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Juristens råd: var försiktig
Vad får jag som anställd skriva om jobbet  
i sociala medier? Vi frågade två jurister och 
fick till svar att det inte finns någon tydlig 
gräns. Grundtipset är att vara försiktig.

Fyra decennier i facklig tjänst
Efter nästan 50 år till sjöss i skärgårdstrafiken i Stockholm – och 38 år som facklig 
företrädare – mönstrar Kenneth Österlund av för gott. Han ser tillbaka på sitt 
yrkesliv med glädje. De tråkiga stunderna har varit få och han bestämde sig tidigt 
för att aldrig försöka lura en arbetsgivare. 

2013

24

Språket har betydelse
Ordvitsar och missförstånd 
över språkgränserna. Tomas 
Abrahamsson kåserar om 
språk, ord och dess betydelse, 
och berättar om förstekocken 
Törstens fadäs i Tallinn.

Gillar att dokumentera
Tankspolning, livbåtsövning 
och ventilöverhalning. Med sin 
Nikon-kamera dokumenterade 
Juha Eronen livet som matros 
på 1980- och 1990-talet. Här 
visar han några av bilderna.

18
Wallenius nya levererad
I november påbörjade 
Wallenius Wilhelmsen Oceans 
nybygge Tannhauser sin 
jungfruresa från varvet i Kina. 
Fartyget har svensk flagg och är 
det tredje i rederiets Hero-serie.

10

Beskedet räddar jobb
Möjligheten att korttids-
permittera personal förlängs 
till juni nästa år. När beskedet 
kom drog Tallink Silja tillbaka 
varslet av 300 anställda på 
Seko sjöfolks avtalsområde.

4
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Tionde månaden med virus

LEDARE

» Politiker är i dessa 
tider helt avgörande

Vi är inne i den tionde månaden med Coronavirus. Ett litet skitvirus som förändrade 
världen tidigt i våras och som det enligt vissa förståsigpåare kommer dröja länge innan 
vi blir av med, trots ett hägrande vaccin lagom till julen.

Jag och mina medarbetare på Seko sjöfolk har varit mycket engagerade i Coronakrisen 
som  direkt slog stenhårt mot sjöfarten. Sedan den 16 mars i år har vi ställt om totalt, och mer 
eller mindre enbart arbetat med en krisorganisation för både medlemmar och våra lokala för-
troendevalda i de olika rederierna. Vi har också varit rederierna behjälpliga i förhandlingar om 
korttidspermitteringar och tagit fram gemensamma lösningar inom avtalen så att det fungerar 

både för ombordanställda och för respektive rederi.
Nu är vi igång igen med det nya förlängda korttidsavtalet. Förhandlingskarusellen 

startar återigen, och nu förhandlar vi om tiden fram till kommande sommarsäsong. 
Vi hoppas att den kommer att komma igång i alla fall till viss del 2021, beroende på 

hur smittoläget ser ut då samt hur vaccinationsprocessen fungerar fram till dess. 

Tyvärr har runt 700 sjöfolkare blivit 
uppsagda och förlorat sina arbeten 
 under 2020, och ytterligare drygt 200 
går på uppsägningstid som avslutas 
under januari och februari 2021. Det 
känns för jävligt att vi har haft nästan 1 000 medlemmar som tvingats ut i 
 arbetslöshet i dessa skittider tillsammans med rekordmånga andra arbetare 
från utsatta branscher och områden inom arbetsmarknaden.

Politik och politiker är i sina ämbeten helt avgörande i dessa tider, för att för-
söka ta en massa beslut som gör att vi alla ska behöva lida så lite som möjligt, 
både på arbetsmarknaden och i privatlivet. Jag tycker ändå att besluten och 
inriktningen från politiken har varit mycket bra, trots otroliga utmaningar med 
allt vad Coronan fört med sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, regeringen och alla riksdagspartier 
har gjort mycket för sjöfarten. Tyvärr har ju åtgärderna som gjorts inte riktigt 
räckt till för att hjälpa alla rederier och individer, men överlag har det ändå hållit 
sjöfarten över vattenytan.

En av de viktigaste ingredienserna tillsammans med möjligheten till kortidspermit-
teringar är det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet. Möjligheten att vid behov kunna 
lägga upp fartyg när lågsäsongen inte ger de intäkter som behövs för att bedriva 
verksamheten är ett måste för att rederierna ska kunna övervintra den här krisen. 

Vi ser fram emot att regeringen skyndsamt tar ett beslut om att förlänga det 
tidigare beslutet om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, och att förlängningen 
gäller vid behov under hela 2021. Det vore en fin julklapp till hela den del av 
sjöfartsbranschen som är beroende av detta beslut. 

Jag vill passa på att för artonde gången i rad tillönska alla fina och trogna 
medlemmar i Seko sjöfolk, samt allt sjöfolk och alla andra inom branschen, 
en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK
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Regeringen förlänger möjligheten att 
kort tidspermittera personal till den 30 juni 
nästa år. Förslaget välkomnas av sjöfarten.

– Ett mycket välkommet besked, säger 
Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

I november kom regeringen ihop med 
Centerpartiet och Liberalerna överens om 
att förlänga möjligheten till korttidsper-
mittering. Idag kan korttidspermittering 
beviljas som längst nio månader i följd. 
Regeringen föreslår att den tidsgränsen 
tillfälligt tas bort. 

Förslaget innebär i praktiken att 
korttidspermitteringar som har beviljats 
under 2020 kommer att kunna förlängas 
med upp till ytterligare sju månader eller 

som längst till 30 juni 2021. Under denna 
period ska stödet fortsatt vara förstärkt 
jämfört med lagens ordinarie nivåer.

Beskedet välkomnas av sjöfartsbran-
schen, som under hösten påtalat vikten av 
förlängd korttidspermittering inte minst 
för den hårt drabbade färje sjöfarten. 

– Det här är ett mycket välkommet 
besked, säger Seko sjöfolks ordförande 
Kenny Reinhold. 

Branschorganisationen Svensk Sjöfart är 
också positiv. 

– Att tiden förlängs för de företag som 
behöver använda sig av korttidspermitte-
ringen är ett mycket välkommet och klokt 
beslut av regeringen. Mot bakgrund av att 

Branschen välkomnar förlängt stöd

Efter beskedet om förlängd korttids-
permittering drar Tallink Silja tillbaka 
varslet om total arbetsbrist.

I oktober varslade Tallink Silja om total 
arbetsbrist för ombordanställda i Sverige. 
500 anställda berördes varav cirka 300 på 
Seko sjöfolks avtalsområde. Orsaken upp-
gavs främst vara coronapandemin och i 
viss mån att möjligheten 
att korttidspermittera 
personal skulle ta slut i 
november.  

Erika Janson, 
 kommunikationschef 
i Tallink Silja, sa till 
Sjömannen när varslet 
lades att det var djupt olyckligt. Enligt 
henne var det ett sätt för rederiet att dra 
i nödbromsen och få en bortre gräns 
för sina kostnader. Samtidigt arbetade 
man intensivt med att försöka påverka 
regeringen att fatta beslut om förlängd 
korttidspermittering. 

– Det här är det sista vi vill göra. Vår 
absoluta målsättning och ambition är att 
inte behöva verkställa varslet och slippa 
säga upp personal, sa hon.

Seko sjöfolks ombudsman Oskar Lind-
skog var kritisk när varslet lades. 

– Vi har förhandlat länge och försökt 
undvika precis detta. Jag är besviken på 
bolaget att man valde att lägga ett total-
varsel. Det är ett bedrövligt agerande, sa 
han då.

Desto gladare är Oskar Lindskog två 
veckor senare när rederiet dragit tillbaka 
varslet. Detta efter regeringens besked 
om att möjligheten att korttidspermittera 
förlängs till juni nästa år.

– Jag är själaglad att flera hundra 
arbets tillfällen därmed räddas. Kort-
tidspermitteringen tillsammans med våra 
förhandlingar har burit frukt och fått 

rederiet att dra tillbaka 
varslet, säger han.

Folke Matrosow, 
 sektionsordförande i 
Silja Line, är också glad.

– Det är väldigt bra, 
säger han. Skönt att 
korttidspermitteringen 

förlängs och att beskedet från regeringen 
hann komma i tid.  

Regeringens besked är hett efterlängtat. 
– Vi har, liksom många andra företag, 

gjort allt vi kan under pandemins första 
fas för att anpassa verksamheten och 
hantera situationen så gott det går. Men 
när smittspridningen nu ökar snabbt igen 
krävs ytterligare tid och stöd för att fö-
retag i de hårdast drabbade branscherna 
ska hinna ställa om och anpassa sig till 
en ny verklighet som är hållbar på lång 
sikt, säger Marcus Risberg, vd för Tallink 
Silja, i ett pressmeddelande.

Rederiets fartyg Silja Symphony, som 
i vanliga fall seglar mellan Sverige och 
Finland, har i sommar gjort inhemska 
kryssningar till Visby och Höga kusten. 

Tallink Silja drar tillbaka varsel

» Jag är glad att 
flera hundra arbets
tillfällen räddas

OSKAR LINDSKOG, OMBUDSMAN

Vid årsskiftet blir din fackliga avgift 
lite högre. För Seko sjöfolk handlar 
det om en höjning med 9 kronor.

Medlemsavgiften till facket består av 
två delar. En del till Seko och en till 
Seko sjöfolk. Den 1 januari höjs Seko 
sjöfolks del med 9 kronor per månad. 

– Seko sjöfolk har inte höjt sin 
del av den fackliga avgiften på över 
20 år. Men nu kan vi tyvärr konsta-
tera att det är nödvändigt att ändå 
höja den lite grann för att kunna 
bibehålla samma service till med-
lemmarna. Samtidigt har ju lönerna 
höjts ganska mycket under denna tid 
så vi hoppas att det ändå inte blir 
alltför tufft, säger Kenny Reinhold, 
ordförande i Seko sjöfolk. 

Är du medlem i a-kassan betalar du 
även till den. Sekos a-kassa har beslu-
tat höja sin avgift med 23 kronor per 
månad från och med nästa år. 

För dig som är med i både fack 
och a-kassa blir den nya totala avgif-
ten 470 kronor per månad. 

Första höjningen 
på tjugo år

     Vi kan inte  
vara nöjda med  
att folk inte dör  
på jobbet. Vi  
måste ha högre  
ambitioner än så. Den 
psykiska ohälsan ökar 
och folk dör i förtid av 
stressrelaterade sjukdomar 
och så vidare. Vi ska ha 
ett bra, stimulerande och 
utvecklande arbetsliv, inte 
bara överleva dagen.

Cecilia Österman, forskare inom 
arbetsmiljö  , på lighthouse.nu

”
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Branschen välkomnar förlängt stöd

Tallink Silja drar tillbaka varsel

Enligt rederiet har detta fungerat tack 
vare att verksamheten gått att kom-
binera med korttidspermittering av 
personalen. 

Trots alla utmaningar i form av smitt-
spridning och reserestriktioner menar 
Marcus Risberg att rederiet lyckats med 
att snabbt ställa om verksamheten, göra 
anpassningar för att minimera risken för 

smittspridning och hitta nya inhemska 
rutter. Detta hade inte varit möjligt utan 
enorma gemensamma ansträngningar av 
rederiets personal, påpekar han.

– Jag kan därför inte med ord beskriva 
hur lättad jag är över att vi nu kan dra 
tillbaka varslet och slipper säga upp fler 
dedikerade, duktiga medarbetare, säger 
Marcus Risberg. 

Text Klara Johansson

vi återigen ser en ökande smittspridning 
i samhället skapar detta förutsättningar 
för att i grunden livskraftiga företag ska 
kunna ta sig igenom krisen, säger Anders 
Hermansson, vice vd för Föreningen 
Svensk Sjöfart, i en kommentar. 

Sedan pandemins start har flera rederier 
tvingats till varsel och uppsägningar.

– Den svenska sjöfartsnäringen syssel-
satte innan coronapandemin totalt cirka 
10 000 ombord, en siffra som har för-
ändrats på grund av pandemin. Genom 
regeringens beslut undviks förhoppnings-
vis fler större varsel och uppsägningar 
inom den närmaste framtiden, säger 
Anders Hermansson.

Sjöfartsbranschens företrädare hoppas 
– eller snarare förutsätter – att regeringen 
snarast också återkommer med besked 
om en förlängning av den tillfälliga 
förordningen om sjöfartsstöd, så att kort-
tidspermittering kan användas även om 
fartyg tillfälligtvis tas ur trafik.

Förslaget om förlängd korttidspermitte-
ring ingår i ett paket med ytterligare kris-
åtgärder för företag som den 9 november 
presenterades av finansminister Magda-
lena Andersson och finansmarknadsmi-
nister Per Bolund. Åtgärderna bygger på 
en överenskommelse mellan regeringspar-
tierna, Centerpartiet och Liberalerna och 
beräknas kosta ungefär 15 miljarder.

Flera rederier har förhandlat 
med Seko om förlängda korttids-
permitteringsavtal. Viking Line och 
Rederi AB Eckerö är klara och Silja 
Line är i skrivande stund på gång.

Ombudsman Oskar Lindskog gläds 
åt möjligheten till förlängd korttids-
permittering. 

– Det är en livlina som förlängs. 
Det gör att rederierna kan över-
vintra, och tillsammans med en bra 
hög säsong nästa sommar kan man 
förhoppningsvis undvika nya varsel, 
säger han. 

Sedan regeringens besked kom har 
Oskar Lindskog förhandlat med flera 
rederier. Baserat på ett centralt avtal 
tecknar varje rederi ett eget avtal med 
Seko sjöfolk om korttidspermittering. 
De rederier som vill fortsätta kort-
tidspermittera måste förlänga avtalen 
från i våras. 

I skrivande stund är Viking Line 
och Rederi Eckerö klara.  

– Avtalen är en förlängning av de 
nuvarande och gäller i sju månader, 
säger Oskar Lindskog. 

Förhandlingar 
pågår även med Silja 
Line och förhopp-
ningen är att nå 
resultat inom kort.  

I november ställde 
Viking Line in samt-
liga kryssningar med 
sitt svenskflaggade 
fartyg Cinderella 
fram till februari. Utan möjligheten 
att korttidspermittera tror Oskar 
Lindskog att det hade lett till nya 
varsel och uppsägningar.

– Med hjälp av korttidspermitte-
ringen undviks förhoppningsvis nya 
varsel. Vi ska också förhandla med 
rederiet om ett par schemaändringar 
och se över möjligheten att på frivil-
lig basis lägga ut förfallen semester, 
säger Oskar Lindskog.

I Rederi Eckerö finns idag strax 
under 100 anställda på Seko sjöfolks 
avtalsområde.

– Förlängd korttidspermittering 
och i viss mån det finska stödet från 
Traficom gör att rederiet kan bedriva 
verksamhet om än i begränsad form. 
De närmaste månaderna ser trots 
omständigheterna hyfsat positiva ut, 
säger Oskar Lindskog. 

Text Klara Johansson

Färjerederier 
förlänger avtal

SIlja Symphony.
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Rederiet Fjordtank nystartar med tankern 
Tresfjord, som i mitten av oktober 
flaggades in till det svenska registret.

Tankfartyget Tresfjord hette tidigare 
 Vadero Highlander och seglade under 
NIS-flagg. Numera ägs hon av Göteborgs-
rederiet Fjordtank som drivs av bröderna 
Andreas och Elias Magnusson. Rederiet 
har haft några års uppehåll sedan de 2017 
sålde sitt tidigare fartyg Fjord One.

– Vi har haft span efter nya båtar sedan 
dess. När vi fick en förfrågan om denna 
kom vi fram till att den 
passar oss bra, berättar 
Elias Magnusson för 
Sjömannen.

Tresfjord är byggd 
2003 och är på 1838 
dwt. Fartyget är byggt 
som kemikalietanker och 
därmed väldigt flexibelt, förklarar Elias 
Magnusson. Det har flera pumpar och 
lasttankar och kan ha upp till fem olika 
produkter ombord på samma gång. 

Fartyget ska gå i trafik som bunker-
fartyg i närområdet på ett timecharter-
kontrakt för Bunker One Sweden.

De två delägarna arbetar själva ombord. 
Totalt består Tresfjords besättning av 
6–7 personer varav 3–4 på Seko sjöfolks 
avtalsområde.

– En del besättningsmedlemmar följer 

med från den tidigare ägaren och en del är 
nya. En härlig mix, säger Elias Magnusson.

När Sjömannen når honom ombord 
håller besättningen på med familarisering 
och säkerhetsövningar. Fartyget ska för-
hoppningsvis lämna varvet dagen därpå. 

Tresfjord fick svensk flagg i oktober.
– För vår del har det aldrig varit tal om 

någon annan flagg än svensk. Vi har alltid 
haft svensk flagg på våra båtar och är 
väldigt nöjda med det. Eftersom vi är ett 
litet enbåtsrederi ser vi ingen vinst i att ha 
någon annan flagg. Dessutom är det bra 

för besättningen, säger 
Elias Magnusson.

Peter Skoglund, ombuds-
man i Seko  sjöfolk, 
har tillsammans med 
kollegan Pelle Anders-
son varit ombord för 

att  inspektera arbetsmiljön. De har inget 
större att anmärka på. 

– Fartyget är förhållandevis välskött och 
fräscht för att vara såpass gammalt som 
17 år. Rederiet har börjat riva ut allt som 
är gammalt och slitet. De har till exempel 
satt in nya handfat, toalettstolar och mad-
rasser och vaskat överallt, säger han.

Peter Skoglund gläds, inte så överras-
kande, över flaggvalet. 

– Det är såklart positivt att rederiet vill 
satsa på svensk flagg, säger han.

Text Klara Johansson

Tresfjord flaggas in

» Det har aldrig 
varit tal om annan 
flagg än svensk

ELIAS MAGNUSSON, REDARE

Den 13 november gick startskottet 
för avtalsförhandlingarna på storsjö- 
och färjesidan när parterna höll ett 
första digitalt möte. Inom skärgård 
gick starten den 11 november.

Det kallas kansliöverläggning, detta 
första möte mellan parterna i en 
avtalsförhandling. I år hölls mötet 
mellan Seko och Sjöfartens Arbets-
givareförbund (SARF) digitalt för att 
prata om förutsättningar och sätta 
datum för kommande förhandlingar.

Två dagar tidigare växlade parter-
na inom skärgård, Seko och Almega, 
sina respektive avtalsyrkanden.

De fortsatta förhandlingarna blir 
på grund av pandemin också i form 
av videomöten. Avtalsdelegatio-
nerna kommer att kallas till digitala 
mötesrum. 

– Det blir lite konstigt, säger 
Kenny Reinhold. Är det någon gång 
man vill ha fysiska möten så är det 
vid förhandlingar. I videomöten är 
det svårt att se hur motparten rea-
gerar och det blir ett annat sätt att 
förhandla än vi är vana vid. Men nu 
är det som det är. 

I skrivande stund är det för tidigt att 
säga vad förhandlingarna kommer 
handla om förutom att det så kallade 
märket är satt till 5,4 procent under 
avtalsperioden.

– Fördelen med att märket är satt 
är att vi inte kommer få mindre. Vill 
vi ha mer får vi sälja något annat, 
något som arbetsgivaren vill ha, men 
värdet ska vara detsamma, säger 
Kenny Reinhold. 

Han ser fram emot avtalsförhand-
lingarna även om de blir i videoform.  

– Det handlar om pengar i plånbo-
ken för våra medlemmar. Självklart 
är vi taggade och jag är övertygad 
om att vi kommer att göra ett precis 
lika bra jobb såhär, säger han.  

Text Klara Johansson

Nu startar avtals
förhandlingarna

Läs senaste nytt  
på sjomannen.se
Avtalsförhandlingarna hinner  
inte bli klara innan tidningen  
går i tryck. På sjomannen.se  
får du aktuella nyheter. 
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Tidigare Vadero 
Highlander, 

numera Tresfjord. 
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Annons

God jul 
önskar

Förhandlingar klara i Eckerö

» För de flesta 
blir det en rejäl 
löneökning
OSKAR LINDSKOG, OMBUDSMAN

Förhandlingarna mellan Seko och Rederi
Eckerö Sverige AB är färdiga. 96 personer 
har återanställts och befattningarna i 
intendenturen har gjorts om. 

Rederi Eckerö Sverige AB är ett svenskt 
dotterbolag inom den åländska Eckerö-
koncernen, och det bolag där M/S Birka 
Stockholms och M/S Eckerös personal 
varit anställd. I april sades samtliga på 
Sekos avtalsområde, utom 13 personer, 
upp på grund av arbetsbrist till följd av 
pandemin. I början av juli kom beskedet 
att kryssningarna med M/S Birka Stock-
holm upphörde för gott.  

Förhandlingarna som följde resulterade 
i att 96 personer på Seko sjöfolks avtals-
område erbjöds återanställning på M/S 
Eckerö i slutet av oktober. De som hade 
kortare uppsägningstid än sex månader 
fick den förlängd för att undvika glapp. 

Förutom allt som hör till uppsägning och 
återanställning har fack och arbetsgivare 
under hösten förhandlat om andra frågor 
och gjort stora förändringar, berättar 
ombudsman Oskar Lindskog. Nu är 
förhandlingarna klara. Bland annat har 
befattningarna inom intendenturen gjorts 
om.

– Vi minskar ner antalet 
olika befattningar inom 
intendenturen och ersätter 
samtliga utom förstemän, 
kockar och kallskänkor med 
befattningen servicevärd. 
För de flesta blir det en rejäl 
löneökning, vissa går från 
lönegrupp ett till lönegrupp 
fem, säger Oskar Lindskog.

Denna fråga har funnits på bordet 
länge.

– Vi har kämpat för detta i många år. 
Det är tråkigt att vi inte lyckades få ige-

nom det när båda fartygen 
fortfarande var i trafik, 
men man får se det som ett 
plåster på såren för dem 
som är kvar. Särskilt efter 
det helvete man gått igenom 
sedan i våras, säger han.  

Man har också tagit ett 
helhetsgrepp om lokala avtal. Det fanns 
enligt Oskar Lindskog kvar överenskom-
melser och personliga tillägg från omflagg-

ningen från finsk till svensk flagg 2009.
– Vi var dessvärre medvetna om att 

dessa vore svåra att försvara juridiskt i 
samband med återanställningen, och det 
har givetvis försvårat förhandlingarna för 
oss. Men vi lyckades bra och fick tillbaka 
mycket av värdet ändå. Jag är nöjd, säger 
han. 

96 personer har återanställts. Tror du 
att det kan bli fler på sikt?

– Jag tror tyvärr inte det. För tillfället 
har vi maxat vad verksamheten kan tåla 
när det gäller återanställning. 

Text Klara Johansson
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Transportstyrelsen ger ett Marshall 
Islands-flaggat cementfartyg till stånd 
att göra en resa mellan två svenska 
hamnar. Men Seko sjöfolk överklagar 
beslutet och menar att det finns 
svenskflaggade fartyg tillgängliga.

Resor i inrikes trafik ska enligt de 
så kallade cabotagereglerna ske med 
fartyg under EU-flagg eller annan 
godkänd flagg. Undantag för enstaka 
resor kan utfärdas av Transportstyrel-
sen om den som ansvarar för lasten 
kan visa att det inte finns godkänt 
tonnage tillgängligt som kan utföra 
transporten.  

Den 26 oktober gavs tillstånd för 
cementtransportfartyget Danavik, 
registrerad på Marshall Islands, att 
göra en resa från Slite till Malmö med 
2 500 ton cement ombord. I beslutet 
skriver myndigheten att ”lasten har 
cirkulerats på den öppna marknaden 
under vecka 43 samt i väl inarbetade 
kanaler, dock utan att hitta tonnage 
med godkänd flagg anpassat för trans-
port och lossning av cement”.  

Mikael Lindmark, ombudsman i Seko 
sjöfolk, är inte imponerad. Han påpe-
kar att det sedan den 15 september i 
år har utfärdats åtta temporära kust-
fartstillstånd för just det här fartyget. 

– Hon kommer mellan 
den 15 september och 
den 2 november att ha 
seglat  enbart på svenska 

hamnar. Vi ser mycket allvar-
ligt på att Transport styrelsen sätter 
en så viktig skyddslagstiftning som 
cabotagereglerna ur spel genom att 
meddela tillstånd på löpande band, 
säger han. 

Facket brukar ha förståelse för att 
befraktare måste använda tonnage 
som inte är accepterat enligt cabotage-
systemet. Ibland finns inga tillgängliga 
godkända fartyg. Eller så är transpor-
ten av sådan art att det saknas fartyg 
med godkänd flagg som kan utföra 
den. 

– Vi kommer aldrig att sätta oss på 
tvären om det handlar om en enskild 

händelse. Men i det här fallet handlar 
det snarare om att smita från kostna-
der, säger Mikael Lindmark.

Att det i detta fall saknats lämpligt 
tonnage menar han är helt felaktigt.  

– Vi vet att det svenskflaggade 
fartyget Sunnanvik förlorade sin fasta 
charter för just den här lastägaren, 
eller operatören, för mindre än ett 
år sedan. Orsakerna var flera men 
kostnaden var en av dem. Sunnanvik 
går idag på spotmarknaden och har 
funnits tillgänglig under den period 
då det utfärdats inte mindre än åtta 
tillstånd, säger han.

Seko sjöfolk har överklagat Trans-
portstyrelsens två senaste beslut.

– Lastägaren väljer att med hjälp av 
Transportstyrelsen kringgå cabotage-
reglerna och fortsätta med samma 
typ av laster till samma destinationer, 
men med ett mycket billigare fartyg än 
det svenska fartyget som man sa upp 
kontraktet med. Det måste vi protes-
tera mot.

Mikael Wikander är handläggare på 
Transportstyrelsen. Han menar att 
myndigheten följt den förordning som 
finns när man utfärdat tillstånden ovan. 

– Det handlar om ifall det finns till-
gängligt tonnage eller inte. Ytterst är 
det operatören som har insyn i detta 
och ska komma med bevis. I det här 
fallet har operatören vid flera tillfällen 
visat att det inte funnits något tillgäng-
ligt tonnage, säger han. 

Enligt Seko sjöfolk fanns ju ett 
svenskflaggat fartyg tillgängligt under 
aktuell period?

– Det ska finnas fartyg i den 
omedelbara närheten för just den 
aktuella resan. Vi har tittat på detta 
också. Mäklaren har styrkt med intyg 
från operatören att det inte funnits 
fartyg tillgängliga och vi har grun-
dat beslutet på det. Sedan kan man 
såklart diskutera vad som ska menas 
med omedelbar närhet, säger Mikael 
Wikander.

Han anser inte att Transportstyrel-
sen gjort fel som utfärdat de åtta tem-
porära kustfartstillstånden, men säger 
också att han förstår varför beslutet 
överklagas till regeringen.   

– Vi ser fram emot att höra vad 
regeringen kommer fram till. Om ut-
fallet blir att praxis ska ändras så är vi 
naturligtvis öppna för det, säger han.

Text Klara Johansson

HAMNRONDEN

I september invigdes Seko sjöfolks  
egen sol cellsanläggning i Katrineholm. 

– En jätteseger för sol-Sverige, säger 
Johan Ehrenberg, grundare av ETC El.

Beslutet att investera i solceller togs förra 
året av Seko sjöfolks representantskap. I 
juni 2019 undertecknades avtalet mellan 
dotterbolaget Sjöfolkets Fastighets AB 
och ETC El om att bygga en solcells-
anläggning med möjlighet att producera 
en miljon kilowattimmar (1 GWh) per år.

– Det här är bra på flera sätt, sa Seko 
sjöfolks ordförande Kenny Reinhold då. 
Det är en ekonomisk investering som är 
bättre och säkrare än nuvarande aktie-
marknad, det är ett sätt att bidra till ett 
bättre klimat och det är dessutom ett sätt 
för Seko sjöfolk att med råge klimatkom-
pensera för vårt resande. 

I september invigdes anläggningen som 
ligger strax ovanför ETC El:s egen sol-
park i Katrineholm. Driften sköts av ETC 
El som även sköter distributionen av elen 
som produceras ut på det allmänna nätet.

Cirka 70 procent av solcellerna är redan 
i drift och resten förväntas bli klart i mars.
– Det här är en jätteseger för sol-Sverige, 

» Det måste 
vi protestera 
mot MIKAEL LINDMARK

Nu är sjö folkets solceller igång

”Regler sätts ur spel”

JOHAN EHRENBERG, ETC EL
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» Seko sjöfolk är unikt 
som investerat i en 
egen park

» Det här är mer 
konkret än att köpa 
aktier inom solenergi

CHANG STRÖMBERG, SEKO SJÖFOLK

Nu är sjö folkets solceller igång
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Seko sjöfolks solcellsanläggning kan producera 1 GWh per år. Ställningen som panelerna sitter på är byggd i trä istället för aluminium som är det 
vanliga. ”Träet lagrar koldioxid vilket är bra. Aluminium skitar ner när det framställs”, förklarar ETC El:s grundare Johan Ehrenberg.  Lilla bilden är 
från juni förra året när kontraktet skrevs. 

säger Johan Ehrenberg som grundat 
bolaget ETC El. Seko sjöfolk är unikt som 
investerat i en egen park. Det är första 
gången en organisation inte bara pratat 
om att ”någon” borde satsa på solceller 
utan faktiskt gjort det själva. 
Fackförbund har ofta sunda åsikter om 
ren energi, menar Johan Ehrenberg. 
– Men de flesta verkar tycka att staten 
eller företagen ska fixa det.

Idag finns det lokala fackförbund som 
är med och sparar i ETC El:s befintliga 
anläggning. Johan Ehrenberg har också 
fått förfrågningar om egna parker. 

– När Seko sjöfolks anläggning är helt 
klar ska jag kontakta de stora fackför-
bunden och säga: Nu är det er tur. Hur 
mycket el behöver era medlemmar?

Han är glad att Seko sjöfolk vågade ta 
beslutet och gå först.

Vad vill du säga till medlemmarna som 
är med och investerar?

– Att de ska komma hit och hälsa på 
sina solceller om de är i närheten. Det är 
också viktigt att de får elen; vill man ha 
solelen måste man byta till ETC El som 
leverantör. Det är ju roligt om de som 
finansierat parken får del av klimatnyttan 
och kan säga att deras el inte är smutsig, 
säger Johan Ehrenberg.

Chang Strömberg från Seko sjöfolk deltog 
vid invigningen av solparken.

– Våra medlemmar har gett uttryck 
för att om vi ska investera i energi så ska 
det vara fossilfritt och förnyelsebart. Att 
direktinvestera, alltså att köpa solpaneler, 
är mer konkret än att köpa aktier i ett 
företag inom solenergi, säger han. 

Intäkterna för elen som säljs hänger på 
priset på spotmarknaden. Beräknat på 
förväntat elpris kan de totala intäkterna 
under solcellernas effektiva år hamna på 
(lågt räknat) 15,7 miljoner kronor. Kost-
naden för att bygga anläggningen har 
beräknats till 6,8 miljoner kronor.

Chang Strömberg påpekar att vinsten 
ska räknas i mer än bara pengar.  

– Det här är en investering av med-

lemmarnas kapital som förväntas ge en 
rimlig avkastning både moraliskt och 
ekonomiskt, säger han. 

Johan Ehrenberg har haft solceller i 13 
år och menar att energislaget är både 
 ”löjligt tryggt” och svåröverträffat i pris.

– Idag när allt bygger på hur börserna 
går så behövs trygga grejer. Solcellerna 
bara står där och producerar el. Du vet 
i förväg ungefär hur produktionen kom-
mer att vara och solcellerna kan produ-
cera el även i mulna tråkiga november, 
säger han och fortsätter:

– Många känner dessutom inte till hur 
otroligt billig elen blir. Skaffar man en 
elbil och installerar solceller hemma så 
blir kostnaden 30 öre per mil. Jämför det 
med en liter bensin för 15 kronor. 

Text Klara Johansson

JOHAN EHRENBERG, ETC EL
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NYBYGGE

Svensk start för nybyggda Tannhauser

Leveransen av Wallenius Wilhelmsen 
Oceans nya biltransportfartyg Tannhauser 
blev speciell på grund av den pågående 
pandemin, berättar överstyrman Per Lund-
holm för Sjömannen via mejl. Tillsammans 
med teknisk chef och förste fartygsingen-
jör flög han till varvet i Shanghai i början 
av juli. Vid leveransen den 10 september 
lades fartyget i varmuppläggning och Per 
Lundholm vikarierade som befälhavare.

– Vi var tre i besättningen som fick 
sköta alla sysslor ombord. Det var mer 
än fullt upp och vi fick dessutom städa 
och laga mat som vi är bortskämda med 
att slippa. Men det var bara att kavla upp 
ärmarna och sätta igång, berättar han. 

Efter två veckor kom ordinarie befälhava-
re ombord och ytterligare ett par veckor 
senare kom det ner en svensk besättning 
och fartyget kunde lämna varvet. 

– Filippinska sjömän fick inte komma 
in i Kina på grund av covid-19 och 

det var en utmaning för rederiet att få 
ihop en hel besättning. Eftersom det var 
jungfruresa ville Wallenius ha mer folk 
ombord än bara minimibesättning. Där-
för gick vi till en japansk hamn för att 
hämta tio filippinska besättningsmän till, 
berättar Per Lundholm. 

Han har arbetat länge i Wallenius. Bör-
jade som matros i rederiet 1990 och har 
sedan 1996 seglat som däcksbefäl. Det 
här är andra gången han hämtar hem ett 
nybygge. Det första var Fidelio 2007.

När Sjömannen når honom via mejl befin-
ner sig Tannhauser i Medelhavet. Första 
lossningshamn blir Zeebrugge och därefter 
vidare till Antwerpen och Bremerhaven. 

Hur många är ni ombord?
– För tillfället är vi en jättestor besätt-

ning på 27 personer. Lite extra folk för 
att hinna fixa sådant som behövs i bör-
jan. När båten är intrimmad blir besätt-
ningen kring 18 personer.

Har ni last med er?
– Vi har full last med i princip bara el-

drivna fordon. Mest elbilar men även lite 
bussar. Det är en väldigt fin första last. 
Det känns kul att köra relativt miljövänli-
ga bilar på ett nybygge som drar betydligt 
mindre bränsle än våra äldre fartyg. Det 
känns som en bra miljö-kombo. 
 
Jungfruresan har hittills gått bra, berättar 
Per Lundholm. Vindmässigt har det varit 
hyfsat och första dygnen efter avgång från 
Shanghai blåste det runt 20 m/s akterifrån. 

– När vi gick i piratvattnen utanför 
Somalia och i Röda havet hade vi några 
soliga dagar med 30 grader, och nu i 
Medelhavet är det soligt och fint om än 
inte lika varmt. I övrigt har resan också 
gått bra med bara några mindre tekniska 
problem som vi löst snabbt.

Hur är fartyget att jobba på? 
– Ur mitt perspektiv på däckssidan 

har Tannhauser hittills varit en positiv 
överraskning. Vi har inte haft så mycket 
fel som jag hade förväntat mig. Det finns 
förbättringar på den här serien jämfört 
med äldre fartyg i bolaget. Allt är dock 
inte bättre, vissa detaljer sitter lite snett 
och vint men funktionen är okej. Jag är 
övertygad om att detta är en väldigt bra 
ekonomisk båt, billig att bygga och med 
en driftsekonomi som slår de flesta bil-

I november påbörjade nybyggda Tannhauser sin 
jungfruresa från Shanghai till Europa. Fartyget har 
svensk flagg och är det tredje i rederiets Hero-serie.
TEXT  Klara Johansson

Överstyrman Per Lundholm 
på Tannhausers brygga. 

Avgång från varvet  
i Shanghai.
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Svensk start för nybyggda Tannhauser

Tannhauser är det tredje fartyget i rederiets 
Hero-serie och det första som  
får svensk flagg redan vid leverans. 

Seriens tidigare fartyg är Titus och Traviata. 
Traviata levererades med maltesisk flagg 
men skiftade till svensk i juni 2019. Ett 
fartyg återstår innan serien är komplett. 

Fartygen kan lasta upp till 8 000  bilar. 
De har utformats för att minska energi-
förbrukningen bland annat genom att 
förbättra förhållandet mellan  last och 
ballast. Med sin bredd på 36,5 meter är 
fartygen mer stabila vilket minskar behovet 
av ballastvatten, uppger  Wallenius. Även 
skrovformen har optimerats för att minska 
motståndet.

Björn Jonasson, sektionsordförande för 
Seko i Wallenius, är glad att fartyget leve-
rerats. 

– Väldigt roligt att Tannhauser har kom-
mit och bra att den fick svensk flagg direkt, 
säger han.

Pandemin gjorde att det blev en helsvensk 
besättning som fick ta båten från varvet.

– Det var väl på tiden att svenskarna 
fick en helt ny båt. Jag hoppas att det blir 
många svenskar i besättningen ombord 
även framöver, säger Björn Jonasson.

Wallenius Marines sjöpersonalchef 
 Dennis Johansson är också nöjd.

– Det har ju varit långa förseningar och 
det är väldigt positivt att vi nu fick ett far-
tyg levererat till svensk flagg. Två svensk-
flaggade fartyg där vi har management 
ligger upplagda på grund av pandemin och 
vi har haft besättning som varit hemma en 
längre tid, säger han.

Att få ner besättning till varvet i Kina 
under pandemin var tufft, berättar Dennis 
Johansson.

– Det var mycket fram och tillbaka. Det 
krävdes tester och visum och det gick få 
flyg. Filippinarna fick inte komma in i Kina 
så det blev ett helt gäng svenskar som åkte 
ner och fick sitta i karantän i två veckor. 
Allt går, men det är inte lätt i dessa dagar. 

Framöver blir det enligt Dennis Johansson 
en mix av filippinare och svenskar ombord.

Han påpekar att Hero-serien innebär en 
stor förbättring ur miljösynpunkt eftersom 
fartygen drar betydligt mindre bränsle.

– Vi är jätteglada att Tannhauser fått 
svensk flagg. Det är positivt för svensk 
sjöfart. Nu hoppas vi att nästa fartyg i 
serien, Nabucco, kommer under sommar/
höst nästa år. Även det fartyget är tänkt att 
få svensk flagg, säger han. l

Nummer tre  
i Hero-serien

transportfartyg. Kvaliteten är troligtvis 
inte världens bästa på allt, men med 
ekonomin inräknad är den i topp. 
Lastlådan har de verkligen satsat på 
och gjort en yt-effektiv och lättlastad 
båt. Vi har fått elmanövrerade hiss-
bara däck och det går betydligt fortare 
att ändra däckshöjderna 
jämfört med att köra med 
en saxlyft. Bryggan är 
fantastisk men det är den 
på alla Wallenius fartyg. 
Fartygen i den här serien 
är bredare och verkar gå 
bra i sjön. Inredningen är 
helt okej, inte som de gamla Kock-
umsbyggena men helt okej.

– Maskinpersonalen är inte lika 
nöjda. Där går inte utvecklingen 
framåt som den gör på däck. De är rätt 
missnöjda med att det är trångt och 
svårjobbat på många ställen i maskin-
rummet, och svårt att serva utrustning. 

Att hämta hem ett nybygge skiljer sig 
markant från en resa med ett inarbe-
tat fartyg, menar Per Lundholm. För 
det första är det en helt ny besättning 
som kommer från olika fartyg, och 
man ska få till både gruppen och ru-
tinerna. Alla vill göra som de gjort på 
”M/S Förra” och det kan skilja sig åt. 

– Man ska också fixa alla stora och 
små detaljer så att det blir lättarbe-
tat. Placera ut lastrumsutrustning 
som surrningsmaterial på lämpliga 
platser, fixa stöttor med mantåg runt 
ramper, lära sig köra nya ramper, fixa 
hängare för rökdykarutrustning vid 

brandstationerna, 
fixa till förråd. Bara 
att plocka upp alla 
stores och placera 
ut i rätt skåp är ett 
jättejobb, där har 
nog maskin ett ännu 
större jobb, med 

betydligt mer reservdelar att hålla reda 
på, skriver han. 

Ett problem, påpekar Per Lundholm, 
är att de nu i början inte har alla verk-
tyg och material som behövs för att 
förbättra så mycket som de vill. 

– Man får ta det steg för steg. Med 
tiden upptäcker man vad som kan 
göras annorlunda för att göra jobbet 
lite enklare och snabbare. Det är delvis 
därför vi är så stor besättning i början, 
för att merarbetet är rätt kraftigt. 
Samtidigt, och det här är viktigt att 
poängtera, är det väldigt stimulerande 
och roligt att se fartyget bli bättre dag 
för dag. l

» Tannhauser har 
varit en positiv 
överraskning

Trio i flaggor.

Fartygen i Hero-serien är  
36,5 meter breda. 



Nu gör Seko sjöfolk ren el. 
Här beställer du den! 
Det är hos ETC El vi byggt vår egen solcellsanläggning. Det är också där du 
byter abonnemang till att ta del av den rena elen. Byt till ETC El nu 
– så gör vi klimatnytta tillsammans!

 www.etcel.se/blikund

Ange koden Seko Sjöfolk, så får du 400 kWh timmar el utan extra kostnad!

Pssst!
ETC El ger även 
41 000 kr rabatt på 
elbilen Renault Zoe!

Bild från ETC Solpark över Seko sjöfolks solcellsanläggning.

Annons
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ARBETSRÄTT

– Som anställd är jag inte bara förpliktigad att utföra 
mitt arbete, jag är också skyldig att inte skada arbets-
givaren. Det är lätt att tänka att vi har yttrandefrihet 
men så enkelt är det inte, säger Ellinor Gudmundsson. 

Lojalitetsplikten, detta luddiga begrepp, ingår under-
förstått i anställningsavtalet. I privata företag är 
lojalitetsplikten starkare än för offentliganställda, 
som skyddas mer av grundlagens yttrandefrihet och 
meddelarfrihet om de kritiserar sin arbets givare.

– Privatanställda får också framföra kritik. 
Men lojalitetsplikten går före och det är inte 
helt lätt att säga var gränsen går, säger 
 Carina Lindberg som är förbundsjurist i 
Seko. Självklart har arbetstagare rätt att 
larma om problem om det behövs. Men 
inte via sociala medier i första hand. Först 
ska man prata med arbetsgivaren och sedan, 
om det inte hjälper, vända sig till aktuell 
tillsynsmyndighet. 

Att slå larm om problem är en sak. Ogenomtänkta 
kommentarer på Facebook är en annan. Hur und-
viker jag att passera den diffusa gränsen för vad  
som är okej? 

Många företag har en sociala medier-policy. Utöver 
den har flera faktorer betydelse vid en tvist; var 
kritiken uttryckts, hur stor spridning det fått och hur 
tydligt det framgår vem arbetsgivaren är.

Juristerna uppmanar till stor försiktighet när det 
gäller att kommentera sin arbets givare. Att de kritiska 
orden publiceras på en privat  Facebooksida på fritiden 
är ingen räddning. Lojalitetsplikten gäller även på 
fritiden. Och även i en sluten grupp 
finns risken att någon delar vidare. 

– Sociala medier når så vansinnigt 
många människor. Det är svårt att ha 
kontroll, risken är stor att uppgifter 
sprids och blir till skada för arbets-
givaren, säger Carina Lindberg.

Däremot finns det inget som hin-
drar att du är en engagerad person 
som har åsikter. Vad du gör utanför 
anställningen ska inte påverka relationen med arbets-
givaren så länge det inte skadar denne. Eller påverkar 
möjligheten att utföra ditt jobb. 

– Arbetar jag i kassa med ansvar för pengar så har 
det betydelse om jag på fritiden döms för ekonomisk 
brottslighet. Det skadar förtroendet och kan bli saklig 
grund för uppsägning, säger Carina Lindberg. 

Det finns några kända fall som prövats i Arbets-
domstolen (AD) om anställda och sociala medier. En 
dom från 2011 rör en polis som på fritiden bloggat 
om sitt arbete på ett sätt som arbetsgivaren tyckte gav 

en negativ bild av verksamheten. 
– Eftersom bloggen var av fiktiv 

karaktär och åsikterna inte uttrycktes 
i polisens eget namn, ansåg AD inte 
att bloggen och dess följder utgjorde 
saklig grund för uppsägning, förkla-
rar Ellinor Gudmundsson.

En annan dom från samma år 
handlar om en lokförare som kritise-
rat sin arbetsgivare i mejl till chefer 
och på ett debattforum på ett intranät. 

– Han skrev väldigt aggressivt om sin arbetsgivare 
och domstolen ansåg att han definitivt gick över grän-
sen, säger hon. 

Håll balansen på nätet
Vad får jag skriva om jobbet på sociala medier? Det beror på syfte och spridning  
och det finns ingen tydlig gräns. Grundregeln är att vara försiktig. 

– Lojalitetsplikten är starkare än många tror, säger Ellinor Gudmundsson,  
jurist på LO-TCO Rättsskydd.

TEXT  Klara Johansson

» Risken är stor  
att uppgifter sprids  
och blir till skada 
för arbetsgivaren

CARINA LINDBERG, JURIST

»

Nu gör Seko sjöfolk ren el. 
Här beställer du den! 
Det är hos ETC El vi byggt vår egen solcellsanläggning. Det är också där du 
byter abonnemang till att ta del av den rena elen. Byt till ETC El nu 
– så gör vi klimatnytta tillsammans!

 www.etcel.se/blikund

Ange koden Seko Sjöfolk, så får du 400 kWh timmar el utan extra kostnad!

Pssst!
ETC El ger även 
41 000 kr rabatt på 
elbilen Renault Zoe!

Bild från ETC Solpark över Seko sjöfolks solcellsanläggning.
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En anställd i ett rederi postade ett inlägg på Face-
book där hen kritiserade arbetsgivaren bland annat 
med  orden ”de pissar på oss”. Personen var vid detta 
tillfälle redan uppsagd på grund av arbetsbrist. Det 
gjordes en uppgörelse som innebar att hen blev arbets-
befriad under uppsägningstiden samt förlorade rätten 
till återanställning. 

En tredje omtalad dom gäller en rektor på en friskola 
som på sin privata Facebooksida gett uttryck för sexu-
ella anspelningar, bland annat genom grupper han var 
medlem i och bilder han la upp på sig själv. Arbetsgi-
varen tyckte att detta var olämpligt och passade dåligt 
med jobbet som rektor. 

AD ansåg att arbetsgivaren hade rätt att kräva att 
kopplingen till skolan togs bort från 
Facebooksidan, men inte att det utgjorde 
saklig grund för uppsägning.

– Domstolen ansåg att det handlade 
om mannen som privatperson och saker 
man öppet får ge uttryck för, säger 
 Ellinor Gudmundsson.

Fallet fick stor publicitet i media.
– Men negativ publicitet ska enligt 

AD inte vara avgörande. Man ska se till hur den 
enskilde agerat, och rektorns syfte var inte att skada 
arbetsgivaren, säger Carina Lindberg.  

Just syfte är ett nyckel ord när AD bedömer vad som 
räknas som brott mot lojalitetsplikten och kan leda 
till saklig grund för uppsägning eller omplacering. En 

dom från 1997 handlar om anställda hos ett privat 
ambulansföretag som kritiserat i media hur verksam-
heten sköttes. Enligt domen försökte de anställda först 
prata med arbetsgivaren och sedan vända sig till aktu-
ell tillsynsmyndighet. Därefter gick de till media. 

– Syftet med kritiken var inte att skada arbets-
givaren utan att lyfta problem i verksamheten. AD 

bedömde att det inte fanns saklig grund 
att säga upp dessa personer, säger Carina 
Lindberg.

Hade de däremot inte pratat med arbets-
givaren, utan gått direkt till media, så tror 
Carina Lindberg att utgången hade blivit 
en annan. Detsamma gäller den som på 
sociala medier spyr galla över arbetsgiva-

ren i största allmänhet. 
– Då är syftet inte att komma till rätta med problem 

utan att skada arbetsgivaren. Och då kan det bli fråga 
om saklig grund för uppsägning eller omplacering.

Ellinor Gudmundsson betonar skillnaden mellan att 
påtala missförhållanden och att uttala sig negativt om 
arbetsgivaren i allmänhet. 

Carina Lindberg är 
förbundsjurist på 

Seko och Ellinor 
Gudmundsson är 
förbundsjurist på  

LO-TCO Rättsskydd.

» Man får alltid 
påtala miss
förhållanden

ELLINOR GUDMUNDSSON, JURIST

Gick förbi rederiet
Arbetsbefriad under 
uppsägningstiden

En anställd i ett rederi hotades av uppsägning sedan 
hen kontaktat myndigheter med kritik mot arbets-
givaren, utan att först ha kontaktat rederiet. Seko 
sjöfolks fackliga representant protesterade mot 
uppsägningen vid lokal förhandling och personen fick 
behålla sitt jobb. 

En tid senare hände samma sak igen, då på grund 
av uttalanden på Facebook där hen smutskastade 
rederiet. Även denna gång löstes tvisten genom lokal 
förhandling och personen fick behålla jobbet, men 
valde att säga upp sig själv.

Exempel i Seko sjöfolk:

ARBETSRÄTT
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LOJALITETSPLIKT
Kravet på lojalitetsplikt regleras inte i lag utan ingår i 
anställningsavtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
En anställds huvudsakliga förpliktelse är att i utbyte mot 
lön utföra arbete och lojalitetsplikten kallas ibland för 
en bi-förpliktelse. Lojalitetsplikten gäller även på fritiden 
och brukar formuleras som att arbetstagare ska sätta 
arbetsgivarens intressen före sina egna och inte får göra 
något som skadar arbetsgivaren. Arbetstagarens lojali-
tetsplikt upphör vanligtvis när anställningen avslutas men 
undantag finns. »

Gränsen  
suddas ut 

l Jag skriver ett privat sms till en kompis där jag kriti-
serar arbetsgivaren. Min kompis skärmdumpar sms:et och 
pub li cerar på sociala medier. Har jag brutit mot lojalitets-
plikten?

– Har du skrivit privat till en kompis så har ditt syfte 
inte varit att det skulle komma fram och därmed skada 
arbetsgivaren. Men det beror på vad du skrivit; när det 
gäller företagshemligheter har man tystnadsplikt och 
sådana får man inte röja överhuvudtaget. Men att bara 
skriva ”f-n vad trött jag är på mitt jobb” är knappast 
saklig grund för uppsägning. Däremot kan arbetsgivaren 
möjligen använda informationen i sin bevisföring om det 
handlar om en arbetstagare man vill bli av med och det 
finns andra problem också. 

l Mitt fartyg har fått möss ombord. Jag publicerar en bild 
på min privata Facebooksida och en text om hur trött jag 
är på mössen. Bryter jag mot lojalitets plikten?

– Kritik och problem som detta ska i första 
hand tas upp med arbetsgivare och tillsyns-
myndighet. Man ska inte i första läget gå ut 
i media eller på Facebook. Här ser man till 
syftet. Är ditt syfte att skada arbetsgivaren 
eller att få bukt med problem? Att gå ut med kritiken på 
Facebook innan du provat andra vägar är generellt sett 
inte okej. 

l Jag kritiserar arbetsgivaren på ett sätt som inte är 
saklig grund för uppsägning eller omplacering. Ändå 
 omplaceras jag,  eftersom arbetsgivaren menar att jag 
gjort mig omöjlig på min förra arbetsplats. Får de göra så?

 – Här handlar det om svårigheten att förutspå kon-
sekvenser och följdeffekter. Det finns en AD-dom om en 
undersköterska som i media kritiserade att det förekom 
främlingsfientliga uttalanden på arbetsplatsen. Underskö-
terskan omplacerades. Hans fackförbund drev fallet och 
menade att kritiken inte var skäl för omplacering. Men 
det hade skapats osämja på arbetsplatsen, så underskö-
terskan omplacerades på grund av samarbetsproblem. 
Det här är viktigt att tänka på. Följdeffekter som samar-
betsproblem eller bristande förtroende kan i sig leda till 
omplacering eller saklig grund för uppsägning. 

Vad kan hända om...
Vi testade några fiktiva fall på Sekos jurist Carina Lindberg 

Central förhandling  
efter kommentar
En anställd i ett rederi kommenterade ett Facebook-inlägg 
och ställde en fråga som uppfattades som grov  kritik 
mot rederiet. Arbetsgivaren ville säga upp personen på 
grund av uttalandet. Den lokala förhandlingen avslutades 
i oenighet och ärendet gick till central förhandling där 
ombudsman Joakim Hellmouth hade hand om fallet.

– Det här gällde en person som varit prickfritt anställd 
i över 30 år. Arbetsgivaren ville säga upp personen på 
grund av personliga skäl och påstod att förtroendet var 

– Man får alltid påtala missförhållanden. Det är 
viktigt att poängtera. Man ska först kontakta arbets-
givaren, och det kan man göra på olika sätt, till exem-
pel via skyddsombud eller facket. Skyddsombud har 
större rättigheter än vanliga  arbetstagare. 

Fallen med polisen, rektorn och lokföraren är de mest 
kända inom sociala medier. Alla tre är relativt gamla. 

– När det finns domar så blir de vägledande vid 
liknande tvister. De allra flesta tvister går aldrig till AD 
utan förlikas av parterna vid förhandling. Det är så 
systemet ska fungera, säger Ellinor Gudmundsson. 

LO-TCO Rättsskydd vet inte hur många liknande 
fall som förekommer idag, men som klaras upp innan 
de når domstol. 

– Vi ser inte ärenden förrän fackförbunden inte 
lyckats komma överens. Dessutom ser vi bara dem som 
förbunden beviljar rättshjälp för. 

Seko har heller ingen statistik över hur vanligt det är 
med tvister som rör medlemmar och sociala medier.

– Jag har inte sett någon ökning och vi har ganska få 
fall hos oss. Det kan förstås bero på att de löses lokalt 
ute i klubbarna, säger Carina Lindberg. 

Det är arbetsgivaren som bestämmer om de anställda 
får använda sociala medier på arbetstid, om företagets 
utrustning får användas och vem som får uttala sig i 
arbetsgivarens namn. En del arbetsgivare uppmuntrar 
sina anställda att dela saker som rör jobbet i sina egna 
sociala kanaler. Vad har juristerna för tips kring det?

– Så fort du skriver något som har med ditt arbete 
att göra så är det en balansgång. Jag tycker att man 
ska vara väldigt försiktig, och vara tydlig med att man 
inte uttalar sig i arbetsgivarens namn utan som privat-
person, säger Ellinor Gudmundsson. l

förbrukat. Vi hävdade att en enda fråga – det var ju inte 
ens ett påstående – på Facebook inte kan göra att förtro-
endet efter 30 års prickfri anställning är förbrukat. Det är 
orimligt. Vi var beredda att pröva fallet i Arbetsdomstolen 
men arbetsgivaren gav med sig vid central förhandling. Vi 
lyckades rädda personen från uppsägning men jag tror att 
hen fick sig en rejäl åthutning av rederiet, säger han.

Joakim Hellmouth menar att anställda bör vara väldigt 
försiktiga med vad de skriver om sin arbetsgivare.

– Skriv ingenting om du inte tänker skriva något snällt. 
Det är tyvärr grundtipset. I det här fallet ville personen 
stötta en kollega genom att kommentera dennes kritiska 
inlägg och hamnade själv i problem, säger han. 
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ARBETSRÄTT

Hon har doktorerat om sociala medier  
och är idag biträdande lektor vid 
Södertörns högskola. I sin avhandling 
intervjuade Steffi Siegert folk i ideella 
organisationer om deras närvaro i 
sociala medier. Resultaten visar att 
aktivitet kopplad till jobbet är väldigt 
vanligt. 

Samma beteende finns på andra 
arbetsplatser. Många delar artiklar som 
rör jobbet och det 
kan finnas ett out-
talat grupptryck från 
både arbetsgivare och 
 kollegor att vara aktiv 
på sociala medier. Det 
gäller inte minst i fack-
liga organisationer. 

– Det här är en ut-
maning. Många inom idéburna organi-
sationer brinner för sitt jobb. De fortsät-
ter tänka på jobbet på kvällar och fritid. 
En person jag intervjuade sa att ”bara 
för att jag tar semester så slutar inte folk 
bli avrättade”, säger Steffi Siegert. 

Liknande mönster syns i ett pågående 
projekt inom skolan. 

– Jag möter lärare som är väldigt 
engagerade i sitt jobb. De har Facebook-
grupper där de byter idéer, de kollar 
på fritiden och upplever det inte som 
arbete. 

Att låta jobbet ta plats på privata platt-
formar som Facebook och Instagram 
har både positiva och negativa effekter, 

menar Steffi Siegert. Ett problem är att 
arbetet hela tiden är närvarande. 

– För anställda är det viktigt att ha ett 
utrymme där du inte kontrolleras och 
bara är dig själv. Och för arbetsgivare är 
det svårt att kontrollera vad som delas 
på sociala medier och då blir det också 
svårare att ha en viss image. Dessutom 
vill arbetsgivare sällan att deras an-
ställda bränner ut sig, säger hon. 

Sedan hennes avhand-
ling skrevs för fem 
år sedan har många 
organisationer skaffat 
strategier och policys 
för hur sociala medier 
ska användas. Den 
största förändringen 

menar Steffi Siegert kom med pandemin, 
när arbetsplatser behövde digitalisera 
sig över en natt.

– Idag används digitala arbetsverktyg 
som Teams betydligt mer. Vi ser det i 
skolan; före pandemin var Facebook 
en större utmaning när elever kontak-
tade sina lärare privat via Messenger 
och lärare använde Facebookgrupper 
i det dagliga arbetet. Teams har dragit 
engagemang bort från Facebook och det 
är bra, säger hon. 

För fackliga organisationer är det viktigt 
med en plats online där medlemmar kan 
hitta kontaktuppgifter. Men diskussio-
ner som innehåller känslig information 

Jobb och fritid 
flyter ihop
Sociala medier suddar ut gränsen mellan arbete 
och privatliv. Inom idé drivna organisationer kan det 
bli en stor utmaning, menar forskaren Steffi Siegert.

TEXT  Klara Johansson

» Många fortsätter 
tänka på jobbet på 
kvällar och fritid

STEFFI SIEGERT
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bör inte föras via Facebook eller Mes-
senger, menar Steffi Siegert. 

– Facebook samlar in otroligt 
mycket data och vi vet inte var den 
hamnar. Företaget lyder inte under 
svenska regler, säger hon. 

Hur ska anställda hålla balansen 
mellan arbete och privatliv på sociala 
 medier? Och, inte minst, undvika att 
skriva något som bryter mot lojalitets-
plikten?

– Själv skriver jag ingenting om 
mitt arbete på sociala 
medier, det kanske 
svarar på frågan. Jag 
är väldigt försiktig. Jag 
delar inte kampanjer 
för det ingår inte i min 
arbetsbeskrivning och 
jag får inte betalt för 
det. Jag skriver inte 
heller något negativt. Allt man skriver 
online finns kvar i all oändlighet. Visst 
kan man ta bort det, men någon har ju 
garanterat tagit en screenshot.

Steffi Siegert menar att arbetsgivarna 
har tagit över det offentliga rummet. 
Det är en utveckling hon skarpt ogillar. 

– I början var sociala medieplatt-
formar mer oskyldiga. Arbetsgivarna 
var inte närvarande och det man skrev 
hade inte samma räckvidd. Men ju fler 
organisationer och företag som hittar 
dit, desto mindre fritt kan enskilda 
anställda uttrycka sig. Människor har 
förlorat jobbet för saker de sagt online. 
Utrymmet för öppen diskussion blir 
begränsat om man hela tiden måste ha 
koll på om chefen ser det man skriver, 
säger hon. 

För företag och organisationer är det 
nästan alltid positivt att anställda spri-
der information i sina personliga nät-
verk. Det ger trovärdighet och bidrar 
till varumärkesbygget. Men det sker 
ofta utanför arbetstid och gör gränsen 
mellan arbete och privatliv otydlig. 

Enligt Steffi Siegert finns numera ett 
outtalat krav på många arbetsplatser 
att anställda ska använda sina egna 
kanaler för att sprida information. 
Hon menar att det hänger ihop med 
förändringar som skett på arbetsmark-
naden.

– Allt fler yrkesgrupper går mot 
osäkra anställningar och det gör att 
arbetsgivarna får allt större makt. Och 

då kan de kräva lite mer. Inte orimligt 
mycket. Men lite mer, säger hon.

Det där ”lite mer” kan vara att be 
anställda dela en länk i sina sociala 
medier eller bidra med material till 
företagets Instagram-konto.

– Som anställd kan det vara svårt att 
säga nej. Särskilt om man är nyanställd 
eller projektanställd. 

Hur ska man göra då?
– Ha en öppen dialog. Svara att det är 

viktigt för dig att inte 
blanda in jobbet i dina 
sociala medier. Att du 
vill ha en tydlig gräns 
mellan arbete och pri-
vatliv för att kunna ge 
allt på jobbet och sam-
tidigt ha kvar ett privat 
utrymme. Framställ det 

som något positivt för arbetsgivaren, 
att hen får en glad och mindre stressad 
arbetstagare, istället för att bli arg och 
säga att du känner dig utnyttjad. 

Orsaken är sällan att chefen är elak, 
påpekar Steffi Siegert. Hen är bara 
väldigt engagerad i sitt jobb och tror 
att alla andra är lika engagerade. 

Outtalade krav kommer inte bara från 
arbetsgivare. En fackligt förtroende-
vald kan känna press från medlemmar 
att finnas tillgänglig kvällar och helger 
via sina privata kanaler. Hur gör man i 
det läget för att behålla balansen? 

– Du kan vägra svara, fast det tycker 
jag inte är någon bra idé. Men du kan 
svara väldigt kort och be medlemmen 
kontakta dig på en mejladress som är 
kopplad till ditt fackliga uppdrag.

Till viss del får den som arbetar med 
medlemmar idag gilla läget, menar 
Steffi Siegert. Medlemmar kommer 
alltid att höra av sig utanför arbetstid 
och de kommer att välja den kanal där 
de lättast hittar dig. 

– Man får hitta sätt att styra dem till 
rätt kanal och det kan organisationen 
hjälpa till med. Ledningen kan till 
 exempel bestämma att diskussioner 
inte ska föras på Facebook eftersom 
det handlar om känsliga uppgifter. Då 
kan de förtroendevalda hänvisa till 
det som bestämts. Då ses du inte som 
en jobbig person om du inte svarar på 
frågor sent på kvällen, utan kan säga 
”såhär gör vi i den här organisatio-
nen”, säger hon. l

» Som anställd 
kan det vara svårt 
att säga nej
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Enligt Steffi Siegert kan 
det inom en organisation 

skapas press på att finnas 
tillgänglig via sociala 

medier på fritiden. 
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OMBORD

Livbåtsövning på Grönland, motsjö i 
Nordatlanten och fruktleverans i Nigeria. 
Juha Eronen har dokumenterat livet som 
matros på 1980- och 1990-talet.

Juha Eronen gick till sjöss 1980 som 
jungman på Thunbolagets kanalbåt   
M/S Juno. Han var 16 år och ville 
komma bort från uppväxtens Falkenberg. 
M/S Juno följdes av torrlastare och tank-
fartyg och resorna blev allt längre.

1986 köpte han sin första kamera, en 
Nikon, och började dokumentera livet 
ombord.

– Mina skeppskamrater sa att bilderna 
jag tog såg ut som vykort. Jag tog det 
som beröm, säger han.

En ryggskada gjorde att han gick iland i 
slutet av 1990-talet. Då hade han foto-
graferat såväl isberg på Grönland och 
svänghjulsöverhalning utanför Afrika som 
vajerunderhåll på service- och bostads-
plattformen Safe Britannia i Nordsjön. 

– Jag gillar att dokumentera. Att fånga 
ögonblicken. Det får inte se konstgjort ut 
utan det ska vara naturligt, säger han. 

35 år senare har Juha Eronen digita-
liserat bilderna och lagt ut dem på sin 
Facebooksida. Han har kontakt med ett 
fåtal av sina gamla skeppskamrater.

– De flesta har ju aldrig sett bilderna jag 
tog på dem. Jag tänkte att det vore roligt 
om de fick göra det, förklarar han idén att 
visa några av bilderna i Sjömannen. l

”Jag gillar att 
dokumentera”

Ovan: Broströms M/S Thuleland 1990. Livbåtsövning på Grönland. I  
bakgrunden syns malmådern på gruvan Maarmorilik, Svarta ängeln.

Nedan: Fotografen själv på service- och 
bostadsplattformen Safe Britannia. ”Jag 
gjorde en törn där 1989”, säger Juha.

Nedan: Produkttankern M/T Rankki 1991. En av matroserna överhalar en ventil. 

Ovan: Vajerfettning 
på M/S Thuleland. 
Båsen på lastluckan 
slackar i båtmans     -
stolen allt eftersom 
en matros smörjer 
vajer på en av 
far  ty gets fem Hägg-
lunds kranar (varav 
en bort monterad). 
I bak grunden syns 
linbanan som 
går från gruvan 
till krosseriet där 
malmen maldes 
före utlastning. 
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Ovan: Frukt leverans på M/T Luna utanför Nigeria. 
”Frukten levere rades med kanoter som kom upp längs 
fartygs sidan. Bananklasar, ananas och mango stora 
som en hel middag”, berättar Juha. På bilden syns 
matros, trikare och motorman. 

Ovan höger: M/T Lunas reparatör monterar nya broms-
backar på ett bromsband vid överhalning av ankarspelets 
svänghjul. ”Lunas ankarspel var ökänt”, berättar Juha. 
”Det var rost på både kätting och svänghjul och varje 
gång vi ankrade sprang folk från backen i ett moln av rök 
och gnistor.” Under en resa till USA reparerades spelet. 

Vänster: Safe Britannia 1989. En stoppvajer till en kran 
har fastnat och måste lossas och överhalas. Bilden är 
tagen i Brofjorden där Safe Britannia tillfälligt låg upplagd. 

Ovan: M/S Thuleland. 
Motsjö i Nordatlanten.

Nedan: Argonauts M/T Nike 1987. Bound for Houston, Texas, med råolja från 
Kamerun. Två motormän har letat sig upp på däck för en paus och lite luft. Höger och nedan: 

Tankspolning i  
M/T Rankki. ”De 
fasta kanonerna 

tog inte allt, ibland 
fick man gå ner i 

tankarna och hand-
spola som matrosen 

gör på bilden.”  
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”Det ska vara  
lika för alla”

Hela Kenneth Österlunds liv har kretsat kring skärgår-
den, fartyg och fackliga uppdrag. Han är uppvuxen på 
Dalarö, mönstrade jungman redan som 15-åring och 
var med och bildade den fackliga klubben i skärgårds-
trafiken 1977. Men efter 47 år till sjöss och 38 år som 
facklig företrädare har han lämnat yrkes livet bakom 
sig. Den 17 april 2017 gjorde han sin sista arbetsdag 
ombord och nu är även de fackliga uppdragen till 
ända. 

– Jag trodde att jag skulle sakna det, men det gör 
jag inte, säger han när vi ses på Katarina Sjöfartsklubb 
i Stockholm en kylslagen höstdag i oktober. Inte ett 
dugg faktiskt. Jag har gjort mina år och rott skutan i 
hamn. Det var dags nu.  

Men nöjdheten han känner har 
ingenting med vantrivsel i jobbet att 
göra. Han säger att han uppskat-
tat såväl kollegor som de fackliga 
uppdragen och arbetet ombord. 

– Det jag tyckt allra mest om i 
jobbet har  varit friheten. Att man 
fått göra som man velat efter eget huvud, för det mesta 
i alla fall. Och tråkigt har det nästan aldrig varit. Den 
ena dagen var inte den andra lik och det hände hela 
tiden nya grejer.  

Kenneth Österlund tittar ut genom fönstret för att 
försäkra sig om att ingen parkeringsvakt närmar sig 
hans röda Skoda som står parkerad olovandes på 
gatan utanför. Löven har börjat gulna och den höga 
klara luften vittnar om att vintern är i antågande. Ken-
neth Österlund berättar att han och sambon, även hon 
med ett förflutet i skärgårdstrafiken, egentligen skulle 
packat husbilen och dragit söder ut för att tillbringa 
vintern i Portugal. Men pandemin satte stopp för 
resplanerna.  Istället har han engagerat sig i en ansökan 

om att få bygga ett reningsverk åt sig och åtta grannar 
hemma på ön Lådna där han bor sedan mitten av åt-
tiotalet.

– Jag har jäkligt svårt att bara sitta still, jag är en så-
dan som måste göra något hela tiden. Och handlar det 
om pappersarbete till myndigheter brukar jag alltid ta 
på mig det. 

Under uppväxten med sin mamma i Stockholms södra 
skärgård såg Kenneth Österlund skärgårdsbåtarna 
komma och gå utanför fönstret, och tänkte att där 
skulle det nog vara roligt att jobba. 15 år gammal 
ringde han upp Waxholms bolagets personalchef och 

frågade om det fanns något ledigt 
jobb.  

– Han var väldigt sportintresserad 
och det första han frågade var om 
jag spelade fotboll, och det gjorde 
jag. Sedan undrade han om jag 
kunde simma och eftersom jag kunde 
det också fick jag jobbet. Egentligen 

var det inte helt lagligt eftersom man på den tiden 
måste vara 16 för att jobba ombord, men så blev det.  

Året var 1971 och Kenneth Österlund mönstrade 
jungman på M/S Havsörnen som gick mellan Årsta 
och Utö med enstaka turer till Dalarö. 

Men det som var tänkt som ett tillfälligt sommar-
jobb skulle komma att bli hela hans yrkesliv. Efter 
grundskolan läste han vidare till elektriker, men var-
enda helg och lov var han ombord.   

– Jag skolkade varje fredag för att kunna jobba på 
båtarna, men min lärare sa att ”Det gör ingenting, du 
är så duktig ändå”, så det var med hans goda minne. 

Som nybakad elektriker begav sig Kenneth Österlund 
till Sjömansförmedlingen, vägg i vägg med nuvarande 

Efter nästan 50 år i skärgårdstrafiken mönstrar Kenneth Österlund 
av för gott. Han ser tillbaka på sitt yrkesliv med glädje.  
De tråkiga stunderna har varit få och han bestämde sig tidigt  
för att aldrig försöka lura en arbetsgivare. 

TEXT  Linda Sundgren FOTO Klara Johansson

» Vi var förbannade, 
1 000 spänn var 
jättemycket pengar

»

1971 mönstrade 
Kenneth Österlund 
jungman på M/S 
Havsörnen mellan 
Årsta och Utö. 
Det som var tänkt 
som ett tillfälligt 
sommarjobb blev 
ett helt yrkesliv. 
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Katarina Sjöfartsklubb. Tack vare somrarna i skär-
gårdstrafiken hade han fått upp ögonen för sjöfarten 
och tanken var att söka som elektrikerlärling på någon 
av alla de utebåtar som på sjuttio-
talet fortfarande gick under svensk 
flagg. Men så blev det inte. 

– De tyckte att jag var överkvali-
ficerad för ett lärlingsjobb och sa åt 
mig att söka som fartygselektriker 
istället. Men det vågade jag inte. Att 
ha ensamt ansvar för elektroniken 
ombord på ett fartyg var alldeles för stort, tyckte jag. 

Att gå som elektrikerlärling iland för sex kronor i 
timmen lockade inte heller när han hade det fyrdubbla 
som däcksman, och valet föll på sjöfarten. På som-
rarna jobbade han ombord och när fartygen lades upp 
för vinterförvaring arbetade han åt sin mamma iland.

– Morsan drev ett taxiåkeri, berättar han. Men hon 
tyckte inte om att köra när det var halt ute och då 
körde jag åt henne. 

Kenneth Österlund har också åtskilliga år som facklig 
ordförande i bagaget. När han gick med i Svenska Sjö-
folksförbundet i början av sjuttiotalet fanns det ingen 
lokal facklig verksamhet i skärgårdstrafiken och arbetet 
var helt oreglerat. Så plötsligt en dag kom beskedet att 
fackligt anslutna skulle bidra med 1 000 kronor till 
social demokraternas kampanjkassa inför valet 1976, 
även om det från början talades om att pengarna skulle 
stärka strejkkassan. Resultatet blev att Kenneth Öster-
lund och flera andra gick ur facket i protest. 

– Vi var jäkligt förbannade, 1 000 spänn var jätte-
mycket pengar på den tiden. Men så var det en ombuds-
man vid namn Ove Johansson som besökte oss på en av 
våra båtar och sa att, ”Varför går ni ur? Bilda en facklig 
klubb och var med och påverka istället”. Vi var tre 
stycken som höll ihop på den tiden: jag, Chang Ström-
berg och Alf Pettersson. Vi såg på varandra och sa att 
”Ja, det gör vi”. Så bildades den lokala fackliga organi-

sationen i skärgårdstrafiken 1977. Två år senare valdes 
jag till ordförande och det har jag varit sedan dess. 

Men även om Kenneth Österlunds ordförandeskap 
sträcker sig över nästan fyra decennier har han varken 
tappat intresset eller tempot längs vägen. Det säger 
kollegan Daniel Estius som jobbade tillsammans med 
Kenneth Österlund på M/S Dalarö. 

– Han hade ett jäkla driv och engagemang, både i 
det fackliga arbetet och i båten. Höll alltid på att laga 
och fixa grejer, såg till att vi hade en fritidskassa och 
ordnade gemensamma gokartdagar iland, säger Daniel 
Estius.  

Som facklig företrädare säger Kenneth Österlund att 
han vinnlagt sig om en god relation till arbetsgivaren. 
Ambitionen har varit att lösa frågor i samförstånd och 
använda fakta och goda argument snarare än att kriga 
sig fram.

– Jag har alltid sett till att ha en bra relation med 
arbetsgivaren, även om det såklart varit konflikter 
ibland. Redan när jag började jobba fackligt bestämde 
jag mig för att aldrig försöka lura en arbetsgivare och 
det har jag inte gjort heller. 

Han säger att han trivts med det fackliga arbetet 
och tyckt att det varit roligt. Drivkraften har varit att 
skapa rättvisa.  

– Att det ska vara lika för alla är något jag har i 
mig, jag tror att jag fått det från morsan. Det ska inte 
vara en massa orättvisor. 

Avtalsförhandlingar är det han uppskattat mest som 
förtroendevald.

– Det tror jag beror på all den kun-
skap som vi kommit med till förhand-
lingsborden. Eftersom vi varit med så 
länge vet vi varför avtalen kommit till 
och på vilka grunder de slutits. Det har 
vi haft en enorm nytta av i relationen 
till arbetsgivarna. 

Under sitt yrkesliv har Kenneth Österlund sett 
skärgårdstrafiken förändras. Turlistorna har tätnat, 
linjerna blivit fler och besättningarna mindre. Länge 
var det Landstinget, eller Regionen som det heter i dag, 
som drev skärgårdstrafiken i Stockholm. Numera 
fördelas trafiken mellan privata entreprenörer genom 
offentliga upphandlingar.  

– På min första båt, Havsörnen, var vi sex man 
ombord. Skeppare, maskinist, matros, jag som var 
jungman och två i fiket på helgerna. Havsörnen går 
fortfarande i trafik men med bara en skeppare plus en 
övrig i besättningen. I upphandlingarna är det lägsta 
anbud som vinner och personalkostnaderna är i stort 
sett det enda man kan dra ner på. Så mycket annat 
finns inte att spela med än att möjligen köra lite lång-
sammare mellan vissa bryggor för att spara bunker. 

Även om Kenneth Österlund nu lämnat sjöfarten 
bakom sig går han inte sysslolös om dagarna. I garaget 
hemma på Lådna driver han skärgårdens enda moped-
verkstad och om somrarna har han fullt upp.   

– Folk skickar sina mopeder till mig från hela skär-
gården. De behöver inte ens åka med själva utan ställer 
bara ombord mopeden så tar jag emot den när båten 
kommer. Jag har gett min sambo ett halvt löfte om att 
lägga ner verkstaden till nästa sommar, men vi får se 
hur det blir. Man måste ju ha något att göra också. l

» Att det ska vara 
lika för alla har jag 
fått från morsan

Kenneth Österlund under strejken i skärgårdstrafiken hösten 2013.
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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

Allt vanligare med drogrelaterade fall
Antalet fackliga ärenden som rör anställda 
med drogrelaterade problem har ökat, 
skriver ombudsman Pelle Andersson.

Den senaste tiden har Seko sjöfolk fått 
in fler och fler ärenden som rör anställda 
med drogrelaterade problem. Anled-
ningen kan vara att rederierna i viss mån 
ökat testningen för drogmissbruk och att 
metoderna för att upptäcka droger har 
blivit mer raffinerade.

Seko och SARF har ett alkohol- och 
drogpolicy-avtal som hanterar testning, 
normer och gränsvärden samt rehabi-
litering. På Almegaavtalet har vi lokala 
alkohol- och drogpolicy-avtal med flera 
rederier.

Om en anställd påträffas med att ha 
brukat droger reagerar arbetsgivaren ofta 

kraftigt genom att varsla om uppsägning 
eller avsked. Tyvärr är det inte ovanligt 
med brister i utredningen vad beträffar 
ett eventuellt missbruk samt om det finns 
möjlighet till rehabiliteringsåtgärder. 

I de flesta fall blir facket inkopplat i 
förhandlingsarbetet om själva uppsäg-
ningen/avskedet samt om ett eventuellt 
brott mot policyn. 

I många fall väljer dock arbetstagaren 
själv att avsluta sin anställning, vilket 
kan bero på att det handlar om olagliga 
substanser och att det kan upp fattas som 
genant att bruka droger.

För den som missbrukar är det egent-
ligen bara en tidsfråga innan man blir 
påkommen i en drogkontrol. Utfallet 
av förhandlingarna som följer kan vara 
svåra att förespå. Arbetsgivaren påtalar 

oftast att det är en brottslig handling som 
begåtts på arbetsplatsen, vilket Arbets-
domstolen inte sällan anser vara allvarli-
gare än om brottet begås under fritid. 

Tyvärr konsulterar arbetstagare sällan 
facket i dessa frågor förrän de faktiskt 
åkt fast i en kontroll. Vi vet att det 
finns sjömän därute som har uppenbara 
missbruksproblem som i vissa fall kan 
bero på psykisk ohälsa, övergrepp och 
andra allvarliga bekymmer. Dessa sjömän 
behöver adekvat rehabilitering – inte ett 
avskedsbrev som riskerar att förvärra 
situationen ytterligare. 

Tyvärr kan vi konstatera att droger blir 
allt vanligare förekommande i samhället 
i stort. Det bästa hade varit om alla hade 
kunde avstå från dem.   

Pelle Andersson

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

Annons
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I första delen av Frans G. Bengtssons roman Röde Orm, en bra 
bok att läsa och läsa om i virus- och karantänstider, finns en 
episod där Orm, som för tillfället är roddarslav på ett av den 
 cordovanske kalifens fartyg, får en ny bänkkamrat vid åran, 
Khalid.

 Orm tycker att den nye tar i skralt, men ”talade uppmunt-
rande till honom, så gott han kunde, och frågade mer än en gång 
vem han var och varför han hamnat här. Den andre såg högmo-
digt på honom och ryckte på axlarna; slutligen svarade han, att 
han var en man av förnäm ätt och inte van att bli utfrågad av 
slavar som inte ens kunde tala ordentligt. Då sade Orm:

– För detta som du nu sade, kunde jag taga dig om nacken så 
att du kände det; men det är bättre vi hålla frid och bli bekanta. 
Slavar äro vi alla här, du såväl som vi andra; och det finns flera 
än du här ombord som äro av god ätt, och till dem hör jag. Orm 
heter jag och är en hövdings son. Och det är sant att 
jag är okunnig i ditt språk, men du är mera okunnig 
i mitt, som du inte vet ett ord av. Därför syntes det 
mig att vi äro lika goda, du och jag; eller om någon 
är den bättre, är det väl knappt du.”

På ett annat ställe i boken, säger Orm att näst god 
lycka, styrka och händighet med vapen finns det 
inget bättre än läraktighet i språk. Det är en åsikt 
som Svenne Whisky kunde skrivit under på. När 
han första gången skulle åka till Ryssland, insåg han 
att allt han behärskade på ryska var ”da” och ”njet”. Det klarar 
man sig i och för sig långt på, men han frågade ändå en ryskta-
lande bekant, vad man skulle säga, när man artigt hälsade på en 
ryss. 

Vännen var av det skojfriska slaget, och lärde Svenne frasen 
”Job tvojú mat!”, vilken Svenne flitigt använde sig av. Han 
märkte att ryssarna tittade konstigt på honom, och när han fått 
reda på att det betyder ”Gå och knulla din morsa!” förbannade 
han sin falske vän, men menade ändå att han fått lära sig något 
nytt, som kunde komma väl till pass. 

För övrigt finns detta uttryck på de flesta språk, på arabiska heter 
det ”nik emak”, på mandarin är det ”cào ni ma”, engelskan har 
sitt ”motherfucker”, i Paris kan man höra ”Nique ta mère!”, på 
spanska ”Joda a tu madre!”, och grekerna säger ”Tu munis tis 
manas su!”

Svenne tyckte att svordomar är en omistlig del av språket. Na-
tionalencyklopedin lär oss att ”svordomar är en typ av kraftut-
tryck som används framför allt i talspråket, då talaren förstärker 
sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga 
termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika 
slag.” Uppslagsverket tillägger överdrivet försiktigt, att i svordo-

marna används dessa ord inte för att syfta på de fenomen som 
de normalt betecknar, utan har som uppgift att uttrycka talarens 
känslor gentemot det hen talar om. 

Förstekocken Torsten ”Törsten” Torstensson på styckegodsaren 
Skeldervik var en flitig och uppfinningsrik svärjare, ja, man kan 
rent av kalla honom en nydanare på området. Han nöjde sig 
inte med de gamla, uttjatade svordomarna, utan uppfann hela 
tiden nya. En av hans favoriter var ”Djävulens blod och trånga 
kalsonger”, en sällsam kombination. Vi låg i Norge när den 
första bemannade månlandningen ägde rum, och såg de suddiga 
bilderna på TV, efter det fick de norska stuveriarbetarna heta 
”fördömda baggar till astronauthemorrojder” när de ådragit sig 
Törstens missnöje. 

Ville man höra ett urval av Törstens svordomar, skulle man 
nämna hans dödsfiender ombord, den lettiske stu-
erten Charlie och befälhavare Franzen, de båda låg 
hela tiden efter honom på grund av hans inbillade 
eller verkliga missbruk av saker och ting. Törsten 
var heller inte populär hos båsen, efter han lurat 
denne att svälja en rågad matsked cayennepeppar, 
som han påstått vara indiskt socker. Törsten var en 
humorist, speciellt efter han druckit öl, vilket skedde 
från tid till annan.

Jag mönstrade som salongsuppassare, innan jag 
blev nedgraderad till mässuppassare i befälsmässen, kapten 
Franzen kom på mig en tidig morgon med att späda ut hans 
färskpressade apelsinjuice med juice från burk; han drack en hel 
liter varje morgon, och jag hade blivit trött på det eviga pres-
sandet. Degraderingen var till stor sorg för båsen, jag hade innan 
haft tillgång till salongens barskåp, och båsen tittade upp varje 
eftermiddag för att klara strupen med en genever före midda-
gen. Jag och båsen var eniga om det förkastliga med överdriven 
apelsinjuicekonsumtion.

Så kom vi till Tallin i Estland, efter en rundtur i Medelhavet, 
och Törsten gick i land för att titta på de lokala sevärdheterna. 
Morgonen därpå hade han inte kommit tillbaka ombord, det var 
söndag, och matroserna satt och väsnades efter bacon och ägg i 
manskapsmässen. Då vi redan förlorat andrekocken i Rotterdam 
på vägen upp, och Charlie gått på kombinerad semester och 
studiebesök i Hamburg när vi skulle gå genom Kielkanalen, var 
goda råd dyra. Jag sade åt skanskallen att sätta fram en låda med 
äpplen och en låda Tuborg, varpå gnyendet avstannade. Båsen 
kom efteråt och tackade för den bästa frukosten som man hade 
fått ombord.

På förmiddagen dök Törsten upp, blåslagen och vimmelkan-

Språk, ord, betydelser
Kåseri av Tomas Abrahamsson

» Svenne tyckte 
att svordomar 
är en omistlig 
del av språket
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tig, eskorterad av två ordningspoliser. De berättade för kapten 
Franzen att Törsten gripits för osedligt uppförande och stö-
rande av den allmänna ordningen, och fått tillbringa natten i 
finkan. Kaptenen fick motvilligt betala ett vackert bötesbelopp 
ur skeppskassan, och poliserna gjorde klart att 
Törsten hädanefter inte var välkommen på Tal-
lins gator och torg.

– Var förstekocken kanske en smula berusad 
när detta inträffade? frågade kapten Franzen när 
polismakten gått iland. Man kunde se att han 
hade fartygsnämnd och loggning i tankarna.

– Oh nej, på intet vis, gode kapten, svarade 
Törsten. Jag spankulerade omkring i Gamla Stan, tjusigt ställe 
förresten, och gick in på något slags konditori och ville ha kaffe 
med dopp. Dom begrep ju inget annat än skogshuggarestniska i 

den förbannade butiken, kaffe, det fattade dom, men se, kaffe-
bröd förstod dom sig inte på, så jag fick upprepade gånger ryta: 
Kaker! I mun! och peka på min öppna käft och vifta med en 
dollarsedel. Sedan kom polisen, och jag fick en jäkla omgång på 

stationen så jag skulle lära mig veta hut, fan vet 
för vad.

Det visade sig att Törsten var offer för ett miss-
förstånd över språkgränserna. ”Kakker” på est-
niska betyder ”rövhål” och ”munn” är ”kuk”, 
så konditoripersonalen trodde att Törsten var 
ute i helt andra ärenden än att smaka på hem-

bakt. Nät Törsten fick reda på sammanhanget, blev han bitter, 
och svor ve och förbannelse över esterna och deras enfaldiga 
tungomål, och lovade att aldrig mer gå i land i skithålan Tallin. 

» Törsten var offer 
för ett missförstånd 
över språkgränserna
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Det var ett löfte han höll, för när vi kom till Göteborg blev han 
påkörd av en vespa i hörnet Andra Långgatan och Värmlands-
gatan, blev sjukpensionär på kuppen och höll sig i land resten 
av sin levnad. 

Förvånansvärt många oskyldiga ord i ett språk har en inte 
så oskyldig betydelse i ett annat, ovanstående lilla episod från 
mitt tidiga sjöliv illusterar detta. När Kavliosten skulle lanseras i 
Grekland på 60-talet, insåg man inte från svenskt håll att ”kavli” 
är ett av det grekiska språkets ord för det manliga könsorganet, 
vilket medförde ett visst köpmotstånd. 

********
Ett sätt att belysa ords ibland dubbla betydelser finner man i 
vitsen, ordvitsen. Den förnämsta av ordvitsar är den så kallade 
Göteborgsvitsen, innerligt hatad av stockholmare, 
men högt uppskattad av mer intelligenta männ-
iskor. Den berömde psykoanalytikern Sigmund 
Freud skrev till och med en traktat om vitsen, 
”Vitsen och dess förhållande till det omed-
vetna”, där han framför originella synpunkter 
på vitsandet. Freud var jude, och det tycks som 
om ordvitsen är extra uppskattad i den judiska 
intellektuella traditionen. Kanske är det ingen 
slump, att när servitörerna på Svenska Amerikalinjen skulle tala 
med varandra i matsalen på ett sätt som ingen gäst kunde förstå, 
så sade de ”stockholmare” om färgade människor (n-ordet!) och 
”göteborgare” om folk av judisk härkomst.

Barmästaren och urgöteborgaren Carl-Johan ”lille Carl-Johan” 
Lundin på gamla Sessanlinjen var känd som en stor vitsare. Han 
var också rapp i repliken, vilket nog hänger ihop. När han varit 
anställd i trettio år i bolaget, och började bli trött, så kallades 
han en vacker dag upp till intendenturchefen Siösteen.

– Bäste Carl-Johan sade Siösteen vänligt, nu har vi tänkt till 
ordentligt här på kontoret!

– Må det? sade Carl-Johan förvånat.
– Ja, jo, det är ju så här att du har jobbat ombord i båtarna i 

en herrans massa år, och börjar bli lite gammal. Vi vet att det är 
slitsamt ombord, så nu har vi skaffat dig ett lättare arbete iland, 
där du inte behöver anstränga dig så mycket, varken till kropp 
eller själ, det är lätt som en plätt och kräver inte mycket av sin 

man, det är ett kneg man kan sköta med vänsterhanden. Dess-
utom är det hyfsat betalt!

– Åh fan, sade Carl-Johan, ska du sluta? 
Han fick gå ombord igen, och jobba kvar ombord till pensio-

neringen. 
Den lille excellerade i många och stilfulla ordvitsar, som han 

delade med sig av till passagerare och skeppskamrater. Här är 
några exempel som jag kommer ihåg:

– Hur får en snuskig poet betalt? Per vers.
– Har du hört att hundvakten sitter hos polisen? Han är miss-

tänkt för koppleriverksamhet.
– Vilka damer i världen har de elegantaste dojorna? Finskor.
– Oljeleveransen gick fel, chauffören hade annat i tankarna.
– Min frisör är verkligen musikalisk. Han spelar saxofön i 

symfoniorkestern.
– Var i Göteborg måste man alltid använda trapporna? 

 Hisingen…
– Det är så synd om gamla faster Göta, hon har ont i hela 

kroppen. – Det är ju inte underligt, hon har ju jobbat på Göta-
verken hela sitt liv.

Den elegantaste ordvitsen Den lille yttrade, var ett språkligt mäs-
terverk. Alla göteborgare (och Freud) böjer sitt huvud i vördnad 
inför detta:

En gång var jag och Carl-Johan på promenad i Fredrikshavn 
under ett uppehåll. Den lille var intresserad av klockor, så vi 
gick in i en uraffär och tittade oss omkring. Klockorna var inte 
mycket att ha, ansåg Den lille, som den expert han var, och 
misstänkte med hög röst att vissa dyra märken mycket väl kunde 
vara förfalskningar och kopior, vilket fick övriga kunder att 
spetsa öronen och urmakaren att ilskna till. Efter en stund, föste 
han handgripligen ut oss från sin affär. 

Den lille vände sig på tröskeln och sade värdigt: 
– Ursäkta min utvisare, tycker ni om att se kunderna gå?
Jag betraktade länge detta som den oöverträffade ordvitsen. 

Döm om min förvåning, när jag flera år senare hittade vitsen hos 
Albert Engström, som inte brukade vitsa särskilt mycket. Den 
lille hade för en gångs skull lånat en vits, den blev ju i och för sig 

inte sämre av det, men de bästa ordvitsarna skall 
uppfinnas i stunden, inte traderas.

Albert Engström bodde ett tag i Göteborg, och 
gick på Valands konstskola. Han var från Lönne-
berga i Småland, och när han skulle flytta till Gö-
teborg talade hans ömma moder allvarsord med 
honom. Det var väl i och för sig acceptabelt att 
han bosatte sig i Göteborg, men modern tittade 
honom djupt i ögonen, och sade med skälvande 
stämma:

– Men en sak får du lova mig min gosse, bli aldrig vitsare!
Även på den tiden var tydligen den ädla Göteborgsvitsen miss-

känd utanför staden.

*****
När vår Herre och Frälsare, den för uppviglingsverksamhet avrät-
tade snickarlärlingen Jesus ”Kristus” Josefsson från Nasaret, var 
med oss här på jorden, ägnade Han sig inte bara att gå på vatten, 
tillverka vin, väcka döda eller göra underverk i största allmänhet, 
Han hade också synpunkter på språkbruk. I Matteusevangeliets 
femte kapitel kan man finna Hans yttrande: 

– Jag säger er, att ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt 
 utöver detta kommer från Den Onde.

Ja.
 Nej. 
Vore det så enkelt, skulle vrålapor och svin kunna kommuni-

cera. Men det kanske är på det viset, om man får döma av en del 
inlägg på Twitter och andra sociala media. l

» Ett sätt att belysa 
ords ibland dubbla 
betydelser finner 
man i ordvitsen
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Karin Barth har gått bort
Karin Barth har gått bort efter en kort tids 
sjukdom. Karin var vice klubbordförande i 
Seko i Silja Line i många år.

Karin Barth mönstrade på Silja Symp-
hony sommaren 1994 som vikarie i 
intendenturen och fick fast anställning 
året därpå. 

Ganska omgående blev hon invald i 
den fackliga sektionen ombord och även 
invald i Silja Lines klubbstyrelse. Hon 
var kassör i klubbstyrelsen fram till 2005 
då hon valdes till vice klubbordförande. 
Den positionen hade hon tills hon gick i 
pension våren 2016. 

Innan Karin började i Silja Line hade 
hon arbetat i flera andra rederier, både på 
färje- och storsjösidan. Hon gick till sjöss 
i mitten av 1970-talet och seglade bland 
annat som mässman i Transatlantic. Flera 
av Seko sjöfolks tidigare och nuvarande 
ombudsmän har seglat ihop med Karin.

Mellan 2009 och 2013 satt Karin Barth 
i Seko sjöfolks styrelse. Hon var också 
fackets representant i Skeppshypotekskas-
san under en period. Seko sjöfolks ord-
förande Kenny Reinhold beskriver Karin 
som en god kamrat, vän och kollega. 

– Hon gjorde väldigt mycket arbete 
i bakgrunden och hade inget behov av 
att synas. Karin var oftast fåordig men 
det hon sade var alltid bra, klokt och 

Sjömannen Conny Wallin har gått 
bort. Han gick till sjöss i början 
av 1970- talet och seglade länge 
bland annat i rederierna Dalen & 
Fraternitas och Tarbit som matros, 
 timmerman och bås. 

”Alla vi som jobbat ihop med 
 Conny saknar honom väldigt 
mycket”, säger en före detta ar-
betskamrat. 

Conny levde under många år på 
Filippinerna men bodde numera i 
Sverige. Han blev 67 år och läm-
nar efter sig hustru och tre söner. 

Tack för god vakt.
Vänner och arbetskamrater

  

Medlemsavgiften 
till a-kassan höjs

A-kassan

A-kassans kostnader till staten 
har ökat i pandemins kölvatten. 
Därför har a-kassans styrelse 
beslutat att höja medlemsavgif-
ten med 23 kronor från den  
1 januari 2021.

I mars fattade regeringen beslut om 
ett antal förbättringar i a-kassan för 
att mildra effekten av pandemin, där 
höjda ersättningsnivåer var en. Höj-
ningen väntas bli kvar till 2023, vilket 
är positivt för medlemmarna. Det 
innebär dock samtidigt att a-kassans 
kostnader till staten ökar.
   - Det är den så kallade finansie-
ringsavgiften som a-kassan betalar till 
staten som ökar när fler är arbetslösa 
och fler får högre ersättning, säger 
Anneli Jonsson, styrelseordförande.

   - För att klara det har vi beslutat att 
höja medlemsavgiften med 23 kronor 
i månaden. För den som är medlem i 
både a-kassan och fackförbundet blir 
den nya avgiften 148 kronor i månad-
en, säger Jonsson och fortsätter:
   - Den trygghet som medlemskapet i 
a-kassan ger är viktig, men den bästa 
ekonomiska tryggheten har den som 
är medlem i både a-kassan och fack-
förbundet och därigenom har tillgång 
till inkomstförsäkringen. 
   På sekosakassa.se kan du läsa mer.

genomtänkt. Hon var solidarisk och kamratlig 
och hade det rätta förtroendemannahjärtat. 
Hon gjorde allt för att hjälpa alla ombord, 
säger Kenny.

I sitt uppdrag som sektionsordförande på 
Silja Symphony skötte Karin alla de ärenden 
och förhandlingar som hamnade hos henne 
med bravur, vilket underlättade arbetet för 
Silja  Lines klubbordförande iland. Hon var 
omtyckt av alla, såväl personalen ombord som 
styrelse och ombudsmän. 

Tack för god vakt.
Vännerna i Seko sjöfolk, 

Silja Lines klubbsektion och  
arbetskamraterna på Silja Symphony 

» Hon var solidarisk och 
kamratlig och hade det 
rätta förtroendemanna
hjärtat KENNY REINHOLD

Fo
to

 J
on

as
 F

or
sl

in
d

Annons



NR 5 2020  SJÖMANNEN  SID 28

I 
V
Ä
N

ST
ER

K
A
N

T

RIKARD MATTSSON

Facket är packet
Jag satt och pratade med min pappa på det demens boende 
där han bodde sista delen av sitt liv. Samtalet gick i snigel-
tempo men var alltid spännande den lilla stund det varade 
innan pappa blev trött och sjönk tillbaka i sjukdomen.

Pappa gled ofta in på sin livshistoria, hans form av 
demens förde hans verklighet allt längre bak i tiden, en 
spännande historia som vi av olika anledningar inte pratat 
om så mycket när han var frisk.

Han pratade om farfar, som drivit rederi i Slite på Got-
land som de kämpat med tills det inte gick längre. Han 
berättade en massa spännande saker som jag aldrig hört 
om tidigare, han mindes matroser, skeppare, händelser 
med tullare och mycket annat skoj. Stunderna varade inte 
så länge, pappa blev lätt trött. 

Jag berättade då om mitt, pratade om barn och jobb 
och mitt fackliga uppdrag.

– Facket är packet, sa pappa plötsligt.
– Vad menar du? sa jag.

– Så sa vi ibland, mumlade pappa.

Jag funderar ofta på min egen historia, 
hur den påverkat mig och mina val i 
livet.

Upphandlad verksamhet blir allt mer 
historielös. Arbetare blir till an-

ställningsnummer, anställnings-
år blir till en kostnad istället 
för lojala arbetare. Osynlig-

görandet av oss arbetare sprider en ridå av uppgivenhet 
över hela samhället, vi ska bara förstå att neddragningar, 
uppsägningar, hyvling och förminskade förmåner är ett 
sätt för bolaget att tjäna mer pengar, vilket är dess enda 
syfte. Det är ofta svårt att ta på, ytan är ofta välpolerad 
och manualer fyllda med floskler om det perfekta bolaget.  

De enda som följt med under hela anställningen är facket 
och dess medlemmar. Vi står för historiken i de flesta före-
tag med högt fackligt medlemskap, det blir vårt jobb att 
minnas, tillsammans är vi starka. Vi kämpar tillsammans 
för att vi har en historia ihop, vi är limmet som vissa 
bolag så envist vill slita upp trots att det ofta är det enda 
som håller ihop företaget. 

Jag fick ett mail från en medlem som skulle få en pin 
för 40 års medlemskap i facket. Han var jätteglad att 
just han uppmärksammats för lång och trogen tjänst. En 
sketen pin kan tyckas, men att bli sedd för trogen tjänst är 
väldigt ovanligt i dagens Sverige.

Jag sneglade på farsan där han satt i sin rullstol.
– Du vet väl att jag jobbar fackligt pappa?
– Ja men du hjälper ju folk, det är skillnad på det.
Jag vet inte vad han menade, möjligen hade han redar-

byxor på och mindes någon gammal facklig dispyt, vem 
vet. Vila i frid älskade pappa.

Solidariska tankar går ut till alla sjömän som på något 
sätt drabbats av coronapandemin.
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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 AKASSAN
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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

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
– Nominera ombud och styrelse
Nominera ombud till representantskapet

Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2021 vill valberedningen ha in  
nomineringar till de åtta öppna mandaten (ej kopplade till sektion). 

Nominera till Seko sjöfolks styrelse

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

Senast  15 januari

Vi vill 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 återspeglar bättre Seko sjöfolks medlemskår.

Kontakta valberedningen om du har frågor!

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)

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

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


