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Mer folk och färre restriktioner
Sommarsäsongen i Stockholms skärgård 
blev mer som vanligt, i alla fall ombord 
på fartygen vi besökt. Men olika syn på 
pandemin leder ibland till irritation. 

Radiojournalist fick årets kulturpris
Journalisten Cecilia Ohlén fick Seko sjöfolks kulturpris 2021 för sin poddserie 
om rederikoncernen Broströms och familjen bakom imperiet. Priset delades ut i 
samband med Seko sjöfolks årsmöte som hölls i mitten av augusti. På bilden ovan 
syns även seriens producent Sofia Kottorp samt Kenny Reinhold från Seko sjöfolk.
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22
”Alla vinner på det”
Jämställdhet ska inte ses som 
en kvinnofråga utan som något 
alla vinner på. Det menar Frida 
Linehagen, officer och forskare, 
och ger flera exempel från sin 
arbetsplats Försvarsmakten.

Machokultur hindrar
Vilka hinder finns det för att 
rekrytera kvinnor till sjöfarten 
och få dem att vilja stanna, och 
hur kan hindren överbryggas? 
Forskningsprojektet REDO  
har flera förslag. 

20

De stöttar uppsagda
Under pandemin har Trygghets
fondens coacher träffat och 
hjälpt många uppsagda 
sjömän – bland annat över 
300 personer som tidigare var 
anställda i Stena Line. 

12
Sjöfolk höll årsmöte
42 representantskapsombud 
var på plats utanför Stock
holm när Seko sjöfolk höll sitt 
årsmöte i augusti. Val av ny 
kassör och avtackning av flera 
trotjänare hanns med.

7
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Fyra hörnstenar behövs

LEDARE

» Arbetsmiljö är ett 
prioriterat område i  
vår verksamhetsplan

Miljö är ett viktigt begrepp, oavsett om vi pratar om miljö i form av natur, avgaser och 
klimat, eller miljö i form av arbetsmiljö, som i sig är ett vitt begrepp. Det omfattar allt 
från den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön till biologiska, medicinska tek

niska faktorer som genom arbetssituationen eller arbetsplatsens omgivning påverkar individen.
Miljö och arbetsmiljö är två av fyra hörnstenar för sjöfartens fortlevnad. För mig är dessa 

två precis lika viktiga som de två andra hörnstenarna: politiken och internationella regler och 
regleringar för säkerhet och kollektivavtal.

Beträffande miljöarbetet från sjöfartsbranschens och redarnas sida, så är jag extra glad 
över hur många av de svenska rederierna som verkligen inser och arbetar för att ligga 

i framkant för miljöarbetet och klimatsmarta fartyg. Som Furetank till exempel, 
som nämns i ett reportage i detta nummer. Och det finns fler svenska goda ex

empel; ett av dem är Wallenius Marines närtidsvision av segelfartygsliknande 
modeller som snart kanske kan bli verklighet.

Arbetsmiljö är ett brett begrepp och 
något vi i Seko sjöfolk särskilt priori terar 
i vårt arbete. Det har varit ett prioriterat 
område i vår verksamhetsplan de senaste 
fyra åren, allt för att motverka och stoppa 
trakasserier, hot och våld inom sjöfarten. 

Det finns flera bra reportage i tidningen som belyser stora arbetsmiljö problem, 
bra forskningsresultat och förslag på åtgärder för att minska och stoppa tra
kasserier, kränkningar, hot och våld. Både från universiteten, Försvarsmakten 
och forskningsinstitutet RISE. Kolla och läs noga om de kanske allra viktigaste 
åtgärderna för att få en inkluderande sjöfart i världsklass. Men då måste alla 
fyra hörnstenarna finnas där; utan ett hörn är läget ostadigt.   

Jag vill avsluta med att vi i Seko sjöfolk nyligen tackade av ombudsmannen samt 
kassören Chang Strömberg, som avslutar både sin anställning och sitt uppdrag 
som kassör hos oss från och med den 1 september 2021. Chang hade varit för
troendevald i många år innan han blev anställd som ombudsman för nästan på 
dagen 25 år sedan, och han har varit förtroendevald kassör sedan 2005. 

Jag och alla andra som haft med Chang att göra vill tacka honom för allt gott 
han gjort i sin långa gärning för sjöfolket och organisationen. Chang har betytt 
otroligt mycket för mig och mitt uppdrag som ordförande i Seko sjöfolk. Han har 
haft mitt fulla förtroende som kollega och kassör, och jag har aldrig haft det mins
ta tvivel om att han med sitt unika rättspatos stått på ärlighetens, rättvisans och 
saklighetens sida. Chang har skött alla sina åtaganden med högsta engagemang 
och varit sjöfolket och organisationen lojal fram till den sista anställningsdagen. 

För övrigt anser jag att politiker och regering borde lyssna mer på Blå Tillväxt 
och verkställa de förslag som vi tillsammans i branschen har tagit fram för att 
få till en bättre och konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart! 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK
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Regeringen beslöt i juni att förlänga 
det tillfälligt anpassade sjöfarts stödet 
till och med den 30 september.

Det anpassade stödet infördes i 
juni 2020 för att stötta sjöfartsbran
schen under coronapandemin. Sedan 
dess har det förlängts i omgångar. 

Förlängningen innebär att stöd 
kan ges för sjömän på passagerar
färjor som tillfälligt tagits ur trafik.

Beskedet välkomnas av branschen 
och ses som viktigt för sjöfartens 
möjlighet att ta sig ur krisen. 

Nybyggda Fure Viten är på väg mot 
Europa. Tankfartyget är det senaste i en 
serie på åtta fartyg – och enligt rederiet 
världsbäst på att leva upp till FN:s 
klimatmål för sjöfarten.

Jungfruresan har gått bra, berättar 
Furetanks vd Lars Höglund. I skrivande 
stund har fartyget lossat delar av lasten i 
Barcelona och är på väg mot Rotterdam 
för att lossa resten. Fure Viten har med sig 
matfett (used cooking oil) från Asien, som 
i Europa ska raffineras och bli biobränsle. 

– När hon är klar ska hon sättas in i 
vår normala trafik, säger han.

Svenskflaggade Fure Viten har en 
dödvikt på strax under 18 000 ton. Hon 
ingår i en serie på hittills åtta fartyg, av 
vilka Furetank äger fyra men sysselsätter 
alla. De trafikerar främst Nordeuropa.

– Vi var tre rederier som gick samman 
och först var det bara tänkt att bli fyra 
båtar. Men det blev fantastiskt lyckosamt, 
både tekniskt och med utvecklingen i 
samhället med större miljötänkande. Vi 
tror att detta är framtiden och ska på sikt 
byta ut våra gamla båtar, säger han.

Gasdrift och bränslebesparande lös
ningar gör enligt rederiet att Fure Viten 
är bäst i världen på att uppfylla IMO:s 
krav på utsläppsminskning för nya 
fartyg. Utsläppen mäts genom ett ener
gieffektivitetsindex, lägre värde betyder 
mindre utsläpp, och fartyget ligger med 
råge under den tillåtna gränsen.

– Vi har använt hela vår erfarenhet av 
att utveckla fartyg sedan 80talet och 
optimerat varje detalj i utformningen. Det 
finns inte ett enda system som vi inte varit 
inne och rotat i, säger Lars Höglund.

Fartygen drivs med LNG eller biogas. Än 
så länge är det svårt att få tag i biogas. 
Men Lars Höglund berät
tar att de skrivit på ett 
supporteravtal med en 
svensk biogasproducent 
om att köpa en stor del 
av biogasproduktionen på 
den tänkta anläggningen i 
Sverige. 

– När den är färdig har 
vi lovat att ta 50 procent 
av produktionen till våra fartyg. Om allt 
går som det är tänkt kan detta bli verklig
het år 2023, säger han. 

Fartygen använder en teknik där bat
terier till stor del ersätter hjälpmotorerna, 
och en dysa runt propellern som ökar 
tryckkraften framåt och minskar effekt
behovet. Skrovformen sägs ge minimalt 

vattenmotstånd och huvud motorer och 
axelgeneratorer har variabelt varvtal som 
bibehåller propellerns effektivitet vid 
varierande varvtal och därmed sänker 
bränsleförbrukningen. De två senaste 
 fartygen är utrustade för att anslutas till 
landel när sådan finns och har kapacitet 
för att kunna lossa med full hastighet.

De 13 sjömän som seglar hem Fure Viten 
från varvet i Kina fick först sitta fyra 

veckor i karantän. Sedan 
blev det två veckor på 
varvet och så sjöresan upp 
till Europa. På jungfru
resans första etapp fanns 
ingen kock ombord.

– Kocken som skulle 
åka ut visade positivt på 
ett antigentest och fick 
komma ombord senare. 

Fram till Korea fick de andra ombord 
dela på kocksysslorna.

Lars Höglund påpekar att det är en hel
svensk besättning som tar hem fartyget.  

Beror det på pandemin eller kommer ni 
ha helsvensk besättning även framöver?

– Det har med pandemin att göra. Men 
vi ökar antalet svenskar i alla våra båtar 

Åttonde systern är på hemväg

Välkommet besked 
om sjöfartsstöd

Utländska fartygsbesättningar som 
anländer till belgisk hamn erbjuds 
sedan i juli att vaccinera sig mot co
vid19, skriver bland annat Svenska 
Dagbladet. Fler än 80 000 sjömän 
på drygt 5 500 fartyg uppskattas 
varje år anlända till hamnstäderna 
Antwerpen, Zeebrugge och Gent.

Länder som USA och Tyskland har 
tidigare erbjudit fartygsbesättningar 
vaccin, men Belgien blir först med 
att erbjuda vaccinering ombord.

Belgien vaccinerar 
utländska sjömän

På Sekos kongress i juni valdes 
Gabriella Lavecchia till ny förbunds
ordförande. Hon efterträder Valle 
Karlsson som går i pension. 

Gabriella Lavecchia har de senaste 
fyra åren varit vice ordförande i Seko. 

Till övriga uppdrag i förbundets 
verkställande utskott (VU) valdes 
 Johan Lindholm som vice ordfö
rande, Linda Agetoft som förbunds
sekreterare, och Mats Ekeklint som 
avtalssekreterare. 

Seko sjöfolks ordförande Kenny 
Reinhold blev omvald till ledamot i 
förbundsstyrelsen.

Ny ordförande i Seko

» Vi ökar antalet 
svenskar i alla 

våra båtar 
LARS HÖGLUND

Passagerarfärjan Saga, tidigare Stena 
Saga, lämnade Uddevalla i juni för 
att gå ner till Medelhavet. Fartyget 
togs ur trafik när Stena Line lade ner 
linjen Oslo–Fredrikshamn i mars 
förra året, och har sedan dess legat 
upplagd. Det har fått cypriotisk flagg. 

Saga lämnade 
Uddevalla
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ITF klassar sju nya flaggstater 
som bekvämlighetsflagg, efter att 
brister blivit extra tydliga under 
coronapandemin.

Internationella transportarbetarfacket 
förklarade i juli sju nya länder som 
Flag of Convenience (bekvämlighets
flagg). Det är Cooköarna,  Kamerun, 
Palau, Sierra Leone, St Kitts and 
Nevis, Tanzania/Zanzibar och Togo.

– Det här är ett rekord med dålig 
klang. Tidigare har man beslutat om 
en eller högst två flaggor samtidigt 
och nu är det sju på ett bräde. Det är 
bra att det görs men förstås inte bra 
att länderna hamnat här, säger Seko 
sjöfolks Kenny Reinhold, som ingår i 
styrgruppen för FoCkommittén.

Under pandemin har länderna 
utmärkt sig genom att inte ta sitt 
ansvar som flaggstater. 

– Det visar att vissa länder lånar ut 
sin flagga bara för att tjäna pengar. 
De har ingen sjöfartsanknytning och 
tar inget ansvar. Redare som seglar 
under dessa flaggor kan bete sig hur 
som helst. Under pandemin har vi sett 
några riktigt sunkiga case med över
givna fartyg, besättningar som inte 
fått lön och skeppare som stuckit och 
tagit passen med sig, säger han. 

När ett lands fartygsregister klassas  
som bekvämlighetsflagg blir det 
lättare för ITF att kontrollera fartyg 
som registreras där. Inspektörerna 
får möjlighet att göra rutinkontrol
ler. Tidigare har de bara* kunnat 
gå ombord vid Transportstyrelsens 
hamnstatskontroller eller på fartyg 
som saknar ITFavtal.

– Nu blir det enklare att arbeta 
förebyggande. Flaggstaterna får 
ögonen på sig och måste steppa upp. 
Och fartygen kan kontrolleras med 
jämna mellan rum. Besättningar kom
mer inte kunna jobba ett år utan lön, 
säger Kenny Reinhold. 

Totalt har ITF nu klassat 42 länder 
eller fartygs register som bekvämlig
hetsflaggor.  Text Klara Johansson

* ITF kan i undantagsfall FoCklassa 
 enskilda fartyg. Det kan ske om det 
saknas genuin länk mellan ägare och 
flaggstat.

» Under pandemin har 
vi sett sunkiga case 

KENNY REINHOLD

Åttonde systern är på hemväg Sju nya FoC-flaggor

för att säkerställa personal 
för framtiden. Det är svårt 
att få tag i folk. Och de nya 
båtarna är komplicerade med 
alla system; man får ha en hög 
kunskap för att sköta dem. Vi 
har många duktiga filippi
nare som varit med oss länge, 
men när det kommer till att 
anställa nya så ökar vi andelen 
svenskar, säger Lars Höglund.

Han är stolt över arbets
miljön ombord.

– Vi har lyckats få tysta 
båtar, det enda som hörs när man är i sin 
hytt är fläktarna. Maskineriet hörs inte 
alls. Och att vi satt en dysa runt propel
lern gör att det inte blir några pulsationer 
(vibrationer) från propellern upp i far
tyget. När jag hör besättningen ombord 
prata om hur bra arbetsmiljön är, då 
ryser jag i kroppen, säger han.

EU presenterade nyligen sitt nya klimat
paket som inkluderar sjöfarten. Lars 
Höglund menar att klimatmålen över tid 
kommer gynna svenska rederier som lig
ger långt framme i miljöarbetet, men att 
det är uppförsbacke tills man är där.

– Idag är det svårt att få be
talt för nya båtar eftersom vi 
konkurrerar med gamla fartyg 
som inte är lika miljövänliga.  

Lars Höglund anser att fokus 
i klimat debatten ofta hamnar 
alltför snävt. 

– Alla pratar om CO2, som 
är ett globalt problem, men 
lokalt i närområdet är det 
utsläppen av sot, partiklar och 
NOx som står för störst sam
hällskostnader, säger han.

Han hänvisar till en studie gjord av IVL 
Svenska Miljöinstitutet där Furetanks 
nyare fartyg jämförts med rederiets äldre. 
Enligt studien sparar Vingaserien mellan 
2,2 och 4 miljoner euro per fartyg och år i 
samhällskostnader. 

–Det handlar främst om hälsoaspek
ten; folk blir sjuka av sot och partiklar. 
Gasdrift tar bort över 99 procent av 
partiklarna. Men alla pratar bara om 
global uppvärmning. Man glömmer bort 
partiklarna och de stora kostnader som 
kommer med dem, säger han. 

 
 Text Klara Johansson

Lars Höglund, vd.
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Fackliga utbildningar i höst
På grund av coronapandemin är våra utbildningar för medlemmar och förtroendevalda 
fortfarande inställda. Men vi planerar för att återuppta dem i höst och att komplettera 
dem med digitala studier.

Håll utkik på www.sjofolk.se/medlem/studier/

Annons

Genom ett EU-projekt erbjuder Trygg-
hets fonden kostnadsfria utbildningar 
för anställda inom sjöfarten och andra 
branscher som påverkats negativt av 
covid-19.  

Projektet Kompetens för konkurrenskraft 
finansieras av Europeiska Socialfonden. 
Trygghetsfonden TSL förfogar över 
totalt 75 miljoner kronor. Pengarna ska 
användas för kompetensutveckling för att 
stärka anställda och företag i branscher 
som påverkats negativt av covid19. 

Utbildningarna kan sökas av alla pri
vata arbetsgivare som har kollektivavtal 
inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtals
område. Alla företagets anställda kan 
gå utbildningar, även de som är permit
terade. Syftet är att stärka kompetensen 
för en fortsatt anställning, men också att 
bli bättre rustad för anställning inom ett 
annat företag eller i en annan bransch.

– Genom att stärka de anställdas kom
petens stärks även företagens konkur
renskraft, förklarar Linda Lövgren på 
Trygghetsfonden TSL.

I dagsläget erbjuds kortare utbildningar 
och validering/certifiering för anställda 
inom handel, industri, transport samt 
hotell och restaurang. Utbudet tas fram 
i dialog med arbetsmarknadens parter 
inom respektive bransch. I takt med att 
projektet följs upp och utvecklas kan fler 
branscher tillkomma. 

Inom transportsektorn finns till exem
pel YKButbildningar, utbildningar inom 

kundservice och 
bemötande och 
hygienutbildning. 

– Insatserna är 
ofta mellan en och 
fyra dagar. Tanken 
är att arbetsgivaren 
inte ska behöva 
avsätta personal 
under flera veckors 
tid, säger Linda 
Lövgren.

Hon önskar att fler arbetsgivare ska 
 ansöka om stöd från projektet. 

– Ett hinder vi ser just nu är att en del 
arbetsgivare upplever att arbetsstyrkan 
idag är slimmad, och då har man svårt 
att avvara personal, säger Linda Lövgren. 

Kompetens för konkurrens kraft starta
de förra året och pågår fram till  oktober 
2022. Ansökan om utbildningsplats görs 
gemensamt av parterna (arbetsgivare och 
fack). Mer information finns på tsl.se

Miljoner att söka  
för utbildningar

VEM KAN SÖKA?
l Privata arbetsgivare som har kollektiv
avtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s 
avtalsområde, 
l som verkar i en ekonomiskt utsatt 
bransch,
l och inte har tagit emot statsstöd som 
överstiger 200 000 euro de senaste tre 
åren (hit räknas inte korttidspermittering)

Linda Lövgren. 

Läs mer om Trygghetsfonden på sid 12 »

LO och Svenskt Näringsliv inför 
en tillfällig ändring i villkoren för 
avtals gruppsjukförsäkring, AGS. Bak
grunden är den pågående pandemin 
och Socialstyrelsens bedömning att 
kvinnor som får Covid19infektion 
under senare delen av graviditeten 
löper förhöjd risk att föda för tidigt. 

I villkoren för AGS står nu såhär: 
”Med arbetsoförmåga på grund 

av sjukdom eller olycksfall jämställs 
även när försäkrad –- med hänvisning 
till det virus som orsakar Covid-19 
– måste avstå från förvärvsarbete på 
grund av en föreskrift som meddelas 
med stöd av bestämmelserna i arbets-
miljölagen och på grund därav har 
rätt till graviditetspenning enligt SFB.”

Ändringen gäller retroaktivt från 
och med den 1 mars 2021 till och 
med den 30 september 2021. Den 
som uppfyller villkoren kan ansöka 
om ersättningen hos AFA försäkring.

Forskningsprojektet Silent@Sea ska 
mäta vibrationer och buller på olika 
fartyg för att undersöka om elektri
fiering och alternativ drift förbättrar 
arbetsmiljön ombord.

Projektet finansieras av Trafik
verket och genomförs av IVL Svenska 
Miljö institutet, RISE och VTI. Mät
ningar ska göras ombord på ett antal 
tankfartyg, bil och passagerarfartyg 
vägfärjor och kollektivtrafikfärjor.

Projektet startar i höst och ska 
pågå i två och ett halvt år.

Möjligt för gravida  
att få AGS-ersättning

Nytt projekt om  
buller och arbetsmiljö
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ÅRSMÖTE

Seko sjöfolks årsmöte hölls på Runö konferensanläggning utanför Stockholm. På bilden Ulf Nilsson, Fabian Westerlund och Conny Engström. 

En gammal handbollshall på 800 
kvadratmeter fick agera möteslokal när 
Seko sjöfolks representantskap i augusti 
höll sitt årsmöte.

42 röstberättigade ombud var på plats på 
Runö konferensanläggning utanför Stock
holm för Seko sjöfolks 36:e årsmöte.

Verksamhetsberättelse och budget god
kändes och sedan var det dags för val. 

Mikael Lindmark valdes till kassör i 
Seko sjöfolk på två år (läs mer på nästa 

sida) och Peter Skoglund blev omvald till 
vice ordförande på två år. 

Fem ordinarie ledamöter till Seko sjö
folks styrelse valdes på två år. Sanna Kal
lenberg är ny i styrelsen och efterträder 
Mats Lindgren. Övriga ordinarie leda
möter som valdes är Bent BjörnNielsen, 
Björn Jonasson, Katrina Jakobsson och 
Ulf Nilsson. Till styrelseersättare valdes 
Daniel Holmgren på ett år.

Petra Sviberg valdes till ordinarie 
revisor efter att tidigare ha varit revisors

ersättare. Andreas Westmark blev ny revi
sorsersättare ihop med Anton Forsman.

Peter Larsson valdes som ordinarie 
valberedare på två år, och Mikael Malm
berg och Jeanette Ganesjö som ersättare i 
valberedningen på ett år. 

I samband med årsmötet delades Seko 
sjöfolks kulturpris ut. Läs mer om detta 
på sid 30. l

36:e gången gillt

Mer från årsmötet »
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Katrina Jakobsson valdes till mötesordförade. 
Övriga på podiet är Jonas Forslind, Kenny 
Reinhold och Chang Strömberg.

Mats Lindgren 
avtackades då han 
slutar i styrelsen.

Lars Nilsson, Marina 
Chemaleva, Katrin 

Hamilton, Pierre Haglund 
och Jonas Källström.

Folke Matrosow överlämnar en gåva 
som styrelsen och förtroendevalda 

skramlat till åt Chang Strömberg  
som slutar som kassör.

FOTO  Magnus Glans
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Seko sjöfolks nya kassör heter Mikael 
Lindmark. Han valdes på årsmötet och 
efterträder Chang Strömberg som går 
i pension. 

– Det här förutsåg jag inte när jag som 
16åring sökte till sjöfartsprogrammet 
på gymnasiet, säger Mikael Lindmark. 
Det är en stor ära att få uppdraget 
som kassör och jag ska 
göra allt jag kan för att 
förvalta ansvaret på bästa 
sätt.

Han valdes av Seko sjö
folks representantskap på 
organisationens årsmöte.

När Mikael Lindmark 
tar över som kassör har 
coronapandemin pågått 
i ett och ett halvt år. Han 
påpekar att pandemin gjort att Seko 
sjöfolks intäkter minskat, men också 
utgifterna.

– Men att utgifter för en fackförening 
minskar betyder också att verksam
heten på något sätt har blivit lidande. 
Vår utbildningsverksamhet har legat 
still i 19 månader. Detta är ett enormt 
tapp för oss och för alla medlemmar. 
Utbildningarna behöver vi lägga re
surser på att kickstarta igång så fort 
det är möjligt, säger han. 

Mikael Lindmark menar att pan
demin gjort rederierna mer desperata 
i sin jakt på att spara pengar, vilket 
drabbar Seko sjöfolks medlemmar.

– Att hålla kampen uppe och för
svara våra kollektivavtal kommer, som 
alltid, att kosta pengar. Vårt kapital är 
starkt och ska så förbli, men resan ut 
ur denna pandemi kommer att kosta 

pengar, säger han.
Kommer medlemmarna 

märka att Seko sjöfolk 
fått en ny kassör?

– Inte imorgon, men på 
längre sikt kommer det 
nog märkas att jag tar 
över. Jag ser fram emot 
att till viss del kunna 
styra vad våra pengar 
används till. Jag vill till 

exempel använda pengar för att Seko 
sjöfolk ska synas och höras mer.

Mikael Lindmark har arbetat som 
matros och är sedan drygt tio år 
anställd som ombudsman på Seko sjö
folks Göteborgskontor. Sedan något år 
är han också internationell sekreterare 
i organisationen. Som kassör efterträ
der han Chang Strömberg. l

Sjöfolket får ny kassör

» Resan ut 
ur pandemin 
kommer att 

kosta pengar
MIKAEL LINDMARK

I nästa nummer av Sjömannen kommer  
ett reportage om Chang Strömberg 

Pernilla Strandberg,  
Liselotte Eklund och 
Alexandra Strand Millqvist.

Mikael Lindmark efterträder  
Chang Strömberg som kassör. 

Katrina Jakobsson, 
Conny Engström  
och Bo Enmark.

Tiziana Cavalli De 
Lonti tackas av för 

sina fackliga insatser.
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XXXXXX

Oavsett hur svår situationen än är ombord, gör vi sjöfolk alltid vårt bästa. 
Även om vi är mentalt stressade och fysiskt trötta, som nu under pandemin. 
Vi arbetar på, och vilar när vi kan för att samla styrka. Livet ombord kan 
liknas vid familjelivet; alla behöver ta sitt ansvar för att få det att fungera.

”
Tankfartyg | Norska havet | Övning med överlevnadsdräkt
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Foto Stefan F Lindberg. 
Citatet och personen på 

bilden hör inte ihop. Se fler 
bilder på seafarerslife.org

KULTUR



NR 4 2021  SJÖMANNEN  SID 12

FÖRSÄKRING

Många branscher har drabbats hårt under 
pandemin. Men nu börjar företagen 
återanställda och arbetsmarknaden ser 
bra ut, menar Linda Lövgren på Trygg
hetsfonden TSL i Västra Götaland och 
Halland när vi ses i slutet av juni.

– Flera företag i Göteborg har svårt 
att hitta personal nu när allt öppnar upp 
igen och de vill återanställa. Framför allt 
kockar är jättesvårt att få tag i, säger hon. 

Hotell och restaurangbranschen har 
det tufft. Pandemin har dränerat en hel 
bransch på kompetens, menar Linda 
Lövgren.

– Många som blev uppsagda har fått 
jobb i andra branscher. En del har fått 
bättre arbetstider och vill inte tillbaka till 
sitt gamla jobb, säger hon.

Den som blir uppsagd kan via omställ
ningsförsäkringen få stöd och hjälp till 
nytt jobb. Trygghetsfonden TSL är en stif
telse som ägs av LO och Svenskt Närings
liv och finns i hela Sverige. Verksamheten 

är uppbyggd länsvis och i samarbete med 
lokala coachföretag. Alla som tackar ja 
till hjälp från Trygghetsfonden får en 
lokal coach. I Västra Götalands län kom
mer dessa coacher bland annat från ABF 
Jobb, som fick uppdraget i Stena Line. 

Stefan Lagholm och Samra Mesinovic 
är coacher på ABF Jobb och har träffat 
många uppsagda sjömän det senaste året. 
När Stena Line förra våren sade upp 501 
anställda på Seko sjöfolks avtalsområde 
valde 75 procent – drygt 300 personer – 
av de som hade rätt till stöd att tacka ja. 
Av de som tackade nej uppgav drygt 40 
procent att de redan fått nytt jobb och 
några skulle börja studera på heltid.

Idag (statistik från juni 2021) är mer
parten av de Stenaanställda som tog 
emot omställningsstöd avslutade hos 
Trygghetsfonden. Enligt organisationen 
har nio av tio antingen fått nytt jobb 
(eller återanställts) eller går en utbild
ning. Jobben är tillsvidare, visstids och 
behovsanställningar. 

– Det är bra siffror, säger Linda Löv
gren. Sjömän är generellt ingen problem
grupp. Och arbetsmarknaden ser som 
sagt bra ut.

Trygghetsfondens stöd anpassas till den 
enskilde individen. Någon kan behöva 
hjälp att tänka om efter ett långt arbetsliv 
i samma bransch. Coachen kan då stötta 
i frågor som ”vad kan jag, vad vill jag 
göra, behöver jag någon utbildning för 
att nå dit”. Någon annan behöver prak
tisk hjälp med att skriva cv eller hantera 
kontakten med myndigheter. 

– En del behöver 2–3 möten och andra 
kommer till oss 15–20 gånger. Det är väl

Omställningsförsäkringen Trygghetsfonden TSL 
erbjuder stöd åt den som blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist. Under pandemin har coacherna träffat 
många sjömän – bland annat över 300 tidigare  
anställda i Stena Line. 

Hjälper sjömän 
till nytt jobb

TEXT OCH FOTO  Klara Johansson

» Många har fått jobb  
i andra branscher

LINDA LÖVGREN
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digt olika. Man har ju sin coach mellan 
mötena också. Många ringer oss när de 
är nervösa inför en anställningsintervju, 
säger Stefan Lagholm.

Man kan också söka och få en utbildning 
på omställningsförsäkringens bekostnad. 
Drygt hälften av de uppsagda från Stena 
Line har gjort detta. Flera har gått truck
förarutbildning. Det finns också exempel 
som fastighetsvärd, ekonomiassistent, 
eventkoordinator, solcellsmontör och 
nagelterapeut. 

– Många frågar om vi har någon 
kurs katalog. Det har vi inte. Man får 
själv tillsammans med sin coach hitta en 
passande utbildning, förklarar  Linda 
Lövgren. 

För att bli beviljad ska utbildningen på 
ett logiskt sätt kunna leda till jobb. Det 
måste finnas ett motiv för att gå den. 

Ett exempel är Bkörkort, en utbildning 
som ganska ofta beviljas av TSL. 

– Då handlar det om att personen 

söker jobb där Bkörkort behövs, säger 
Linda Lövgren.

Stefan Lagholm påpekar att det ofta 
finns flera vägar till ett yrke. Det gäller 
att hitta rätt väg och då kan en coach 
vara ett bra bollplank.  

– Ibland frågar någon om vi kan be
kosta ett busskörkort. Men det kan vara 
bättre att söka jobb hos ett bussbolag 
och få utbildningen betald som anställd, 
säger han.

Många sjömän som coacherna mött under 
pandemin – särskilt de som blev arbetslö
sa tidigt – har hittat nya jobb inom lager 
och logistik, handel och livsmedel. 

Flera har blivit tågvärdar. 
– Det är faktiskt inte konstigt om man 

tänker efter, jobben är ganska lika. Båda 
är serviceyrken och du är borta hemifrån 
under en period, säger Stefan Lagholm.

Annars upplever han att sjömän ofta 
vill stanna i sin bransch.

– Att vara sjöman är en livsstil som 

många gillar, det är tydligt hos många 
vi träffar. Byter du bransch så byter du 
också livsstil, säger han. 

Bland de tidigare Stena Lineanställda 
finns över 60 personer som gått en Basic 
Safetyutbildning via omställningsförsäk
ringen. Flera av dem har idag nytt jobb 
i andra rederier, bland annat i norska 
Hurtigruten.

Basic Safetyutbildningen dök upp som 
alternativ i dialog med facket, berättar 
Daniel Holmgren som är sektionsord
förande för Seko i Stena Line.

– Stena Line har haft en begränsad 
Basic Safetyutbildning som bara gäller 
hos oss. Med en vanlig Basic Safety ökar 
förstås möjligheten att få jobb i ett annat 
rederi. Vi tipsade TSL om detta, och det 
har fallit väl ut och underlättat för våra 
medlemmar. Dessutom blev det ju posi
tivt för bolaget eftersom TSL bekostat 
utbildningen även för dem som nu blir 
återanställda, säger Daniel Holmgren. l

TRYGGHETSFONDEN TSL
En omställningsförsäkring som består 
av två delar: hjälp till jobb och avgångs
bidrag. Cirka två miljoner anställda och 
70 000 företag omfattas av TSL.

Hjälp till jobb
TSL erbjuder kostnadsfritt stöd för 
den som blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist och behöver hjälp till nytt 
jobb. Stödet anpassas till den uppsag
des behov och kan vara coachsamtal, 
praktisk hjälp i arbetssökandet och stöd 
i kontakt med myndigheter. Det finns 
även möjlighet att få utbildning via TSL. 

Avgångsbidrag
Den som fyllt 40 år och har arbetat 
i minst fem år kan få avgångsbidrag 
(AGB). Avgångsbidraget hanteras av 
AFA Försäkring. 

» Att vara sjöman är en 
livsstil, det är tydligt 
hos många vi träffar

STEFAN LAGHOLM

Linda Lövgren (till vänster) är leveranschef 
på Trygghetsfonden TSL. Stefan Lagholm och 
Samra Mesinovic är coacher på ABF Jobb,  
ett av företagen som TSL samarbetar med. 
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OMBORD

Nästan som en  
vanlig sommar
Fler passagerare och färre restriktioner. Årets sommarsäsong i 
Stockholms skärgård blev mer som vanligt, i alla fall ombord på 
Sandhamn och Roslagen. Men även i år har resenärer stoppats på 
grund av platsbegränsningar och olika syn på allvaret i pandemin 
leder ibland till irritation bland passagerarna. 

På Roslagen har man dessutom problem med biljett försälj ningen 
sedan fartyget anslutits till ett projekt för kollektivburen sjötrafik.  

På Strömkajen mittemot slottet i Stockholms inner
stad, ringlar kön till Blidösundsbolagets M/S Sand
hamn lång i förmiddagssolen. Någon oro för smitt
spridning märks inte bland dem som väntar på kajen; 
de flesta står tätt och nästan ingen bär munskydd. 

Inne i fartyget blir det tydligare att pandemin ännu 
pågår. Här verkar resenärerna lite försiktigare, skyltar 
manar till avstånd, avspärrningar delar av vissa utrym
men och det sitter plexiglasskivor framför service
diskarna.  

– På rederiet var de snabba med att vidta åtgärder 
för att skydda oss som jobbar ombord och jag har 
hela tiden känt mig trygg, säger buffist Nadja Wester
holm som arbetar i fartygets café på övre däck. Proble
met har varit passagerarna och hur de beter sig. 

Hon berättar att människors varierande inställning 
till pandemin ibland blir väldigt tydlig ombord, där 
många ska samsas på en begränsad yta.

– En del barrikaderar sig och bullar upp med väskor 
och kläder på stolarna bredvid för att slippa sitta nära 
andra. Men då finns det de som blir sura för att de 
inte kan sätta sig där de vill.  

Men passagerarna på Sandhamn behöver inte trängas. 
Fartyget är rymligt med gott om sittplatser både inne 
och ute. Det finns egentligen plats för 500 passage
rare, men med rådande coronabegränsningar tar man 
endast 296 resenärer. Idag var det färre än 200 med 
ombord när fartyget lämnade stan. Men trots att det 
finns gott om utrymme uppstår ibland trängsel, något 

TEXT OCH FOTO  Linda Sundgren

»



» Det är många som ska av och på när  
M/S Sandhamn angör bryggan i Vaxholm. 

Matros Mattias Aronsson gör sitt bästa för 
att undvika trängsel vid landgången.
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OMBORD

passagerarna får lösa på egen hand. 
– Vi brukar inte säga åt folk att hålla avstånd, säger 

matros Mattias Aronsson som sitter på däckskontoret 
tillsammans med matroskollegan Anders Åhlgren
Tesch. Det är ju inte så att någon kan 
ha missat att det pågår en pandemi och 
alla måste själva ta ansvar för hur de 
beter sig. 

Inför varje anlöp går Mattias och 
Anders ut på fördäck. De kör ut land
gången och ser till att passagerarna 
kommer av och på. Biljetterna, som 
tidigare räcktes över till besättningen, 
slängs numera direkt i en papperskorg som knutits fast 
i räckverket. 

– Det är jättebra att vi slipper hantera biljetterna, 
det blir rätt många under en dag, säger Anders. Men 
det är intressant att se hur människor fungerar. Även 
om de kan tänka på att hålla avstånd inne i båten ver
kar man helt glömma bort det vid av och påstigning. 

Du ska få se nu när vi kommer till Vaxholm hur folk 
klumpar ihop sig när de ska av. 

Och Anders får rätt. Inför ankomsten till det som 
brukar kallas skärgårdens huvudstad samlas resenärer

na längst fram i fartyget för att komma 
iland så fort som möjligt, tillsynes helt 
utan tanke på någon smittspridning. 

– Vissa skeppare är väldigt bra på att 
påminna om att hålla avstånd och gör 
utrop inför varje anlöp, men det är inte 
så många som bryr sig om det. Folk 
tränger ihop sig ändå, säger Anders. 

Längre ut i skärgården, vid Alviks brygga 
på Svartsö med sina rödmålade handelsbodar, möter 
vi M/S Roslagen på hennes väg in mot Stockholm. 
Besättningen på Roslagen berättar att passagerarna 
beter sig annorlunda i år jämfört med förra sommaren 
och att man bryr sig mindre om att hålla avstånd. Och 
det, tror de, beror på vaccinationerna. 

– Senaste halvåret har pensionärerna nästan slagit 

» Vi brukar inte 
säga åt folk att 
hålla avstånd

MATTIAS ARONSSON, MATROS

Anders ÅhlgrenTesch håller avstånd  
till passagerarna inför ankomsterna. 

Sedan pandemin bröt ut slängs biljetterna direkt i papperskorgen vid 
avstigning istället för att överlämnas till besättningen. 
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»

sig fram och inte brytt sig om att hålla avstånd alls, 
säger matros Daniel Törner som äter en sen lunch inne 
på däckskontoret tillsammans med matros Ellinor 
Hjertsson.  

– Jag har tagit sprutorna, säger de bara, fyller 
 Ellinor på. Men de tänker inte på att det kan finnas 
andra ombord som inte gjort det eller att de själva kan 
bära på smittan, även om de är vaccinerade. 

En annan skillnad jämfört med i fjol är att de 
 utländska turisterna börjat återvända.

– Som genom ett trollslag började det komma 
en massa tyskar för några veckor sedan. Som om 
de bara gått och väntat på sina vaccindoser för att 
kunna sticka ut och resa igen. Vi har börjat få en del 
fransmän också, även om de inte är lika många som 
tyskarna, säger Daniel. 

Förra sommaren fyllde Blidösundsbolagets fartyg, dit 
såväl Sandhamn som Roslagen hör, endast hälften av 
det totala antalet sittplatser. I år utökades andelen till 
60 procent av passagerarantalet och i slutet av juli 

togs nästa steg till 75 procent av den totala mängden 
passagerare. Men även om fler tillåts åka med har det 
även i år förekommit att man tvingats lämna kvar 
resenärer på bryggorna.

– Är fartyget fullt lägger vi oss fyra, fem meter 
utanför bryggan och ropar i högtalarsystemet att vi 
inte har några platser kvar. En del blir sura och det har 
förekommit stenkastning även i år när folk inte kom
mit med, säger Daniel. 

Precis som på Sandhamn uppstår ibland diskussioner 
bland Roslagens passagerare om hur man bör bete 
sig i pandemitider. Värst var det i början av säsongen, 
berättar Daniel, när smittspridningen fortfarande var 
relativt hög. 

– Ibland kan det bli ganska hätsk stämning och 
vid ett tillfälle uppstod till och med handgemäng. Vi 
i besättningen pratar väldigt mycket sinsemellan och 
stöttar varandra. Om Ellinor exempelvis har problem 
med någon passagerare när de går ombord tar jag dem 
när de ska av.  

Buffist Nadja Westerholm lagar omelett till besättningslunchen. 
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Mattias Olsson, 
motorman, på väg 
att bunkra vatten.

OMBORD

Anette Reinhed är buffist och jobbar i fartygets café 
som ligger längre bak i fartyget. I år får hon åter göra 
smörgåsar i byssan för försäljning (i fjol levererades 
allting färdigförpackat) och gästerna tillåts att själva 
hälla upp kaffe i muggarna. Men det är många passa
gerare som slarvar med restriktionerna, berättar hon, 
och det hjälper inte alltid att säga till. 

– Folk kan vara väldigt respektlösa 
och stå tätt inpå varandra fast de inte 
behöver. Ibland verkar det nästan som 
att man tror att det som gäller iland inte 
behöver följas på en båt. I början sa jag 
till dem som inte höll avstånd, men nu 
har jag tröttnat på att agera polis och 
tänker att folk får ta ansvar själva. 

På Roslagen är det inte bara pandemin som påverkar 
tillvaron ombord. Sedan förra hösten ingår fartyget i 
ett tvåårigt projekt tillsammans med sju andra skär
gårdsbåtar som växlar mellan ordinarie reguljärtrafik 

för Vaxholmsbolaget och kollektivtrafik för SL. När 
Roslagen går i kollektivtrafik är taxan betydligt lägre 
än under reguljärresorna, och en enkelbiljett kostar 
bara 38 kronor jämfört med som mest 95 kronor i 
reguljärtrafiken. Dessutom gäller SL:s hela biljett utbud 
på kollektivtrafikresorna med reskassor, digitala biljet

ter, rabatter med mera. 

Men informationen på SL:s hemsida om 
när fartyget går i kollektivtrafik respek
tive reguljärtrafik är ganska otydlig och 
titt som tätt går passagerare ombord i 
tron att det är en kollektivtrafikresa, fast 
det inte är det. Bara under de drygt två 
timmar det tar för Roslagen att gå från 

Svartsö och in till Stockholm den här dagen dyker 
det upp tre, fyra sällskap som felaktigt fått för sig att 
 kollektivtrafiktaxan gäller.   

– Det blir väldigt mycket missförstånd, berättar 
Ellinor. En del passagerare blir rätt irriterade och det 

» Jag har 
tröttnat på att 

agera polis
ANETTE REINHED, BUFFIST

Matros Ellinor Hjertsson förklarar att det här inte är någon kollektivtrafikresa, vilket flera passagerare på M/S Roslagen 
felaktigt fått för sig. Bredvid sig har hon matroskollegan Daniel Törner. 
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kan man ju förstå. Det här är väldigt dåligt hanterat 
av politikerna, men det är vi som jobbar ombord som 
får ta smällen. 

När Roslagen går i kollektivtrafik fälls gardiner som 
det står SL på ner för vissa ventiler och i fören under 
bryggan öppnas plattor med SL:s 
logotyp. Besättningen täcker också 
för all biljettutrustning som hör till 
Vaxholmsbolagets trafik och byter 
betalsystem. 

Men det är inte tillräckligt för att 
undvika missförstånd, menar besätt
ningen. 

– De borde ha särskilda båtar 
som bara går för SL med blåmålade styrhytter, precis 
som på Djurgårdsfärjorna. Vi tycker förstås att det är 
positivt att man försöker få fler att åka båt, men det 
måste skötas på ett hanterbart och resenärsvänligt sätt. 
Jag hoppas att någon från oss i besättningen får vara 

med när projektet ska utvärderas, säger Ellinor. 
Med kollektivtrafikresorna har Roslagen också bör

jat utsättas för samma typ av skadegörelse som annars 
är vanlig på bussar och i tunnelbanan. 

– Med kollektivtrafiken kommer en helt annan typ av 
resenärer och det är inte alla som 
kan sköta sig. Vi har hittat graf
fitti på toaletterna, det kladdas på 
säten och det händer att folk repar 
sönder solfilmerna som sitter för 
fönstren. Det känns jättetrist, det 
här är ändå mitt hem halva året, 
säger Daniel. 

När Roslagen lägger till vid 
Strömkajen nedanför Grand Hôtel tar Anette fram 
putsduk och rengöringsmedel och börjar torka av 
bord, stänger och armstöd. Sedan är det dags att 
märka om fartyget inför nästa avgång 17.30. Då är 
det kollektivtrafik som gäller. l

» Hoppas vi får vara 
med när projektet 

utvärderas
ELLINOR HJERTSSON, MATROS

1. Det sitter en plexiglasskiva framför luckan på däckskontoret på Sandhamn.  2. Anette Reinhed, buffist på Roslagen, 
får åter bre smörgåsar till försäljning i fartygets café.  3. Få av dem som väntar på Strömkajen för att gå ombord på 
Sandhamn verkar bekymra sig om pandemin. De flesta står nära varandra och bara någon enstaka bär munskydd.

1

3

2
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ARBETSMILJÖ

Projektet kallas också Rekrytering till sjöfarten – måste 
sjömän vara män? och är ett samarbete mellan Sjöfarts
verket och forskningsinstitutet RISE. Syftet är att skapa 
en trygg och inkluderande sjöfartsindustri där fler kvin
nor vill söka sig till sjöss och stanna kvar. 

I projektets slutrapport konstateras att kvinnor  
inom sjöfarten utsätts för härskartekniker och tra
kasserier – och det tycks vara värre här än i andra 
branscher. Detta måste ändras om sjöfarten strävar 
efter högre mångfald, menar författarna till rapporten. 
För att nå målet – trygghet, motivation och inklude
ring – behövs nya metoder, verktyg och 
kompetenshöjande insatser.

Våren 2020 genomfördes en enkät
undersökning med 348 kvinnor som 
arbetar eller har arbetat till sjöss. Av de 
svarande uppger 77 procent att de i sitt 
yrke upplevt förminskande, trakasserier, 
hot eller känt sig tvungna att bevisa sig 
bättre än andra. Det kan vara allt från 
att bli kallad ”lilla gumman” en enstaka 

gång till att under lång 
tid utsättas för 

hot och våld. 

Utifrån enkäten kan 
forskarna se att beteendet 
delvis är normaliserat och 

att tystnadskulturen är stark. 
Endast hälften säger ifrån. ”De 

yngre är mer benägna att rapportera 
till rederiet men få anmäler till facket”, 

skrivs i rapporten.
200 av de 348 kvinnor som svarade på en
käten har slutat arbeta ombord. 38 procent  

anger coronapandemin som skäl. Andra 
orsaker är arbetsmiljö, karriärbyte, 

personliga och sociala skäl. ”Bland 
personliga skäl återkommer 
mobbning och att man tröttnat 
på jargongen”. 

Sexistisk jargong och trakas

serier är inte unikt för sjöfarten. Enligt statistik från 
Arbetsmiljöverket utsätts tio procent av kvinnor i 
åldern 16–29 år för detta. Men REDOprojektets 
resultat tyder på att det är vanligare ombord än på 
den övriga arbetsmarknaden; 20 procent av deltagarna 
i undersökningen uppger att de upplevt detta redan på 
första jobbet.

Forskarna inom REDO har också intervjuat 25 kvinnor 
(främst befäl) och jämfört olika generationers förvänt
ningar på yrket. Utifrån intervjuerna har de skapat tre 

fiktiva personligheter som ska represen
tera olika typer av kvinnor som arbetar 
till sjöss. 

Den första är Julia. Hon har varit till 
sjöss i fem år och jobbar som andre
styrman. Julia vill arbeta med jämställd
hetsfrågor och har en medveten ansats. 
Hon vill skapa förändring och har flera 
digitala nätverk som ger henne stöd och 
råd från andra kvinnor inom sjöfarten.

Sedan har vi fiktiva Anna. Hon är 
befälhavare, hon har arbetat till sjöss i 

15 år och hon har familj.
Både Anna och Julia är enligt forskarna medvetna 

om att det förekommer härskartekniker och liknande 
ombord. Men Anna har delvis börjat blunda för dem. 

Person nummer tre är Karin. Hon har arbetat till 
sjöss i 30 år och är överstyrman. Karin säger sig aldrig 
ha varit med om sexuella trakasserier under sin tid till 
sjöss och har inga problem med att hon inte alltid fått 
göra samma saker som sina manliga kollegor. 

Forskarnas slutsats är att tidpunkten när man klev 
ombord har stor betydelse. Det tycks ske någon form 
av normalisering hos kvinnor som arbetar till sjöss. 
Forskarna noterar också att samtidigt som yngre och 
äldre delar negativa erfarenheter kopplade till trakas
serier, så skiljer sig deras förhållningssätt åt. 

”De äldre tenderar att se trakasserier som något 
som hör till och som man inte behöver hetsa upp 
sig över så mycket, medan de yngre reagerar och vill 

Härskartekniker 
hindrar kvinnor
Vilka hinder finns för att rekrytera kvinnor till sjöfarten – och hur kan 
hindren överbryggas? Forskningsprojektet REDO har flera förslag. 

TEXT  Klara Johansson ILLUSTRATIONER Maja Larsson

» De äldre 
tenderar att se 

trakasserier 
som något som 

hör till
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åstadkomma förändring”, skriver rapportförfattarna.
Skillnaden mellan generationerna kan bero på nya 

utbildningar, växande nätverkande och aktivism på 
sociala medier och ökad medvetenhet i branschen. 
Rapporten listar tydliga förebilder, nätverk för alla 
kvinnor som jobbar till sjöss och nätverkande för alla 
delar av karriären som verktyg som kan göra stor 
skillnad. Man rekommenderar också sjöfarten att ta 
fram processer och checklistor, så att alla ombord vet 
vart de ska vända sig om en situation med sexuella 
trakasserier, kränkande särbehandling eller diskrimine
ring skulle uppstå.

Enkät och intervjuer visar att många kvinnor går iland 
när de får barn. Det upplevs svårt att kombinera 
familjeliv och jobb till sjöss (i rapporten påpekas att 
detta gäller båda könen men att projektet fokuserar på 
kvinnor).

Att skapa förutsättningar för att få ihop familjelivet 
som ombord anställd, är enligt forskarna därför en 

viktig pusselbit för att få fler kvinnor att söka sig till 
branschen och stanna kvar. 

Rapporten föreslår lösningar som att anpassa sche
man, ge anställda möjlighet att gå ner i arbetstid under 
en period eller byta till någon form av kombitjänst där 
man delvis jobbar iland.  Att förlänga behörigheten 
den tid man är gravid och föräldraledig skulle också 
underlätta, menar rapportförfattarna.

Projektet har jämfört sjöfarten med andra mans
dominerade branscher. Tryggad kompetensförsörjning 
pekas generellt ut som det starkaste argumentet för 
att kvinnor ska söka sig till dessa branscher, och som 
en viktig drivkraft för företag att jobba aktivt med 
jämställdhetsarbete. l

» Att skapa förutsättningar 
för att få ihop familjelivet  

är en viktig pusselbit

REDO-PROJEKTET
REDO står för Recruitment Equality & Diversity Opportunities. Initiativet 
kommer ur Vågrätts arbete för en sjöfart fri från diskriminering och sexuella 
trakasserier. Projektet kallas också Rekrytering till sjöfarten – måste sjömän 
vara män? och är ett samarbete mellan Sjöfartsverket och forskningsinstutet 
RISE. Syftet är att skapa en trygg och inkluderande sjöfartsindustri där fler 
kvinnor både vill söka sig till sjöss och stanna kvar. Projektet pågick från 
januari 2020 till april 2021 och fortsätter eventuellt i höst.  

Sjöfarten  
inte unik

»
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Frida Linehagen har skinn på näsan. Det 
har hon fått höra sedan hon började inom 
Försvarsmakten för tjugo år sedan. Idag 
är hon officer och doktorand vid För
svarshögskolan och Lunds universitet och 
forskar om ledarskap.

Med skinn på näsan menas enligt Frida 
Linehagen att hon nästan har vad som 
krävs för att få vara med. Hon förväntas 
heller inte ta åt sig om någon kränker 
henne; det ska hon bara skämta bort. 

– Min chef får däremot aldrig höra  
att han har skinn på näsan. Det vore 
opassande att säga till en man i sextioårs
åldern. Han är rak och tydlig. Men om 
jag är rak och tydlig i vår organisation så 
får jag ofta höra att jag ätit huggorm till 
frukost, säger Frida Linehagen.

Hon är en av deltagarna i ett panel samtal 
om jämställdhet i mansdominerade bran
scher som hålls när sjöfartens REDO
projekt presenteras. Övriga deltagare 
är Sara Jonasson Ginters, konsult och 
tidigare ITchef och författare till en rapport om en 
inkluderande teknikbransch, Mathias Ericson som 
är forskare vid Göteborgs universitet och har skrivit 

en avhandling om jämställdhet bland 
brandmän inom Räddningstjänsten, samt 
Taline Jadaan från forskningsinstitutet 
RISE som ingår i REDOprojektet. 

Många kvinnor som intervjuats i 
REDOprojektet pratar just om skinn på 
näsan. Inom sjöfartsbranschen tycks det 
vara en positiv egenskap som förväntas 
av kvinnor ombord. 

Sara Jonasson Ginters jämför uttrycket 
med ”högt i tak” som hon är skeptisk 
till.

– Högt för vem? För mig signalerar 
dessa uttryck att man måste anpassa sig 
till rådande jargong och normer för att 
passa in och få jobba där, säger hon. 

Mathias Ericson kompletterar med ”rå 
men hjärtlig stämning”. Han menar att 
dessa uttryck är kraftfulla eftersom de är 
luddiga; man kan dra till med dem för 
att legitimera en massa saker.

– Varför är det en kompetens att inte 
ta illa vid sig? Det blir självbekräftande; 

det skapar en bild av att vi är trygga med varandra 
och därför kan säga vad som helst, säger han.

En sprängkraft med metoouppropet för några år 

Är skinn på näsan ett krav för kvinnor som vill jobba 
i en mans dominerad bransch? Det och mycket annat 
diskuterades under ett panelsamtal om jämställdhet 
inom sjöfarten och fyra andra branscher.

Sjöfarten  
är inte unik

» De flesta 
vill väldigt 

gärna tillhöra 
gruppen
FRIDA LINEHAGEN, 

FÖRSVARSMAKTEN

TEXT  Klara Johansson
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sedan var, enligt Mathias  Ericson, att det 
visade hur mycket som döljs i den här typen 
av kultur.

– Samtidigt finns det en ambivalens. En 
kvinna som sökt sig till en typiskt manlig 
miljö kan upplevas som illojal om hon 
 börjar ifrågasätta den, säger han. 

Inom Räddningstjänsten kom jämställdhets
arbetet igång sent, menar Mathias Ericson. 
Mycket har hänt de senaste tio åren men 
en hel del återstår.  Andelen kvinnor som 
jobbar heltid som brandmän ligger idag 
på 5–6 procent. Många kvinnor som 
kommer in lämnar branschen igen.  

Även inom teknikbranschen tycks 
kvinnor lämna branschen i högre ut
sträckning än män. Andelen kvinnor har 
gått ner de senaste tio åren samtidigt som 
andelen kvinnliga studenter på tekniska 
utbildningar ökar. Vissa delar av bran
schen har bra representation i stort, men 
inte på ledande positioner vilket är ett 
problem, säger Sara Jonasson Ginters.

Samma sak syns inom  Försvarsmakten, som idag har 
runt åtta procent militärt anställda kvinnor. Ju högre 

upp i organisationen man kommer desto 
färre kvinnor finns det på ledande befatt
ningar, enligt Frida Linehagen.

Hon säger att det kan vara problema
tiskt att driva jämställdhetsarbete inom 
försvaret. Det är en utmaning att få med 
kvinnor på tåget. 

– De flesta vill väldigt gärna tillhöra 
gruppen. Och då vill man inte vara en 
kvinna för då är man utanför, säger hon.

Det viktigaste för ett lyckat jämställd
hetsarbete i en organisation är att ta 
frågan på allvar, menar panelen. Det 
får inte bli en sidouppgift som sköts av 
enstaka eldsjälar. Och engagemanget 
måste sippra ner i hela organisationen; 
det räcker inte att högste chefen säger att 
frågan är viktig.

Alla förband inom Försvarsmakten i 
Sverige ska numera ha en ansvarig för 
jämställdhetsfrågor. Enligt Frida Line
hagen är detta ofta en tillikabefattning 
ihop med flera andra uppdrag.

– Är det då en person som inte har kompetens i 
frågan, och kanske inte heller är intresserad, så blir 
det inte bra. Dessutom är det väldigt ofta kvinnor ute 

» Varför är det 
en kompetens 
att inte ta illa 

vid sig?
MATHIAS ERICSON, 

FORSKARE
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Inte bara till sjöss. 
Enligt rep resen tanter 
från Försvarsmakten, 

Räddningstjänsten och 
teknik branschen finns det 

utmaningar när det kommer 
till kultur, jargong och 

arbetsmiljö även hos dem. 
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på förbanden som har den här uppgif
ten – vilket är helt otroligt med tanke på 
hur få vi är – och då får det inte så stort 
genom slag utan ses som att hon gör det i 
egen sak, säger Frida Linehagen. 

Sara Jonasson Ginters håller med. Inom 
teknikbranschen är det ofta eldsjälar 
som driver jämställdhetsarbetet parallellt 
med övrig verksamhet. Hon menar att 
teknikföretagens lönsamhet kan vara ett 
hinder för jämställdhetsarbetet. Det går 
ju så bra ändå.

–  Man måste hitta ett rele
vant varför för sin organisation. 
Varför är det viktigt att jobba 
med dessa frågor? Många av 
oss tycker att det är en självklar 
rättvisefråga men som bolag 
handlar det om att se fördelarna 
och vad det ger i form av resultat, 
säger hon.

Ett sådant varför kan vara kom
petensförsörjning. Jämställdhets
arbete handlar inte bara om kön 
utan om att skapa inkluderande 
miljöer där alla mår bra och vill 
stanna kvar.

Metoo visade att sexuella trakasserier 
och diskriminering förekommer i så gott 
som alla branscher. Sara  Jonasson Gin
ters var samordnare för teknik branschens 
upprop ”Tekniskt fel”.

– Efteråt gick många företag ut och 
sa att de uppdaterat sina policys och 
rutiner. Det är jättebra, men vi saknade 
verkliga handlingar. Vi behöver prata mer 
om miljö, jargong, maktstrukturer och 
härskartekniker, säger hon. 

Hon anser att den stora vinsten med 

metoo är att kunskapsnivån gått upp. 
Numera vet vi att problemet finns och 
 vågar prata om det. Och det måste vi 
fortsätta göra, poängterar hon. 

Försvarsmaktens upprop ”Givakt och bit 
ihop” gjorde enligt Frida Linehagen att 
ämnet blev mindre tabu belagt. Att höra 
att andra upplevt samma sak hjälpte i en 
mansdominerad organisation där kvin
nor vill passa in och inte vara svikare. 

Numera pratar man om problemet 

på föreläsningar med nya kadetter, 
vilket hon tycker är positivt. En annan 
åtgärd som kom efter metoo är att varje 
förband regelbundet ska rapportera in 
tre saker som gjorts för jämställdhets
arbetet. 

– Man kan tänka sig att det skulle bli 
jättebra och att alla måste tänka till. 
Men som det fungerade på mitt förband, 
så frågade min högste chef vad vi gjort 
det senaste halvåret och bad mig lämna 
en lapp på hans skrivbord. Då blir det 
inte så stor förändring i praktiken.

Framöver har nätverk en viktig roll 

för jämställdhetsarbetet, menar Mathias 
Ericson. Det behövs forum där männ
iskor kan mötas och frågor belysas. Han 
påpekar också att man måste förstå att 
detta handlar om ett långsiktigt arbete 
och att alla inte är överens.

Enligt Frida Linehagen är det viktigt att 
lyfta fram jämställdhet som något som 
alla vinner på. Inom Försvarsmakten 
har det gjorts flera satsningar ”för 
kvinnors skull” som i slutänden visat 
sig förbättra för alla. 

Att kvinnor fick större badhanddukar 
ledde till att alla idag har fått större 
handduk – vilket uppskattas även av 
män. Och att kortare personer, oftast 
kvinnor, behövde kortare kolv på sitt 
vapen har bidragit till utformningen av 
nya AK5.

– För inte så många år sedan hette det 
att man fick ut en ”tjejAK5:a”. Alltså 
en lite sämre AK5:a där man hade tagit 
bort ett par centimeter på kolven. Jag 
kan tänka mig att det gav inspiration 
till utformningen av nya AK5 som har 
ställbara kolvar. Jämställdhet är ingen 
kvinnofråga – det är en kunskapsfråga, 
säger hon. l

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

» Uttryck som 
dessa signalerar 

att man måste 
anpassa sig
SARA JONASSON GINTERS, 

TEKNIKBRANSCHEN

NYFIKEN?
Hela panelsamtalet går att se i efterhand 
på Sjöfartsverkets youtube-kanal
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Ny studie: Mer 
samverkan behövs »



Belöning 2022
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, 
höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en för-
bättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss 
tillhanda senast 31 oktober 2021. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Med en övervakningsspegel monterad på räckverket till häng-
rampen har säkerheten på bildäck på M/S Galaxy höjts avsevärt. 
Det säger båtsman Stefan Adamsson som tog initiativet till 
spegeln och som belönats med 10 000 kronor av Sjömanshus-
stiftelsen.

På Tallink Silja Lines fartyg Galaxy finns ett hängdäck för fordon. 
När fartyget ska lossas körs rampen till hängdäcket ner och 
bilarna kan rulla av. Men problemet är att den som kör rampen 
står inklämd i ett hörn, utan möjlighet att se om något eller någon 
befinner sig i området under rampen. Det medför en risk för 
olyckor som måste hanteras inför varje lossning för att undvika 
att någon kommer till skada. 

– Förr löste vi det genom att vara två när rampen skulle köras 
ner, men det kändes ändå alltid lite obehagligt, säger Stefan 
Adamsson. Vi har bara en timme på oss när vi ligger till kaj och 
ibland är folk sena ner till sina bilar och dyker upp när man inte 
räknar med att de ska göra det. 

Stefan Adamsson började fundera på hur problemet med 
den skymda sikten skulle kunna lösas och kom fram till att en 
övervakningsspegel kunde vara till hjälp. Den första prototypen 
bestod av en spegel fäst på en flyttbar stolpe, men den visade 
sig vara krånglig att hantera eftersom den behövde monteras 
och ställas undan vid varje hamnanlöp. Istället kom han på att 
förlänga räckverket till rampen och montera spegeln där. Det 
skulle inte bara ge rätt vinkel på spegeln utan också medföra 
att spegeln fälldes upp och ner automatiskt, tillsammans med 
rampen.

– Jag förlängde räckverket med ett aluminiumrör som jag 
bockade till och monterade fast på det befintliga räcket. Sedan 
satte jag spegeln på den förlängda delen. När rampen fälls upp 
följer spegeln med och viker in sig så att den inte är i vägen när 
lastbilar kör förbi under den, säger Stefan Adamsson. 

Spegeln som används för ändamålet är egentligen en backspegel 
till en truck. 

– Helst hade jag velat ha en större spegel men då hade den 
inte fått plats eftersom det går ett rör precis ovanför. Men det 
fungerar bra med truckspegeln och man ser allt man behöver 
se. Nu har de monterat en likadan spegel på vår andra båt, Baltic 
Pincess, och det är ju roligt när ens idéer sprider sig, säger Stefan 
Adamsson. 

Genom åren har besättningen på Galaxy utmärkt sig genom 
att ofta hitta på arbetsmiljö- och säkerhetshöjande åtgärder som 
de skickar in till Sjömanshusstiftelsens belöningsverksamhet. 
Stefan Adamsson tror att en orsak till kreativiteten ombord är 
att folk trivs.

– Vi är ett väldigt bra gäng och alla hjälper alla. Det gör att man 
hela tiden vill försöka göra det ännu bättre, både för sig själv och 
sina medarbetare.
adamsson78@hotmail.se

”Vi är ett väldigt bra gäng
och alla hjälper alla”

Bättre sikt med spegel på bildäck

Båtsman Stefan Adamsson säger att han trivs väldigt bra ombord 
på Galaxy där han jobbat sedan 2008.
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FORSKNING

Att sjöfarten har problem med kränkningar och 
sexuella trakasserier är känt sedan länge. Flera fall 
har uppmärksammats i media genom åren och under 
metoouppropen publicerades en omskriven film där 
kvinnor inom sjöfarten vittnade om alltifrån nedvärde
rande kommentarer till regelrätta övergrepp. 

En som tittat närmare på jämställdheten inom 
sjöfarten är Cecilia Österman, forskare vid Linné
universitetet i Kalmar. Tillsammans med kollegan 
Magnus Boström har hon skrivit rapporten Praktiskt 
arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart som kom 
i våras. Studien visar att en stor andel av de kvinnor 
som arbetar ombord någon gång utsatts för kränk
ningar eller trakasserier. 

– Över 50 procent har blivit utsatta, alltså mer än 
varannan kvinna, säger Cecilia Österman. Vem vill 
jobba under sådana förhållanden? Det här är definitivt 
ett problem för hela branschen.

Den sammanställning av tidigare forskning som ingår i 
rapporten visar att det ser ungefär likadant ut i Sverige 
i dag som när den första studien om kränkningar 
och trakasserier ombord genomfördes i USA i mitten 
av 1990talet. Detta trots införandet av ISMkoden, 
branschgemensamma avsiktsförklaringar, seminarier 
och föreläsningar. 

– Andelen utsatta har varit relativt konstant under 
åren vilket är ganska nedslående. Och det är inte bara 
kvinnor som råkar illa ut. Ser vi till samtliga ombord
anställda utsätts mellan 8 och 25 procent, säger 
Cecilia Österman. 

I studien konstateras att hela branschen bär ett 

ansvar för den situation som råder, men också för att 
hitta lösningar och en väg framåt. Arbetsgivaren har 
det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord 
och är skyldig att ge befälen de förutsättningar som 
krävs för att kunna arbeta med den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön (OSA). Det kan handla om 
sådant som tid och resurser men också kunskap.  

– Och då menar jag verklig kunskap, som förståelse 
och insikter. Vet du som befäl vad du ska göra om en 
situation uppstår? Det ska vara kontrollfrågan som 
arbetsgivaren ställer till sina chefer ombord, inte vilka 
kurser de har gått, säger Cecilia Österman.  

Det är också viktigt att frågor om kränkningar och 
trakasserier är förankrade hos rederiledningen. Även 
chefer iland måste förstå vad social och organisato
risk arbetsmiljö handlar om och se till att frågorna 
hanteras på ett bra sätt i resten av organisationen och 
ute i fartygen. 

– Det här är inga HRfrågor som kan drivas lite 
vid sidan av utan något som ska in i den ordinarie  
 chefslinjen. Men det är också viktigt att det blir 
konsekvenser för dem som inte följer reglerna, för att 
visa att den sociala arbetsmiljön är lika viktig som den 
fysiska, och det är Transportstyrelsens ansvar, säger 
Cecilia Österman. 

Studien visar att det även finns sådant som kan 
förbättras ombord i arbetet mot kränkningar och 
trakasserier. Inte minst när det kommer till samverkan 
mellan befäl och skyddsombud. 

– Samverkan och samarbete är en av grundpelarna 
i allt arbetsmiljöarbete. Men kanske är det ännu vik

”Ett problem  
för hela branschen”
Mer än varannan kvinna som arbetar ombord har utsatts för 
kränkningar eller trakasserier, visar en forskningsrapport från 
Linnéuniversitetet. Enligt studien bär hela branschen ett ansvar 
för situationen, men större engagemang från arbetsgivarna 
och mer samverkan mellan skyddsombud och befäl kan leda 
till bestående förbättringar. 

TEXT  Linda Sundgren

»
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Kompiskoll, båtkurage och ökad samverkan är sådant 
som kan bidra till att skapa en bättre social arbetsmiljö 
ombord, enligt rapporten Praktiskt arbetsmiljöarbete för 
en jämställd sjöfart.

Medarbetare: Gör en kompiskoll. Var uppmärksam på 
beteendeförändringar hos dina arbetskamrater och om 
någon hamnar utanför gemenskapen. Våga fråga hur hen 
mår och visa att du bryr dig. 

Öva upp ditt båtkurage   genom att säga ifrån när en 
arbetskamrat blir illa behandlad. Det behöver inte alltid 
innebära en direkt konfrontation. Du kan också störa 
situationen genom att exempelvis byta samtalsämne 
eller spilla ut en kopp kaffe. Du kan även visa stöd ge
nom att inte skratta med i dåliga skämt eller föra vidare 
skitsnack. 

Skyddsombud: En bra dialog mellan dig och din 
närmaste  chef gör det enklare att ha koll på läget i en 

arbetsgrupp. Som skyddsombud är det viktigt att du 
vet vilka rättig heter och skyldigheter som följer med 
uppdraget och att du blir involverad när mål, rutiner och 
handlingsplaner för det förebyggande och främjande 
arbetsmiljöarbetet tas fram. 

Chefer: Genom ditt ledarskap är du som chef en viktig 
förebild och normbärare för arbetsmiljön ombord. Ta dig 
tid att vara närvarande bland personalen och markera om 
du observerar olämpligt beteende. 

Kränkande särbehandling ska självklart hanteras när 
det sker men det är viktigt att också arbeta förebyggande. 
Du behöver agera om du exempelvis märker att med
arbetare inte hinner ta paus, irritationen ökar, det slarvas, 
vid ovälkomna sexuella anspelningar, tafsande eller andra 
nedvärderande beteenden. 

Ta hjälp av ditt skyddsombud – arbetsmiljöarbetet   
ska ske i samverkan – och bjud in till såväl formella som 
informella möten för ett bättre samarbete. 

TIPS – DETTA KAN DU GÖRA

”Det här är inga HR-frågor som 
kan drivas lite vid sidan av”, säger 
forskaren Cecilia Österman om 
kränkningar och trakasserier.
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tigare när vi pratar om den sociala arbetsmiljön efter
som det handlar om hur vi är med och mot varandra, 
säger Cecilia Österman. 

Samverkan innebär att man gemensamt lyfter sådant 
som behöver förändras och försöker hitta lösningar 
tillsammans. Arbetsplatsträffar (APT) och skyddskom
mittéer ingår i den formella delen av samverkan och 
är sådant som ska genomföras, 
men Cecilia Österman tycker att 
man även bör odla relationer i mer 
informella sammanhang. 

– På vissa fartyg träffas befäl och 
skyddsombud och fikar tillsam
mans med jämna mellanrum eller 
lunchar ihop en gång i månaden. 
Det kan vara bra tillfällen att både 
prata samverkan men också att 
bygga tillit och förtroenden. 

Under forskningsstudien genomför
des gruppdiskussioner och work
shops där såväl manskap som befäl deltog. Något som 
flera efterfrågade vid dessa tillfällen var gemensamma 
arbetsmiljöutbildningar för att underlätta samarbetet 
kring det som rör arbets miljön.

– Jag tror det skulle vara bra om det fanns en grund
läggande arbetsmiljöutbildning för både skyddsombud 
och befäl där man lär sig grunderna i arbetsmiljöarbe
tet, som vad SAM är, hur skyddskommittéer fungerar 
och så vidare. Därefter kan man bygga på med kurser 
som riktar sig till olika personalkategorier ombord, 
säger Cecilia Österman. 

I arbetet mot kränkningar och trakasserier är det fort
farande ganska vanligt att man inte vet hur den sortens 
problem ska bemötas och hanteras. Kunskapen om hur 
riskbedömningar kopplade till OSA kan genomföras 
behöver förbättras. Det behövs också en ökad lyhörd
het för att kunna fånga upp varnings signaler om att allt 
inte står rätt till och agera, innan en anmälan ligger på 
bordet eller sjukskrivningen är ett faktum. 

– Vi måste lära oss att arbeta mer förebyggande 
med OSAfrågor, på samma sätt som vi gör med den 
fysiska arbetsmiljön. Vi väntar ju inte med att testa om 

livbåtarna fungerar tills den dag fartyget sjunker, säger 
Cecilia Österman.  

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas 
mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. 
Det kan vara ryktesspridning, förlöjliganden, sex
istiska skämt, exkluderande från möten eller att bli 
ignorerad. Forskningen visar att det inom sjöfarten i 

första hand är befäl som utsätter 
underordnade för kränkningar. 
Näst vanligast är att förövaren är 
en kollega. 

– Men jag tror inte att det 
betyder att världen är befolkad av 
elaka chefer, utan att det sna
rare är ett uttryck för deras egen 
arbetssituation. Chefer är också 
anställda och medarbetare som 
behöver få rätt förutsättningar att 
kunna utföra sitt jobb på ett bra 
sätt. Vi vet att kränkande särbe
handling oftare uppstår när arbets

belastningen är hög och folk känner sig otrygga i sina 
yrkes roller, säger Cecilia Österman. 

Vad som får människor att trivas och må bra på jobbet 
har varit känt länge. Upprepade forskningsstudier har 
visat att sådant som delaktighet, inflytande, trygghet 
och lagom arbetsbelastning skapar välfungerande ar
betsplatser. Här finns det sådant som sjöfarten behöver 
arbeta mer med, säger Cecilia Österman. 

– Jag tror att sjöfarten behöver se över sina anställ
ningsvillkor och arbetsförhållanden i grunden. Man 
pratar ofta om personalen som den viktigaste resursen, 
men det märks inte alltid i praktiken. Ibland finns en 
tendens att se personal nästan som en förbruknings
vara, ”i Antwerpen skulle vi behöva två matroser, lite 
hydraulolja och några oringar”. Sådant får konse
kvenser.  

Forskningsstudien Praktiskt arbetsmiljöarbete för 
en jämställd sjöfart har pågått under två års tid och är 
finansierad av Afa försäkring. l

Fler forskningsrapporter om arbetsmiljö till sjöss  
hittar du på www.intejobbadumt.se

» Kränkande 
särbehandling 

uppstår oftare när 
arbetsbelastningen 

är hög och folk 
känner sig otrygga

Uppsagd och  
bor i Finland?

Viktigt från 
a-kassan

Är du en av våra medlemmar 
som jobbat i Sverige men bor i 
Finland? Det här gäller om du 
blir arbetslös.

Om du är bosatt i Finland och blir 
arbetslös ska du ansöka om medlem-
skap i den finska a-kassan och även 
kontakta den finska motsvarigheten 
till Arbetsförmedlingen. Det är den 
finska a-kassan som kan betala ut 
ersättning till dig under din arbets-
löshet.

Skicka arbetsgivarintyget
När du får ditt arbetsgivarintyg från 
ditt rederi (med tillhörande komplet-
tering) ska du skicka det till oss. Den 

finska a-kassan kommer begära in 
uppgifter från oss och för att vi ska 
kunna skicka dem vidare behöver vi 
arbetsgivarintyget. Så fort du har fått 
en bekräftelse på att du är medlem i 
den finska a-kassan kan du avsluta 
ditt medlemskap hos oss.

Så avslutar du medlemskapet 
Det enklaste sättet att avsluta med-
lemskapet på är genom vårt formu-
lär som du hittar på vår webbplats, 
https://sekosakassa.se/avsluta.

  

Annons



”Jag behöver inte gå med 
i facket, jag får ju samma 
lön som alla andra ändå”
I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön 
som i många andra länder och arbets-
givaren har rätt att betala dig vad som 
helst över noll kronor i timmen. Enda 
anledningen till att vi har en bra lönenivå 
i  Sverige är att fackförbunden förhandlar 
om löner och andra villkor med arbets-
givarna och tecknar kollektiv avtal. 

”Det finns ingen anledning för mig att 
bli medlem när jag bara är vikarie”
Vi ställer upp precis lika mycket för vikarier och säsongsanställ-
da som för tillsvidare anställda. Som vikarie kan man exempelvis 
behöva stöd om lönen blir fel. Har man jobbat längre kan vi 
hjälpa till att hävda företrädesrätt eller rätt till fast anställning.

”Facket är inget för mig, 
jag klarar mig bra själv”
Det gäller bara så länge avtalen mel-
lan fack och arbetsgivare är tillräck-
ligt starka och så länge vi har lokala 
fackliga klubbar som ser till att avtalen 
följs. I branscher där facken försvagats 
har vi sett att det också går sämre för 
den enskilde individen. 

”Jag litar inte på den 
lokala förtroendevalda 
på min arbetsplats”
Alla förtroendevalda inom förbun-
det är valda av medlemmarna och 
har alltså en majoritet av medlem-
marnas förtroende. Det kan dock 
finnas tillfällen när det av olika skäl 
känns bättre att prata med någon 
annan. Då kan du vända dig till vår 
medlems service för att istället få 
prata med en ansvarig ombudsman. 

”Facket har spelat ut sin roll, idag finns det ingen 
 anledning att vara med”
Inget kunde vara mer fel. Ju fler medlemmar vi har desto starkare blir förbundet, och ju 
starkare fack desto bättre löner och förmåner får vi. 

Den svenska arbetsmarknaden, med den så kallade svenska modellen, bygger på frivil
liga avtal och överenskommelser mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisa
tioner. Det gäller lika mycket idag som för femtio år sedan. 

”Det är bara gubbar  
som styr inom facket”
Fackföreningen är 
en medlemsstyrd 
demo krati, vilket 
innebär att det 
är medlemmarna 
väljer vem som  ska 
få representera dem på föreningens olika 
förtroendeposter och uppdrag. Vi strävar 
givetvis efter att vara en representativ 
förening. 

”Jag väntar med att  
bli medlem tills jag  
behöver fackets hjälp”
Det är som att vänta med att för
säkra bilen till den dag man krockat. 
Vi ger inte rättshjälp till ickemed
lemmar som ringer oss när skadan 
redan är ett faktum. Men går du 
med då, så kan 
du  undvika att 
hamna i sam
ma situation 
igen framöver.

”Facket och arbetsgivaren 
sitter i samma båt”
Både ja och nej. Man är parter på arbets
marknaden och representerar olika in
tressen som i viss mån behöver samverka. 
Men facket representerar alltid medlem
marnas intressen gentemot arbetsgivaren.

Vad gör facket egentligen? Varför ska jag vara medlem? 
Nä, jag klarar mig lika bra på egen hand. Eller? Här har vi 
samlat ett gäng vanliga påståenden med svar. 

Vad är grejen med facket? Det här är fjärde 
delen i en serie om 
facklig demokrati

”Seko sjöfolk bryr 
sig nästan mer om 
 utländska sjömän än 
om svenska”
Självklart lägger vi ner mest tid och 
resurser på att hjälpa våra egna 
med lemmar. Men att stödja fack-
föreningar i andra länder är mycket 
viktigt eftersom bättre löner och 
villkor utomlands gör det mindre 
intressant för redarna att flagga ut. 

”Om jag går med i 
facket så stödjer jag 
socialdemokraterna”
Fackföreningsrörelsen bildade Sveri-
ges socialdemokratiska arbetareparti 
(SAP) för att få politiskt inflytande, 
vilket behövs för att kunna hjälpa 
medlemmar, och vi samverkar med de 
partier som stödjer våra intressen.

Du som medlem stödjer dock inget 
enskilt parti genom ditt medlemskap. 
Lika lite som om du skulle göra det 
för att du är anställd hos en arbets-
givare som är medlem i någon av 
Svenskt Näringslivs föreningar, som 
ju också behöver politiskt inflytande 
och därför samverkar med politiska 
partier. 

FA
C
K
LI

G
 D

EM
O
K
R
A
TI

VEM SKA JAG  

KONTAKTA?  

Kontakta i första hand 

den  lokala fackliga 

företrädaren i ditt rederi 

om sådan finns. Annars 

hör av dig till Seko 

sjöfolks medlemsservice. 

Kontakt uppgifter finns 

på sidan 31.
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Kulturpris för serie om Broströms
Seko sjöfolks kulturpris år 2021 går till journalisten Cecilia Ohlén, 
som gjort en P4 Dokumentär-serie om redarfamiljen Broström.

Radiojournalisten Cecilia Ohlén får Seko sjöfolks kulturpris 
2021 för sitt arbete med P4 Dokumentärserien om rederikoncer
nen Broströms. Genom seriens fyra avsnitt tar hon med lyssnaren 
på en resa från 1850talets Värmland och en ung Axel Broström, 
till 1960 talets Amerikabåtar som var juvelen i Broströms
koncernen. 

Hon väver, enligt prismotiveringen, på ett fängslande sätt sam
man tragiska händelser inom familjen Broström med skildringar 
av livet ombord på rederiets fartyg berättade av tidigare anställda.

– Cecilia Ohlén tar med oss på en spännande resa och sprider 
intresse för sjöfarten utanför branschen, säger Seko sjöfolks 
ordförande Kenny Reinhold.

Motiveringen slår också fast att Cecilia Ohlén genom sin serie 
om Broströms hjälper till att hålla minnet av ett av Sveriges mest 
betydelsefulla rederier levande. 

”Få rederier har haft sådan inverkan på den svenska sjöfarten. 
Under en del av 1900talet var Broströms Göteborgs största 
arbetsgivare. Tusentals av Seko sjöfolks medlemmar har genom 
åren haft dem som sin arbetsgivare.”

Priset delas ut av stiftelsen Seko sjöfolks kulturstipendiefond 
och årets prissumma är 25 000 kronor. l

LYSSNA!
Serien i P4 Dokumentär om 
Broströms, familjen som 
byggde ett redarimperium 
består av fyra avsnitt. Du 
hittar dem på Sveriges Radios 
webb och där poddar finns.

Cecilia Ohlén tog emot 
kulturpriset i samband med 
att Seko sjöfolk höll årsmöte  
i augusti.
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FACKET INFORMERAR

LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina

Kontaktombud Eric Gustafsson,  
070 489 88 27,  
rederiballerina@hotmail.com

Kontaktombud Joakim Andersson,  
076 019 72 76

Blidösundsbolaget

Sektionsordförande Rikard Mattsson, 
070 567 49 55, rikard.mattsson@seko.se

Vice sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se

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

Vakant 

Kontakta ombudsman Mikael Lindmark

ForSea

Sektionsordförande Sanna Kallenberg, 
+46705186214,  
sanna.kallenberg@forseaferries.com

Vice sektionsordförande Sebastian Rydell

Gävle Hamn

Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gavlehamn.se

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 Anton Lindqvist

Silja Line

Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com

Vice sektionsordförande  
Jonas Källström

Stena Line

Sektionsordförande  
Daniel Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com

Vice sektionsordförande  
Ulf Norström, 031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Styrsöbolaget

Kontaktombud Gustav Möller,  
gustav.moller.seko@gmail.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

Viking Icebreaker

Sektionsordförande Jimmy Lundberg, 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com

Vice sektionsordförande Jan Isaksson
070 326 31 92, sk99isja@hotmail.com

Viking Line

Sektionsordförande Bent Björn-Nielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjornnielsen@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

Christer Engström, 
tidigare klubb
sektions ordförande 
i Destination 
 Gotland, lämnade  
oss den 18 juli 
2021 efter många 
års sjukdom.

Christer gick 
med i förbundet 
samma dag han mönstrade på för 
första gången, en vacker dag i juni 
1970. Hans medlemskap behöll han 
under alla sina år till sjöss samt även 
vid hans pensionering.

Han upplevde att orättvisorna var 
många ombord i början av 70talet 
och började engagera sig tidigt för att 
skapa förbättringar. 

 – Det gamla gardet med befäl var 
ofta bra, men det fanns en yngre ge
neration som kunde vara skitstövlar, 
sa han i en intervju i Sjömannen i maj 
2019.

Under Christers verksamma år 
till sjöss var den facklig kampen av 
stor vikt och prioritet. Han satt som 
klubbsektionsordförande i Destina
tion Gotland från 2009 till 2018 när 
han gick i pension. Han satt även med 
i styrelsen för Seko sjöfolk efter att 
man utvidgat styrelsen.

Tack för god vakt.
Katrina Jakobsson, Peter Skoglund

och vännerna i Seko sjöfolk

Fackliga kämpar  
har lämnat oss

Peter Christoph avled i slutet av juni 
i år. Peter var anställd i Sjöfolksför
bundet i många år och arbetade bland 
annat som förbundsombudsman och 
ITFinspektör fram till dess att han 
gick i pension 2001. Han var aktiv i 
Black Princekampanjen.
Peter var en jordnära person, mycket 
omtyckt av både medlemmar och 
kollegor. 
Tack för god vakt.

Vännerna i Seko sjöfolk



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

POSTTIDNING B

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 på föregående sida).

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 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 akassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i akassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till akassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN


