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Avtalsrörelse och kongress –
2020 blir ett händelserikt år
DECEMBER
För oss som jobbar iland är december en extra hektisk
månad, i alla fall fram till jul då ett visst lugn infaller. Allt som
normalt görs under en månad skall nu göras på tre veckor,
kalendrarna är fulltecknade och möten måste knökas in
eftersom många frågor måste bli klara före årsskiftet.
Alla på Sjöbefälsföreningens kansli har fått känna av detta,
speciellt nu i år då vi även haft arbete med att förbereda
inför den kommande kongressen. Det har noterats bekymmer
med utskicket av valsedlar, helt plötsligt uppmärksammas felaktiga mailadresser och till och med att
vissa medlemmar inte ens har en mailadress inlagd.Vi hade kanske räknat med
några mindre bekymmer efter det att vi
gjorde justeringar av adresserna i samband med att GDPR infördes, dock
trodde vi i vår enfald att det mesta
blev åtgärdat då. När nya valsedlar
sen skulle skickas ut konstaterade
vi att det inte gick, anledningen
är bland annat att du inte ska
kunna rösta två gånger och valsystemet var idiotsäkert på den
punkten. Nya funderingar och
lösningen blir att vi måste
hantera ett antal manuella
röster trots att det var tänkt att
vi skulle ha ett helt elektroniskt val. För de allra flesta
fungerar det i alla fall som det
var tänkt. Mer information om
valet kan du läsa på sidan 5 i
det här numret.

MIKAEL HUSS
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Dagen innan styrelsemötet
avhölls en avtalskonferens där
viktiga frågor inför kommande
avtalsförhandlingar diskuteras.
Det som är extra glädjande är
engagemanget från de som
seglar i skärgårdstrafiken,

vissa har fått genomlida upphandlingar som ställt till det
rejält och vi genomförde dessutom en dag med genomgång
av både Strömma och Styrsöavtalen där företrädare från
många av rederierna fanns på plats.Vi kommer att rapportera
från avtalsförhandlingarna då dessa väl kommer igång, dock
visar de signaler vi fått från motparterna att de inte vill teckna
några avtal innan industri- och tjänstemannamärket i stort blir
klart.
I övrigt kan vi notera de ekonomiska bekymren på Sjöfartshögskolan i Kalmar, en informativ artikel beskriver detta i tidskriften. Många branschföreträdare står bakom en skrivelse
där vi försöker förklara det känsliga läge vi har just nu och vi
ber Linnéuniversitetet att avvakta med besparingar i nuläget.
Det är som bekant elevunderlaget som styr de ekonomiska
förutsättningarna för utbildarna och vi kan se att det är på
sjöingenjörsutbildningen som det måste satsas.
Sjöbefälsföreningen arbetar för att höja statusen för samtliga
befäl ombord och att förbättra både arbetsvillkor och arbetsmiljö. Arbetsmiljön för maskinbefälen ombord är ofta extra
påfrestande med bland annat buller, vibrationer, dåligt ljus
och undermålig ergonomi.Vi kan glädjande nog nästan se att
asbesten nästan är borta från fartygen, jag minns själv hur vi
arbetade med rejält dammande asbestisoleringsmattor när vi
använde pneumatiska muttermaskiner runt avgasbälgar och
annat.Vi gläds åt det svenska förbudet från 1982 samtidigt
som vi är bedrövade över att det fortfarande är tillåtet i
många länder.Vi oroas också över alla rapporter som påminner oss om de risker de polyaromatiska kolvätena utgör, vid
en av våra kongresser var Ralf Nilsson hos oss och redovisade
sin avhandling från 1998. Mycket har blivit bättre sedan dess
och det känns positivt att läsa rapporten om forskningen runt
inneluften ombord i våra fartyg, jag efterlyser dock betydligt
fler positiva signaler om framförallt arbetsmiljön i våra
maskinrum, speciellt nu när det är aktuellt att locka ung
domar till maskinavdelningen. Arbetet ombord är ju faktiskt
mycket intressant, det kommer ny teknik hela tiden och
de som i första hand kommer i kontakt med detta är våra
tekniska befäl.
Sjöbefälsföreningen ber att få önska er alla en mycket
God Jul och ett Gott Nytt År!
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Lärorik facklig grundkurs
På årets fackliga grundkurs diskuterades allt från LAS
och MBL till arbetsmiljö och hur man som chef ska
hantera sexuella trakasserier.
– Jag skulle vilja rekommendera alla medlemmar att ta
del av kursen. Jag har lärt mig otroligt mycket gällande
avtal och regelverk, samt vikten av att alla parter
har kunskap i dessa områden, säger Sanna Niemann,
andrestyrman på Stena Line som deltog i kursen.
TEXT OCH FOTO SOFI CEDERLÖF

S TO C K H O L M N OV E M B E R 2 0 1 9

Traditionsenligt hölls Sjöbefälsföreningens
fackliga grundkurs i november. 16 medlemmar från olika rederier deltog i kursen.
Ombudsman Lennart Jonsson inledde med
föreningskunskap och våra kollektivavtal.
– Det är viktigt att lära sig hitta i avtalen.
Om det man letar efter inte står i det lokala avtalet får man titta i branschavtalet,
till exempel Färjeavtalet. Står det inte där
heller får man gå vidare till ramavtalet,
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Storsjöavtalet. Och hittar man det inte där
får man titta i lagarna, till exempel LAS,
MBL eller semesterlagen, säger Lennart
Jonsson.
Han ger deltagarna en uppgift, hur
många semesterdagar får man spara varje
år? Och vilken paragraf, i avtal eller lag,
styrker man sitt svar på? Ett ivrigt bläddrande hörs tills deltagarna hittar rätt svar,
vilket är att man måste ta ut minst 20
dagar per år, resten får sparas, vilket står i
18 § i semesterlagen.

Skyldig att förhandla
Sen är det ombudsmannen och juristen
Johan Marzelius som tar över som kurs
ledare och går igenom viktiga arbets
rättslagar som LAS, Lagen om anställningsskydd och MBL, Medbestämmandelagen.
– MBL handlar om att facket har rätt att
förhandla, det vill säga arbetsgivaren har
en förhandlingsskyldighet. Det finns dock
ingen skyldighet för parterna att komma
överens, säger Johan Marzelius.
Han går också igenom förhandlingsordningen, som är lokal förhandling, central
förhandling och sist AD, Arbetsdomstolen.
– Många gånger vet man om vi kommer
att komma överens eller inte, då blir det
mer en formalia-grej.Vi sätter oss i några
minuter, gör ett protokoll och skiljs i
oenighet. Sen blir det på central nivå
istället, berättar Sandro Chiesi, som är
klubbordförande i Stena Line, och som
varit med om många förhandlingar.
Kursen avslutades med en genomgång
av arbetsmiljö och Sandro Chiesi höll en
kortad version av sin populära kurs om
hur man som chef ska hantera sexuella
trakasserier. Där ingick bland annat ett
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rollspel där deltagarna själva fick prova
på att agera chef, utsatt och observatör.
Mycket information på kort tid
Efter kursen var deltagarna nöjda, men
många tyckte att det var mycket information att ta in på kort tid.
– Jag tycker att den här kursen behöver
vara tre dagar. Då hinner man gå på djupet i de frågor som behöver gås på djupet
med. Också för att det inte ska bli för
mycket korvstoppning. Det hade också
varit bra med en bit om förtroendemanna
lagen, säger Niclas Jornée, befälhavare på
Ressel rederi.
Det är andra gången han går kursen
men han tycker ändå att han fick ut
mycket av att gå den en gång till.
– Det var bra att medbestämmandelagen
togs upp. Det ger en bättre inblick i vilka
rättigheter och skyldigheter man har som
arbetstagare. Det är alltid otroligt intressant och givande att få kontakt med så
många andra befäl från andra rederier,
kategorier och positioner. Det var väldigt
givande med den variationen. Och det
faktum att samtliga fyra ombudsmän var
på plats. Det är en enorm styrka i det.
Robert Lötberg, styrman på TT-Line tyckte
att han kände sig väl upptagen i en viktig
gemenskap, men samtidigt insåg han vilket
stort ansvar som vilar på de förtroendevalda.
– Framförallt fick jag kännedom om vilka regelverk som vi kan använda för att
rätta till det som vi tycker är felaktigheter.
Jag kommer pusha mina kollegor att gå.
Alla borde gå den här kursen. Särskilt de
som är lite mer engagerade borde verk
ligen gå. Det var en jättebra kurs och det
känns som en väldigt viktig kurs. Den
känns viktigare i efterhand än när jag
anmälde mig. Jag halkade in på detta på
ett bananskal, men nu känner jag att jag
behöver veta mer, säger han. S C

Viktig information
om kongressvalet
Nu är länken till kongressvalet utskickad. Alla som har angett en
korrekt mailadress till Sjöbefälsföreningen senast den 10 november
i år ska ha fått valsedeln via e-post.
Men har du inte angett en mailadress till Sjöbefälsföreningen senast
den 10 november i år så har du inte fått valsedeln. Styrelsen har
dock beslutat att det viktigaste är att alla aktiva och interaktiva
medlemmar som vill rösta ska ha möjlighet att göra detta. Därför
gör vi ett avsteg från stadgarna och låter även de medlemmar som
inte har en mailadress i vårt register rösta. Du måste dock ha blivit
medlem senast den 10 november i år.
Eftersom det elektroniska valet är ett slutet system som inte går att
ändra på något sätt så får du i så fall rösta ”manuellt” genom att
skicka ett mail till sofi.cederlof@sjobefal.se eller genom att skicka ett
brev till kansliet med de kandidater du vill rösta på. Du får rösta på
maximalt 35 stycken. Kandidaterna fanns presenterade i Sjöbefälen
nr 7 2019. Observera dock att om du väljer att rösta på det här
sättet så kommer valsekretessen inte längre att kunna garanteras.
Samma sak gäller även om du har en felaktig mailadress i vårt
system, eller om du av andra orsaker inte har fått valsedeln via
e-mail. Även du kan rösta manuellt genom att skicka ett mail till
sofi.cederlof@sjobefal.se. Viktigt att tänka på här är att om du röstar
manuellt så får du inte öppna mailet med valsedeln, eller några av
de påminnelser vi kommer att skicka ut. Gör du det så ser vi att det
mailet är öppnat och då har du möjlighet att rösta elektroniskt och
alltså dubbelrösta. Ser vi att mailet med valsedeln är öppnat så
stryks din manuella valsedel.
Röstningen ska ske senast den 15 februari 2020. Har du angett en
korrekt mailadress till oss men ändå inte fått valsedeln? Hör av dig
till sofi.cederlof@sjobefal.se.

We are preparing a small but significant change
Meantime, MERRY CHRISTMAS
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Regeländringar kan öppna
upp för autonoma fartyg
Tekniken är inget hinder för att bygga hel- eller halv
automatiska fartyg. Däremot sätter regelverket stopp
för sådana lösningar och autonoma fartyg tycks heller
inte locka redarna. Inom IMO pågår dock en regel
genomgång som på sikt kan öppna upp för mer eller
mindre självgående fartyg. Det här enligt en rapport
från Transportstyrelsen. TEXT LINDA SUNDGREN
I slutet av oktober publicerade Transportstyrelsen rapporten Smarta fartyg – En
självkörande sjöfartsmarknad utan hinder?
Svaret på frågan i titeln får läsaren av rapporten redan i sammanfattningen där det
konstateras att gällande regelverk är den
främsta stötestenen för hel- eller halvautomatiska fartyg. Henrik Thunfors var med
och tog fram rapporten.
– Lagstiftningen kräver bland annat att
det ska finnas en befälhavare ombord
som har huvudansvaret för det som sker
på fartyget. Ska det bli möjligt att driva
autonoma fartyg behöver regelverket
ändras, säger han.
Ett första steg mot en sådan regeländring är redan taget. Henrik Thunfors leder
en arbetsgrupp inom IMO (International
maritime organization) som granskar
dagens sjösäkerhetsregler utifrån perspektivet hel- och halvautomatiska fartyg. Han
tror att det på sikt kan leda till förändringar.
– Vi ska presentera våra resultat nästa år.
Förhoppningsvis är vi klara redan till mötet

i maj 2020 så att vi sedan kan gå vidare
med nästa steg i processen. Men det här
är bara en genomgång av dagens regelverk
och det kommer ta flera år innan det kan
bli några förändringar. Jag tror dock att
mycket kan hända mellan 2020 och 2030
beroende på hur IMO agerar, säger han.
Svalt intresse hos redarna
Regler är dock inte det enda som hindrar
utvecklingen av hel- och halvautonoma
fartyg. En annan viktig faktor i sammanhanget är det svala intresset hos redarna.
– Jag har inte hört någon redare någonstans i världen säga att man tänker satsa
på hel- eller halvautonoma fartyg. Framför
allt tror jag att det beror på att det saknas
ekonomiska incitament, man ser helt en
kelt inte att det skulle löna sig. Det är nog
heller inte många redare som är beredda
att släppa iväg fartyg och last värda flera
miljoner kronor utan att det finns någon
besättning ombord som kan rycka in om
något händer, säger Henrik Thunfors.

Segmentet som,
enligt rapporten,
är längst framme
inom automation
är mindre obemannade farkoster. Det handlar
om båtar och
Henrik
flytetyg för sådant
Thunfors som sjömätning,
forskningsändamål och övervakning.
– Den här typen av farkoster används
framför allt vid farliga, tråkiga och smutsiga uppdrag, säger Henrik Thunfors.
Betydligt större möjligheter ser Thunfors
för en utveckling mot mer tekniskt avancerade fartyg med varierande grad av automation och tekniskt stöd, så kallade smarta
fartyg. Det kan handla om exempelvis
beslutsstöd för minskad bunkerförbrukning eller automtiska förtöjningssystem.
– En fördel med den här utvecklingen
är att man kan slippa ifrån farliga arbetsmoment, som förtöjningar. Nackdelen är
att ju mindre besättningen gör ombord
desto svårare får de att snabbt agera om
tekniken felar. Det här är ett bekymmer vi
ser inom flyget som länge kört mycket på
autopilot, säger Henrik Thunfors.
I rapporten konstateras att utvecklingen
mot mer tekniskt avancerade fartyg kommer att förändra behovet av kompetens
hos dem som arbetar ombord.Vissa
arbetsuppgifter kan komma att försvinna
helt. L S

Sjöfolksintyg / Manilaintyg
Tidsbeställning 042-12 40 90

Doktor Spangsbergs Mottagning
Dr Lars Spangsberg
Legitimerad läkare
spec. allmänmedicin
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APROPÅ STREJKEN I FINLAND:
ILLUSTRATION AAKE NYSTEDT
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Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

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
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
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Skriv en motion!
Kongressen i juni nästa år närmar sig med stormsteg. Och
bästa sättet att påverka vad föreningen ska arbeta med de
kommande fyra åren är att skriva en motion.
– En motion är en text som tar upp ett problem eller en frågeställning som medlemmen tycker är viktig. Den avslutas med ett
yrkande på vad medlemmen vill att vi ska göra. Det finns inga
krav på att en motion ska ha en viss längd eller vara skriven på
ett visst sätt. Det viktiga är att det klart framgår vad medlemmen
vill att vi ska göra, det vill säga vad man yrkar på, säger Mikael
Huss, Sjöbefälsföreningens vd.
Motionen måste skickas in till kansliet senast den 2 mars 2020
för att den säkert ska behandlas på kongressen. Motioner som
kommer in efter det datumet kan tas upp om kongressen beslutar att den ska behandlas.
– När en motion kommer in till oss så diskuteras den i styrelsen,
och styrelsen skriver ihop ett svar. I slutet av svaret föreslår styrelsen
en åtgärd för kongressen. Det kan antingen vara att man föreslår att
vi ska jobba för det som motionen yrkar, att vi ska avslå motionen,
att motionen anses besvarad, eller om det är en avtalsfråga, att
motionen skjuts till nästa avtalskonferens, om den inte har besvarats på annat sätt, säger han.

– När motionen sedan tas upp på kongressen så röstar kongressombuden för eller emot styrelsens förslag, fortsätter han.
Röstar kongressen för så blir åtgärden det som styrelsen föreslog.
Röstar kongressen mot styrelsens förslag så frågar kongress
ordförande efter andra förslag. Finns det fler än ett annat förslag
så blir det en omröstning mellan de två förslagen.
En motion kan skrivas av en enskild medlem, av en klubb, eller
av styrelsen. I slutet ska den undertecknas av antingen namn
eller klubb. Skicka in din motion till sbf@sjobefal.se senast den
2 mars 2020 och skriv motion i ämnesfältet.

Så skriver du en motion
Rubrik: Ämnet, t ex löneskillnader, kortare arbetstid,
pensioner
Text: Beskrivning av ämnet/problemet
Avslutning: Jag/vi yrkar/hemställer att kongressen
verkar för att…
Underteckna med namn eller klubb

Sjöbefälsföreningen
kallar till ordinarie kongress 2020

Enligt SBF:s stadgar § 9 mom 1 kallar föreningsstyrelsen till
ordinarie kongress den 2-4 juni 2020 i Frösundavik, Solna utanför Stockholm. Just nu pågår valet av kongressombud. För mer
information om valet, se sidan 5 i detta nummer av Sjöbefälen.
Medlemmar som är intresserade att kandidera till förtroendeuppdrag i föreningen,
till exempel styrelseledamot, revisor, ledamot i valberedningen eller i någon av
våra kommittéer kan med fördel meddela detta till valberedningen via e-post till
valberedningen@sjobefal.se. Skriv namn, rederi och kontaktuppgifter. För att sitta i
styrelsen och valberedningen krävs aktivt eller interaktivt medlemskap. Styrelsen vill
också uppmärksamma medlemmarna på vikten av att skriva motioner till kongressen.
Motioner som kommit till kansliet senast den 2 mars 2020, tas alltid upp för behandling på kongressen. Läs mer i artikeln ovan. Motionerna skickas till sbf@sjobefal.se.
Enligt § 9 mom 1 i stadgarna ska ordinarie kongress utannonseras i föreningens
tidskrift minst tre gånger. Detta är den andra av dessa annonser.
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Nominera till förtroendeuppdrag i Sjöbefälsföreningen!
Känner du någon som skulle passa bra i Sjöbefälsföreningens
styrelse eller är du själv intresserad? Eller skulle du vilja bli
revisor, sitta i valberedningen eller i någon av kommittéerna?
Nu är det dags att nominera till förtroendeuppdrag i Sjö
befälsföreningen för kommande kongressperiod 2020-2024.
Styrelsen har fyra ordinarie möten per år, oftast på kansliet i
Skarpnäck, under två dagar. Revisorerna granskar kontinuerligt Sjöbefälsföreningens räkenskaper, samt ser till att före
ningen följer stadgar och kongressbeslut. En gång per år
går de även igenom räkenskaperna tillsammans med en
auktoriserad revisor. Kommittéerna har till uppgift att vara
arbetsgrupp för respektive yrkesfrågor.
Vill du nominera någon, eller dig själv, skicka ett mail
med namn, rederi och kontaktuppgifter till
valberedningen@sjobefal.se. Observera att personen
måste vara tillfrågad. För att sitta i styrelsen och valberedningen måste personen även vara aktiv eller interaktiv
medlem i Sjöbefälsföreningen.

Ny klubb i Sjövägen
Sjöbefälsföreningen har fått en ny klubb i Sjövägen. Sjövägen
trafikeras av sju fartyg i Stockholms skärgård och drivs av
rederi Ballerina. Klubben bildades i november och god
kändes formellt av Sjöbefälsföreningens styrelse i december.
Ordförande är Victoria Åslund som nås på
sjovagenklubben@sjobefal.se. Sjöbefälsföreningen hälsar
sin nya klubb välkommen!

Avtalskonferens hållen
I början av december anordnade Sjöbefälsföreningen en avtalskonferens inför kommande avtalsförhandlingar nästa år,
det vill säga 2020. Avtalet med Almega går ut den 31 december 2019 och avtalet med Sarf går ut den 31 januari
2020. Båda är uppsagda för omförhandling. Troligtvis blir
det dock inga förhandlingar förrän i vår i och med att både
Almega och Sarf vill invänta märket.
Till avtalskonferensen var både representanter från klubbarna och styrelsen inbjudna. Först gicks avtalen på Almegasidan igenom, det vill säga Strömma och Styrsö. Skärgårdsklubbarna hade redan innan träffats och tagit fram en
yrkandelista med punkter som de vill ha ändrat i avtalen.
De gicks igenom och förtydligades och alla fick göra varsitt
förslag på prioriteringsordning.
Sen var det dags för Storsjöavtalet på Sarfs sida. Här fanns
en gammal lista med yrkanden från 2017 som gicks igenom,
i och med att avtalet med Sarf blev ett nästan rent löne
påslag förra gången.
Nu återstår att göra en prioriteringsordning av yrkandena,
vilket görs av förhandlingsdelegationen. På Sarf-sidan består
den av styrelsen och på Almega-sidan av styrelsen och ett
antal aktiva i skärgårdsklubbarna.
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Öckerö Maritime Center
Vår vision är att genom
förstklassiga utbildningar
ge dig förmågan att kunna
agera korrekt i utsatta
situationer så att ingen
förolyckas till sjöss.

Låt oss utbilda Er i STCW Manila kurser.
Vi förbereder Er för framtidens krav.
Ni hittar oss på Öckerö och Rindö.

www.sjosakerhet.nu Tel 031-97 65 90
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Arbetsrätten i vilda västern
Skillnaden mellan arbetsmarknaden i USA och Sverige
är som natt och dag. Endast fem procent av de privat
anställda omfattas av kollektivavtal och skyddet för
den enskilde är oerhört svagt. Men när amerikanska
kedjor etablerar sig i Sverige kan det uppstå konflikter.
Juristen Stig Gustafsson reder ut.
På en snabbmatsrestaurang i Stockholm
ägd av ett multinationellt företag drabbades en anställd av ett olycksfall och sjukanmälde sig via mail. Efter en halvtimme
får den anställde ett svarsmail om att hon
är uppsagd med omedelbar verkan. Ett
annat exempel: På en tidningsredaktion
– också den i Stockholm – kom en morgon ett mail från arbetsgivaren om att
det skulle bli ett möte på redaktionen
klockan 11.VD meddelade vid mötet att
dagens utgåva skulle bli den sista och
att halva redaktionen var uppsagd och
de uppsagda kunde komma för att städa
skrivbordet och lämna tillbaka nycklarna
mellan kl 11 och 12 dagen därpå. Brott
mot både LAS och MBL! Liknande händelser har under senare tid inträffat bland
annat i olika butikskedjor ägda av multinationella företag. Toys R Us-konflikten är
väl det mest kända exemplet på kollisionen mellan de svenska och amerikanska
arbetsrättssystemen.
Parallella arbetsmarknader i USA
Utvecklingen med att alltfler internationella koncerner – och då inte minst USAägda – etablerar sig i Sverige ger anledning till reflexioner bland annat om skillnaderna i arbetsrätten och den olika
synen på anställningsskyddet i Sverige
och USA.
Först bör man hålla i minnet att medan
fackföreningarna redan i början av 1900talet erkändes som en likställd part av
arbetsgivarna i Sverige har arbetsgivarna

LÄS DE SENASTE NYHETERNA PÅ

www.sjobefalsforeningen.se
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i USA ännu inte erkänt eller accepterat
facket som en naturlig part.
I USA finns två sinsemellan mycket olika
arbetsmarknader som styrs av två olika
regelsystem. Det ena styrs av ”common
law” som är ett system baserat på praxis
och rättsfall. Det andra systemet styrs av
kollektivavtal. Cirka fem procent av den
privata sektorns anställda omfattas idag
av kollektivavtal, vilket innebär att för 95
procent gäller ”common law”-reglerna.
Så arbetar till exempel inte en enda av
varuhuskedjan Walmarts 1,4 miljoner
anställda i USA under kollektivavtal.
”Common law”-systemet är en relikt
från 1800-talet och innebär att anställningen är helt oreglerad om man inte vid
anställningens ingående kommer överens
om något annat. Överenskommelser förkommer bara för arbetstagare med chefsfunktioner.
Kan sägas upp närsomhelst
Att anställningen är oreglerad betyder
att arbetsgivaren när som helst – utan
angivande av skäl – kan säga upp eller
avskeda en arbetstagare utan iakttagande
av uppsägningstid. Eftersom det inte finns
någon skyddslagstiftning har arbetstagaren
inte heller rätt till någon lön under uppsägningstiden. Några delstater har regler
om att en uppsägning inte får strida mot
”goda seder” – men bara när det gäller
arbetstagare med lång anställningstid.
Så här kan det gå till. Ett varuhus satte
bara upp ett meddelande på den låsta
porten en måndagsmorgon om att varuhuset sålts till ett annat företag och att
alla anställda var uppsagda med omedelbar verkan.Vid en privatskola kallades
lärarna en dag till aulan och meddelades
att de var uppsagda och förbjöds att gå
tillbaka till sina klassrum. En annan mera
förslagen arbetsgivare som hade bestämt
sig för att lägga ner en fabrik lät brand

larmet gå. När alla anställda stod ute på
gatan låste han portarna och meddelade
att alla var uppsagda och kunde gå hem.
Sammanfattningsvis: drygt 90 procent av
de anställda i den privata sektorn har
bara ett fragmentariskt skydd vid individuella uppsägningar och praktiskt taget
inget som helst skydd vid företagsnedläggningar eller när ett större antal sägs
upp. Inte heller finns någon rätt till uppsägningslön.
Det blir arbetslöshetsförsäkringen som
återstår. Men den är i regel bara 35–40
procent av den ursprungliga lönen och
utgår i högst sex månader. De fem procent av arbetstagarna som omfattas av
kollektivavtal har ett något bättre skydd,
bland annat att saklig grund ska iakttas
vid uppsägning.
Ett fåtal kollektivavtal ålägger arbets
givaren att varsla arbetstagarna om uppsägning mer än tre dagar i förväg. Den
längsta varseltiden är två veckor. Bara
40 procent av kollektivavtalen har
bestämmelser om uppsägningslön och
den uppgår i regel till en veckas lön för
varje anställningsår – dock maximalt åtta
veckors lön.
Behöver inte förhandla med facket
När det gäller kollektiva uppsägningar
har arbetsgivaren ingen skyldighet att
varsla eller förhandla med facket. Högsta
domstolen i USA har motiverat detta med
att sådana beslut ligger utanför de intressen facket har att företräda!
USA är det enda OECD-land där en
arbetsgivare kan lägga ned en verksamhet och säga upp alla anställda utan att
förhandla med facket och där arbets
tagarna inte har några rättigheter –
många gånger även i de fall där det finns
kollektivavtal. I en klassisk dom slår USA:s
högsta domstol fast att arbetsgivaren kan
avskeda en arbetstagare ”av goda skäl,
utan angivande av skäl eller till och med
av skäl som moraliskt sett är orättfärdiga”.
I USA fanns en gång en stark fackföre
ningsrörelse, framförallt inom bilindustrin
där facket – UAW – var en faktor att räkna
med – även i politiska sammanhang. Nu
är facket närmast ”non existent”. Det är
naturligtvis en viktig, om inte den viktigaste, förklaringen till dagens ”vilda västern”tillstånd på arbetsmarknaden i USA. S G
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Ordförande har ordet
E

fter att ha varit till sjöss sedan 1980, så känns det lite
”skämmigt” att erkänna att jag fortfarande ofta blir sjösjuk!
Under mina första 30 år till sjöss tjänstgjorde jag (med två
undantag) endast i ”akterladdare” eller ”midskeppsbyggen”
(vilket i praktiken innebar att bygget var placerat på 2/3 av
fartygslängden). Då blev jag normalt sjösjuk första gången det
var dåligt väder, men på något sätt lärde jag mig hur fartyget
uppförde sig i sjön och efter det blev jag inte illamående igen,
inte ens om jag varit borta några år och kom tillbaka. Men
konstigt nog, då jag seglade i fem systerfartyg och kom till en
ny syster första gången blev jag illamående även där. Man
skulle tro att med samma undervattenskropp och snarlikt
bygge skulle fartyget uppföra sig lika, så var det inte…

God Jul &
Gott Nytt År!

T

yvärr är det fartyget jag nu tjänstgör i lite annorlunda designat, så min hytt ligger långt fram, vilket medför att jag ofta
”åker hiss” då det är några meter sjö och jag mår ofta sååå
dåligt. Det är en del inom rederibranschen som anser att BFH
och TCH skall jämställas med piloter (dock inte i löneläge!) och
att vi helst skall husera ”framför skynket” i förhållande till övriga
besättningen, men det är inte någon höjdare tycker jag, som
är van vid att bo akterut, med en mer nära kontakt till skeppskamrater och medarbetare.

M

ånga containerfartyg kan ha bryggan akterut och kan
ändå uppfylla siktreglerna i SOLAS kapitel V, regel 22,
medan i PCTC verkar det som om någon tror att man måste ha
bryggan allra längst fram! Förra törnen låg vi ihop med ett avskräckande exempel: K-Lines post-panamax Apollon Highway.
Det ger en flashback till -80- och -90-talen då jag gick på bio
premiärer här i Göteborg. Normalt satt man långt bak för bra
helhetsintryck, men ibland hamnade vi på
första plankan, då ursäktade vi den dåliga
platsen med att vi i alla fall såg filmen
före alla andra! Det är kanske samma hos
K-Line, deras besättning har 100 meters
försprång mot dem som har ett midskeppsbygge? Men är deras besättning
mer alert och mår bättre än de som
håller till akter om L/2? Jag tror inte
det, men om du har erfarenhet av
detta så får du gärna höra av dig!

Professionella dykare
med kort varsel
Telefon +46 (0) 705-44 45 54
www.marineworks.se

Var är vår kapten?

Behöver du också hitta personal?
Vi hjälper dig.

www.marinkraft.se

S

om ni förstår, så tjänstgör jag i
ett äldre ”icke-passagerarfartyg”,
eftersom det i MLC fastslås under
”Standard A3.1 – Accommodation
and recreational facilities” att besättningen i icke passagerarfartyg skall
bo midskepps eller akter om L/2.
Så jag ser med tillförsikt fram emot
nästa generations fartyg som är designade efter reglerna i MLC 2006.
Då kommer jag dygnet runt kunna
arbeta på kontoret, äta i mässen
och sova gott om natten utan att
bli illamående!
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Effektiva och prisvärda kvalitetskurser
Fartygsbefäl VIII (7 dgr.) Handh. snabba fartyg
Maskinbefäl VIII (4 dgr.) Basic Safety Training
BTM, CRM , ROC (2 dgr.), GOC, ECDIS (3 dgr.)
MATS HÖGBLOM

www.sjosportskolan.se
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CBCAB-LOGO-CMYK.AI

GOTHAM BLACK ITALIC

TYPSNITT
Gotham black italic ger oss en
tydlig, rak och modern identitet.
Den lutande stilen (italic) ger
oss en framåtsträvande attityd.
Samtidigt som det ger oss ett
snygg och sobert intryck.

TÄRNTANK SHIP MANAGEMENT
Donsö
www.tarntank.se

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01
GOTHAM MEDIUM ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
www.trydells.se
www.thun.se
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
012

www.marisol.nu

www.floatel.se

Tack för i år,
vi ses snart igen!

HUVUD LOGOTYP
Samtliga logotypen finns i dessa olika färgvarianter
beroende på vilka tryckmöjligheter vi har.

www.castrolmarine.com
Telefonwww.dfds.com
+47 22 51 12 20

www.stenaline.com

CMYK

PMS

LOGOTYP

FÄRGER

Alla logotyper finns i följande format:
AI = Adobe Illustrator, vektorgrafik
EPS = vektorgrafik
PDF = vektorgrafik
PNG, JPG = pixelgrafik, ej för tryck!
Används för bl a mailsignatur, PPT och webb.

Vi använder
oss av en
huvudfärg.

CODAN MARINE

www.codanmarine.com

Logotypens vi
då man vill. De
färgvarianter s

www.scanunit.se
www.marinspect.eu

BLACK

WHITE

With you at all times

PMS 7690 C
CMYK 80, 40, 15,
05
RGB 44, 124, 171
#2C7CAB

Season’s Greetings and
Best Wishes for a Happy
and Prosperous New Year.

www.katarinasjofartsklubb.com

Gothenburg • Piraeus • Hong Kong • Tokyo • Oslo • London

SJÖMANSSKOLAN
STOCKHOLM
www.sjoskolan.se

www.svitzer.com
Marinelektronik

REDERI AB TRANSATLANTIC • BOX 32 • 471 21 SKÄRHAMN
TEL: 0304 - 67 47 00 • FAX : 0304 - 67 47 70
WWW. RABT. SE

VIMPEL LO

www.ramantenn.se

www.sjomansskolan.se

www.svbf.se
www.sjomanshus.se

www.siriusshipping.eu
Telefon 08-550 858 80
Fax 08-550 809 71
E-post info@scancool.se
www.scancool.se

www.display-umea.se
www.gotlandsbolaget.se

www.chris-marine.com

www.kalmar.se/kalmarhamn

God Jul & Gott Nytt År
önskar JOWA

www.svbf.se

www.trydells.se

Examinationscenter för alla klasser

www.dfds.com
www.thun.se
www.jowa.com

God J
Gott N

www.castrol.com/marine
+47 22 51 12 20

god jul och
gott nytt år

öns

www.sjofartsverket.se

www.veritastankers.se

TÄRNTANK SHIP MANAGEMENT
Donsö
www.tarntank.se
ekensnaval.com

We want to thank all our
personnel for the past years
success and we wish you a
Merry Christmas and a happy
New Year.
www.terntank.com

www.aboamare.fi

Julhälsningar från Aboa Mare

www.castrolmarine.com
Telefon +47veritastankers.com
22 51 12 20

wallenius-sol.com

www.ideamarine.se

0346-150 95 • info@falkel.se
www.falkel.se

God Jul & Gott Nytt År
Sjömanskyrkan Stockholm
www.sjomanskyrkan.com

www.furetank.se
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God Jul och
Gott Nytt År
önskar Sjöbefälen och våra annonsörer

R E P O R TA G E T
BIRKA

Morgan Segerberg – en ledare
med många bollar i luften
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R E P O R TA G E T
BIRKA

Göra scheman och leta vikarier men också tänka ut
nya evenemang, stå i baren och städa vid behov. Att
vara teamleader på Birkas spa- och soldäck innebär så
mycket mer än att bara vara chef. TEXT OCH FOTO LINDA SUNDGREN
S TO C K H O L M N OV E M B E R 2 0 1 9

– Det här är en Zinfandel från norra Kalifornien. Den har lite mörka toner med
smak av björnbär och blåbär och passar
utmärkt till en bit kött eller en härligt
höstig svamprisotto. Kom fram här så ska
ni få smaka.
Morgan Segerberg drar korken ur flaskan och häller upp rödvin i små plastmuggar placerade på ett pelarbord framför vinbaren på däck tio. Passagerarna
sträcker sig efter glasen medan de småpratar och ställer frågor om vinet. Att testa
vin har blivit ett populärt inslag på Birkas
kryssningar, framför allt bland de äldre
passagerarna, berättar Morgan Segerberg
som tillsammans med övriga medarbetare inom intendenturen kom på idén att
hålla vinprovningar ombord.
– På sommaren driver däck tio sig självt,
säger han när det börjar glesna bland
gästerna runt bordet. Är det fint väder
öppnar vi upp taket ovanför poolen och
då är det fullt ös i brasseriet och i baren
ute på däck. Men så här års är det betydligt lugnare och då måste vi jobba mer
för att locka upp flödet hit och vinprovningen har blivit en riktig hit.
Måste vara på tå
Morgan Segerberg är så kallad team
leader på däck tio som förutom Terrassen
med barer, brasseri och pool även omfattar spaavdelningen med behandlingsrum
och bubbelbad. Som teamleader har han
personalansvar för cirka 13 personer samtidigt som han ska se till att verksamheten

fungerar som den ska. Han berättar att
intendenturen, tillsammans med nöjes
ansvarig iland, också är högst delaktig i
utvecklingen av de olika nöjesarrangemangen ombord och att de gör sitt bästa
för att hitta på nya sätt att underhålla
passagerarna och öka försäljningen.
– Vi är ju ett renodlat kryssningsfartyg
utan någon nyttotrafik att luta oss tillbaka
på och därför behöver vi vara lite extra
på tå för att hitta på nya evenemang.Vi
har också många stamgäster och klubbmedlemmar som återkommer och det är
viktigt att även de känner att det händer
saker ombord. Annars kanske de tröttnar
och går till någon av våra konkurrenter
istället, säger Morgan Segerberg.
Alla deltar i utvecklingsarbetet
Ett par gånger i månaden träffas fartygets
teamleaders tillsammans med övriga chefer inom intendenturen för att diskutera
idéer och tänkbara arrangemang. Aktiviteterna måste anpassas mellan avdelningarna så att de inte krockar med annat
som händer ombord och även stämmas
av med rederikontoret i land. Men Morgan Segerberg är noga med att poängtera
att alla i servicebesättningen deltar i
utvecklingsarbetet och kommer med
input till mötena, inte bara befälen.
– De som jobbar här på tian är väldigt
kreativa och det är jag glad för. Som leda
re har jag mycket annat att tänka på och
hinner inte alltid med de här bitarna,
säger han.
Och han har onekligen många bollar
att hålla i luften. Utöver att delta i utveck-

Morgan Segerberg och hans närmaste chef, bar- och restaurangchef Bengt Jansson,
försöker hitta en lösning på en nyss uppkommen vikariefråga.
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Morgan Segerberg hämtar is till dagens drinkar
samtidigt som han pratar jobb i telefonen.

lingen av nöjet har han det övergripande
ansvaret för verksamheterna på däck tio,
att bemanningen är tillräcklig och att
besättningen har de redskap och produkter som de behöver. Dessutom ingår han i
bemanningen i Glasbaren på Terrassen
och saknas det folk på spaavdelningen
händer det att han rycker in i deras reception. Ibland hamnar han i städet eller i
disken i pentryt bakom Brasseriet.
– Den här tjänsten är väldigt operativ
och det gillar jag.Visserligen är jag ledare,
men jag har aldrig haft några problem att
kavla upp ärmarna och göra det som
krävs. Gästerna ska inte märka av att vi
står bakom baren och trampar vatten för
att en kollega blivit sjuk.
30 procent är administrativt
Morgan Segerberg lämnar Terrassen och
går in till spaavdelningen. Här doftar det
behagligt och ur högtalarna strömmar
musik som för tankarna till havet och öde
sandstränder. Bakom en av dörrarna i närheten av massageterapeuternas behandlingsrum har Morgan sitt kontor. Det är
litet och trångt och rymmer inte mycket
mer än en dator, en skrivare och några
väggfasta hyllor. Ungefär 30 procent av sin
arbetstid tillbringar han här inne med
administrativa uppgifter.
– När jag kommer ombord efter en ledighet börjar jag alltid med att gå igenom
bokningar och lägga in tid för administration där det är möjligt. Det handlar om
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Såväl Morgan Segerberg och bartender
Elin Bäckman tycker att det är väldigt viktigt
att kunna ha roligt medan de jobbar.

Morgan Segerberg och massageterapeut Tanja Karlsson
går igenom kvällens bokningar i spaavdelningen.

Innan Terassen stänger för kvällen måste
poolen täckas över.

att godkänna arbetstidsjournaler, göra
scheman, planera och svara på mejl. Men
jag har dörren öppen när jag sitter här
inne. För mig är det viktigt att personalen
känner att de alltid kan komma till mig
om det är något.
Bemanningen är största problemet
Det är en mulen tisdag i slutet av november och mörkret har lagt sig över farleden
genom Stockholms skärgård. Morgan
Segerberg gör sitt första pass
efter tre veckors semester och timmarna
till kaj i Stockholm har han ägnat åt av
lösning och planering. Kvällen ombord
rullar på som den ska och vid nio kan
man utan bekymmer stänga och låsa
såväl Terrassen som spaavdelningen. Men
morgonen efter kommer Morgan Segerbergs närmaste chef, bar- och restaurangchef Bengt Jansson, upp till däck tio med
en personalfråga som måste lösas. Någon
har blivit sjuk samtidigt som spaavdelningen bokats för privata arrangemang
på både torsdag och fredag kväll efter
ordinarie stängningstid.
– Bemanningen är det som ställer till
mest problem för vår del, vi kan ju inte
åka omkring med extrafolk utifall någon
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skulle bli sjuk, säger Bengt Jansson. Men
det brukar lösa sig genom att flytta runt
personal mellan avdelningarna.Vi har
också en personalpool ombord med ett
tiotal tjänster som är avsedda att kunna
rotera mellan arbetsstationerna.
Morgan Segerberg håller med om att
bemanningen är det som ställer till mest
bekymmer.
– Att se till att det alltid är rätt antal personer med rätt kompetens på rätt ställen
är den största utmaningen för min del.
Och så den ständiga vikariefrågan som
måste lösas. På däck tio är vi förskonade
från långtidssjukskrivningar, men det
händer att folk blir sjuka med kort varsel
och när vi väl lämnat kaj är det bara den
personal som är med ombord vi kan
använda oss av.
Brokig yrkesbakgrund
Morgan Segerberg beskriver sin yrkesbakgrund som ganska brokig, men tycker att
han har användning av det mesta han
gjort tidigare i sin nuvarande tjänst om
bord på Birka som han tillträdde för två
år sedan. Närmast kommer han från ett
privat företag iland där han utbildat inom
sjukvård, krishantering, säkerhet och

brandskydd. Han har varit skådespelare,
jobbat som reseledare och platschef på
olika semesterdestinationer och dess
utom flugit som stewart och kabinansvarig i 13 år.
– Jag hade inte jobbat på sjön innan jag
blev teamleader, men jag kom in i det
ganska snabbt även om jag fortfarande
håller på att lära mig. Ledare har jag varit
större delen av mitt yrkesliv och det är en
roll jag trivs med och känner mig trygg i.
Han säger att han under årens lopp
utvecklat sitt ledarskap genom att lära av
andra.
– Jag har haft en hel del chefer över
mig som jag lärt mig av.Vissa har varit väldigt bra medan andra haft en del i övrigt
att önska. Då har jag tänkt att 'tack för att
du påminner mig om hur man inte ska
vara som chef'.
– Som ledare är det jätteviktigt att ha
en öppen och bra dialog med sina
medarbetare, inte minst här där säkerheten är så central. Visst kan jag peka
med hela handen om det behövs men
jag ser mig själv som en del av ett team
där vi alla drar åt samma håll och
hjälps åt för att lösa de situationer som
uppstår.
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På den här kryssningen är det ganska
lugnt i glasbaren på däck tio, men så snart
jullovet drar igång kommer Terassen att fyllas med folk.

Har undervisat i ergonomi
I sitt tidigare yrkesliv har Morgan Segerberg även undervisat i ergonomi, något
han har nytta av ombord.
– Jag har haft en del utbildningar i ergonomi här på däck tio och lärt ut lite enkla
knep för att avlasta kroppen, säger han
där han står bakom disken i Glasbaren.
Han vänder sig om och drar ut en låda i
rostfritt stål fylld med flaskor.
– Istället för att bara dra ut en sådan
här tung låda kan man lägga en hand på
bänken och hålla emot samtidigt som
man drar.
Morgan Segerberg stänger lådan och
ställer sig mot bardisken igen.
– Och den här har vi satt upp för dem
som är lite korta i rocken, säger han och
lägger handen på en breddningsskiva
som monterats på insidan av bardisken.
Den gör att man inte behöver sträcka sig
lika långt för att ställa fram glasen på
disken.
Personalansvaret och viljan att vara en
bra ledare är något som Morgan Segerberg återkommer till flera gånger. Även
om gästernas trivsel och upplevelser är
kärnan i kryssningsverksamheten får det
inte ske på bekostnad av besättningen.
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– Vi kan inte bara ösa på med nya event
och aktiviteter utan att ta hänsyn till vad
manskapet mäktar med, men ibland går
det att lösa riktigt bra. Ett sådant exempel
är vår bambumassage som är en massage
med bambupinnar som vi lade till i ut
budet på spa i år. Massage är vår mest
uppskattade behandling ombord men
den får endast utföras av massageterapeuter. Bambumassagen däremot, kan
även hudterapeuter göra. På så sätt avlastar vi massageterapeuterna samtidigt som
gästerna känner att de får djupverkande
behandlingar.
Vill öka samarbetet
Ett mål Morgan Segerberg haft sedan han
började på Birka är att öka samarbetet
mellan de båda vakterna. Nyligen fick
han och hans avlösare, Jan Hellman, igenom ett förslag att de som teamleaders
ska jobba tio dagar och vara lediga tio,
istället för att gå vecka vecka som manskapet gör.
– Jag kommer att jobba halva passet
med mitt gäng och andra halvan med
Jannes. På så sätt kommer vi att lära
känna all personal bättre och upptäcka
om det finns saker vi gör olika och som vi

behöver ändra på.Vi börjar med det här
efter nyår och jag tror det kommer att bli
jättebra.
Även om årets julbordskryssningar
dragit igång och det var drygt 700 passagerare som klev ombord vid terminalen
på Stadsgårdskajen i Stockholm i går
kväll, är det betydligt lugnare nu än
under de hektiska sommarmånaderna
och på skolloven då Finlandstrafiken har
sin högsäsong. Nu är det ganska gott om
tid att göra sådant som inte hinns med
annars och det finns utrymme för både
kreativitet och återhämtning. Och det
behövs, säger Morgan Segerberg. När fartyget är fullbelagt handlar det bara om
att lösa uppgifter här och nu och serva
gäster. Och alltid med ett leende på läpparna.
– Under loven kan vi ha 700 ungar här
som vill bada, helst samtidigt. Brasseriet
är i full gång och man har ett hav av
människor framför baren samtidigt som
någon kräks och en annan skär sig. Men
när det är helt galet och allting bara skiter
sig gäller det att kunna se humorn i situationen och göra det bästa av den. I det
här jobbet måste man gilla när det händer saker och det gör jag. L S
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Sjöfartshögskolan
hotas av nedskärningar
Trots ökat söktryck på alla sjöutbildningar efter
Sjöfartskonvojen i somras så har Linnéuniversitetet
nu beslutat att Sjöfartshögskolan i Kalmar ska skära
ner sin budget med nio miljoner, 14 procent av den
totala budgeten. Prefekten Ted Bågfeldt var inte med
då beslutet fattades. TEXT SOFI CEDERLÖF FOTO SJÖFARTSHÖGSKOLAN
KALMAR DECEMBER 2019

Vad är det som har hänt?
– Både vi på Sjöfartshögskolan och Chalmers har haft ett vikande söktryck och
eftersom vi får betalt per student så har vi
tappat pengar på detta. De senaste fem
åren har vi effektiviserat och vi har hela
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tiden hållit budget. Det som har hänt nu
är att styrelsen för fakulteten fattade ett
beslut i oktober om att vi ska minska till
400 helårsstudenter. Nästa år räknar vi
med att ha 390 helårsstudenter, så det
låter logiskt, jag förstår att vi inte kan gå
med förlust år efter år. Men samtidigt tar
det tid att ’minska kostymen’.Vid en upp-

gång av antalet studenter så levererar vi
ett överskott och vid en nedgång så stöttar universitetet oss vid ett underskott.
Det jag tycker är olyckligt är att vi har
en prognos att det ska vända.Vi har en
sjökaptensutbildning där söktrycket har
ökat två år i rad och årskurs ett är nu fullsatt, med 60 studenter. Problemet är sjö
ingenjörsutbildningen, i årskurs ett har vi
bara 12 studenter på 60 platser. Detta är
ett stort bekymmer. Det är svårt att driva
en utbildning ekonomiskt hållbart med
så få studenter.
Det som jag tycker är olyckligt med styrelsens beslut är att i vanliga fall så kallar
man den som är ansvarig för verksamheten till mötet, innan man fattar beslutet.
Men jag blev inte kallad. Hade jag blivit
det så hade jag kunnat berätta mer om
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I N T E RV J U N
TED BÅGFELDT

Rent formellt har det inte konstaterats en
arbetsbrist. Men jag har svårt att se en
lösning utan att dra ner på personal.
Det handlar om upp till sju personer.
Hur mycket pengar är det ni ska
spara?
– Nio miljoner per år.

”

Min snabba
bedömning är
att den antingen
kommer att på
verka kvaliteten
på utbildningen,
eller att det riskerar
att hota en av våra
utbildningar.

prognoser och att det verkar vända. Om
man tittar på sjökaptensklassen så tar det
fyra år innan vi har maximal produktion,
innan vi har 60 studenter i varje årskurs.
De har inte haft hela bilden när de har
fattat beslutet.
Hur kommer den här neddragningen
påverka utbildningen, om den
genomförs?
– Min snabba bedömning är att den
antingen kommer att påverka kvaliteten
på utbildningen, eller att det riskerar att
hota en av våra utbildningar, och då är
det sjöingenjörsprogrammet som ligger
illa till.Vi har redan dragit ner ganska
mycket, att dra ner ännu mer är svårt att
göra utan att det påverkar kvaliteten.Vi
har startat en utredning nu som ska titta
på vad det här får för konsekvenser. Den
ska vara klar i januari för att presenteras
på styrelsemötet i februari.
Hur påverkar neddragningen
personalen?
– En så här stor neddragning kommer att
leda till att fler kommer att få sluta och de
som är kvar får en högre arbetsbelastning.
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Vad kommer att hända på styrelse
mötet i februari?
– Styrelsen har redan fattat ett beslut, men
samtidigt fattades ett beslut om en utredning, som ska titta på hur vi får en budget
i balans, vilka konsekvenser det kan få,
vilka resursbehov vi har, och också föreslå
nödvändiga åtgärder. Min förhoppning är
att man ska kunna ta upp det här beslutet
för diskussion igen.
När ska neddragningarna ske?
– Sånt här tar ganska lång tid, eventuella
uppsägningar kanske är klara till 2021.
Målet är att nå sparkravet till 2022. Sen
finns det kanske några lokaler vi kan
säga upp och eventuella pensionsavgångar.
Har ni själva räknat på vad det skulle
innebära ekonomiskt om ni fortsätter
att fylla klasserna?
– Om vi fyller klasserna är ekonomin
inget problem. Men det är också svårt att
få tag i kompetenta lärare. Så om vi säger
upp folk nu kan det vara svårt att rekry
tera vid ett ökat söktryck, även om vi får
mer pengar. De prognoser vi har utgår
från lite olika scenarier, från 400–460 helårsstudenter.Vid 450 så halverar vi besparingen. Lite kan vi spara, men nio miljoner
är tufft.

Vad har ni för total budget?
– Utbildningsbudgeten för 2020 är totalt
66 miljoner och som ska minskas med
nio miljoner. Och då har vi redan sparat
mycket, 66 miljoner är ingen rymlig budget. Där ingår inte bara lärarlöner utan
även driftkostnader som till exempel
lokalhyra och skolfartyg.
Sjöfartskonvojen har precis genom
förts, vilket har påverkat antagnings
sifforna både hos sjöbefälsskolorna
och sjömansskolorna. Och i det läget
ska ni dra ner på tjänster. Vad säger
du om det?
– Jag tycker det är dålig timing och ett
olyckligt beslut. 2008 hade vi motsvarande satsning med sjöfartskaravanen och
efter det hade vi ’all time high’. Nu tror
jag inte det blir riktigt lika mycket, i och
med att vi också hade en finanskris då,
men jag tror att det blir en stor effekt.
Dessutom planerar Transportföretagen
ytterligare insatser för att få in fler i branschen.
Jag brukar säga att det är fem orsaker
till det dåliga söktrycket. Låga födelsetal,
högkonjunktur med låg arbetslöshet, det
har varit dåliga år i svensk sjöfart, ett lågt
intresse för tekniska utbildningar och
låga kunskaper om sjöfart i samhället.
Men nu är födelsetalen på väg att vända,
sjöfartskonvojen har ökat kunskaperna
om sjöfarten, det går bra för sjöfarten och
vi ser tecken på att arbetslösheten i samhället är på väg upp. Så jag är övertygad
om att det kommer att vända.
Tror du det finns en möjlighet att få
dem att ompröva sitt beslut?
– Om den finns så ska den användas. Jag
var inte med på mötet så jag vet inte hur
de diskuterade, men jag ser det som nödvändigt.
Flera organisationer och även
myndigheter, bland annat Sjöbefäls
föreningen, Seko sjöfolk, Svensk
sjöfart, Sarf och Sjöfartsverket har
skrivit ett brev och uttryckt sitt stöd
för utbildningen och bett Linnéuni
versitetet att inte genomföra beslutet.
Har ni fått någon respons på det?
– Jag uppskattar stödet från branschen
och jag tycker det är bra att branschen
sänder tydliga signaler till universitetet
att detta är viktigt och att för få sjöbefäl
utbildas i dag. Det vore olyckligt om kompetensbrist stoppar sjöfarten från att
utvecklas. S C
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STCW-kurser

Välkommen till vårt utbildningscenter i centrala Stockholm, lokaliserat
i en maritim miljö med närhet till boende och mat. Ombord på M/S Po
praktiska utbildningsmomenten i en verklig fartygsmiljö.

Refreshkurser
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

BASIC SAFETY
21-22 jan
4-5 feb
3-4 mar
24-25 mar
15-16 apr

12-13 maj
2-3 jun
23-24 jun

ADVANCED FIRE FIGHTING
22-23 jan
5-6 feb
4-5 mar
16-17 apr
13-14 maj

3-4 jun
24-25 jun

CROWD CRISES MNG
17 jan
6 mar
15 maj
26 jun

MEDICAL CARE
20-22 jan
23-25 mar
8-10 jun

resh

Ref

RESCUE BOAT
20 jan
3 feb
2 mar
23 mar
14 apr
11 maj

sh

Refre

Survival Craft and Rescue Boat

SAFETY

GRUPPEN

1 jun

FAST RESCUE BOAT
24 jan
7 feb
6 mars
27 mar
17 apr
15 maj
5 jun

FRB
sh

Refre

Fast Rescue Boat
SAFETY

GRUPPEN

26 jun

2019

t på Långholmen
olfors genomförs

Andra utbildningsorter från norr till söder är; Kalix, Luleå, Stockholm,
Örebro, Göteborg och Helsingborg.
Safetygruppen är en godkänd STCW-Manila utbildare av transportstyrelsen.

Grundkurser
BASIC SAFETY
11-20 okt*
11-15 nov
9-13 dec
20-24 jan
16-20 mars
*Fredag - Söndag över två veckor

ADVANCED FIRE
FIGHTING
6-8 nov
18-20 dec
5-7 feb
25-27 mars

MARITIME CREW
RESOURCE MNG
På begäran

GRUNDLÄGGANDE
SJÖSÄKERHET
15 okt
5 nov
26 nov
17 dec
14 jan
4 feb
3 mar
24 mar

SÄKERHETSUTBILDNING
FISKEFARTYG
4-5 nov
16-17 dec
3-4 feb
23-24 mar

MCRM

MARITIME CREW REsource
MANAGEMENT

SAFETY

GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

SURVIVAL CRAFT &
RESCUE BOAT
14-15 okt
4-5 nov
25-26 nov
16-17 dec

MEDICAL FIRST AID
9-10 dec
21-22 jan
17.18 mar
26-27 maj
30 jun - 1 jul

18 nov-19 nov
13-14 jan
13-4 feb 2-3 mars

FAST RESCUE BOAT
16-17 okt
27-28 nov
15-16 jan
5-6 feb
4-5 mar

SHIP SECURITY
OFFICER

CROWD CRISES MNG
16-18 okt
20-22 nov
15-17 jan
12-15 feb
11-13 mar

MEDICAL

FIRST AID
SAFETY

GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

MEDICAL CARE
28-30 okt
20-22 jan
5-7 feb
25.27 mar
3-5 jun

Med reservation för eventuella ändringar.

BOKA DIN KURS DIREKT PÅ: safetygruppen.se

08-410 215 50
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Under decennier har arbetsmiljön ombord
förbättrats och exponeringen för flera skadliga
ämnen minskat. Asbest förekommer alltmer sällan,
bensenhalten i bensin har sjunkit och antalet som
dör i hjärt- och kärlsjukdomar går tillbaka. Men
forskning visar att sjömän fortfarande löper en
ökad risk att drabbas av vissa allvarliga åkommor
jämfört med allmänbefolkningen och sökandet
efter ohälsofaktorer och förbättrande åtgärder går
vidare. TEXT OCH FOTO LINDA SUNDGREN
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1990-talet

Ett tankfartyg på väg upp genom slussarna i Trollhätte kanal under andra halvan av nittiotalet. Besättningen öppnade lastluckorna för att med
ögonmått kontrollera nivån i tankarna. Bilder togs under ett ombordreportage för Nautisk Tidskrift.

Cancerrisken bland
Sjömän löper fortfarande en viss ökad risk att drabbas
av cancer jämfört med befolkningen i övrigt. Men risken
sjunker, vilket kan bero på modernare fartygsdesign
och lägre halter skadliga ämnen ombord. Forskare tror
dock att exponeringen för skadliga ämnen kan vara fortsatt hög i maskinavdelningen.

UMEÅ OKTOBER 2019

När Ralph Nilsson, överläkare vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg, presenterade sin avhandling Cancer in seamen
1998 togs den emot med förskräckelse.
Resultaten visade att en ombordanställd
löpte 29 procent större risk att drabbas
av cancer jämfört med befolkningen i
övrigt. På den tekniska avdelningen var
risken mer än dubbelt så stor att insjukna
i lungcancer och det gällde såväl manskap som befäl. Den ökade cancerrisken
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ansågs bara delvis kunna förklaras av
livsstilsfaktorer som rökning och alkoholkonsumtion och forskarna misstänkte
att exponeringen för skadliga ämnen
som asbest och polyaromatiska kolväten
(PAH) också spelade in. De sjömän som
ingick i Ralph Nilssons studie hade jobbat
till sjöss mellan åren 1971 och 1987 och
sedan dess har det skett en rad förbättringar ombord. Fartygens konstruktion
har utvecklats, bensenhalten i bensin
har sjunkit, färre röker och alkoholkonsumtionen har minskat. Det här avspeglar

sig också i hälsostatistiken. I dag löper
män som jobbar till sjöss fem procent
större risk att drabbas av cancer än be
folkningen i övrigt medan kvinnor om
bord ligger under befolkningsgenom
snittet. Men fortfarande är cancerrisken
alltså förhöjd.
Större risk på tankfartyg
Den forskare som numera ägnar mest tid
åt studier om cancer och skadlig exponering bland sjömän är Karl Forsell, disputerad överläkare och yrkesmedicinare vid
Norrlands universitetssjukhus. I december
förra året kom hans avhandling Health
hazards and cancer in relation to occupational exposures among Swedish sea
farers. Den visar att ombordanställda på
tankfartyg under vissa arbetsmoment
utsätts för höga halter bensen och att den
som arbetat på tankfartyg före 1985 kan
ha en viss ökad risk att insjukna i en
särskild form av blodcancer (myeloisk
leukemi), men möjligen också andra for-
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På nybyggda Thun Venern är z last- och lossningssystemen helt slutna och besättningen slipper exponeras för lasten.

sjömän minskar
mer av leukemi. Mellan åren 1985 och
2014 återfanns 315 fall av blodmalignitet
bland sjömännen i studien.
– Just den här formen av leukemi vet vi
kan orsakas av exponering för bensen,
säger Karl Forsell. Hur lång tid det tar att
utveckla blodcancer skiljer sig mellan
olika cancerformer, men det kan ta mellan
ett par år till upp till tjugo år.
Bensen är ett skadligt ämne som finns i
framför allt bensin. Bensen i sig är inte
farligt, men när den bryts ner i kroppen
bildas cancerframkallande ämnen som
på sikt kan leda till bland annat leukemi.
Med hjälp av biomarkörer (urinprov och
utandningsprov) vet forskarna att bensen
tas upp i kroppen genom inandning av
ångor eller via direktkontakt på huden.
Forsells avhandling visar att delar av en
tankfartygsbesättning utsätts för höga halter bensen under vissa arbetsmoment,
som lastning, lossning och tankrengöring.
Men avhandlingen tyder också på att risken för cancer sjunker ju längre fram i
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tiden man kommer. Att den som jobbat på
tankfartyg före 1985 löper större risk att
drabbas än kollegor som kommit in i
tankbranschen under senare år, kan ha
flera orsaker, tror Karl Forsell. Bland annat
kan utvecklingen av fartygens konstruktion haft en inverkan på resultaten.
– Numera har många tankfartyg slutna
system för lastning och lossning som gör
att de ombord inte behöver exponeras
på samma sätt längre. Förr hade man
öppna system där man stod och tittade
rakt ner i tankarna för att kolla nivåerna.
Sådant förekommer nog knappast på
nyare fartyg.
Vissa arbetsmoment har flyttat iland
Andra orsaker till den minskade bensenexponeringen kan vara att vissa arbetsmoment i lasthanteringen har flyttat från
fartygen till land.
– Vid raffinaderier är det numera personalen iland som sköter kopplingen till
fartygen inför lastningen och då är det

landpersonalen som riskerar att exponeras istället, säger Karl Forsell.
En annan förändring som sannolikt
bidragit till lägre exponering är att bensenhalterna i bensin har sjunkit. Inom EU
sänktes den tillåtna bensenhalten i bensinprodukter från fem till en volymprocent år 1998. Nu kan bensennivåerna
inom EU komma att sänkas ytterligare
efter nya forskningsrön om bensenens
negativa inverkan på människors hälsa.
– Undersökningar har visat hur bensen
redan vid låga nivåer kan ha en skadlig
effekt på DNA, ett förstadium till cancer.
Ämnet är högaktuellt inom både EU och
i USA och betydligt lägre gränsvärden för
arbetslivet diskuteras. Hur IMO (International maritime organization red. anm.),
som reglerar sjöfarten, kommer att ställa
sig till det här är däremot oklart.
Utöver leukemi är även vissa andra former av cancer överrepresenterade bland
sjömän. Flera forskningsstudier har visat
att den som jobbar ombord, framför allt i
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Rengöring av delar i maskinrum på svenskflaggat fartyg.

maskinavdelningen, löper en förhöjd risk
att drabbas av lungsäckscancer och lungcancer. En av dessa studier genomfördes
för drygt tio år sedan vid Arbets- och
miljömedicinska kliniken i Göteborg, av
bland andra Karl Forsell. Studien initierades efter att tio sjömän på en och samma
passagerarfärja insjuknat i cancer mellan
åren 2001 och 2006. Fyra av dessa tio fall
bedömdes ha koppling till arbetsmiljön
och granskades därför närmare. Enligt
den rapport som studien resulterade i
hade de fyra drabbade exponerats för
cancerframkallande ämnen under hela
sitt yrkesliv, framför allt för asbest.
Asbestproblemen har inte försvunnit
Att utsättas för asbest ökar risken för cancer i lungor och lungsäck avsevärt och är
man dessutom rökare ökar risken ytter
ligare för lungcancer. I Sverige har asbest
varit totalförbjudet sedan 1982 och kurvan
för insjuknande i lungsäckscancer, som
länge var stigande, har planat ut.
– Exponeringen för asbest bland sjömän har sjunkit kraftigt, säger Karl Forsell.
Förr hanterade man asbestsäckar för hand
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och stod och andades in dammet utan
skydd. Den typen av exponering har vi
inte idag.
Men asbestproblemen till sjöss har inte
försvunnit helt. I avhandlingen från 2018
frågade Karl Forsell de intervjuade sjömännen om de blivit exponerade för
asbest någon gång det senaste året. Bland
besättningen på den tekniska avdelningen svarade 14 procent ja på den frågan.
På däck var motsvarande siffra sju procent. Att exponeringen fortgår, trots förbud, antas hänga samman med att asbest
fortfarande används i många andra länder, framför allt i Asien. I Kanada förbjöds
asbest först 2018.
– När man köper delar i andra länder
kan man få ombord asbest i fartygen,
säger Karl Forsell.

kolväten bildas vid ofullständig förbränning av oljor och kol. De är svåra att bryta
ner vilket gör att de kan spridas långt från
utsläppskällan innan de löses upp. Exponering för PAH pekades ut som en av
orsakerna till den kraftigt förhöjda cancerrisken bland sjömän i Ralf Nilssons
avhandling från 1998. Men trots att riskerna med PAH varit kända sedan länge är
Karl Forsell

Fyra PAH:er med koppling till cancer
Genom åren har även flera studier om
exponering för så kallade polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) genomförts
ombord. Det finns fyra PAH:er med koppling till cancer, varav den mest kända är
benso(a)pyren. Polycykliska aromatiska

S J Ö B E F Ä L E N N R 8 2 0 19

TEMA
ARBETSMILJÖ NU OCH DÅ

det endast benso(a)pyren som är reglerad genom hygieniska gränsvärden.
– I de fall det saknas hygieniska gräns
värden beror det på att sambandet mellan
det specifika ämnet och cancer inte är
tillräckligt välbelagt för att man ska kunna
enas om ett gränsvärde. Men det betyder
inte att det är ofarligt och man ska alltid
vara försiktig när man hanterar kemikalier, säger Karl Forsell.
I vilken omfattning som dagens fartygsbesättningar exponeras för polycykliska
aromatiska kolväten vet man inte. Karl
Forsell menar att det skulle behövas nya
mätningar för att få en tydlig bild av läget.
– På däck tror jag att vi skulle se en
minskad exponering jämfört med tidigare. Däremot har det kanske inte hänt så
mycket i maskinrummen och där kan vi
nog förvänta oss att det ser ut ungefär
som det gjorde tidigare.
Rökare löper större risk
Vad som också spelar roll för risken att
utveckla cancer är livsstilsfaktorer. I Ralph
Nilsson 20 år gamla avhandling finns en
tabell som visar att hela 67 procent av
däcksbefälen och 51 procent av befälen i
maskin var rökare. Det var betydligt över
genomsnittet bland ”ekonomiskt aktiva
män i Sverige” där 44 procent var rökare.
I en enkätundersökning som Karl Forsell
genomförde 2014 bland 2 000 sjömän
uppgav elva procent att de var daglig
rökare. Män och kvinnor rökte i ungefär
lika stor utsträckning men de flesta rökarna (23 procent) återfanns inom intendenturen.Vid samma tidpunkt var nio procent av männen och elva procent av
kvinnorna i Sverige rökare. Även andra
livsstilsfaktorer, som kost och motion, spelar roll för risken att insjukna i cancer.
– Men jag tycker att man ska vara försiktig med att lägga alltför stort fokus på
individens ansvar i de här sammanhangen, säger Karl Forsell. Ombord får man äta
den mat som serveras och träningsmöjligheterna är begränsade jämfört med den
som jobbar iland vilket gör att man även
kan se det här som yrkesrelaterade hälsofaktorer.
Nya risker upptäcks
Samtidigt som mycket har förbättrats till
sjöss när det gäller exponering av skadliga
ämnen kommer ny kunskap som pekar ut
andra hälsorisker ombord. Exempelvis
har problemen med dieselavgaser fått
större uppmärksamhet under senare år
och flera forskningsstudier utanför sjöfar-
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ten har visat ett samband mellan dieselavgaser och cancer i lungor och urinblåsa. Sedan 2012 finns dieselavgaser med
på Världshälsoorganisationens (WHO)
lista över världens mest cancerogena
ämnen.
– Till sjöss uppstår problem med dieselavgaser framför allt på roro-däck när
chaufförerna startar sina lastbilar i förtid
för att motorerna ska hinna bli varma
innan de kör iland. Mig veterligen har
det inte gjorts några mätningar av die-

selavgaser på bildäck under senare år
annat än av rederierna själva, men det
är ett område man borde titta närmare
på också inom forskningen, säger Karl
Forsell.
Andra riskfaktorer inom sjöfarten som
man börjat intressera sig för är de förbränningsprodukter som finns i bränslen
och olika ämnen i smörjoljor.
– Här vet vi att exponeringen på hud är
ganska stor, både i tid och hur ofta man
utsätts, säger Karl Forsell. L S

Asbest
Asbest har varit mycket populärt i flera olika material på grund av sin goda isoleringsförmåga och höga värmetålighet och på fartyg har det använts för bland
annat isolering av rör och som byggmaterial i mellanväggar och innertak.
En asbestinventering som Transportstyrelsen genomförde 2014 visade att ett
av tio svenska fartyg hade asbest ombord. Materialet har varit totalförbjudet i
Sverige sedan 1982 men kommer ibland ombord vid varvsbesök, reparationer
eller inköp av reservdelar utomlands. I flera länder är asbest fortfarande tillåtet,
framför allt i Asien.
Asbest är ett samlingsnamn för flera olika mineraler som finns i naturen och är
mycket farligt för hälsan. Vid inandning tränger små, nålformade fibrer djupt
ner i lungorna där de fastnar och kan orsaka stor skada.
Asbest kan leda till asbestos (dammlunga) och flera cancerformer, som lungcancer och lungsäckscancer. Sedan asbest förbjöds i Sverige har den stigande
kurvan av antalet lungsäckscancerfall planat ut medan den fortsätter stiga kraftigt i länder där asbest fortfarande är tillåtet.

Polycykliska aromatiska kolväten
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bildas vid ofullständig förbränning av
kol eller oljeprodukter. Det finns i hundratals olika varianter, varav vissa är dokumenterat cancerogena. Vid inandning eller genom hudkontakt kan dessa tas
upp i kroppen och ge upphov till skador som senare i livet kan leda till cancer.

Anders Otterland
Den förste som på allvar uppmärksammade ohälsa bland sjömän var läkaren
och professorn Anders Otterland. I början av 1950-talet tjänstgjorde han som
fartygsläkare på Svenska Amerikalinjens nybyggda fartyg M/S Kungsholm. Otterland lade då märke till en betydande ohälsa bland sjömännen ombord jämfört med andra yrkesgrupper i samhället.
År 1959 publicerades hans avhandling A sociomedical study of the mortality
in merchant seafarers, analysis of death in the population of active seafarers
registrated in Sweden 1945-1954. Resultaten visade på en väsentligt ökad
dödlighet bland sjömän än hos andra jämförbara yrkesgrupper iland.
Avhandlingen fick stort genomslag världen över. Den kom att kallas ban
brytande och bidrog till insikten om de omfattande hälsoproblemen som fanns
till sjöss vid den här tiden.
Källa Glenn Welander, filosofie doktor i Socialmedicin.
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Ökad risk för hjärtkärlsjukdom
inom däck och maskin
Män under 50 år som jobbar till sjöss har en förhöjd
risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med
allmänbefolkningen. Det visar en avhandling vid
Göteborgs universitet.

Helena Eriksson

GÖTEBORG OKTOBER 2019

Det finns omständigheter som man vet
påverkar risken att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar. Dit hör livsstilsfaktorer
som kostvanor, tobak och alkohol men
också mer yrkesrelaterade element såsom
stress, skiftarbete och buller. I doktorsavhandlingen Work-related cardiovascular
disease har specialistläkaren och forskaren Helena Eriksson undersökt hjärt- och
kärlsjukdomar inom en rad olika yrkesgrupper, varav sjömän är en av dem. Resul
taten visar att män under 50 år som jobbar till sjöss har en viss ökad risk att dö
i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med
allmänbefolkningen inom samma ålders
kategori.
– Vi såg att ju längre man jobbat till sjöss
desto större var risken att drabbas och det
här får oss att misstänka att risken är
yrkesrelaterad, säger Helena Eriksson.Vi
talar inte om några alarmerande siffror
och den ökade dödligheten har minskat
över tid, men den har inte upphört helt.
Befattning påverkar
Men alla ombordanställda har inte en
förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det gäller enbart dem som
ännu inte fyllt 50 år och bara de som
arbetar inom driften. Hos intendentur
personalen syns ingen förhöjd risk, detta
trots att det är den yrkesgrupp ombord
som har flest rökare, 23 procent jämfört
med 11 procent i driften. Det finns också
en viss skillnad i risk beroende på vilken
befattning man arbetar i.
– På däck var det enbart manskapet
som hade en förhöjd risk att dö i hjärtoch kärlsjukdom, säger Helena Eriksson.
I maskin gjorde vi ingen åtskillnad mellan
manskap och befäl i våra analyser eftersom grupperna hade blivit för små för att
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kunna dra några statistiskt säkerställda
slutsatser. Dessutom har de flesta befäl i
maskin också jobbat som manskap i
maskin.
Ingen ökad risk för passagerarfärjor
Något annat som stack ut i undersök
ningen var passagerarfärjorna. Där syntes
ingen ökad risk bland besättningarna att
dö i hjärt- och kärlsjukdomar, oavsett
ålder eller avdelning.Varför färjetrafiken
skiljer sig från andra fartygstyper har forskarna inget svar på, men Helena Eriksson
misstänker att det kan hänga samman
med arbetsförhållandena ombord.
– Troligtvis har färjepersonalen mer
regelbundna arbetstider än de på last
båtar. De störs heller inte lika ofta under
frivakterna, är borta kortare perioder
hemifrån och vi tror också att de hanterar
färre kemikalier. Dessutom hade besättningarna på passagerarfartygen i min
studie generellt färre år i yrket än de på
andra typer av fartyg.
Ett annat undantag i undersökningen
var kvinnor som oavsett ålder och fartygstyp inte uppvisade någon statistiskt förhöjd risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar.
– Men det kan bero på ett lägre antal
kvinnor i studien vilket inte ger samma
statistiska styrka gällande kvinnor som för
män, säger Helena Eriksson.
Helena Eriksson och hennes forskarkollegor går nu vidare med ett forskningsprojekt där de undersöker den
totala dödligheten bland sjömän i ett
försök att identifiera bakomliggande
orsaker.
– I preliminära analyser har vi sett att
sjömän generellt löper en ökad risk att dö
i förtid jämfört med allmänbefolkningen,
något som också bekräftas i internatio
nella studier.Vad det beror på ska vi för
söka ta reda på, säger hon. L S

Avhandlingen
Den 26 september disputerade
specialistläkaren Helena Eriksson
med sin doktorsavhandling Work-
related cardiovascular disease. I den
granskade hon risken att insjukna
och dö i hjärt- och kärlsjukdomar
inom olika yrkesgrupper, däribland
sjömän. Totalt omfattade studien
alla de 85 169 folkbokförda svenskar
som varit registrerade i sjömans
registret under minst 30 dagar mellan åren 1985 och 2013. Avhandlingen skrevs vid Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet
och finansierades av bland andra
Stiftelsen Sveriges sjömanshus.

Hjärt- och kärlsjukdomar
Till gruppen hjärt- och kärlsjukdomar hör bland annat hjärtinfarkt,
kärlkramp, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Faktorer som man vet
kan ge en ökad risk att drabbas är
sådant som tobak, ohälsosam mat,
stillasittande, stress, buller och skiftarbete. Hjärt- och kärlsjukdomar är
en av de vanligaste dödsorsakerna
i Sverige.
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ARBETSMILJÖ NU OCH DÅ

Bränsletyp avgörande
för inneluften på fartyg
Hur stor mängd skadliga ämnen man som sjöman utsätts för via inneluften ombord beror främst på fartygsbränslet, men även på hur arbetet är organiserat. Exponeringsgraden skiljer sig också mellan olika avdelningar
där maskin är mest drabbad och intendenturen minst.
KALMAR OKTOBER 2019

Under senare år har intresset för skadliga
ämnen i inneluften ombord på fartyg
ökat. Forskarparet Sarka Langer på IVL
Svenska miljöinstitutet och Cecilia Österman vid Linnéuniversitet har genomfört
en rad mätningar på tankfartyg, rorofärjor, passagerarfartyg och isbrytare. Den
samlade bilden av mätningarna, varav
den senaste genomfördes i somras på ett
LNG-drivet tankfartyg, är att inneluften på
svenska fartyg generellt är god. Halterna
av toxiska föroreningar ligger i de flesta
fall långt under de hygieniska gränsvärden som Arbetsmiljöverket föreskriver
och det gäller samtliga typer av fartyg.
Men det betyder inte nödvändigtvis att
inneluften på fartyg är problemfri. Cecilia
Österman konstaterar att de hygieniska
gränsvärdena inte enbart är beslutade
utifrån hälsoaspekter, utan också tar hänsyn till sådant som företagsekonomi och
tekniska möjligheter.
Cecilia Österman
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– Enligt Världshälsoorganisationen finns
det inga säkra nivåer för vissa ämnen,
säger hon. Dit hör exempelvis bensen och
benso(a)pyren som man vet är cancerframkallande och därför är det viktigt att
hela tiden sträva efter att minska exponeringen.
Tekniska avdelningen mest utsatt
De mätningar som genomförts ombord
visar på stora variationer i exponeringsgrad mellan olika avdelningar. Enligt en
undersökning från 2018 där 124 personer
på 11 fartyg deltog är besättningen på
den tekniska avdelningen de som utsätts
mest för toxiska ämnen som bensen,
kväveoxid och polycykliska aromatiska
kolväten. Därefter kommer däckspersonalen medan intendenturen är den yrkesgrupp ombord som exponeras minst för
de undersökta ämnena. Någon skillnad
mellan manskap och befäl syns inte i de
samlade resultaten.
– Att de i maskin är mest utsatta är
Sarka Langer

inte så förvånande med tanke på miljön
i maskinrummen och deras arbetsuppgifter, säger Cecilia Österman. Allra värst
är det inne i separatorrummen och är
det någonstans som de hygieniska
gränsvärdena kan överskridas så är det
där. Ändå händer det att folk sitter där
inne på en uppochnervänd spann och
jobbar.
Det som har störst inverkan på inneluften är fartygets bunker och de högsta
halterna skadliga ämnen finns på fartyg
som går på tjockolja. Tjockolja innehåller stora mängder skadliga ämnen, partiklar och sot som sprider sig genom
ventilation, svanhalsar och otäta packningar.
– Sammansättningen av kolväten i
bränslet är som ett fingeravtryck och de
ämnen som finns i bunkern är också det
vi hittar i andra utrymmen ombord som
mässar, dagrum och hytter. Tjockoljan är
absolut värst och blev vi bara av med
den hade vi kommit långt, säger Cecilia
Österman.
Arbetets organisering påverkar
Utöver bränslet påverkas inneluften på
fartyg även av vilken last man har och
mätningar visar att färjor med bildäck
har högre halter luftföroreningar i inredningen än fartyg utan bildäck. Även hur
arbetet är organiserat har betydelse för
hur mycket en enskild person exponeras;
det kan till och med variera mellan olika
vakter.
– Den som exempelvis går 4-8-vakten
börjar kanske med att vara utkik på bryggan ett par timmar för att sedan städa i
inredningen. Går man 8-12-vakten eller
jobbar som dagman blir det förmodligen
mer underhållsarbete med rostknackning
och målning och därmed också större
risk för exponering. Det här kan vara bra
att hålla i minnet när man organiserar
arbetet ombord så att det inte är samma
personer som hela tiden blir utsatta, säger
Cecilia Österman. L S
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Förlisningen av Hansa
– en gotländsk tragedi
Ångfartyget Hansa byggdes 1899 och gick
fram till torpederingen 1944 i trafik mellan
Visby och fastlandet. Vraket upptäcktes 1988
på hundra meters djup cirka 38 kilometer
från Visby. Foto: Erik Holmberg. Sjöhistoriska
museet.

För 75 år sedan torpederades passagerarfartyget
Hansa på väg från Nynäshamn till Visby. Fartyget sjönk
omedelbart och endast två av de 86 ombordvarande
överlevde.
– Förlisningen av Hansa är den största katastrofen
i modern tid på Gotland, framhåller Lars Kruthof på
Gotlands Museum. TEXT CURT ISAKSSON
VISBY OKTOBER 2019

Hansa hade avgått från Nynäshamn sent
på kvällen den 23 november 1944. När
Gotlandsbåten följande morgon inte an
lände till Visby larmade rederiet marinen,
som skickade ut örlogsfartyg på spaning.
Dessutom kontaktades passagerarplanet
Örnen som kvart över elva på förmiddagen lyfte från Bromma på sin ordinarie
tur till Visby.
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Sikten var mycket dålig och regnet slog
mot planets vindrutor. Efter en knapp
timmes flygresa upptäckte dock kapten
Torsten Boltenstern vrakspillror på vattnet
och två män på en flotte.Vid halvtvåtiden
på eftermiddagen kunde de båda över
levande gå ombord på marinens min
svepare Landsort.
När örlogsfartyget lade till i Visby stod
flera hundra gotlänningar vid kajen och
väntade. Efter räddningsexpeditionen

hade två överlevande påträffats. Bara två.
En våg av sorg rullade in över Gotland.
På eftermiddagen gick TT ut med en
extra sändning, där nyhetsuppläsaren
Uno Stenholm med allvarlig stämma
informerade om katastrofen.
Bland de 62 förolyckade passagerarna
fanns många värnpliktiga som efter
permission återvände till sin tjänstgöring
på Gotland. Den yngsta passageraren
var en sexårig flicka, som tillsammans
med sin mamma skulle resa hem till
Visby.
Samma kväll talade Gotlands biskop
Torsten Ysander i radio. Han berättade
att klockorna i domkyrkan ringt under
dagen: ”Nu har det alltså hänt det hemska, vars möjlighet alla gotlandsresenärer,
länge måst medräkna i sina hjärtan. Ty
denna risk för havets dubbla farlighet
i krigsåren, hör till de villkor under vilka
vi leva på det svenska örnfästet i Östersjön.”
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Krigets oro
Under andra världskriget var Östersjön
en krigszon. Oro och rädsla ledsagade
passagerare och besättningar på gotlands
båtarna.
Ryska ubåtar torpederade tyska och
finska fartyg. Samtidigt gick svenska båtar
från Luleå ner till Tyskland lastade med
järnmalm som var en eftertraktad råvara
i krigsindustrin. Flera svenska lastfartyg
sänktes. I september 1944 fick ryska ubåtar fri tillgång till finska hamnar och därmed också större möjlighet att utföra militära operationer i Östersjön.
Men det var inte bara torpeder som
gjorde Östersjön osäker. I början av
1940-talet var vintrarna rekordkalla och
i januari 1942 skruvades många fartyg
in i isen.
Hansa fastnade i ett drivbälte av packis
vid Sörmlandskusten. Det knakade i
skrovet och när isbitarna lossnade small
det som pistolskott. Fartyget fick allvarliga
skador och kunde först efter flera månaders reparationer åter tjänstgöra i Gotlandstrafiken.
Ett par år senare gjorde alltså Hansa
sin sista resa. Styrman Arne Thuresson
arbetade på bryggan den katastrofala
novembernatten, gick av sitt pass halv
fyra och kröp till kojs. Det måste ha känts
som om han ett par timmar senare vak
nade upp till en mardröm.
Kamp för livet
Thuresson fann att han låg och trampade
vatten ute i sjön och att fartyget var på
väg att sjunka. Han drogs ner av suget
från den sjunkande båten, men kämpade
sig upp till vattenytan där mängder med
vrakrester flöt omkring.
Arne Mohlin, kapten i arméstaben,
vaknade i sin hytt och förstod att något
allvarligt inträffat. Han hörde kvinnoskrik,
kastade på sig sin militärkappa över
pyjamasen, rusade barfota upp på däck
och hoppade i sjön från aktern.
Armékaptenen och styrmannen lyckades simma till en flotte som skymtade i
mörkret. Här värmde de nödtorftigt sina
kylslagna kroppar med oljerockar och
filtar, åt blockchoklad och hårt bröd och
väntade på räddningen. Drygt sex timmar
efter förlisningen hörde de motorbuller
från flygplanet Örnen.
Torpederingen av Hansa var ett uppenbart angrepp på det neutrala Sverige. Den
svenska flaggan var målad på fartygets
sidor och belyst under natten.Väldigt
många gotlänningar hade anhöriga eller
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På eftermiddagen den 24 november kom flera tidningar ut med extra
löpsedlar. Foto: Sjöhistoriska museet.

ingick i bekantskapskretsen till någon av
de förolyckade, understryker Lars Kruthof
som själv är avlägset släkt med en av de
omkomna besättningsmännen.
Smärtsamma minnen
I maj 1945 publicerade Gotlands Alle
handa en födelseannons med ett kortfattat meddelande: ”Gunnars och min dotter.
Britta Ahlqvist.Visby B.B. den 13 maj 1945.”
Gunnar Ahlqvist hade arbetat som matros
på Hansa och alltså omkommit ett drygt
halvår före födseln.
Den flicka som låg i sin mammas mage
när Hansa torpederades heter i dag GunBritt Snäckerström.
Mamma satte ut annonsen i tidningen
för att visa att förlossningen gått bra, trots
att situationen var så svår. När jag var ett
år gammal flyttade vi från Gotland för att
komma bort från allt som påminde om

den tragiska händelsen, berättar hon.
Hennes föräldrar hade träffats när de
båda var anställda på Hansa och i familjen fanns redan en liten flicka när Hansa
gick under.
För min mamma var detta ett sår som
aldrig läkte. Den 24 november varje år
hade hon tårar i ögonen. Förlisningen
av Estonia 1994 blev en smärtsam påminnelse om vad som hänt. Hon satt framför
tv:n och tittade på livbåtarna som flöt
omkring på haveriplatsen, minns GunBritt Snäckerström.
Obesvarad fråga
I början av 1990-talet skrevs ett nytt kapitel i berättelsen om Hansa. Två svenska
journalister lyckades få tillgång till mate
rial i ryska arkiv som gav värdefull information.
Den sovjetiska ubåten L-21 under befäl
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av kapten Sergej Mogilevskij upptäckte,
enligt en påträffad krigsdagbok, det
svenska fartyget efter ett uppdrag i södra
Östersjön. Ubåten avfyrade tre torpeder
och därefter hördes en explosion.
Kanske ansåg Mogilevskij och hans
överordnade att det svenska fartyget inte
alls var neutralt och därför lovligt byte.
Svenska fartyg gick alltså med järnmalm
till den tyska krigsmaskinen och 1944
flydde många balter över Östersjön via
Gotland till Sverige. Dessutom kunde
tyska soldater på reträtt från Baltikum
med svensk hjälp återvända till Tyskland.
En annan hypotes lanserades i den ut
redning av Justitiekanslern som offentliggjordes 1945. Enligt denna teori misstog sig
möjligen ubåtens befälhavare och trodde
att Hansa var ett tyskt transportfartyg.
En central fråga i denna gotländska
tragedi har alltså inte fått ett svar.Varför
torpederades egentligen det svenska
passagerarfartyget? C I

Lokalisering av olycksplatsen enligt
haveriutredningen från 1945.

Källor: Bland annat boken ”Den torpederade gotlandsbåten Hansa”, skriven av
Roger Bengtsson och Jurgen von Zweigbergk. Samtida gotländska tidningar.
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The LNG
fuel provider

The energy company Gasum (former Skangas) is a Nordic gas sector expert that is building a
bridge to a carbon neutral society on land and at sea. Gasum is the leading liquefied natural gas
(LNG) player in the Nordic market. The company help their marine customers in achieving their
environmental and operative objectives by providing effective and reliable LNG deliveries.
gasum.com/lng

adsign.no - 05.19

Reliable supply
Availability on demand
Safe operations

IN ENGLISH
WORKING ENVIRONMENT NOW AND THEN

Fuel types crucial for
indoor air on ships
The amount of harmful substances seamen are exposed to through indoor air on board mainly depends on
the ship’s fuel, but also on how the work is organized.
The degree of exposure also differs between different
departments, where engine is most affected and catering least. TRANSLATED BY CURT ISAKSSON
In recent years the interest in harmful
substances in indoor air on board ships
has increased. The researchers Sarka
Langer at the IVL Swedish Environmental
Research Institute and Cecilia Österman
at the Linnaeus University have implemented a series of measurements on
tankers, ro-ro ferries, passenger ships and
icebreakers.
The overall picture of the measurements, of which the latest was imple
mented this summer on a LNG-powered
tanker, is that indoor air on Swedish ships
is generally good. The levels of toxic
pollutants are in most cases far below
the occupational exposure limits prescribed by the Swedish Work Environment Authority and this is the case with
all types of vessels.
No safe levels
But that doesn’t necessarily mean that
indoor air on ships is without problems.
Cecilia Österman points out that the
occupational exposure limits aren’t
entirely decided on the basis of health
aspects, but also take in consideration
business economics and technical possibilities.
“According to the World Health Organization there are no safe levels for some
substances. These include for example
benzene and benzopyrene, which are
known to be carcinogenic and because
of that it’s important to constantly strive to
reduce exposure,” she says.
The measurements that have been
implemented on board show that there
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are large variations in exposure between
different departments. According to an
investigation from 2018 where 124 persons on 11 ships participated, the staff
in the technical department is most
exposed to toxic substances such as benzene, nitrogen oxide and polycyclic aro-

”

The heavy fuel
oil is absolutely the
worst and if we just
got rid of it we had
come far.
matic hydrocarbons. Thereafter comes
the deck staff, while catering is the professional group that is least exposed to the
examined substances. No difference
could be observed in the gathered results
between ratings and officers.
“That the staff in engine is most
exposed is not so surprising taking in
consideration their tasks and the environment in the engine rooms. The very worst
is inside the separator rooms and if there
is any place where the occupational
exposure limits can be exceeded, it’s here.
Yet it happens that people sit in there on
an upside down bucket and work,” says
Cecilia Österman.

The bunker has great impact
The bunker of the ship has the greatest
impact on indoor air and the highest levels of harmful substances are on ships
running on heavy fuel oil. Heavy fuel oil
contains large quantities of harmful substances, particles and soot that spread
through ventilation, goosenecks and
leaky gaskets.
“The composition of hydrocarbons in
the fuel is like fingerprints and the substances in the bunker are also found in
other spaces on board, such as messes,
day rooms and cabins. The heavy fuel oil
is absolutely the worst and if we just got
rid of it we had come far,” says Cecilia
Österman.
More pollution with car decks
In addition to fuel the indoor air on ships
is also affected by the cargo. Measurements show that ferries with car decks
have higher levels of air pollution in the
accommodation than ships without car
decks. The organization of work has also
an impact on how much an individual
is exposed; it can even vary between
different watches.
“The one who, for example, goes on the
4-8 watch starts perhaps as outlook on the
bridge for a couple of hours and then
cleans in the accommodation. If you go
on the 8-12 watch or is working as a dayman it will probably be more maintenance with removal of rust and painting
and because of that also a greater risk of
exposure. This can be good to keep in
mind when you are organizing work on
board, so that it isn’t the same persons
who are exposed all the time,” says Cecilia
Österman.

This is a translation of the article
on page 27.
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Skicka in korsordslösningarna till Sjöbefälen, Box 4040,
128 04 Bagarmossen. Märk kuvertet ”Decemberkrysset”.
Tre vinnare lottas ut bland de rätta lösningar som inkommit
senast den 15/1 2020. Vinnarna belönas med en penninglott
vardera. Anställda på Sjöbefälsföreningen eller Trydells
Tryckeri får ej delta i denna tävling.
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SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS FRITIDSHUS

Sjöbefälsföreningen erbjuder våra medlemmar att hyra föreningens fritidshus. För bokning och
upplysningar, gå in på vår webbplats, www.sjobefalsforeningen.se eller skriv till e-postadressen
sbf.stugor@sjobefal.se. Sista anmälningsdatum för lottningen av fjällstugorna är den 31/5 2019, de
veckor som lottas är veckorna 52 och 1–16. Lediga veckor 2019 finns på vår webbplats.

TEGEFJÄLL
Huset ligger mitt emellan Åre och Duved, har två
lägenheter med plats för åtta personer i varje.
I Tegefjäll finns fem liftar och fem preparerade
nedfarter. Systemet är ihopbyggt med Duveds
liftsystem.

SÄLEN
Vecka
1–16
17– 52

Pris
5 000 kr
2 500 kr

Huset är i två plan med två sovrum plus inrett loft
med dubbelsäng, allrum, kök med matplats och
fullständig utrustning, storstuga, altan i söder,
två WC, dusch och bastu. Huset är fullt möblerat,
och sängutrustning (ej sänglinne och handdukar)
finns för åtta personer.

Vecka
1– 16
17–52

Pris
4 000 kr
2 500 kr

Vån B
4 000 kr
2 500 kr

Vån A
5 000 kr
3 000 kr

IDRE

STOCKHOLM, SKARPNÄCK –
UTHYRNING TILLFÄLLIGT STÄNGD
Lägenheten i Skarpnäck hyrs inte ut för tillfället. Den används tills
vidare för andra ändamål.

Huset har två stora lägenheter med
fullt möblemang, sängutrustning, två
WC, dusch och bastu. Sängutrymme
finns för sex–åtta personer i den ena
lägenheten (våning B) och åtta–tolv
personer i den andra (våning A).
Sänglinne och handdukar medföres
av den som hyr huset.

Vecka
1– 16
17–52

Lägenheterna i Spanien går inte att boka
Sjöbefälsföreningens två lägenheter i Spanien går just nu inte att
boka. Anledningen är att de är i behov av renovering. Vi håller på
att utreda om lägenheterna ska säljas, med ett eventuellt inköp
någon annanstans eller om de ska renoveras.
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M E D L E M S I N F O R M AT I O N

BLI MEDLEM!

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen – O

– förening inom Saco
Verkställande direktör
Mikael Huss
08-518 356 25

Ombudsmän i Stockholm
Lennart Runnegård Jonsson
– 08-518 356 30
Oscar Lindgren – 08-518 356 61
Karl Huss – 08-518 356 10

Ekonomi
Inga Bergenmalm – 08-518 356 65
Weronica Börjesson 08-518 356 62
Maj-Britt Eriksson – 08-518 356 70
Elaine Estrela Moura – 08-518 356 80

Ombudsman i Göteborg
Johan Marzelius – 031-12 80 50
08-518 356 35

Expeditionen i Stockholm
Box 4040, 128 04 Bagarmossen
Besöksadress
Flygfältsgatan 8 B Skarpnäck
Telefon 08-518 356 00
Expeditionstid 8.00–16.00
lunchstängt 11.30–12.30
E-post sbf@sjobefal.se
Internetadress
www.sjobefalsforeningen.se
Bankgiro 332-1478

Redaktör/informatör
Sofi Cederlöf – 08-518 356 50
Medlemsservice & Administration
Rebecka Fransson – 08-518 356 55
Madelen Jensen – 08-518 356 60
Human Resources - bolagen
Charlotte Lindberg – 08-518 356 95
Margaretha Norling – 08-518 356 90

Expeditionen i Göteborg
Kungsportsavenyen 3
411 36 Göteborg
Telefon 031-12 80 50

Allmän e-postadress: sbf@sjobefal.se
Den adressen kan användas av alla som vill kontakta någon
på kansliet, oavsett ärende, alltifrån medlemmar som söker en
ombudsman till prenumeranter som ändrat adress. (Observera
dock specialadressen för stughyrning.) Sådan post läses samma
dag eller nästkommande vardag och vidarebefordras till berörd
handläggare.

Vill du komma med på sändlistan
för föreningens nyhetsbrev och annan information? Skicka din
egen e-postadress till sbf@sjobefal.se och meddela detta!

Observera att alla kopplingar mellan förbundsmedlemskapet och arbetslöshetskassan är borta. A-kassorna
sköter i fortsättningen själva aviseringen av medlems
avgiften dit.
Aktivt medlemskap
Detta alternativ är det naturliga för sjöbefäl eller annan
chef inom sjöfarten med svensk arbetsgivare och som
är bosatt i Sverige eller annat EU/EES-land. Som aktiv
medlem har man självfallet fullständiga medlems
rättigheter som stöd gentemot motparten, rösträtt
och v
 albarhet till kongress, rätt att teckna förmånliga
försäkringar, söka medlemslån m m. Avgift är 274 kronor
per månad.
Interaktivt medlemskap
Det är ett alternativ för svenskt befäl med utländsk
arbetsgivare. Man har begränsat stöd mot motparten
men i övrigt fullständiga medlemsrättigheter, inklusive
rätten att teckna försäkringar och söka medlemslån.
Avgift för närvarande 67 kronor per månad.
Passivt medlemskap
– man är inte yrkesaktiv till sjöss, därför att man är f d
sjöfartsanställd som gått i land permanent eller
pensionerats. Man har ej rösträtt i val till kongress och
är heller inte valbar som kongressombud. Avgift 180 kronor
per år.
Studerandemedlemskap
– man studerar vid sjöfartshögskola. Man har ej rösträtt i
val till kongress och är heller inte valbar som kongress
ombud. Man har rätt att teckna försäkringar.
Avgift 180 kronor per år.
Alla medlemmar, oavsett medlemsform, har dessutom
följande rättigheter:
n Delta på medlemsmöten med yttrande- och förslagsrätt
n Tidskriften Sjöbefälen med åtta nummer per år

Frågor om försäkringar?
Wavelink Försäkringsförmedlare – www.wavelink.se

Christer Carlsson – 0761-45 54 00
Jenica Rhodes – 0761-45 00 99
Madelaine Edlund – 0702-33 38 59

Planerar du att arbeta utomlands?
Rådgör alltid med Sjöbefälsföreningen!

Frågor om arbetslöshet?

Akademikernas a-kassa (AEA) 08-412 33 00
Ledarnas a-kassa 08-509 319 19

n Annan skriftlig medlemsinformation;
dock sänds viss information, som endast berör yrkes
aktiva, ej hem till passiva och studerandemedlemmar.

För att bli medlem, gå in på
www.sjobefalsforeningen.se och fyll i m
 edlemsformuläret.
Eller kontakta kansliet
på 08-518 356 00 eller sbf@sjobefal.se
så skickar vi ett medlemsformulär!

Ska du söka inträde, byta arbetsgivare, studera, påbörja
eller avsluta annan tjänstledighet, byta medlemsform
– kontakta Rebecka Fransson, 08-518 356 55 eller gå in på
www.sjobefalsforeningen.se

S J Ö B E F Ä L E N N R 8 2 0 19
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AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA
Jörgen Karlsson (kontaktperson)
tel 0733-32 25 01, e-post jorgen.karlsson@affarsverken.se

ORNÖ SJÖTRAFIK
Charles Listam (kontaktperson)
tel 073-932 23 47, e-post charleslistam@hotmail.com

A P MØLLER-MÆRSK
Johan Juhlin (kontaktperson)
tel 0171-871 42, 0704-22 53 67, e-post johan.juhlin@live.se

ORUST MARINE RECRUITMENT
Christopher Nislander
tel 0708-39 35 59, e-post christopher.nislander@gmail.com

AURORAKLUBBEN I HH FERRIES HELSINGBORG
John Borgman
tel 0736-56 49 14, e-post scandlinesklubben@sjobefal.se

RESSEL
Niclas Jornèe
e-post: fackrep.resselrederi@gmail.com

BLIDÖSUNDSBOLAGET
Daniel Almgren
tel 070-7446986 e-post blidosundsklubben@sjobefal.se

SAND & GRUS AB JEHANDER
Victor Söderlund (kontaktperson)
tel 0733-14 01 73, e-post victor.soderlund@gmail.com

DESTINATION GOTLAND
Reine Pettersson, tel 0702-22 83 77
e-post dgklubben@sjobefal.se

SJÖFARTSVERKET/LOTSAR
Håkan Björk (kontaktperson)
tel 0708-77 71 92, e-post hakan.bjork@sjofartsverket.se

DFDS SEAWAYS
Jonas Tunstad (kontaktperson)
tel 0303-22 36 08, e-post jtunster@gmail.com
Niklas Öhrn (kontaktperson)
tel 0411-782 22, 0702-77 70 97, e-post niklas.eagle@gmail.com

SJÖVÄGEN
Victoria Åslund
tel 0700-63 81 14, e-post sjovagenklubben@sjobefal.se

DJURGÅRDENS FÄRJETRAFIK
Vakant
ECKERÖLINJEN
Joakim Nordberg
tel 00358 407 164 716, e-post eckeroklubben@sjobefal.se
EUROVIK SHIPPING
Per Ringbom (konaktperson)
tel 0498-22 11 20, 0707-33 86 70, e-post pringbom@hotmail.com
FINNLINES
Fredrik Nylund
tel 0702-18 31 02
FLOATELKLUBBEN
Patrik Sundqvist
e-post floatelklubben@sjobefal.se
FÄRJEREDERIET/TRAFIKVERKET
Kenneth Toresson
tel 010-123 80 36, e-post farjerederietklubben@sjobefal.se
GOTA NETSS
Per-Johan Jonsson (kontaktperson)
tel 033-27 72 16, 0704-71 02 22, e-post johanjonsson72@telia.com
KUNGÄLVS KOMMUN MARSTRANDSFÄRJAN
Ulf Jöhns (kontaktperson)
tel 073-929 00 04, e-post Uffe5359@hotmail.com
LULEÅ BOGSERBÅT
Conny Smedkvist (kontaktperson)
tel 0703-00 96 07, e-post conny.smedkvist@portlulea.com

STENA LINE
Sandro Chiesi
tel 0704-85 95 95 0707-67 14 53, e-post stenaklubben@sjobefal.se
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
Erik Åkerman (kontaktperson)
tel 070-566 10 94, e-post erikakerman@hotmail.com
STRÖMMA
Thomas Ravald (kontaktperson)
tel 0733-99 90 56, e-post thomas.ravald@hotmail.com
STYRSÖBOLAGET
Tomas Carlsson
Tel: 0707-15 45 49, e-post: styrsoklubben@sjobefal.se
SVENSKA ISBRYTARFLOTTANS FACKKLUBB
Stefan Wengelin
tel 070-6529653, e-post isbrytarklubben@sjobefal.se
SVITZER SVERIGE
Daniel Magnusson (kontaktperson)
tel 0761-26 33 20, e-post sjobefalen.svitzer@gmail.com
TALLINK SILJA – www.silja-sbf-klubben.com
Gretel Aronsson
tel 0702-27 08 78, e-post siljaklubben@sjobefal.se
TERNTANK
Jonas Levin (kontaktperson)
tel: 073-913 18 12 e-post: levin@hush.com
TT-LINE
Jens Sandin
tel 0708-43 65 65 e-post ttlineklubben@sjobefal.se
WALLENIUS
Vakant
VIKING LINE
Anette Haapanen
e-post vikinglineklubben@sjobefal.se

70% för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige – utan en krona
från staten. Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

ÖRNSKÖLDSVIKS HAMN & LOGISTIK
Daniel Berglund
tel 0702-843434, e-post danielb83@hotmail.com
ÖCKERÖ BÅTTRAFIK
Per Ishøy (kontaktperson)
tel 0733-27 77 48, e-post perkais@hotmail.com
SJÖFARTSHÖGSKOLAN CHALMERS-LINDHOLMEN
Jacob Leo
tel 0768-67 88 34, e-post ordf@shipping.sjosektionen.se
SJÖFARTSHÖGSKOLAN KALMAR
Louise Falk
tel 0760-87 47 18, e-post ordforande@lambdastudentforening.se
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Propeller
smycke

Sjöingenjörs- & Sjökaptensring
kan i samarbete
sjökaptensring Sjöbefälsföreningen
med Svenskt Guldsmide AB erbjuda

Jag har med
hjälp av en
guldsmed
tagit fram en
propeller
modell i rödguld, vitguld
och silver för
de som arbetar i maskin till sjöss. Ingraverat namn enligt vad beställaren
vill ha, på det ena bladets baksida, och
personnumret ingraverat på ett annat
blad. I mitten på hubben blir ett löpnummer ingraverat. Guldpriset är
väldigt varierande i dag, så priserna
nedan är flytande.

Sjöbefälsföreningen kan i samarbete
med AB Sporrong erbjuda ringar av
högsta guldsmedskvalitet:

sjökaptensringar till ett förmånligt pris.
Ringarna finns i två olika varianter:
18 K rödguld à 9 530:inkl porto.
18 K rödguld/vitguld
à 9 530:- inkl porto.

Sjökaptensringen, bredd
6 mm, 18 K rödguld à 6 900:Sjöingenjörsringen, bredd 5 mm,
18 K guld à 5 400:I priserna ingår moms, valfri gravyr och
etui. Frakt/porto tillkommer. Guldpriset
är väldigt varierande i dag, så priserna
ovan är flytande. Ringarna levereras
inom fem veckor efter beställning. För
ytterligare information och beställning
kontakta Madelen Jensen, Sjöbefäls
föreningen, tel 08-518 356 60, e-post
sbf@sjobefal.se.

Stor propeller
i rödguld ca 5 gram 4 750:i vitguld ca 5,2 gram 5 725:i silver 950:-

Technical english
För beställning av Technical
English, lärobok i teknisk engelska
för maskinbefäl, gå in på vår hemsida www.sjobefalsforeningen.se
och klicka på ”Beställ technical
english” under Hitta direkt, till
höger på startsidan.

Liten propeller
i rödguld ca 3,1 gram 2 990:i vitguld ca 3,4 gram 3 745:i silver 750:För vidare info och beställning se
www.thim.n.nu Jan-Åke Thim,
sjöingenjör.

LÖSNING TILL NOVEMBERKRYSSET I SJÖBEFÄLEN NR 7/2019

C
DATANÖRD
BRÖD

BÅTPLATS I STHLM
GUSTAF
UTDALÉN- SLAGSFYR
TÄVLING

S

BASKISKA REBELLER

A

H A C K E R

MÅNGFALDEN
I NATUREN

I priserna ingår moms, valfri gravyr
och ett snyggt etui. Guldpriset är
väldigt varierande i dag, så priserna
ovan är flytande.
Svenskt Guldsmide levererar en
exklusiv ring av högsta k valitet, ut
förande och finish. Som en e
 xtra köptrygghet lämnas ett års kvalitetsgaranti
mot eventuella fabrikationsfel.
För ytterligare information och beställning kontakta Madelen Jensen,
Sjöbefälsföreningen, tel 08-518 356 60,
e-post sbf@sjobefal.se.

Margareta & Rickard
Zedelers fond
Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav, och vars
män varit medlemmar i föreningen.
Ansökningsblankett kan laddas ner från
hemsidan eller beställas från kansliet.

PÅ BIL I
VALENCIA

B A G U E T T E
FOLDRAR
GRUNDLIGT
UNDERSÖKA

M A P P A R
P

SÄDES- KASTA
KÄRVE LANKA

P

SPORTAR
KLIBBELLER
GRÅTYP

I

FÖRVÄNTAD
ETTA

F

R A N N S A K A

Bland de inkomna
rätta lösningarna har
tre vinnare lottats ut:

TIDIG
BRUTEN
ROMANTISKA

Leif Hörnström
Sollentuna

JÄST
OCH
MISSNÖJD

Sjöbefälen
gratulerar!
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G E

O L L O N B O R R E

B E A T N I
TIDIG
HIPPIETYP
ÅK I RAD

Dessa har belönats
med en trisslott.

ALSTRA
SALTOMORTAL KROG I INTECK- FÅR
”EKEN”
SJÖENANINGS- BRO- MUSIKBEARBETFARTS- STÅEN- SEDAN
NS
PEAK
1931
NINGEN
MÄSSA
DE

UTFÖLL
INREDER
I RUTAN

B L E V

P R O D U K T T A N K E R
SVÅR
SKADEGÖRARE
FÖRR

Per Henriksson
Linköping

Björn Westerfahl
Edsbro

A V

T

KAN
MER DOMARE
LÅNG- RÄTTVISA
HÅRIG ÖRLOG

S K I

B I L K Ö
S U R

PÅ SAMMA VÄGLÄNGD
STÅTAT

PIGTITTARE
TRADIGT

MEGABIT
PUTSNING PÅ
FIOLDEL

LOVORD
DARK
HORSE

TON
MED
BARA 4
KVAR

D O

R O S O R

P E R S O N K E M I
P A

M B

INDOLENSEN
REMMARE

SÅNGMÖ
DORIS
SOM PRISADES
2007

M U S A

SOM
OCH
BEVIS PÅ
OSKULD

E T

L Ä T T J A N
P
A
R
T
I

S P E G E L S

KRAFT
HAR KÅSÖREN
VASS

E L

OXUDDE
116-19

SMÅ
SYNS
TÄVSNART
BÅDE HÄR LINGSOCH DÄR BILAR

PRISMATILLVERKNING

K R I S T A L L S L I P N I N G

UTSTRÅLA

A V G E

DE
SISTA
LEVER STUNDINTE PÅ
TIMMEN
KÖTT

I

GÖR
GLASS
FIRAS
24/12

TOFFLAS
GRUND
FÖR
CAVA

G B

T Å A S
KAN
LOCKA
TILL
SHOP

V E G E T A R
VULKANMASSA
HJULUPPHÄNGNING
PASSÉ

L A V

HÅRDTUGGAT
MED
MERA

N

LIKADAN
POLIS
PÅ
SLANG

UTTRYCK

PLATS
MED VIT
DUK
GÅ TYST

MOTTOGS

B I O

I D E N T I S K

S E N I G T

M I N

D E

I A N E R N A

F R A M V A G N

U T E

DEN
HÄR
OCH DET
HÄR

MUSIKERN
BARK

REPLIK

RÖRANDE MÄSTERSKAP

UTTALADE
BRÄNSLE

S A

S V A R

T O S S E

GRANSKAR
UPPLAGOR

T

A N A M M A D E S

Studiestipendium
Sjöbefälsföreningen erbjuder
studerandemedlemmar som genomgår den fyraåriga utbildningen
ett stipendium på 200 kronor per
omborddag under viss ombordpraktik, totalt max 30 000 kronor
per elev. En av förutsättningarna är
att man varit medlem i minst ett år
före praktiken.
Studerande på den treåriga utbildningen som varit medlem i minst
ett år kan få behovsprövat stipen
dium eller förmånliga lån av förbundet. Det kan gälla den som
har dubbel bosättning och/eller
hemmavarande barn under 18 år.
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POSTTIDNING B
Avs.
Sjöbefälen
Box 4040
128 04 BAGARMOSSEN

Var med och gör Sverige närmare

Inför sommaren 2020 söker vi sjömän till tjänster
i hela Sverige;
Befälhavare till både lindrivna och frigående färjor
Överstyrmän
Motormän/Matroser

Mer information hittar du på trafikverket.se/farja

