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Vem ska jobba ombord? 
Det är inte bara inom driften som rekry
te ringen är en utmaning. Flera rederier 
söker nu med ljus och lykta efter inten
denturpersonal. Vi har pratat med några. 

Gott om tid för storstädning och inventering
Den senaste coronavågen har slagit hårt mot en redan ansträngd passagerartrafik på 
Östersjön. Förhoppningen är att nuvarande nedgång ska bli kortvarig. I januari åkte  
Sjömannens reporter med M/S Galaxy och träffade cateringvärd Seia och  hennes  
kollegor ombord.
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Balansgång om döden
Att visa upp föremål från 
Titanic, Estonia  och andra 
fartygshaverier är en etisk 
balansgång. I en ny bok un
dersöks hur maritima museer 
utformar sina ”rum för död”. 

Byter sjön mot webben
Anna Seric slutade på Viking 
Lines Cinderella på grund av 
ett krånglande knä. Nu har 
hon fått bidrag ur Seko sjöfolks 
Sjömansstiftelse för att omskola 
sig till webbutvecklare.

24

Charlie trivs ombord
Charlie Johansson är matros 
ombord på M/S Visby (numera 
Visborg) som seglar för DFDS 
i linjetrafik mellan Dunkerque 
i norra Frankrike och Rosslare 
på Irland. 

8

Gör en kompiskoll
Var uppmärksam på om en 
kollega ombord plötsligt får 
förändrat beteende, tipsar 
arbetsmiljöforskaren Cecilia 
Österman, en av talarna på 
Vågrätts seminarium.
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En eloge till sjöfolket

LEDARE

» Att leva med oron  
att familjen hemma  
ska insjukna...

Vi är inne i den 23:e månaden med en pandemi som uppträtt i flera vågor och med olika 
former av spridning och aggressivitet, där smittotalen nyligen var skyhöga och där 
dödstalen som tur är har minskat kraftigt. 

Under hela den här tiden har det funnits grupper i samhället som har tvingats till nästan 
omänskliga krav och uppgifter. Det finns många sådana grupper, och jag kommer bara att 
nämna två av dem. De är stora och viktiga för mig och de borde vara viktigast för alla. Det är de 
som arbetar inom vården, och det är alla transportarbetare – och kanske främst sjöfolket i alla 
världens hörn och hav.

Sjöfolket har lidit exceptionellt mycket. Den stora ovissheten och oron, oavsett om du 
är hemma och ska ut för att mönstra på, eller om du varit ute en längre tid och ska 

mönstra av, och får hemresan eller utresan uppskjuten flera gånger. Eller att leva 
med oron att familjen hemma ska insjukna, att inte kunna vara där för att stötta 

din  familj, eller att inte veta om du har en 
 inkomst inom en snar framtid. En stor 

eloge till världens sjöfolk. 
Och trots att svenskt sjöfolk haft det 

svårt så, förutom alla de som förlorade 
sina arbeten i pandemins kölvatten, har 
de flesta av våra medlemmar både kun
nat resa till och från sina arbetsplatser och vetat att de har en inkomst.

Det största sveket har nog tyvärr varit regeringar och myndigheter runt om i 
världen som inte levt upp till de regler och åtaganden som internationell rätt 

har bestämt. Värst av alla är i stort sett samtliga FoCflaggor, där i princip samt
liga flaggstater struntat i sitt förbannade ansvar och inte lyft ett sketet finger för 
att hjälpa sjöfolket i dessa tider. 

Det ska sägas att det finns några få undantag bland dessa avarter som faktiskt 
har stått upp och gjort det de kunnat för att hjälpa till. Och i vår direkta omvärld 
har alla varit mer på tå i frågan, även om det har funnits besvikelser och korkade 

beslut även här.
En fundering jag har är: Om dödligheten i covid19 hade varit den omvända (dvs 

att en majoritet hade avlidit) hade vi haft den omfattningen av antivaxxare då?  

En annan fundering är: varför är det så förbannat svårt att se att med ytterst små 
– men avgörande – justeringar i sjöfartspolitiken så skulle branschen ha fått en 
energikick som hette duga? I Norge har man tagit fram en partssammansatt strategi 
som heter Partssammensatt maritimt utvalg: Forslag for å styrke norsk maritim 
kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. Varför är det så förbannat svårt att 
få till något liknande i Sverige?

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



I slutet av januari bytte Finnlines 
plats på ropaxfärjorna Europalink, 
som tidigare gått på linjen Malmö–
Travemünde, och Finnfellow som 
trafikerat Nådendal–Kapellskär.

Enligt Leif Paulsson, personalchef 
i svenska Finnlines, är orsaken rent 
kommersiell. 

– På detta sätt nyttjas fartygen där 
kapaciteten behövs, säger han. Det 
här innebär en kapacitetsökning på 
båda linjerna. Europalink är större 
och på linjen Malmö–Travemünde 
får vi fyra fartyg i stället för tre.

Efter flytten trafikeras båda 
linjerna av syskonpar: systrarna 
Europalink och Finnswan (f d Nord
link) på Nådendal–Kapellskär, och 
systrarna Finnfellow och Finnclipper 
samt Finnpartner och Finntrader på 
Malmö–Travemünde.

Europalink var tidigare svenskflaggad 
men fick i samband med flytten finsk 
flagg. Enligt Seko sjöfolks ombuds
man Mikael Lindmark berörs cirka 
70 anställda på Sekos avtalsområde.

– Deras arbetsplats försvinner. 
Samtidigt kommer det in ett nytt 
fartyg, Finnfellow, som får svensk 
flagg. Europalinks besättning flyttas 
dit, säger han.

Vad tycker du om det?
– Personalen är rederianställd och 

detta är verkligheten. Vi kan inte 
göra något åt det. Ingen sjöman 
tycker att det är roligt med fartygs
byten om man inte väljer det själv. 
Men personalen i Finnlines är 
luttrad. Detta är en del av vardagen 
för dem, även om det förstås inte är 
optimalt för kontinuiteten.

Att Europalink sätts in i trafiken 
Nådendal–Kapellskär innebär att 
linjens morgon och kvällsavgångar 
får samma kapacitet och samma 
servicekoncept, uppger Finnlines.

Text Klara Johansson

NR 1 2022 SJÖMANNEN  SID 4

Svenskflaggade rorofartyget Jutlandia 
Sea går sedan årsskiftet i trafik för Stena 
Line mellan England och Holland. 

Jutlandia Sea har det senaste året varit 
uthyrd till Wallenius SOL. Nu trafikerar 
hon istället linjen Immingham–Rotter
dam för Stena Line. Rederiet har även 
hyrt in det brittiskflaggade systerfartyget 
Fionia Sea till samma linje. Båda fartygen 
ägs av Leomar RoRo AB. Bemanning 
och teknisk drift sköts av AdMare Ship 
Management. 

Chartern är på tre år med 
option på ett fjärde. 

– Det är roligt både för 
ägaren och oss att vi fått 
ett så pass långt avtal med 
Stena Line. Det känns bra 
och är en fjäder i hatten 
för oss, säger Tommy Pet
tersson, fleet manager på 
AdMare. 

Jutlandia Sea togs i trafik den 28 decem
ber och Fionia Sea sätts in i februari. 

AdMare hade hand om bemanningen 
även under fartygens tidigare charter. 
Enligt Tommy Pettersson innebär bytet 
inga större förändringar.

– Vi bemannar upp fartygen lite extra, 
det krävs mer folk på den här traden 
eftersom besättningen är behjälplig med 

surrning och lastsäkring i Immingham. 
Vi tar ombord ytterligare ett par stycken 
på manskapssidan. Annars är det ingen 
större skillnad, säger han.

Jutlandia Sea har svensk kock ombord. 
I övrigt består manskapsbesättningen 
av TAPanställda. På befälssidan finns 
svensk befälhavare, chief och andrestyr
man.

Seko sjöfolk ser positivt på att Stena Line 
sätter  in ett svenskflaggat fartyg mel
lan England och  Hol land. Enligt Mikael 

Lindmark, ombudsman, är 
Jutlandia Sea och systern 
Fionia Sea optimala för den 
här trafiken. De tar mycket 
last samtidigt som de 
kommer in i  Imminghams 
slussar vilket många stora 
rorofartyg idag inte gör. 

– Det är populära fartyg 
och de fanns tillgängliga. 
Att det ena fartyget har 

svensk flagg är grädde på moset för oss. 
Hela diskussionen om att svensk flagg 
inte kan konkurrera är död nu. Kan Stena 
plocka in ett svenskt fartyg mellan två 
ickesvenska hamnar, så kan alla. Hade 
svensk flagg varit väldigt mycket dyrare 
så hade det ju aldrig blivit aktuellt, säger 
Mikael Lindmark. 

Text Klara Johansson

Ny charter för 
Jutlandia Sea

Finnlines  
flyttar fartyg

» Vi bemannar 
upp fartygen  

lite extra
TOMMY PETTERSSON

Jutlandia Sea  
i januari i år.
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Stena startar linje till Finland

» Vi kommer 
fortsätta påpeka 
för rederiet att 

de borde ha 
svensk flagg

KENNY REINHOLD
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mellan Nynäshamn och Hangö i Finland. 
Besättningen på de två DIS-flaggade 
ropax-fartygen får löner och villkor som 
motsvarar svenska nivåer. 

Den nya linjen är enligt Stena Line ett 
steg i rederiets ambition att stärka sin 
position i Östersjöområdet. Från februari 
trafikeras rutten av färjan Urd med av
gångar tre dagar i veckan i vardera rikt
ningen. I maj sätts ytterligare ett fartyg, 
Stena Gothica, in på linjen vilket gör det 
möjligt med dagliga avgångar.

– Vi vill växa med våra kunder och in
vesterar i den nya linjen för att möta den 
ökande efterfrågan från våra fraktkunder 
på sömlösa transporter över Östersjön 
och vidare. Genom att utsträcka vårt nät
verk till Finland, utökar och förbättrar vi 
det redan idag mest omfattande, effektiva 
och integrerade färjelinjenätverket i norra 
Europa, säger Stena Lines vd Niclas 
 Mårtensson i ett pressmeddelande.

Urd och Stena Gothica har en kapaci
tet om vardera 1600 lastmeter och 186 
passagerare. Fartygen är 
registrerade i DIS, det 
danska internationella 
fartygsregistret.

Seko sjöfolk är positiva 
till att ett svenskt rederi 
startar ny linje i Östersjön. 
Helst hade fackets ord
förande Kenny Reinhold 
önskat att linjen trafikera
des av fartyg med svensk 
flagg. Men han har viss 
förståelse för Stena Lines resonemang. 

– De här fartygen fanns tillgängliga. Ett 
flaggskifte kostar pengar och ska i så fall 

läggas ovanpå alla andra kostnader som 
det medför att starta en ny linje. Men 
vi kommer ändå att fortsätta påpeka 
för rederiet varje gång vi träffas, att de 
borde ha svensk flagg på Hangölinjen. 

Vad fn, 35 fartyg totalt i 
Stena Line och bara åtta 
svenska, säger Kenny 
Reinhold. 

En facklig organisation 
kan inte styra över vare 
sig rederiers flaggval eller 
besättningens nationalitet. 
Men i det här fallet kan 
facket påverka innehåll 
och kostnadsläge i de 
kollektivavtal som ska 

gälla ombord. Enligt ITF:s Atenpolicy ska 
löner och villkor på fartyg i linjetrafik 
spegla nivån i länderna som fartygen går 

mellan (vid olika nivåer ska högsta nivån 
gälla) och förhandlingsrätten ska ligga 
hos ett av dessa länder.

Seko har förhandlingsrätt på Stena 
Lines nya Hangölinje och ska teckna ett 
tilläggsavtal till det existerande avtalet 
mellan danska redareföreningen och det 
aktuella bemanningsföretaget innan lin
jen drar i gång. Tillägget ger de anställda 
ombord på Urd och Stena Gothica löner 
på svenska nivåer och avlösningsvillkor 
motsvarande ettettsystem.

Stena Line satsar även på linjen Nynäs
hamn–Ventspils där rederiet i år plane
rar att sätta in två nybyggda färjor av 
modellen Eflexer. I samband med detta 
ska Stena Scandica och Stena Baltica, 
som nyligen förlängts, flyttas till linjen 
Karlskrona–Gdynia. 

Text Klara Johansson

Stärk din konkurrenskraft 
med kostnadsfri utbildning  
och validering

Läs mer på tsl.se 

Kompetens för konkurrenskraft  

för individer och företag
 

Annons

Urd är ett av fartygen som 
ska trafikera den nya linjen.
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Blidösundsbolagets Seko-sektion har valt 
Daniel Estius som ny ordförande. 

Det finns mycket för den fackliga sek
tionen att ta tag i, menar Daniel Estius. 
Blidösundsbolaget ägs sedan 2017 av 
koncernen Transdev. För ett par år sedan 
slogs rederiet ihop med Skärgårds bolaget 
och förra året införlivades Utö  Rederi. 
Förändringarna har inte riktigt satt sig än.

– Sammanslagningar tar tid. Vi behöver 
landa i en fungerande organisation och 
få till en dialog och partssamtal som är 
konstruktiva, säger han.

Daniel Estius har arbetat länge i skär
gårdstrafiken. Nu är han matros på M/S 
 Dalarö och eldare på S/S Norrskär.

Han upplever att stämningen är god 
bland rederiets anställda, trots att perso
nalen enligt honom är hårt prövad av de 
senaste årens upphandlingar och av entre
prenörer som inte kunnat verksamheten.

– Det är klart att folk är påverkade. 
Men vi har unikt låg personalomsättning, 
bra kamratskap och en bra känsla bland 
oss som jobbar på båtarna.

Han är ordförande för den socialistiska 
föreningen Röda Lanternan och kom in i 
det fackliga arbetet via politiken.

– Jag har alltid haft det fackliga och po
litiska medvetandet. Samhälls utvecklingen 
har det senaste decenniet varit på väg åt 
ett håll som jag inte vill se. Kan jag hjälpa 
till att motverka det så vill jag göra det.

Vad är viktigt i det fackliga arbetet?
– Medlemsvård ligger mig varmt om 

hjärtat. Jag vill ut och prata med medlem
mar, locka till möten och samtal.

Hur är du som person? Vad ska arbets-
givaren förvänta sig i förhandling? 

– Lugn och ärlig. Jag gillar rak kom
munikation. Det borde ligga i arbetsgi
varens intresse att ha en bra dialog med 
facket. Om arbetstagarna trivs gör de ett 
bra jobb och är friska. Tyvärr har detta 
historiskt sett inte varit viktigt hos alla 
arbetsgivare. Vi arbetstagare kallas ofta 
vackert för företagens viktigaste resurs 
men blir behandlade som skit. Det är 
konstigt. Text och foto Klara Johansson

Han vill ha bra dialog I januari höll branschsamarbetet 
Vågrätt ett öppet webinar på temat 
”vad har hittills gjorts för att nå målet: 
en sjöfart utan trakasserier”. 

Arbetsmiljöforskare Cecilia Öster
man från Linnéuniversitetet pratade 
om  Praktiskt arbetsmiljöarbete för en 
jämställd sjöfart – eller Ogilla läget 
som hon och forskarkollegan Magnus 
Boström döpt om projektet till. 

– Vi behöver bli bättre på att ogilla 
läget. Vi vet att kränkande särbehand
ling förekommer på arbetsplatser. Vi 
behöver alla bli bättre på att säga ifrån, 
utmana befintliga strukturer och ifråga
sätta såhärharvialltidgjort, sa hon.

Det sägs ofta att sjöfarten är speciell. 
 Enligt Cecilia Österman stämmer det 
bara delvis. En uppenbar skillnad jäm
fört med andra branscher är förstås att 
sjömän bor på sin arbetsplats. 

– Vi jobbar, sover och återhämtar 
oss på samma ställe. Gränsen mellan 
arbete och privatliv suddas ut vilket gör 
sociala relationer extra viktiga. 

Hög arbetsbelastning, 
långa samman hängande 
arbetstider, begränsad 
möjlighet till återhämtning 
och otydlig gräns mellan 
arbete och privatliv utgör 
en grogrund för kränkande 
särbehandling, mobbning 
och trakasserier.

– Man tror ofta att saker 
händer för att folk på 
arbetsplatsen är idioter. 
Visst finns det idioter, men 
de flesta vill faktiskt inte 
vara en idiot.

Den vanligaste förövaren 
är den utsattes chef. Näst 
vanligast är kollegor. Men 
det betyder sällan att far
tyg bemannas av Kapten 
Satan utan om att det saknas förutsätt
ningar, påpekar hon.

När det gäller trakasserier har det 
länge fokuserats på policy s, rutiner och 
rapportering. Cecilia Österman menar 
att man behöver gå från reaktiv hand

ling till att jobba förebyggande och se 
till att grundorsakerna elimineras. Det 
kan handla om osäkerhet om vem som 
gör vad, konflikter kring arbetssätt, 
makt och roller, hög arbets belastning 
och svagt ledarskap. 

Hon påpekade att ojämställdhet inte 
handlar om siffror. ”Add women and 
stir” löser inte grundläggande problem 
och systemfel. 

– Även kvinnliga chefer med dåliga 
förutsättningar kommer att vara dåliga 
chefer, sa hon.

Från Seko sjöfolk berättades om hand
boken Jobba aktivt som är ett verktyg 
som facket tagit fram för att hantera 
trakasserier och kränkande särbehand
ling. Den riktar sig till förtroendevalda 
men kan användas av alla. Här finns 
fakta och checklistor för  förebyggande 
arbete, problem identifiering och utred
ning. 

Enligt facket är det stor skillnad på 
hur olika rederier utreder trakasserier.

– Det spretar väldigt. Vissa arbetsgi
vare gör ingenting och andra är duktiga 

på att utreda. På ställen 
där det idag inte görs ett 
så bra arbete kan Jobba 
aktivt vara en hjälp, sa 
Seko sjöfolks ombuds
man Mikael Lindmark.

Seko sjöfolk anser att det 
behövs ett kollektivavtal 
för hantering av krän
kande särbehandling 
och trakasserier. En 
arbetsgrupp har startats 
för att titta på frågan, 
och Seko sjöfolk hoppas 
få till avtal med båda 
sina motparter SARF 
och  Almega. Målet är att 
kränkande särbehand
ling ska utredas lika i 
hela branschen.

– Jobbar du som vikarie ena dagen 
i ett rederi och utsätts, eller utsätter 
någon, så ska du bli likadant behandlad 
om du nästa vecka vikarierar i ett an
nat rederi, sa Mikael Lindmark.

Moderator för Vågrätts öppna 

Vågrätt visade  
goda exempel

» De  flesta vill 
faktiskt inte 
vara en idiot

CECILIA ÖSTERMAN

HAMNRONDEN
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Efter tolv år på posten väljer Seko 
sjöfolks sekreterare Jonas Forslind att 
gå vidare. I februari börjar han jobba 
med IT-frågor på Seko. 

Det fackliga engagemanget började 
när Jonas Forslind som 15åring job
bade på restaurang. Arbetsplatsen be
hövde ett skyddsombud och kollegor
na frågade om inte Jonas kunde ställa 
upp. ”Vad gör man då?” undrade han 
och fick till svar att det mest handlade 
om att fylla på plåster och magnecyl i 
förbandslådan.

Det visade sig att uppdraget var 
aningen bredare, och Jonas Forslind 
trivdes. Efter att ha gått drift och 
underhållslinjen på gymnasiet gick han 
till sjöss 1992 som matros i Wallenius 
och blev snart skyddsombud även där. 
Sedan hamnade han i TTLine och 
seglade där i några år innan han 2001 
gick iland och blev klubbordförande. 

Sedan 2009 är han anställd ombuds
man och förtroendevald sekreterare 
i Seko sjöfolk. Nu lämnar han både 
sjöfarten och uppdraget som förtroen
devald.

– Det var inget lätt beslut, men det 
känns bra. Jag har haft det här upp
draget i tolv år och har knappt 20 år 
kvar till pension. Någon gång ska man 
prova något nytt och nu var det dags. 
Det är inte bra att sitta på samma post 
för länge. Det är också bra att någon 
annan ges möjlighet att komma in. 
Jag hoppas verkligen att det finns en 
kvinna som vill stiga fram, säger han.  

Framöver ska Jonas arbeta med 
ITfrågor på Sekos förbundskontor i 
Stockholm. Ta hand om och utveckla 
olika system som används i förbundet. 
Han ser fram emot den nya tjänsten. 

Vem som blir ny sekreterare i 
Seko sjöfolk återstår att se. Kollegor 
i arbetsutskottet tar tillfälligt över 
arbetsuppgifterna fram till årsmötet i 
april då en ny sekreterare kan väljas. 

Text och foto Klara Johansson

Jonas lämnar sjöfarten

webinar var Nina Yngve från Skärgårds
redarna. Bland övriga talare på webi
naret fanns bland annat Sjöfartsverket 
där Cajsa Jersler Fransson berättade om 
projektet Redo 2, Transportföretagen där 
Johanna Linder berättade om projektet 
Framfart, och Chalmers Tekniska Hög
skola där Johan Hartler berättade om 

metoden bystander intervention (åskådar
ingripande) som numera ingår i sjöfarts
utbildningarna.

 Text Klara Johansson

Fotnot: Hela seminariet finns på Youtube för dig 
som missade det. Sök på Vågrätt öppet möte. 

Gör en kompiskoll. Var uppmärksam på om en kollega får förändrat beteende och se till att 
ingen ofrivilligt faller ur gemenskapen. I projektet Ogilla läget kallas detta för båtkurage.  
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OMBORD

»

”En chans  
att komma ut”

När Sjömannen når Jeanna Francke Arévalo ligger far
tyget till ankars utanför Rosslare. Jeanna är lättmatros 
och gör sitt andra pass ombord på M/S Visby.

– Vi kan inte gå in i hamn eftersom det är upptaget 
där vi vill ligga. Det är ovanligt, annars brukar det gå 
väldigt smidigt, berättar hon på telefon. 

För drygt ett år sedan sattes Gotlandsbolagets M/S 
Visby in på charter för DFDS mellan Irland och Frank
rike. DFDS öppnade en ny fraktrutt i samband med 
Brexit och Visby är ett av fyra fartyg som trafikerar 
linjen. Chartern började med ett halvår men förläng
des. Nu har den förlängts igen till årsskiftet 2022/23.

I somras tog Wallenius Marine 
över driften av Visby från Destina
tion Gotland, och i samma veva fick 
hon Maltaflagg. Driftbesättningen 
är anställd i Wallenius Marine och 
består till större delen av svenskar 
som jobbar fyra veckor och är lediga 
lika länge. Intendenturpersonalen är 
anställd i DFDS och kommer från 
Lettland, Ryssland och Portugal. 

Sträckan Rosslare–Dunkerque tar ungefär 20 timmar. 
M/S Visby kommer till kaj på kvällen, ligger stilla i 
fyra timmar och går sedan igen. Samma sak på andra 
sidan. 

De flesta passagerarna är lastbilschaufförer. Jeanna 
Francke Arévalo påpekar med ett skratt att de nog kan 
undra vilken färja de klivit på.  

– Hon är stripad Destination Gotland på utsidan, i 
informationen står det DFDS och sedan möter de oss 
som går omkring i gröna kläder som det står Walle
nius på, säger hon. 

Jeanna var tidigare vikarie i Finnlines, och när det 
dök upp i hennes Facebookflöde att Wallenius sökte 
driftbesättning till Visby ringde hon upp. 

– Det är en fin båt och jag trivs bra med kollegorna. 
Det är bara vädret som kan vara lite stökigt ibland. 

I början upplevde hon problem på nattvakterna.
– Jag hade problem med lastbilschaufförer som var 

väldigt på. De ropade och hängde med mig på rundan, 
jag märkte att jag hade någon efter mig när jag gick 
brandronder, säger hon.

Hon framförde detta till rederiet och kände sig väl 
bemött. Arbetsgivaren reagerade di
rekt och flyttade på Jeanna så att hon 
numera bara går dagvakter.

– Att gå dagvakt gör att jag inte 
alls stöter på de problem jag gjorde 
som nattvakt. På dagtid är det trevligt 
med lastbilschaufförerna, de har 
definitivt bättre omdöme på dagen. 
Jag vill understryka igen hur fantas
tiskt bemött jag blev av Elin Stenberg 
och övrig personal när jag belyste 

problemet, säger hon och fortsätter:
– En annan enkel och effektiv lösning på ett sådant 

här problem kan vara att anställa en vakt. Vi disku
terade det också, men att flytta till dagvakt kände jag 
räckte. Mina kollegor upplever ju inte samma bete
ende från chaufförerna så en vakt skulle nog ha blivit 
lite överflödigt. Men att ambitionen och förståelsen 
finns där tackar jag för, säger Jeanna.

När Wallenius Marine tog över driften erbjöds de 
 anställda som då arbetade ombord att följa med. 

M/S Visby seglar i linjetrafik för DFDS mellan Dunkerque i norra 
Frankrike och Rosslare på Irland. Driften sköts sedan i somras av 
Wallenius Marine. Vi har pratat med två besättningsmedlemmar 
som trivs ombord. 

TEXT  Klara Johansson

» I början hade 
jag problem med 

chaufförer som var 
väldigt på

JEANNA FRANCKE ARÉVALO

VISBY BLEV 
VISBORG
När reportaget skrevs  
hette fartyget M/S Visby.  
I januari bytte det namn  
till M/S Visborg. 
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»
Lättmatros 

Jeanna Francke 
Arévalo såg på 

Facebook att 
Wallenius sökte 
driftbesättning 

till M/S Visby 
och ringde upp 

rederiet. 
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OMBORD

De som tackade ja fick tjänstledigt från Destination 
Gotland. 

Ombudsman Peter Skoglund var med vid förhand
lingarna när Visby bytte flagg. Eftersom fartyget ägs 
av ett svenskt rederi är det Seko som tecknar kollektiv
avtal för manskapet ombord. Enligt avtalet som teck
nats för fartyget under maltesisk flagg ska det finnas 
14 befattningar ombord på Sekos avtal – åtta på däck 
och sex i maskin. 

Det ska inte märkas på lön eller andra villkor att 
fartyget har utländsk flagg.

– Besättningen går på Europaavtal med lite uppjack
ade löner. Surrningstillägget är inkluderat till exempel. 
De får också extra om de stannar längre än 28 dagar, 
säger Peter. 

Avtalet gäller under förutsätt
ning att fartyget befinner sig utanför 
linjen Hanstholm–Lindesnäs (orter i 
Danmark och Norge). Peter förklarar 
varför:

– Om båten kommer tillbaka och 
börjar gå i linjetrafik i Östersjön så vill 
vi ha villkor som fullständigt motsva
rar svenska avtal ombord. Oavsett 
flagg ska villkoren vara precis som om 
båten vore svenskflaggad. Så fort de 
går över linjen upphör därför nuva
rande avtal att gälla utan uppsägnings
tid, säger han.  

Charlie Johansson är matros och har precis kommit 
ombord för sin andra törn. 

– Jag läste en artikel i Sjömannen om att Visby 
skulle bemannas av Wallenius och segla med maltesisk 
flagg, säger han. 

Han har tidigare arbetat på expeditionsfartyg till 
Svalbard. När pandemin kom stängde den verksam
heten ner och Charlie sökte sig till Stena Line i stället. 
Senast var han på linjen Halmstad–Grenå.

Charlie gillar passen på fyra veckor ombord. 
–  När man är ute en vecka och hemma en vecka 

hinner man knappt ställa om. Här ombord är det ett 
helt annat lugn, säger han.

När bekanta fick höra att han skulle jobba på en 
färja mellan Dunkerque och Rosslare fick han höra 
”fy fan, din stackare”. 

– Många gamla sjöbusar varnade mig för vädret. 
Men hittills har det varit förhållandevis lugnt. Båten 
har stabilisatorer och fenor och går bra i sjön.

Både Charlie och Jeanna trivs ombord. En bra grej, 
påpekar Charlie, är att driftbesättningen är ett hopkok 
av folk från olika rederier. Några kommer från Desti
nation Gotland, några har seglat i Wallenius bilfartyg 
och en del kommer från helt andra bolag. 

– Det blir en fräsch stämning. Det finns liksom inga 
satta rutiner eller ”vi har alltid gjort så här”. I stället 
finns en öppenhet, folk är lyhörda och allt funkar 
väldigt bra. Alla håller humöret uppe och är sugna på 
att jobba, säger Charlie.

Det är också roligt med flera nationaliteter i besätt
ningen, tycker han.

– Drift och intendentur har samma mäss och vi 
sitter där och tjötar ibland. Det är en go smältdegel, 
positiv stämning och vi har roligt ombord. 

Arbetsuppgifterna för driften kretsar kring ankomst 

och avgång – av med last och in med ny. Under sjö
resorna går de vakt och gör dagligt underhåll som att 
vaska och färska av. Några större underhållsarbeten 
finns det inte tid för. 

– Vi har tyvärr väldigt få underhållstimmar, säger 
Jeanna. Vi arbetar 61 timmar i veckan och lastningen 
är tidskrävande. Det behöver den vara för att det 
ska kunna fraktas på ett så bra och säkert sätt som 
möjligt, och då finns det helt enkelt inte jättemycket 
tid över till annat än det obligatoriska utkiket och 
brandrundorna till sjöss. Men lite får vi allt in. 

Charlie instämmer:
– Som jag förstått det har båten varit i toppskick när 

hon gått på Gotland, de har skött henne exemplariskt. 
Det är förstås tråkigt att inte längre hinna sköta om 

fartyget på samma sätt. Dessutom är 
det kul med underhåll, det är ju en av 
anledningarna till att man är till sjöss, 
säger han.

Han kallar Visbys charter och lik
nande satsningar för ”ett fönster som 
öppnats inom sjöfarten”. En chans 
för yngre sjömän att få komma ut och 
segla. 

– Vi som är unga har alltid fått höra 
äldre sjömän prata om hur det var 
förr när de seglade i långfart. Vi har 
fått höra att ”det kommer du aldrig få 

göra med dagens sjöfart”. Självklart finns det många 
som vill segla på linjer i närområdet och det är inget 
fel med det. Men om man är sugen på att komma ut 
lite längre, så är det läge att söka nu. Det är inte så 
omöjligt som vi har fått höra, säger han. 

Ni verkar trivas bra. Finns det något som skulle 
kunna fungera bättre?

– En del är fortfarande nytt. Samarbetet mellan 
stuveri och båt skulle kunna effektiviseras så att det 
inte skapas frågetecken vid lossning och lastning. Som 
elkopplingar; är det vi eller chaufförerna som ska 
koppla in plugins som kommer ombord? Vi har ingen 
utbildning för sådant. Det finns lite oklarheter men jag 
tror att det handlar om startsträcka, säger Charlie. 

I höstas fick M/S Visbys besättning besök av Wallenius 
Marines  sektions ordförande Björn Jonasson som åkte 
med några resor fram och tillbaka. Han fick många 
frågor om Europaavtalet kontra färjeavtalet, om 
svårtydda lönespecifikationer och om arbetstid och 
inbakad semester. 

– Europaavtalet är nytt för många av oss och det 
har funnits en del funderingar om resdagar, arbetstid 
och övertid. Den största skillnaden är nog hur semes
tern och arbetstiden är upplagd. Jag skulle säga att 
det finns för och nackdelar med båda avtalen, säger 
Charlie.

Nyligen bildades en facklig fartygssektion ombord, 
och där har Charlie tänkt engagera sig.

– Facket är en superviktig grej tycker jag. Speciellt 
för oss som är yngre. Jag vill ta bort det här att ... 
ofta ställer man sig självmant i underläge och är så 
tacksam mot arbetsgivaren. ”Tack så hemskt mycket 
för jobbet” liksom. När det egentligen är arbetsgivaren 
som ska vara glad att vi är här. Det är en balansgång, 
och för att få den att funka krävs det folk som kan 
föra vår talan, säger han. l

» Är man sugen  
på att komma ut 

lite längre,  
så är det läge att 

söka nu
CHARLIE JOHANSSON
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Att bli sjöman föll sig naturligt för Charlie Johansson vars pappa och 
farfar var på sjön. ”Jag älskar att vara ute. Att gå upp på morgonen 
och ställa sig på däck med en kopp kaffe, inte alla som kan göra det”.

På Wallenius-sektionens årsmöte i januari valdes Charlie Johansson 
till sekreterare. Här ihop med sektionsordförande Björn Jonasson och 
Oskar Lindskog som var inbjuden som ordförande på årsmötet. 

M/S Visby till 
kaj i Dunkerque.
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ARBETSMARKNAD

Vem 
ska  
jobba 
ombord? 
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Går vi en hyfsat vanlig sommar till mötes? Om så, hur  
ska rederierna lyckas rekrytera tillräckligt med personal? 

Det är inte bara inom driften som rekryteringen är en 
utmaning. Även inom intendenturen, där så många mist 
jobbet under pandemin, söker rederierna nu med ljus  
och lykta efter folk.  »TEXT Hanna Welin
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Utmaning är ordet. När personalcheferna på fem av de 
stora rederierna ska beskriva läget är det just ”utma
nande” de säger, om och om igen. Någon vill tona ner 
läget en aning, andra säger rakt ut att de är oroade för 
hur det ska gå till sommaren. På kort tid behöver var 
och en rekrytera hundratals personer till intendenturen 
– tror de. För det finns en oroshärd till: omikron och 
de ständigt skiftande restriktionerna. 

– Det är svårt att säga: Hej, kom och jobba hos oss 
i sommar men vi vet inte säkert eller precis när, säger 
Lena Marcus, Viking Lines HRchef på sjösidan.

Ovissheten om såväl smittspridning och 
restriktioner som människors kommande 
lust att resa, är förstås stor. Ingen sitter 
på vare sig en kristallkula eller några 
svar. Vid den här tiden på året brukar 
personallistorna inför högsäsongen vara 
så gott som spikade på rederierna. I år är 
rekryteringsarbetet långt ifrån klart. 

– Vi utgår från att vi kommer att vara 
i full gång i sommar. Men vi avvaktar lite med själva 
annonseringen. Vi vill ju vara transparanta och inte ge 
någon falska förhoppningar, säger Lena Marcus.

Problemet är inte bara ovissheten. Söktrycket är inte 
alls som förr. Det var länge sedan folk köade i hamnen 

för att få mönstra på. Om resandet tar fart under 
våren  vilket de flesta trots allt verkar tro  behöver 
bolagens rekryterare lägga manken till. 

– Om rederierna inte får tag i de kompetenser de 
behöver när det väl vänder, kommer passagerarna för
svinna. Folk vill ha bra service, så är det, säger Oskar 
Lindskog, ombudsman på Seko sjöfolk. 

Bristen på kockar, kallskänkor och erfaren serverings
personal är skriande i hela landet. Det visar både 
Arbetsförmedlingens statistik och framtidsprognoser 

och det vittnar hela restaurang, hotell 
och besöksnäringen om. Inte heller är det 
enkelt att få tag i servicepersonal.

– Vi behöver anställa en stor massa. 
Totalt söker vi 450 personer, merpar
ten servicevärdar och kockar. Det är 
en verklig utmaning. Många i bran
schen har ju bytt karriär, säger Therese 
Vikström, personalchef på Stena Line 
Skandinavien.

Det är just det som är haken. Pandemins omfattande 
uppsägningar på flertalet av rederierna har inte bara 
gjort att den ordinarie personalstyrkan är mindre när 
det är dags att gå in i den förväntade högsäsongen. 

ARBETSMARKNAD

» Totalt 
söker vi 450 

personer
THERESE VIKSTRÖM, STENA LINE

» Vi vill inte ge någon 
falska förhoppningar

LENA MARCUS, VIKING LINE

Viking Lines färja Cinderella går vanligtvis på rutten Stockholm–Mariehamn.
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Många av dem som förlorade jobbet har dessutom 
sökt sig vidare. De har börjat plugga, hittat andra 
arbetsplatser eller gett sig in i nya branscher. 

På Stena Line sades 500 personer upp på ett bräde 
2020. Sedan dess har 96 servicevärdar och 39 kockar 
återanställts. Av de uppsagda står idag 82 personer 
kvar på förturslistan och ska erbjudas säsongsanställ
ning för sommaren, uppger Therese Vikström. Det 
innebär att över hälften av de som jobbade för rederiet 
innan pandemin slog till har sökt sig vidare.

– Redan förra sommaren, då Stena 
Line var sena med att börja rekrytera, 
var det uppen bart att många hade 
gått till andra rederier eller andra 
yrken. Nu är vi i samma situation, 
fast den här gången har ännu fler 
dragit vidare,  säger Daniel Holmgren, 
facklig företrädare på Stena Line.

Kollegan Ulf Norström, facklig 
också han, är orolig för att bristen på 
erfaren personal ska öka arbetsbelastningen för den 
ordinarie besättningen än mer, precis som den gjorde 
i fjol. 

– Det enda bra med det här är att arbetsgivarna 
 äntligen förstår att de så kallade enkla jobben inte 

är så enkla. Det går inte bara att trycka in folk, det 
behövs människor med kompetens, säger han. 

Just denna fråga är ett huvudbry för bolagen. Det 
bekräftar bland annat Destination Gotlands personal
chef Katarina Yng. Gotlandsfärjornas personalstyrka 
är fortfarande intakt och utgångsläget är därför 
förhållandevis gott. Ändå är det ingen enkel match 
att rekrytera rätt personer till de 250 tjänsterna som 
kabinvärdar, kockar och kallskänkor som behöver 
tillsättas inför sommaren.  

– Vi vill ju ha folk med rätt kom
petens och som klarar våra hårda 
krav. Som tur är har vi många som 
återkommer år efter år. Vi har också 
fått in en hel del ansökningar, även 
om söktrycket inte är jättehögt. Lite 
orolig är jag, men som det ser ut nu 
tror jag att vi ska klara det.

En återkommande källa till bekym
mer är dock de sommarjobbare som 

inte håller hela anställnings perioden ut, menar Katarina 
Yng. Ofta unga människor som jobbar i land under 
friveckorna och kanske festar loss i Visby om kvällarna. 

– Vissa av de här sommarfåglarna orkar inte mot 
slutet och sjukskriver sig. Det kan jag oroa mig för. »

» Vi vill ha 
folk med rätt 
kompetens

KATARINA YNG, DESTINATION GOTLAND

Daniel Holmgren och Ulf Norström, Stena Line.

Lena Marcus, Viking Line. Oskar Lindskog, Seko sjöfolk. Katarina Yng, Destination Gotland.
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TT-Line har tack vare omfattande frakt också klarat 
sig bra under pandemin och varken behövt permittera 
eller säga upp personal. Personalchef Anette Wugk 
säger att de nu planerar för en sommar med betydligt 
fler passagerare, kanske i stil med 2019, och därför är 
i full gång med att få ihop säsongsbemanningen. 

– Söktrycket är inte vad det har varit. Kockar är svå
rast, men även cateringvärdar. Det krävs ju både rätt 
kompetens och personer som kan och vill anamma det 
speciella livet. 

När proppen gick ur sommaren 2021 
var det många som slogs om samma 
personal. TTLine lyckades inte bemanna 
upp intendenturen tillräckligt. För att lösa 
situationen valde de att ta in två utländ
ska personer från det tyska moderbola
gets bemanningsagentur.

– Vi var i ett läge där vi fick välja. Gå 
kort med den belastning det skulle inne
bära för personalen eller ta in de här personerna, som 
en nödlösning.

Ulf Nilsson, förtroendevald på TTLine, förstår deras 
beslut. Det han har desto svårare att förstå är hur det 
kan vara så svårt att hitta folk att anställa. 

– Att vi ska behöva ta in utländsk personal på 
svenska avtal när vi har så hög arbetslöshet, är frustre
rande. Jag får det inte att gå ihop. Att jobba till sjöss 
på 14:14 schema borde ju vara ett perfekt sommar
jobb för unga arbetslösa, säger han. 

Rederier konkurrerar helt enkelt om ett minskat 
antal motiverade säsongsarbetare. Det menar Mikael 
Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk. 

– Du vill inte behöva anställa folk som bara tar 
jobbet för att de måste. Även om rederierna inte riktigt 
vill erkänna detta tror jag också att det överlag är 
färre som är beredda att sitta ombord i två veckor. 

Mikael Lindmark tror att det handlar om ett 
 generationsskifte. 

– Unga idag är mer What´s in it for 
me?. Vi har visserligen bra avtal i jäm
förelse med land, men de unga vill ha ut 
något mer av jobbet än lönen. Och de vill 
att det ska finnas utvecklingsmöjligheter. 
Där har vi lite att jobba med. 

Medelåldern inom intendenturen är 
hög. Än högre blev den efter pandemins 
uppsägningar. Inom några år väntar dess
utom stora pensionsavgångar.

– Kanske är det dags att vi börjar titta på nya mo
deller och utvecklingsformer för att locka fler yngre 
och få till en bättre åldersblandning igen. 

Tallink Siljas HR-chef Björn Ådén säger att deras 
rekryterare försöker sticka ut för att höras i bruset. 
Marknadsföra fördelarna med den långa samman
hållna ledigheten och de, jämförelsevis, schyssta 
lönerna. 

– Det är utmanande att få folk, inom alla kategorier. 
Även om det finns många arbetslösa är det svårt att 

ARBETSMARKNAD

» Söktrycket 
är inte vad det 

har varit
ANETTE WUGK, TT-LINE

Jeanette Ganesjö, Silja Line.TT-Lines färja Peter Pan trafikerar linjen Trelleborg–Travemünde.

Ulf Nilsson, TT-Line.
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A-kassan

Karensen i a-kassan är sänkt 
från sex till två dagar mellan 
den 3 januari och den 2 januari 
2023. Det påverkar alla som 
får en ny ersättningsperiod.
I förra numret av Sjömannen 

berättade vi att riksdagen väntades 
besluta om färre antal karensdagar i 
arbetslöshetsförsäkringen. Beslutet 
fattades i december och innebär att 
det endast är två dagars karens i 
a-kassan som gäller mellan den  
3 januari i år och den 2 januari 
2023.
   - Man har fattat beslutet eftersom 
pandemin fortfarande påverkar 
arbetsmarknaden i hög utsträck-
ning, säger Alexander Augst som är 

försäkringschef på Sekos a-kassa.
   - I normalfallet är de sex första 
dagarna i en ersättningsperiod 
karensdagar och för dem får man 
ingen ersättning. Vi brukar jämföra 
det med självrisken i en traditionell 
försäkring, säger han.
   Den som har fått ett beslut om att 
det är sex karensdagar som gäller 
slipper att göra alla sex om hen har 
hunnit att göra två av dem innan 
den nya lagen trädde i kraft.

Två dagars  
karens i a-kassan

Annons

hitta rätt. Du måste ju också ha hygglig svenska för att 
kunna jobba på båt, säger Björn Ådén.

På Silja Line har cirka 300 personer blivit av med 
jobbet under pandemin. 100 av dem har gått vidare, 
tagit andra arbeten eller börjat plugga. Därutöver 
är det många av dem som tidigare ingick i rederiets 
vikariebank som tröttnat och sökt sig vidare. Uppåt 
200 före detta anställda har gjort inhopp och har 
därför kvar sin förtursrätt. Att de nu är villiga att 
hoppa in under sommarsäsongen är helt nödvändigt 
för företaget.  

– De är nyckeln. Vi är beroende av att de finns kvar, 
att de är lojala och vill tillbaka. 

Men, säger Björn Ådén, även om pas
sagerarsiffrorna skulle återgå till de 
normala planerar de bara för att utöka 
den fasta grundbemanningen med 
några stycken.

– Jag skulle säga att det gäller att ha 
tålamodet att hålla sig kvar och vara 
tillgänglig för jobb. Det är bästa garan
ten in i arbete. Så småningom är det ju 
också många som kommer att gå i pension här.

Folke Matrosow är förtroendevald på Silja Line. 
Han är kritisk till företagets plan att hålla nere grund
bemanningen även under bättre tider. 

– Att ha en så slimmad besättning som möjligt 
kommer inte att fungera i längden. Redan i dag går 
manskapet inom intendenturen på 200 procent för 
att det inte bemannas upp när det behövs. I slutänden 
kommer det att straffa rederiet, med massor av sjuk
skrivningar, säger han.  

Viking Line väntade in i det längsta men sa till slut 
upp 78 personer under pandemin. I höstas kunde 
en hel del av dem återanställas. Men personalchefen 
Lena Marcus vill helst inte prata om uppsägningarna 
samtidigt som rederiet kämpar för att hitta duktig 
sommarpersonal. 

– Vi, och det gäller hela branschen, blir mindre lock
ande som arbetsgivare om folk får höra om varsel eller 
försämrade utsikter att få fasta jobb. Det är inte de 
signalerna vi vill skicka. Nu fokuserar vi på framtiden 
istället för den tunga tid som varit med uppsägningar 
och fartyg som inte trafikerar.

Samtidigt som behovet av erfaren och dedikerad 

personal är större än på länge är Viking Line, i gott 
sällskap av andra rederier, inte intresserade av att öka 
antalet tillsvidaretjänster i någon större skala. 

– Det är naturligt att vi är försiktiga nu när vi vet 
hur hastigt allt kan svänga. Så det är lite moment 22 
över hela situationen, säger Lena Marcus och tillägger: 

Vi kommer att ha ett stort behov av nya sjömän i 
framtiden, men exakt när är svårt att bedöma. 

Den massiva omikronvågen var det sista branschen 
behövde – eller någon alls för den delen. Smittsprid
ningen och de skiftande restriktionerna drog dessutom 
undan mattan för de fackliga diskussionerna.

– Vi hade just börjat planera för 
bättre tider. Nu tvingas vi istället han
tera ännu mer ovisshet, säger Daniel 
Holmgren, förtroendevald i Stena Line. 

Ombudsman Oskar Lindskog håller 
med: 

– Det är verkligen tragiskt att nya 
restriktioner skulle komma. Istället 
för diskussioner om hur vi kan mötas, 
handlar frågorna om rederiernas 

överlevnad igen. Samtidigt finns det ju en tidsgräns 
för hur länge de som har blivit uppsagda kan vänta. 
De är självklart oroliga för framtiden och de har ju 
räkningar att betala. 

Branschen står och väger. Samtidigt gör den skenande 
smittspridningen att det redan idag är brist på perso
nal på flera håll. Den nedbantade styrkan är sårbar 
och när många nu drabbas av covid19, själva eller 
i hushållet, är trycket hårt på dem som fortfarande 
kan jobba. Att på studs få in flera vikarier på en och 
samma gång är inget som görs i en handvändning. 

– Det är en väldigt tuff situation just nu och jag 
tycker synd om dem som ska bemanna och få ihop 
schemat. Det är påfrestande för alla, men vi som job
bar måste förstås dra det tunga lasset.

Det säger Jeanette Ganesjö, skyddsombud på Silja 
Symphony, som själv just gått ombord efter en veckas 
sjukkarantän.

– Vi har brist på folk överallt här. Vi har sagt det 
länge: Folk står inte på kajen och väntar på att få 
jobba. Men rederiet har inte velat lyssna på oss. Blir 
det full rulle igen ska det bli intressant att se hur de 
löser det. l

» Vi är beroende 
av att de är lojala 

och vill tillbaka
BJÖRN ÅDÉN, TALLINK SILJA
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På hotellsidan ombord på M/S Galaxy har försäljningen ersatts  
av inventering och storstädning, och på däck börjar det bli svårt  
att täcka upp för alla sjukskrivna. 

Den senaste coronavågen har slagit hårt mot en redan 
ansträngd passagerartrafik på Östersjön, men förhoppningen  
är att nuvarande nedgång ska bli kortvarig. 

TEXT OCH FOTO  

Linda Sundgren

Nya smittan märks   ombord

Tanja Rosén är en av de cirka 300 som blev uppsagda sommaren 2020. Numera jobbar hon som vikarie, både ombord 
och inom äldreomsorgen iland.
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Januari brukar visserligen vara årets lugnaste månad 
inom passagerartrafiken på Östersjön, men den snabba 
spridningen av den senaste coronavarianten, omikron, 
har dragit ner passagerarsiffrorna till bottennivåer. 

På den här tur och returresan mellan Stockholm 
och Åbo med Silja Galaxy, är det endast ett 50tal 
passagerare utöver de yrkesförare som följer med sina 
fordon. Det innebär ungefär lika många gäster som 
personal. 

Ett par restauranger ombord, nattklubben och bas
tuavdelningen har stängt och på de försäljningsställen 
som är öppna är det glest mellan gästerna. I Piano

baren spelar pianisten för tomma stolar och bakom 
bardisken ägnar cateringvärd Ann Granroth kvällen åt 
att inventera istället för att blanda drinkar åt festglada 
gäster. 

– Det är lite tråkigt, säger hon. Jag älskar mitt jobb 
och tycker om när det är mycket folk. I höstas var det 
ganska bra. Vi hade flera specialkryssningar och på 
Halloween var det kö ända från buffen och in hit, men 
nu har det dykt igen. 

Men även om gästerna är få finns det alltid något att 
göra, säger Ann Granroth.  

– Vi inventerar och städar, det är sådant som kan 
vara svårt att hinna med annars. Och så desinficerar 
vi, säger hon och håller upp en flaska rengörings
medel. Två gånger om dagen torkar vi av allting, det 
är väldigt viktigt. 

I restaurang Grill house jobbar cateringsteward 
Tanja Rosén. Hon är en av de cirka 300 tillsvidare
anställda på Silja Galaxy och Silja Symphony som 
sommaren 2020 varslades om uppsägning. Sedan 
hennes fasta anställning upphörde har hon gått med 
i rederiets vikariebank Netwic. Numera varvar hon 
påhugg ombord med jobb i äldreomsorgen iland. 

– Att förlora jobbet efter nästan 20 år kändes trå
kigt, det var en trygghet som försvann, säger hon. Men 
jag har det ganska bra ändå. Det senaste halvåret har 
jag nästan fått ihop en heltid ombord och maken, som 
är motorman på Symphony, har jobbet kvar. Driften 
har ju inte drabbats på samma sätt som oss andra.     

Med på Galaxy är också Folke Matrosow, ordförande 
i Seko sjöfolks lokala sektion i Silja Line. Han berättar 
att de senaste två åren inneburit stora påfrestningar 
för personalen med oro för framtiden och passagerar
mängder som varierat kraftigt i takt med förändring
arna i smittspridningen. 

När pandemin bröt ut på allvar i mars 2020 för
svann resenärerna nästan från en dag till en annan. 
Framåt sommaren såg det lite bättre ut samtidigt som 
rederiet varslade 304 personer i intendenturen, en 
siffra som efter förhandlingar hamnade på 299. När 
julen närmade sig tog smittspridningen åter fart för att 
sedan lätta igen när det blev varmare ute. 

– Under hösten återanställdes 28 personer, säger 
Folke Matrosow. Vi ville att de skulle anställa fler, men 
rederiet sa nej. De räknade med att det skulle komma 
en ny smittvåg och de fick ju rätt. 

Samtidigt har det under hösten varit ganska gott om 
passagerare, vilket ökat pressen på den personal som 
varit ombord. Till viss del har personalbristen kom
penserats med vikarier, men inte fullt ut. 

– Rederiet vill inte ta in för många vikarier, de tror 

Nya smittan märks   ombord

» Jag har det ganska  
bra ändå, det senaste halvåret 

har jag nästan fått ihop  
en heltid ombord

TANJA ROSÉN, CATERINGVÄRD

»

Folke Matrosow, ordförande i Seko sjöfolks sektion i  
Silja Line, får ofta frågor från medlemmar. Både bland 
dem han möter ombord och via telefon.

Cateringvärd Ann Granroth ägnar just nu mer tid åt att 
inventera och städa än att blanda drinkar till passagerare. 
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att det ska kosta för mycket. Istället blir det långa 
köer till försäljningsställena och efter ett tag tröttnar 
folk på att vänta och går och lägger sig. Då missar vi 
en massa försäljning, säger Folke Matrosow. 

Underbemanningen har blivit särskilt kännbar på 
grund av den ökande medelåldern 
inom intendenturbesättningen, för
klarar Folke Matrosow. 

– Efter uppsägningarna ökade 
medelåldern med nästan tio år, till 
57,6 år. När det är kort om folk 
är det många som inte orkar och 
sjukskriver sig istället. En del av de 
som är runt 65 och som tänkt jobba 
vidare fram till de är 67, 68 väljer 
att gå i pension istället. De som 
ersätter dem är ofta bara ett par, tre år yngre.

 
Till skillnad från flera andra passagerarfartyg i Öster
sjön har Galaxy varit i trafik under hela pandemin. 
Detta tack vare ekonomiskt stöd från finska staten 
som betalar för att upprätthålla godsförbindelsen 
mellan Sverige och Finland. Inom driften har arbetet 

därför fortsatt nästan som vanligt, pandemin till trots. 
Men under den nu pågående coronavågen har 

däcksavdelningen drabbats av omfattande sjukskriv
ningar. Det berättar timmerman Thomas Aksberg, när 
han står redo framme på backen tillsammans med ma

tros Tobias Hallberg inför det korta 
hamnuppehållet i Mariehamn. 

– Det här är inte mitt ordinarie pass 
utan ett extrapass för att täcka upp 
för en kollega, säger han. Förra 
veckan var det en till två om dagen 
som blev dåliga och jag blev själv 
hemskickad med corona. Det är lite 
extremt just nu. 

Thomas Aksberg säger att de 
inom däcksavdelningen så långt det går ställer upp och 
tar vakanta pass. 

– Vi har ingen vikariepool att ringa in folk från, och 
det är brist på erfarna matroser. Ibland kan vi få tag 
i någon befälselev men annars får vi lösa det själva. 
Normalt är vi åtta man på däck, timmerman, bås och 
sex matroser, men nu är vi bara sex stycken totalt. 

» Efter upp
sägningarna ökade 
medelåldern med 

nästan tio år
FOLKE MATROSOW, SEKTIONSORDFÖRANDE

Maskinavdelningen har klarat sig ganska bra under pandemin, 
berättar motorman Johan Ytterman. 

Långtråkigt blir det aldrig, konstaterar cateringvärd Seia, som 
arbetar i fartygets parfymbutik.  
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» Det är klart att 
man är lite orolig 
att för att det inte 

ska gå runt
JOHAN YTTERMAN, MOTORMAN

Maskinbesättningen är mer förskonad från sjukdom 
än kollegorna på däck. Motorman Johan Ytterman 
säger att jobbet rullar på ungefär som vanligt och att 
sjukskrivningarna varit relativt få, även om han själv 
blev borta en längre tid efter det som troligen var all
varliga biverkningar efter den andra 
covidvaccinationen. 

– Jag tror knappt någon här nere 
haft covid, säger han och lutar sig 
tillbaka i stolen vid kontrollpanelen. 
Vi är ganska isolerade och tvättar 
händerna gör vi hela tiden ändå. Man 
blir rätt skitig när man jobbar här. 

Han konstaterar att det i maskin inte 
är någon skillnad om fartyget har 
en eller tusen passagerare ombord. Arbetet blir ändå 
detsamma. 

– Men det är klart att man är lite orolig för att det 
inte ska gå runt, säger Johan Ytterman. Jag har varit 
här sedan jag tog studenten för 13 år sedan och vi har 
det väldigt bra. Vi jobbar två veckor och är lediga tre, 
och vi har alltid varit ett gott gäng.  

Uppe i fartyget håller butikerna öppet ungefär som 
vanligt. Men bemanningen är lägre än normalt och 
den senaste tiden har mer tid ägnats åt rengöring och 
lagersaldon än försäljning. I parfymeriet Boutique 
ideale är cateringvärd Seia i färd med att mopptorka 

de blanka butiksgolven. 
– Jag jobbade julen och då var det 

ganska mycket passagerare, säger hon 
och tar paus i torkandet. Då hade vi 
inte personal så det räckte, men vi 
har bra chefer som hjälper till när det 
blir mycket. Över nyår var jag ledig 
och efter att jag kom tillbaka har det 
knappt varit några passagerare alls. 
Men det blir aldrig långtråkigt. Jag 
fixar och donar, inventerar, städar och 

går igenom hyllorna ordentligt.  

Likadant är det i klädbutiken på däck sju, där catering
värd Mia Kalliaisenaho arbetar. 

– Jag var en av de som blev uppsagda sommaren 
2020, men hoppar in som vikarie ibland, säger hon. 
Jag har börjat plugga sociologi på distans för att ha »

Det är glest mellan passagerarna ombord. 

Mia Kalliaisenaho har börjat läsa sociologi 
för att ha något att falla tillbaka på om det 
skulle tryta med arbete ombord. 

Timmerman Thomas Aksberg jobbar extra åt en sjukskriven kollega. 
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något att falla tillbaka på om det skulle skita sig, men 
det är här jag helst vill vara. Att jobba här är en livsstil 
och jag älskar det, säger hon.

Den butik ombord som alltid går bäst, oavsett passa
gerarantal eller typ av kryssning, är tax freeshopen. 
Cateringvärdar Anna Björkell och Tom Johansson som 
sitter i butikens kassor, konstaterar att de flesta som 
åker med fartyget handlar hos dem. Båda två har fått 
behålla jobbet under pandemin, vilket de är glada för. 
Däremot är de inte förtjusta i den senaste uppgörelsen 
mellan facket och arbetsgivaren, som tillåter rederiet 
att flytta tio arbetsdagar från innevaran
de år i utbyte mot åtta extra arbetsdagar 
2023. 

– Jag hade lite plustid att ta ut så jag 
blir inte direkt berörd, säger Anna Björ
kell. Annars är det ju inte så roligt att 
behöva jobba in tid. Åtta dagar är ganska 
mycket. 

Tom Johansson håller med. 
– Nej, det är inte så roligt. Men i övrigt har vi klarat 

oss ganska bra, vi är en sådan liten avdelning. 
Precis som resten av besättningen som Sjömannen 

träffar under resan, ser de fram emot att passagerarna 
ska återvända. 

– Jag hoppas att det kommer igång igen till sport
lovet, säger Anna Björkell. Alla är så trötta på det 
här nu. Vi äldre har det rätt bra, vi har ju kvar våra 
arbeten, men det är synd om de yngre. Att vara i vika
riepoolen och bli inringd varenda helg är inte så roligt 
om man har familj och småbarn. Och tacka nej för 
ofta går ju inte heller. Alla behöver vi pengar. 

Folke Matrosow säger att flytten av arbetsdagar är ett 
sätt att kunna behålla personal samtidigt som rederiet 
får viss flexibilitet. 

– Förra året hade vi korttidspermitteringar, men 
det har vi inte nu. Det här är ett sätt att 
kompensera för det. 

Hur personalsituationen kommer se 
ut när passagerna återvänder är oklart. 
Folke Matrosow berättar att minst ett 
50tal av de 299 som blev uppsagda har 
gått vidare till annan sysselsättning. Hur 

många av dem i vikariebanken som är beredda att 
återgå till en tillsvidareanställning vet man inte. 

– En del har nog hittat andra grejer att göra, men det 
är många som vill tillbaka också. Sedan har vi gjort en 
överenskommelse med rederiet om att de som är inne 
och vikarierar automatiskt får sin återanställningsrätt 
förlängd. Det är en fördel för bägge parter. l  

» Alla är trötta  
på det här nu

ANNA BJÖRKELL, CATERINGVÄRD

Tax free-shopen är den butik ombord som går allra bäst, berättar cateringvärdar Tom Johansson och Anna Björkell. 
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Belöning 2023
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 2022. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Under Sjömanshusstiftelsens belöningsdag förra året tilldelades 
Viking Supply Ships 21 000 kronor och ett diplom för de många 
förbättringsförslag som rederiets anställda bidragit med. Peng-
arna ska fördelas lika mellan fritdskassorna på isbrytarna Ymer, 
Atle och Frej.

Utöver arbetsbelöningar kan Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
dela ut omnämnanden till rederier eller fartyg som gjort insatser 
för arbetsmiljö, säkerhet eller hälsa ombord. Under fjolårets 
belöningsdag utmärkte sig Viking Supply Ships med hela sju
belöningsbidrag, inskickade från tre av rederiets fartyg. Personal-
chef Frida Rhedin säger att hon är både stolt och glad över ut-
märkelsen. 

– Det känns som ett väldigt fint pris att få och jag är glad över 
både hedersomnämnandet och de enskilda arbetsbelöningarna. 
Priset ger verkligen ett mervärde till rederiet. 

Att besättningarna på isbrytarna är så ambitiösa, tror Frida 
Rhedin delvis hänger samman med hur arbetet är organiserat. 
När isen släpper och fartygen ligger till kaj finns det gott om tid att 
ägna åt annat än den dagliga driften. 

– Våra besättningar utför avancerat underhåll och har en teknisk 
kompetens som många andra rederier måste hyra in. Sedan är 
det också roligt att de som jobbar i våra båtar har ett sådant driv 
och tycker om att utmana sig själva. 

Bland de ombordanställda som skickat in förbättringsförslag 
utmärker sig bland andra Sebastian Carlsson. Han jobbar som 
motorman och reparatör på IB Ymer, och fick ta emot hela tre 
arbetsbelöningar 2021. Det tekniskt mest avancerade bidraget 
var en portabel lyft för evakuering i nödutgångsschakt. Lyften är 
en stålkonstruktion som man fäster i nödutgångens stegpinnar. 
Därefter kan den nödställde hissas upp genom gången, utan risk 

att slå sig på stegen. Hans andra förbättringsbidrag bestod av 
ett väggmonterat ställ för skyddshjälmar samt en informationslist 
som upplyser omgivningen om när elarbeten pågår. 

– Det är sådant som jag har gjort de senaste två åren, men 
som jag skickat in först nu efter påtryckningar av kollegor, säger 
Sebastian Carlsson. Jag gillar egentligen inte uppmärksamhet, 
men det är roligt att kunna dela med sig till andra och kanske få 
dem att vilja göra något liknande. 

Frida Rhedin berättar att såväl hedersomnämnandet som de 
enskilda arbetsbelöningarna uppmärksammats i de vecko- och 
månadsbrev som rederiet skickar ut till fartygen. 

– Det handlar om att både hedra de som blivit belönade och 
hjälpa till att sprida kunskap om deras idéer till våra andra båtar. 
Det är fantastiskt att vi har så många kreativa medarbetare hos 
oss, säger hon.

”Våra besättningar utför
avancerat underhåll och har en
teknisk kompetens som många
 andra rederier måste hyra in”

Isbrytarna hedras för stort engagemang

Sebastian Carlsson, motorman och reparatör på isbrytaren Ymer, 
fick tre arbetsbelöningar vid Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bel-
öningsdag förra året.
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Hon visar med hela kroppen. Håller 
 händerna som på diskvagnens handtag, 
puttar den framåt, knycker till med höften, 
parerar med knät. Visar med händerna hur 
hjulen på vagnen brukar wobbla.

– När vagnen är full drar du den 
genom restaurangen och in till disken. 
Det är tungt och kanske dessutom lite 
slagsida, så du får hålla emot. Sedan 
ska du igenom en dörr som inte riktigt 
funkar, de har försökt laga den, så du får 
hålla upp dörren med armbågen och vara 
lite snabb när du ska knixa vagnen över 
tröskeln. 

Anna Seric slår ut med händerna.
– Man drar x antal vagnar per dag och 

gör den här rotationen i knät på lutande 
hala golv. Det är inte konstigt att det sliter.

Det var kring midsommar som proble
men dök upp. Anna Seric hade tidigare 
under året blivit uppsagd från sin tjänst 
i fartygets spaavdelning och i stället 
erbjudits en tjänst i restaurangen där hon 
nu arbetade.

– Smärtan smög sig successivt på. Helt 
plötsligt hade knät svullnat upp och det 
gjorde ont att stå och gå. Jag hade fått en 
meniskskada, säger hon. 

Hon blev sjukskriven två pass och 
under tiden hemma blev knät bättre. Men 
när hon kom tillbaka tog det två dagar 
så gjorde det lika ont igen. Anna Seric 
säger att hon kom till en punkt när hon 
började tänka ”vad vill jag egentligen?”. 

– Jag vet att vi har förmånliga sjukskriv
ningsregler i vårt kollektivavtal, men 
som sjukskriven är man väldigt utläm
nad. Stressen över att jaga 
sjukskrivningsintyg och 
eventuellt få komma på en 
omplaceringsutredning... 
det skulle inte få mig att 
må bra, och då menar jag 
psykiskt. Knät i kombina
tion med att jag inte trivdes 
ombord längre fick mig att 
känna ”nä, jag slutar”. Att stanna kvar 
skulle inte gynna mig och faktiskt inte 
företaget heller, säger hon. 

Enligt Anna Seric har arbetsmiljön 
försämrats ombord under pandemin. 
Hon har arbetat i rederiet i 15 år och 
trivts väldigt bra. Men nu nämner hon 
höga sjukskrivningstal, för lite personal, 
bristande ledarskap och frågetecken kring 
uppsägningarna som varit.

Hon sa upp sig i augusti och fick sluta 
ganska direkt. Klev av båten och kom 
hem till Göteborg mitt i pandemin och 
mitt i vad hon kallar för en känslomässig 
storm. 

– Det var skrämmande. 

När hon tidigare under pandemin var 
korttidspermitterad ägnade Anna Seric 
tiden hemma åt att gå digitala kurser i 
foto och webbdesign. När hon efter 30 år 
till sjöss nu behövde hitta en ny syssel
sättning, låg därför webbutveckling och 
webbdesign nära till hands. Hon sökte 
och gick en utbildning på Folkuniversitet 
i Göteborg. 

I samma veva hittade hon information 
om Seko sjöfolks sjömansstiftelse, där 
sjömän som fått gå i land på grund av 
olycksfall eller sjukdom kan ansöka om 
bidrag för att omskola sig till ett annat 
yrke. Anna Seric skickade in en ansökan, 

uppfyllde kriterierna och 
fick under hösten ytterligare 
en utbildning inom webbut
veckling betald av stiftelsen. 

Nu letar hon jobb som 
webbutvecklare  och hjälper 
ett par småföretag med 
 strategier för deras sociala 

medier, samtidigt som hon arbetar deltid 
på en lunchrestaurang i Göteborg.

Hur mår knät?
– Inte så bra. Jag gör rehabövningar 

och är medveten om att detta är en lång 
process. Det gör ont när jag går nerför 
trappor och jag haltar när jag går längre 
sträckor. Jobbet på lunchrestaurangen 
är inte optimalt, men det funkar efter
som det är mycket lugnare än på båten. 

Anna Seric slutade på Viking Lines Cinderella  
på grund av ett krånglande knä. Nu har hon fått 
bidrag från fackets sjömans stiftelse för att 
omskola sig till webbutvecklare.  

Anna bytte bana  
efter knäskadan

» Helt plötsligt 
hade knät 

svullat upp

TEXT OCH FOTO Klara Johansson

HÄLSA
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SEKO SJÖFOLKS SJÖMANSSTIFTELSE
l Stiftelsens ändamål är att stödja aktiva sjömän i manskaps-
befattning som på grund av olycksfall,  sjukdom eller annan 
 jämförbar händelse riskerar att inte kunna kvarstå i sin anställ-
ning till sjöss som  sjöman i manskapsbefattning. 

l Stiftelsen stöd utgörs av bidrag till kostnaden för omskolning, 
utbildning eller annan åtgärd som kan medföra att sjömannen  
kan omskola sig till annat yrke, samt stöd till den som varit 
arbetsoförmögen en längre tid.

l Mer information om stiftelsen finns på sjofolk.se (sök på 
omskolning eller stiftelsens namn)

Här har vi kanske 30 lunchgäster per dag, 
 ombord var det ett helt annat tempo. 

Före knäskadan löptränade Anna Seric 
mycket och höll på med landsvägs cykling. 

– Jag var en väldigt aktiv person. Jag 
skulle ha sprungit Lidingöloppet i höstas 
men det fanns inte på kartan att jag skulle 
klara av det. Göteborgsvarvet i vår är också 
tveksamt. Tidigare har jag cyklat Vättern
rundan på 30 mil.

Kommer du kunna springa och cykla igen?
– Inte i nuläget. Jag måste vara lyhörd på 

vad kroppen klarar av. Saker man tidigare 
tagit för givet är inte självklara längre, men 
jag försöker att inte tänka så mycket på det. 

Hur mår du nu?
– Jag mår bra. Det känns som rätt beslut 

och jag ångrar mig inte. I stället för att vara 
kvar i sjukskrivning och älta och vänta på 
eventuell omplaceringsutredning, så har jag 
gått vidare. Men jag kan sakna livet och 
kollegorna ombord. Man är som en familj, 
firar jul och nyår ihop. Jag har lärt känna 
människor ombord som jag inte skulle ha 
lärt känna annars, säger hon. 

Hon uppmanar andra i liknande situation 
att ansöka om bidrag från Seko sjöfolks 
sjömansstiftelse. Själv fick hon googla sig 
till att stiftelsen fanns. Genom att berätta 
sin historia hoppas hon att fler ska få reda 
på det.

– Det är en jättebra möjlighet som fler 
medlemmar borde veta om. Särskilt om man 
har hittat något annat som man vill och kan 
göra. Man tänker ofta att det är för dyrt att 
gå kurser. Kanske har du en bild av dig själv 
att du inte kan, och vågar inte utmana dig. 
Om du har möjlighet att få kursen betald så 
blir det ett hinder mindre, säger hon. l

”Såhär mycket kan jag  
sträcka ut benet, sedan tar det 
stopp i knät”, kommenterade 
Anna Seric när bilden togs. 
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Att visa upp mänskliga kvarlevor från 
fartygshaverier är en känslig fråga som 
under senare decennier ofta diskuterats 
inom museivärlden, berättar Simon 
 Ekström. Etiska avvägningar, respekten 
för avlidna och att undvika anklagelser 
om frosseri i död och mänskligt lidande 
ställs mot möjligheten att locka fler 
besökare till utställningarna. Särskilt 
känsligt är det att visa upp mänskliga 
kvarlevor. 

Av de fem fartygsolyckor som omskrivs 
i boken Sjödränkt är det bara i utställ
ningen om Vasaskeppet som skelett från 
dem som befann sig ombord visas upp 
för allmänheten. 

– Inramningen är alltid viktig när ett 
museum ställer ut föremål, säger Simon 
Ekström. Museet måste välja vilken his
toria de vill berätta och föremålen sättas 
i ett större sammanhang. När det handlar 
om död är inramningen särskilt viktig, 
det som visas upp måste uppfattas som 
legitimt. På Vasamuseet handlar det om 
att berätta hur människor på 1600talet 
levde ombord, vad de åt och hur de var 
klädda. 

I boken ingår fem välkända fartygs
olyckor:   Vasa (1628), Titanic (1912), Per 
Brahe (1918), Ulven (1943) och Estonia 
(1994). Därutöver finns ett kapitel om 
den försvunna DC3:an som 1952 sköts 
ner av sovjetiska jaktflyg och kraschade i 
Östersjön. 

Att utställningen om Vasa är den enda 
där mänskliga kvarlevor kan beskådas är 
ingen slump, förklarar Simon Ekström. 

– Tidsaspekten är oerhört viktig; att 
ställa ut kvarlevor från Estonia vore 
otänkbart. Men det handlar inte bara om 
tid. Exempelvis hade det heller inte varit 
möjligt att visa kvarlevor från olyckan 
med Per Brahe där konstnären John 
Bauer och hans familj omkom. 

Diskussionerna och de etiska övervägan
dena rör inte enbart mänskliga kvarlevor. 
Även föremål med anknytning till olyckor 
och död kan väcka starka känslor och 
behöver hanteras med försiktighet. Ett 
föremål kan få en helt ny framtoning om 
det visar sig ha anknytning till en avliden 
människa. 

Ett exempel i Simon Ekströms bok 
är en bild på en för tiden avancerad 
dykarhjälm från mitten av 1900talet. 
Hjälmen återfinns i en utställning på 
Sjöhistoriska museet i Stockholm där 
den inledningsvis beskrivs utifrån sin 
tekniska uppbyggnad och funktion med 
”tre fönster, telefonförskruvning och 
läger för övertrycksventil”. Lite längre 
ner i texten får besökaren även veta att 
ingenjören bakom konstruktionen själv 

Mänskliga kvarlevor från Vasaskeppet, personliga föremål efter M/S Estonia  
och inredning från RMS Titanic. I de maritima museernas utställningar  
är döden ofta närvarande, men hur föremål förknippade med avlidna 
presenteras är en delikat balansgång mellan attraktionskraft och etik. I boken 
Sjödränkt har etnologiprofessorn Simon Ekström undersökt hur maritima  
museer utformar sina ”rum för död”. 

Känsloladdade ting  
från havererade fartyg

TEXT  Linda Sundgren

Simon Ekström.

KULTUR
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dog under ett dyk med just den hjälmen 
på huvudet. 

– Det händer något med föremål när 
vi tillför död. Hjälmen är först bara en 
teknisk konstruktion, men när vi får 
veta att någon avlidit i den får den en ny 
dimension. Så laddad är döden för oss, 
säger Simon Ekström. 

Vissa föremål från fartygskatastrofer får 
nästan en ikonisk status och omgärdas 
av ett skimmer av magi eller religiositet. 
Klockor är en typ av föremål som kan 
besitta en sådan kraft, och museerna är 
ofta duktiga på att utnyttja det i sina 
utställningar. 

– Ta skeppsklockan från Estonia, till 
exempel. Den har en nästintill religiös 
belysning i sin monter. Nästan som ett 
andligt föremål. Klockor har något av 
en särställning i de här sammanhangen, 
säger Simon Ekström. 

Ett av de mest ikoniska föremålen i 
Sjöhistoriska museets samlingar är just en 
klocka. En tämligen oansenlig väckar-
klocka i blå plast som fanns med ombord 
på Estonia natten då fartyget havererade. 

» Mannen som hade klockan tog 
den med sig från hytten, och han 

var en av dem som överlevde 
SIMON EKSTRÖM

– Klockan hade stannat samma tid som 
olyckan inträffade. Mannen som hade 
klockan tog den med sig från hytten och 
han var en av dem som överlevde. Det 
mest ikoniska föremålet från Estonia är 
alltså en ganska ljus historia som vittnar 
om att alla inte dog, säger Simon Ekström.  

Varför vissa fartygsolyckor lever vidare 
i folkminnet medan andra  minst lika 
omfattande och tragiska  faller i glöm
ska finns inget entydigt svar på, enligt Si
mon Ekström. Men mängden omkomna, 
antalet berörda nationer och inslag av 

spektakuläritet och romantik är sådant 
som kan påverka uppmärksamheten. 

– Om man ber människor att nämna 
en enda fartygsolycka säger de allra flesta 
Titanic, och det är nog en rad omständig
heter som ligger bakom att det blivit så. 
Att Estonia skulle kunna uppnå samma 
status med tiden, tror jag kanske inte. 
Men det är den största fartygsolyckan 
på Östersjön som inträffat i fredstid och 
om 50 år är det inte omöjligt att vi får se 
föremål med någon slags anknytning till 
Estonia dyka upp i antikprogrammen på 
teve, säger Simon Ekström. l

Fo
to

 O
kä

nd

Titanic lämnar Southampton den 10 april 1912. Fem dagar senare skulle hon sjunka på väg till New York. Händelsen har blivit en av världens 
mest kända fartygsolyckor och lever kvar i folkminnet. 
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Nej tack till gig och osäkra jobb
Nytt år och med det nya möjligheter! Nu är det inte 
 viktnedgång eller sluta röka jag har i åtanke, utan något 
mycket viktigare. Det är nämligen valår. 

Tråkigt tycker vissa, menlöst enligt andra. För mig är 
det spännande och ärligt talat lite läskigt. Och det beror 
inte nödvändigtvis på att just jag är röd. Det känns som 
att alla bör vara lite oroliga, för läget är fortsatt oklart. 
Inget block har tydlig majoritet, ett par partier riskerar att 
trilla ut. Vem ska samarbeta med vem? Ska nya statsminis
tern styra sossarna åt höger eller vänster? Förvirring och 
osäkerhet på rätt så hög nivå. 

Jag har haft den extrema turen att tillhöra den grupp som 
vi kan kalla för den lyckosamme arbetaren. Det innebär 
att jag hittills hållit mig relativt frisk, ryggen har fått lite 
stryk genom åren men inte resulterat i sjukskrivning. Jag 

har haft flyt nog att inte drabbas av psykisk 
ohälsa eller någon allvarlig kris i mitt liv.  

Jag har på det stora hela haft hyfsat 
seriösa arbetsgivare. Vissa bättre än 
andra såklart, men på det stora hela 
bra. Framför allt har de flesta ställen 
jag arbetat på haft kollektivavtal. 

Dessutom har jag lyckats med 
det som nästan känns som en 

utopi numera: långa vikariat 
eller tillsvidare anställning.

 

Tillhör man gruppen som inte räknas till den lyckosamme 
arbetaren, vilket är skrämmande många, så känns valet 
extra viktigt. Ska vi verkligen backa bandet ännu mer än 
vad som redan gjorts? Ska vi låta det gå så långt att alla 
våra rättigheter, surt förvärvade genom åren, försvinner? 

Vill vi ha fler osäkra anställningar, färre rättigheter, 
lönedumpning, lättare att bli av med jobbet och svårare 
att engagera sig fackligt. Ska det vara nästan omöjligt att 
få rätt till sjukskrivning och rehab? 

Är gigekonomin – och låt oss vara ärliga: gigjobb är 
bara ett nytt ord för daglönare – här för att stanna? 

Nej tack till det säger jag. Det behöver regleras så att 
dessa människor inte är undantagna på arbetsmarkna
den. Visst är det skönt att få hem pizzan till dörren, men 
inte på bekostnad av arbetarnas rättigheter. Varför i hela 
friden är det omodernt med trygghet? 

Tyvärr måste jag ju kommentera att vi till slut fick oss en 
kvinnlig statsminister. Ja, jag säger tyvärr, inte för att jag 
har något emot det, utan för att det måste uppmärksam
mas. Det borde inte vara en stor grej. Det är inte en stor 
grej förutom att det tog Sverige så förbannat lång tid. 
Orimligt lång tid. 

 Det jag dock tycker är intressant är de obligatoriska 
hatarna. Det finns ju både en och två sådana. Kvinnohat 
har ingen partifärg. Men jag tror att surheterna är större 
för att det är en Sossekvinna. 
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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

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

Tvungen och frivillig kvittning på lön
När får en arbetsgivare göra lönedrag? 
Ombudsman Oskar Lindskog reder ut. 

Då och då uppkommer frågan om när en 
arbetsgivare har rätt att göra den typ av 
löneavdrag som kallas för kvittning på 
lön. Sådan kan ske om arbetsgivaren har 
betalat ut för mycket lön eller liknande.

Kvittning på lön delas upp i två kate
gorier: tvungen kvittning och frivillig 
kvittning. Frivillig kvittning innebär kort 
och gott att den anställde självmant går 
med på att löneavdraget görs. Tvungen 
kvittning innebär att arbetsgivaren 
genom för löneavdraget utan den anställ
des medgivande.

 
När får en arbetsgivare genomföra 
löneavdrag utan medgivande? Det är en 
vanlig fråga som vi ska försöka reda ut.

Först och främst kan avdraget ske om 
du och din arbetsgivare tecknat ett avtal 
om exempelvis förskottsbetalning eller 
liknande. Eller om avdraget/kvittningen 
finns reglerad i ett kollektivavtal.

Arbetsgivaren kan 
även göra avdrag om det 
rör sig om ”en klar och 
förfallen fordran”.

Hur går det då till i 
praktiken? Vi tar som 
exempel att du fått för 
mycket lön en månad. 

Huvudregeln är att om du har fått en 
felaktig lön utbetald så ska den beta
las tillbaka till arbetsgivaren. Det finns 
ett undantag, och det är om du som 
arbetstagare konsumerat beloppet i så 
kallad”god tro”, det vill säga att du inte 

insett eller kunnat inse att utbetalningen 
var felaktig. 

Men din arbetsgivare kan inte bara re
solut dra av motsvarade belopp på nästa 

lön. Han ska först för
söka få ditt medgivande. 
Får han inte det kan han 
ändå genomföra löneav
draget om det är en klar 
och förfallen fordran. 

Är det fråga om ett 
stort belopp kan det vara 

lämpligt med en återbetalningsplan, och 
denna plan behöver ta hänsyn till den 
ekonomiska situationen. Din arbets givare 
kan alltså inte kräva en så pass snäv 
återbetalningsplan att den uppenbart 
äventyrar familjens försörjning. 

Oskar Lindskog

» Huvudregeln är 
att felaktig lön ska 

betalas tillbaka
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www.sjofolk.se

KORSORD

Lösning julkorsordet
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INFO & KONTAKT

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till förbund 
och akassa 470 kr/mån. För pensionär är 
avgiften till förbundet 151 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 AFAförsäkring), 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 efaktura. För ansökan om 
autogiro, kontakta medlemsservice. För 
efaktura, kontakta din bank. För dig som 
betalar med inbetalningskort sänds dessa 
ut i mitten av månaden.
Betalning från utlandet: 
IBAN/BICkod, Nordea: SE09 9500 0099 
6034 0000 0588/NDEASESS

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

Tänk också på att meddela ny eller 
ändrad adress till Skatteverket. 

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 instruk tio
nerna på www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår flera försäk ringar 
hos Folksam. På www.folksam.se/forbund/
sekosjofolk finns mer information. Du som 
jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal 
har även kollektivavtalade försäkringar, se 
www.afaforsakring.se för mer information.

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk
LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina

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

Kontaktombud Joakim Andersson,  
076 019 72 76

Blidösundsbolaget

Sektionsordförande Daniel Estius,  
070 623 91 84,  
daniel.estius@gmail.com

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

Vakant 

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

1:e vice sektionsordförande  
Kenth Holmgren, 076 097 54 08

2:e 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
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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 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

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 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


