tiziana Cavalli De 
Lonti, 076 326 15 74,  
titti.cavalli@forseaferries.com

Gota Ship Management
Kontaktombud Martin Karlsson,  
076 778 04 50,  
martin76karlsson@gmail.com

Gävle Hamn
Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gmail.com

Göteborg–Styrsö Skärgårdstrafik
Kontaktombud Hans Johansson,  
073 708 74 07,   
grytlymmel@hotmail.com

Luleå Bogserbåt
Kontaktombud Tony Rönnbäck,  
070 528 00 52,  
tony.ronnback@portlulea.com

Ornö Sjötrafik
Kontaktombud Hannes Eghult,  
073 804 64 77, hanneseghult@gmail.com

Ressel Rederi
Kontaktombud Kenny Hasselqvist,  
073 442 44 73,  
kennyhasselqvist@rocketmail.com

Silja Line
Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com
Vice sektionsordförande  
Pierre Haglund

Stena Line
Sektionsordförande Mahmoud Sifaf,  
031 85 53 56,  
mahmoud.sifaf@stenaline.com
Vice sektionsordförande Daniel  
Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com
Vice sektionsordförande Ulf Norström, 
031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Svitzer Faroe Islands
Kontaktombud Daniel Oscarson,  
070 647 70 20,  
daniel.oscarson@hotmail.com

Terntank
Kontaktombud Sonny Ryberg,  
070 957 85 66, s.ryberg@telia.com

TT-Line
Sektionsordförande Ulf Nilsson,  
0410 562 46, 070 548 24 08,  
ulf.nilsson@seko.se
Vice sektionsordförande  
Håkan Ziethén

Utö Rederi
Kontaktombud Samuel Wingårdh,  
070 774 25 17,  
samuelmwingaardh@gmail.com

Viking Icebreaker
Kontaktombud Jimmy Lundberg (Ale), 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com
Kontaktombud Nils-Erik Helleberg 
(Atle), 070 368 32 53,  
nissehelleberg@outlook.com

Viking Line
Sektionsordförande Bent Björn-Nielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjorn-nielsen@seko.se
Vice sektionsordförande Petra Sviberg

Wallenius Marine
Sektionsordförande Björn Jonasson,  
08 772 06 99, 070 772 06 99,  
bjorn.jonasson@walleniusmarine.com
Vice sektionsordförande Bo Enmark, 
bosse@myntet.ac

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till förbund 
och a-kassa 438 kr/mån. För pensionär 
är avgiften till förbundet 142 kr/mån.

Reducerad medlemsavgift
Reducerad avgift beviljas efter ansökan 
under följande förutsättningar: studier 
under terminstiden, föräldraledighet, 
arbetslöshet, sjukdom (sänd in läkar-
intyg, glöm ej eventuell AFA-försäkring), 
om sjukskrivning övergår i sjukersättning 
(sänd in kopia på beslutet från Försäk-
ringskassan), avtalspension (sänd in 
beslut från pensionsutbetalaren).  

Ungdomsmedlemskap
Vi erbjuder ungdoms  medlem skap för dig 
under 25 år. Det innebär en medlemsavgift 
på 120 kr/mån i tre månader. Kontakta 
medlemsservice för att bli medlem.

Betalning av medlemsavgift
Genom avtal med Sjöfartens Arbets-
givareförbund dras din medlemsavgift till 
Seko sjöfolk från lönen varje månad. Om 
medlemsavgiften inte blivit dragen av 
arbetsgivaren (till exempel vid frånvaro 
på grund av föräldra ledighet eller studier) 
sänds inbetalningskort hem automatiskt.

Medlemsavgiften kan även betalas via 
autogiro eller e-faktura. För ansökan om 
autogiro, kontakta medlemsservice. För 
e-faktura, kontakta din bank. För dig 
som betalar med inbetalningskort sänds 
dessa ut i mitten av månaden.
Betalning från utlandet: 
IBAN-nummer, Bankgiro Nordea
SE733000 0000 032051804338
SWIFT-adress Nordea: NDEASESS

Utlandsadress/tillfällig adressändring
Meddela medlemsservice om du flyttar ut-
anför Sverige eller om du vill ha din post 
till annan än din folkbokföringsadress.

Arbetslös
Anmäl dig som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen den första arbetslösa dagen, 
även om du har utlagt vederlag, för att inte 
mista din sjukpenninggrundande inkomst 
hos Försäkringskassan. Följ instruktio-
nerna på www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår en rad försäk-
ringar hos Folksam. På www.folksam.se/
sekosjofolk finns mer information. Du 
som jobbar på en arbetsplats med kollek-
tivavtal har även ett flertal kollektivav-
talade försäkringar. Mer information om 
dessa finns på www.afaforsakring.se. 

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk



Returadress: Sjömannen, Seko sjöfolk,  
Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg

POSTTIDNING B

SJÖFOLK

Information från valberedningen
– Dags att nominera till styrelsen
Inför kommande nomineringsperiod vill valberedningen uppmärksamma Seko sjöfolks  
verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att  
verka för en mer jämställd representation. En mer jämställd fördelning mellan könen  
på beslutsfattande positioner kommer att återspegla Seko sjöfolks medlemskår bättre.

Seko sjöfolks valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster  
(mandattid inom parentes): 

Vice ordförande (2 år)

Kassör (2 år)

5 ordinarie ledamöter (2 år)

1 styrelseersättare (1 år) 

1 revisor (2 år)

2 revisorsersättare (1 år)

1 valberedare (2 år)

2 valberedningsersättare (1 år)

STYRELSE
Ordförande: Kenny Reinhold (2022)
Vice ordförande: Peter Skoglund (2021)
Sekreterare: Jonas Forslind (2022)
Kassör: Chang Strömberg (2021)
Katrina Jakobsson (2021)
Björn Jonasson (2021)
Mats Lindgren (2021)
Bent Björn-Nielsen (2021)
Ulf Nilsson (2021) 
Eric Ekblom (2022)
Folke Matrosow (2022)
Mahmoud Sifaf (2022)

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda  
senast 15 januari 2021 och innehålla namn och  
personnummer på både den nominerade och den  
nominerande, samt ett accepterande av den  
nominerade (om möjligt). Blankett för nomineringar  
finns att ladda ner på sjofolk.se

Nomineringar skickas till:  
Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48,  
413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se

Valda fram till Representantskapets årsmöte 2021 (mandattidens slut inom parentes)

Fabian Westerlund (2022)
Styrelseersättare: Daniel Holmgren (2021)

ÖVRIGA
Revisorer: Emma Berglund (2021),  
Conny Datreus (2022) 
Revisorsersättare: 1:e Petra Sviberg (2021),  
2:e Julia Lennermo (2021)
Valberedning: Peter Larsson (2021),  
Ulf Norström (2022), Iris Svanbäck (2022)
Valberedningsersättare: 1:e Jeanette Ganesjö (2021), 
2:e Mikael Malmberg (2021)

Senast  15 januari


