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This paper deals with how seamen onboard merchant ships flying the Swedish flag apprehend 
the culture, information and leisure possibilities that offer them by the Swedish Governrnent 
Seamen's Service, HKF. 

The objective with this work is two folded: first of all suggest some actions to be taken in 
order to improve the situation for seamen, based on the results from interviews with crews 
onboard three merchant ships. 

Secondly, draw the attention to HKF's activity in general and to the activity of the Swedish 
Seamen's Library in particular, for people working within libraries. 

The result of this examination shows that people onboard really regards the service canied 
out by HKF as very good in general, but there are some activities wbich hopefully can be 
improved. However, perhaps the most important role can be played by the shipping companies, 
based on the wishes that came about from the seamen. These conclusions and discussion are 
dealt within chapter 8. 
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O Författaren/Författarna 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats -helt 
eller delvis - är förbjudet utan medgivande av författaren/författama. 



l 

"På den tiden - andra halvan av sextiotalet - kunde vi, på ett plan, föra ett 
mänskligare liv i fartygen. Vissa villkor och bostäder var dåliga och arbetet 
hårt, men stressen ombord var inte som den i nittiotalets sjoyart. Det var, något 
överdrivet sagt, inte bara att arbeta, äta och sova. Nej, det fanns tid och ork för 
umgänge under frivakterna, det satt alltid folk i mässar och dagrum eller ute på 
gugarbankarna att tala med. Teve och video förekom ännu inte ute till sjöss och 
många läste böcker som inte var av den sämsta sorten. 

Kafferasten klockan tio var obligatorisk, om an inte fullt officiell. Finlands 
nye hökare, JOJJ~,  införde .en ny och för oss läshungriga givande ordning, som 
jag stödde av hela mitt hjärta. Joj~e bjöd på kaffe och en liten konjak i sin hytt, 
aldrig mer än en konjagare. Hos JojJe trängde vi ihop oss sex, sju stycken, 
antalet varierade. Vi högläste ur goda böcker, diskuterade litteratur eller annat 
väsentligt. " 

l 

Ovanstående citat är hämtat från berättelsen "Kock-Anders minns J o j ~ e  Kampis" i Ove 
Allanssons Sydvart: berättelser från hav och hamn (1995) och ger en liten vink om hur 
fritiden faktiskt kunde te sig i ett svenskt handelsfartyg för inte alltför länge sedan. 

Eftersom Georg Kämpendahl, som berättelsen handlar om, var min allra första chef när jag 
började min bana i Broströms 1972 som mässkalle på d s  Traneland, f%- citatet också en 
högst personlig dimension i mitt arbete med denna uppsats. Heder och tack, Jojje! 
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Förord 

Denna uppsats ar ett resultat av det stora intresse for ämnet som delgivits mig av människor 
jag mött under resans gång. Jag har fatt ta emot mycken uppmuntran och stöd, vilket resulterat 
i en stor inspiration och glädje över att fa arbeta vidare. Ett s to l  TACK till er alla: 

Min hustru och mina &å pojkar f i r  att ni stått ut med en makelpappa som många gånger har 
haft tankarna på annat håll. 

Min handledare Maj Klasson for en stabil lotsning förbi gqnnor och skär i den kvalitativa 
metodikens värld. Ett tack också till dig Kerstin Rydsjö, for ditt stora engagemang, och till dig 
Staffan Lööf som gjorde det möjligt att utföra intervjuerna på det satt som jag ville. 

Ett stort tack också till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus for det ekonomiska stöd jag fick, 
vilket starkt bidrog till att uppsatsen kunde genomföras. 

Alla ni klasskamrater och andra studenter och lärare från samtliga kollegier som visat ett så 
stort intresse för uppsatsen. 

Min bror Peter Tömqvist som har varit en ständig kalla till inspiration och till vägledning i 
uppsatsskrivandets många gånger svåra konst. Tack, Peter, for dina illustrationer for fi-am- och 
baksida som jag kunnat använda i en särskild mini-upplaga iirhad for de inom shipping och 
andra som önskat få uppsatsen sig till del. 

Tack Göran Engdal på Sjömansbiblioteket, for att du tog dig tid till så maflga timmars 
samtal om sjöfolkets fritidssituation och for allt det material du bidrog med. Tack också Inger 
och Birgitta. 

Vad skulle uppsatsen blivit utan er, ni alla sjömän som så tålmodigt svarade på frågor och så 
villigt gav er syn på saker och ting. Tack skall ni ha! Ett särskilt tack till dig och din 
besättning, Håkan! 

Tack Anders Wallhed, for samtalet vi hade strax efter du hade intervjuats av lokalradion 
angående det stora pånyttfddda intresset för sjömän och sjömansliv, men framfdkallt tack for 
Dikt babord som du så fint ordnade fi-am trots julhelg. 

Ni båda "gnistor", Marianne och Ylva, som vant till sjöss så länge och nu skdlar om till 
bibliotekarier, tack for stunderna vi pratat minnen över en öl. 

l 

Alla andra onämnda, tack skall ni ha! 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

"När jag börja och segla till sjöss i maskin ....." Denna inledande strof i Evert Taube's 
"~ldarevals&z~'  får bli startskottet för min uppsats om kultur-, informations- och 
fritidsutbudet for vårt sjöfolk. Cirkeln ar sluten. Slutlig landgång for egen del 1983 efter elva 
mycket innehållsrika sjöår; nu åter möjligheten att trampa däck och nöta maskindurk. 
Fantastiskt. 

När val beslutet var fattat att uppsatsen skulle handla om Sjömansbiblioteket på ett eller annat 
sätt - detta dibliotek som på en och samma gång är både ett verkligt, fysiskt bibliotek på 
Hisingen i ~ o t e b o r ~ ,  och också en företeelse, en uppsökande verksamhet - var frågan "bara" 
mot vad skulle uppmärksamheten riktas; vilket ämne? Vad kunde vara intressant for både 
sjöfolk, Sjömansbibliotekets personal, övriga potentiella läsare och, inte att förglömma, 
undertecknad att sätta ljuset på? 

Det första steget blev att ta till litteraturen och se vad som överhuvudtaget finns skrivet om 
Sjömansbiblioteket. Inte mycket. En och annan uppsats av mer beskrivande art, men där 
särskilt en, $ömansbiblioteket - det verkliga vandringsbiblioteket (1985) var intressant och 
gav en utförlig bild av det historiska förlopp ur vilket Sjömansbiblioteket växte fram. 
Däremot fi&s förhållandevis många tidskriftsartiklar om denna verksamhet, merparten 
införda i de sjöfackliga tidskrifterna. 

l 

Andra steget: Rannsakning av det egna minnet. Hur uppfattade jag själv i egenskap av aktiv 
sjöman företeelsen Sjömansbiblioteket och hur var egentligen mitt förhållande till denna 
verksamhet och till lasandet överhuvudtaget under min sjötid? 

Steg nr 1 och 2 sammantagna gjorde att en tanke började ta form, något i stil med "Hur 
nöjda är dadens sjömän med Sjömansbibliotekets service?'En något tunn tråd att fasta ett 
betydande innehåll på, men tanken borde kunna leda in på ett bredare spår. 

Steg nr tre. Kontakt med verkligheten i form av sammanträffande med Sjömansbibliotekets 
personal, med en övergripande fråga i bagaget "Finns det något som man på 
Sjömansbiblioteket skulle vilja ha undersökt och belyst?" Och se - nu kunde ett embryo till 
ämne skönjas. Man berättade att det är viktigt för personalen på Sjömansbiblioteket att få de 
ombordanställdas synpunkter på verksamheten för att densamma skall kunna förbättras om så 
krävs, och b1.a därför gjordes en undersökning (enkät) 1994 riktad till ett antal fartyg. 
Dessutom berättades for mig att HKF (Handelsflottans kultur- och fritidsråd) - som 
Sjömansbiblioteket lyder under - hade genomfört två enkätundersökningar, den ena 1989 och 
den andra 1995. 

De två HKF-undersökningarna gällde hela organisationens verksamhet och syftet med dem 
har varit att få veta vad ombordanställda egentligen tycker om serviceutbudet, som omfattar 
b1.a följande: 
O Böcker 
O Dagstidningar, tidskrifter 
O Film, video 
O Idrott, motion 



Här fanns nu ämnet för uppsatsen, en uppföljning av dessa tre undersökningar genom 
lämpliga metoder - en uppföljning som välkomnas av HKF i allmanhet och av 
Sjömansbiblioteket i synnerhet. Detta att man aven från HKF ar intresserade av att en ny 
undersökning utförs, gör att min inriktning på uppsatsen kommer att omfatta hela HKF:s 
serviceutbud, men med tyngdpunkten liggande på Sjömansbibliotekets. 

Det fjärde steget blev att ta del av de tre nämnda undersökningarna, dels for att se vad man 
frågade efter resp. fick svar på och dels for att få en bild av hur det f&iska utfallet blev i 
relation till potentiellt antal svar. När detta var gjort vidtogs intervjuer med 
Sjömansbiblioteket mot bakgrund av hur jag uppfattat detaljerna i undersökningarna - allt for 
att få en plattform att arbeta efter. 

Både HKF och Sjömansbiblioteket använde sig av ett kvantitativt angreppssätt i form av 
enkätundersökningar. Svarsfrekvensen (utfallet) blev, enligt mitt tycke, låg i allmänhet och for 
1995 års undersökning i synnerhet och mer om detta kan läsas i avsnitt 1.7 Empirisk 

plattfornz. För de båda undersökningarna som HKF utförde, framförs ett mycket positivt 
resultat och man har dragit den övergripande slutsatsen att sjömännen i stort sett ar tillfreds 
med det utbud som erbjuds dem i fartygen. Vissa brister påpekas dock, brister i 
servicehänseende som de ombordanställda lyfter fram. Av dessa verkar särskilt 
dagstidningsdistributionen för fartyg i oceanfart utgöra ett stort problem. 

l 

På Sjömansbiblioteket, där man ville få reda på de ombordanställdas syn på bibliotekets roll 
idag resp. i framtiden, lyfts också en positiv bild fram, och slutsatsen blir även här att 
sjömännen överlag ar nöjda med verksamheten, aven om problemet med 
dagstidningsdistributionen till fartyg i oceanfart framkommer också här. 

En annan slutsats som dras av denna undersökning, är att en majoritet av sjlöfolket vill att 
Sjömansbiblioteket skall fortsatta att driva sin verksamhet som den görs nu också i framtiden, 
även om utvecklingen inom biblioteksvärlden går i riktning mot ett allt större användande av 
modern datorteknik. 

Med dessa tre undersökningar finns det, som jag ser det, främst två fenomen som det skulle 
vara intressant att följa upp och vilka blir styrande för mitt metodval: , 

+ Låg svarsfrekvensldåligt utfall I 

- Varför? Fanns det ett stort ointresse ochleller tidsbrist? 
- Övrigt? 

+ Den positiva bilden l 

- Stämmer denna bild? I 

- Är det så att merparten av de som svarat redan ar överlag nöjda? l 
- Övrigt? I 

För att kunna besvara dessa frågor tror jag att en kvalitativ mätmetod kan vara motiverat här. 
Jag vill tränga in bakom svaren och icke-svaren som givits i enkätundersökningarna, och 
tillvagagångsattet jag väljer är att intervjua fartygsbesättningar på ort och ställe - ute på 
bitarna. Jag tror på samtalsformen som en metod att få fram det dolda och unika och jag är 
förvissad om att många ombordanställda har mycket mer att säga än vad kanske tidigare 
enkätsvar visat. A andra sidan kan det mycket väl vara så, att den positiva bilden verkligen 
stämmer - det ar detta som jag gör en ansats till att försöka reda ut med denna uppsats. Mer 
om detta resonemang i avsnitt 1.6 Metodval. 



1.2 Syfte ~ 

Uppsatsen h y  två syften: 

+ Att kartlägga dagens kultur,- informations- och fritidsutbud i HKF:s regi, med tonvikt på 
~jömansb~bliotekets verksamhet, som erbjuds de ombordanställda i den svenska 
handelsflottan och att om möjligt komma med förslag till åtgärder för förändringar där 
detta förefaller nödvändigt och/eller motiverat, till gagn för den enskilde sjömannen. 

+ Att föra fram i ljuset den verksamhet inom biblioteksvärlden som kanske har fått och fir 
den minsta uppmärksamheten och som sällan syns i biblioteksdebatten. 

1.3 Problemformulering och frågestallningar 

Problemformlulering 
l 

Nar det gäller att problematisera ämnet för uppsatsen har jag valt en @åga som själva 
problemställningen - en fråga som jag försökt att göra så öppen och enkel, men ändå för 
ämnet så täckande som möjligt: 

l 

- Hur ser dagens sjömän som tjänstgör på de fartyg som ingår i den 
definierade primarmålgruppen på det kulturutbud som når dem och på den 
informationsformedling som sker till dem i dessa fartyg, samt på de 
fritidsaktiviteter inom HKF:s regi som erbjuds dem nar fartygen ligger i 
hamn? 1 

Denna problemformulering eller problemställning utmynnar i följande underfrågor, dvs 
frågestallningar: 

Frågeställningar 

- Hur stämmer HKF:s och Sjömansbibliotekets bild av hur sjömännen uppfattar de bagge 
organisationerna med verkligheten? Kan den positiva bilden som framkommit vid 
enkätundersökningarna styrkas eller eventuellt behöva revideras? 
- Vilka ytterligare krav lönskemål kan tänkas komma fram som de ombordanstallda idag inte 
anser tillgodosedda, och/eller finns det måhända saker i det totala utbudet som sjömännen 
tycker sker i för stor utsträckning alternativt de kan vara utan? 
- Kan någral förklaringar fås, och i så fall vilka, till varför svarsfrekvensen varit låg vid 
tidigare undersökningar? 
- Vad anser de ombordanställda om resp. servicekategori i HKF:s regi, när det galler följande? 
Bokbytesverksamhet, bokuwal, individuell bokservice, dagstidningar, tidskrifter, film- oclz 
videoverksamhet, hamnservice oclz idrott, samt övrigt. 



1.4 Definitioner och förklaringar 
l 

l 

För att underlätta för läsaren, väljer jag här att på ett tidigt stadium ta upp vissa begrepp och 
fackuttryck som förekommer i uppsatsen. Detta för att inte bryta sammanhang genom att 
definiera löpande. 

* Bruttoregisterton 
se registerton 

* Bunkers 
Fartygets drivmedel, dvs den olja som används för framdrivningsmaski~eriet. (Gisby-Hang 
1982, S. 15). 1 

* Båsen 
Slanguttryck för båtsman; arbetsledaren på däck 

* Byssan 
Benämning för köket ombord 

l 

* Chiefen 
= maskinchefen l 

. l 

* Dödviktston (Dw) I 

Mått på fartygets lastförrnåga, dvs den maximala vikten av den last som kan tas ombord, inkl. 
vikten av besättning och passagerare, bunkers, farskvatten och förråd. ( Gisby Han8 1982, s. 
s. 28). I 

* Fritidskassan 
En kassa eller fond om man så vill, till vilken fartygets besättning betalar en viss summa av 
sin månadslön för att exempelvis tacka avgifter för hyrfilmer, inköp av idrottsreidskap eller för 
att samla till någon utflykt i något land osv. 

* HKF I 

Detta är en förkortning för Handelsflottans kultur- och fritidsråd, som är en offentlig 
organisation inom kommunikationsdepartementet. I en av organisationens broschyrer kan man 
läsa att HKF är en serviceorganisation som har till uppgift att göra sjöfolkets fritid attraktiv 
och meningsfull, och skall i görligaste mån kompensera sjöfolket for det kultur,- 
informations,- och fritidsutbud som dessa går miste om på grund av sjötjänstgöring. 
(Handelsflottans kultur- och@itidsråd, 1995). 1 , 

* Linjefartv4 
Se Linjesjöfart 



* Linjesjöfart 
Sjöfart som bedrivs enligt en fastställd tidtabell med reguljära avseglingar mellan en eller flera 
bestämda lastnings- och lossningshamnar, till frakter som bestänis för en minimiperiod och 
som brukar finnas angivna i en frakttariff. (Gisby Hanfl 1982, s. 67). 

* Maersk 
= Maersk-line; ett danskt rederi. 

* OBO-fartyq 
(Oil, Bulk, Ove). 

Fartyg som är konstruerat för att ta laster av olja, bulkvaror och malm. (Gisby Hanfl s. 77). 

* Oceanfart. inskränkt oceanfart. nordsjöfart och stor kustfart 
(Ocean Txade, Restricted Ocean Trade, North Sea Trade, Extended Coasting Trade). 

Enligt indelning i bifogad karta, bilaga 1. (Sjöförfattningssanzlingen 1982:46, s. 24, 1983). 

* Primarrnålrrnippen for HKF:s och Sjömansbibliotekets verksamhet 
Torrlastfartyg och tankfartyg över 150 bruttoregisterton, verksamma i oceanfart, inskränkt 
oceanfart, nordsjöfart och stor kustfart. I denna primärmålgrupp ingår förutom. 
svenskregistrerade fartyg, fartyg registrerade i annat land men med svenska avtal eller med 
internationaliseringsavtal, där dessa fartyg har särskilt serviceavtal med HKF. (Oversyn av 
Sjömansbibliotekets verksamhet, 1993, s. 3). 

* Prinspokden 
= HKH Prins Bertils Vandringspris, ett årligt vandringspris i friidrott där alla svenska 
deltagares resultat tillgodoräknas deras fartyg. Mot slutet av året utses det basta 
idrottsfartyget. (HKF Serviceguide, 1995, s. 6). 

l 

* Registerton 
Rymdmått, d& ton kommer av engelskans tun, som angav rymden av en vintunna, 
motsvarande 100 kubikfot (=2.83 m3). En vanlig registertonvariant: 
BRT = bruttoregisterton; Betecknar volymen av samtliga fartygets utrymmen under 
huvuddack. OGinsby Hanz  s. 86). 

* RoIRo-fartvg 
Fartyg som lastas och lossas enligt roll on/roll off- metoden, innebärande att godset lastas och 
lossas rullande, dvs horisontellt. (Ibid, s.87). 

l 

* Seglar 
Ett uttryck Uland ombordanställda och andra inom branschen som betecknar att man arbetar 
ombord i fartyg. 
Exempel: "Han seglade i Broströms." 

" Hon ska ut och segla på Tamara." 
" Jag har seglat med britter och yankees och allt ......" 

* Shantie 
Gammaldags sjömansvisa 



* Sjapp 
Inbyggd arbets- eller verkstadsbod på däck; t.ex båsen-sjappet, elektriker-sjappet. 

* Sjöfackliga tidskrifter 1 
Tidskrifter som utges av de fackliga organisationerna inom sjöfarten: 
- Sjömannen. Utges av Svenska Sjöfolksförbundet och utkommer varje månad. 1 

- Maskinbefälet. Utges av Svenska maskinbefalsförbundet, 8 nr/&. , 

- Nautisk tidskrift. Svenska fartygsbefalsforeningen är utgivare. 8 nrlår. I 
- Svensk Sjöfartstidning. Sveriges redareförening ger ut denna tidskrift, med ett nummer 
per vecka. 

l 
* Skepparen 
= kaptenen, dvs befalhavaren. I 

* Skifta 
= byta; t.ex skifta besättning. 

* Splejsning 
Ihoptvinning av tåg (rep) eller vajer 

* Svenska avtal, internationaliserinpsavtal I 

Avtal mellan arbetstagaren (sjömannen) och arbetsgivaren (redaren). l 

* Trad 
Av engelskans trade, dvs fartområde. (Se oceanfart, inskränkt oceanfart etc ovan) 

l 

* Trampfartyg 
Fartyg som till skillnad från linjefartyg inte följer ett visst trafikmönster eller en viss rutt, utan 
söker last dar den finns till en frakt som man träffar överenskommelse om från fall till fall. 
(Ginsby Hanfl s. 105). I 

* Törn I 

Detta är ett ord som har många olika betydelser. Den förmodligen vanligaste betydelsen är att 
ordet betecknar den tid man arbetar ombord samanhängande, exempelvis "en fira veckors 
törn. " En annan betydelse är att man slutar arbetet för dagen eller passet, man törnar in. 
Törna in kan också betyda att man går och lägger sig och en sorglig betydelse av samma 
uttryck är att någon har dött - "Han har tornat in för gott. " I 

En annan, inte så rolig betydelse ordet töm kan ha, är när någon som blivit konstig eller 
psykiskt labil skall beskrivas internt - "gubben har märr  törnat. " 1 



1.5 Avgränsningar och urval 

Eftersom både Sjömansbiblioteket och HKF har fastställt en primärmålgrupp for sina 
respektive verksamheter, väljer jag att koncentrera mig på just denna grupp. Bägge 
organisationerna har också ombordanställda i andra fartygstyper som sina målgrupper, men 
inte så starkt uttryckt som för just primärmålgruppen. 

HKF beskriver detta i sin informationsbroschyr på följande satt: 
"HKF har som främsta målgrupp besättningar i svenska fartyg i nordsjöfart och annan 
internationell trafik. Även sjömän i svensk kustfart betjänas. Ombordanställda i 
passagerarfartyg erhåller service i mån av resurser." (Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd, 
1995, s. 4). I organisationens årsredovisning for verksamhetsåret 1994195 kan man läsa: 
"HKF skall medverka till att såväl svenskt som utländskt sjöfolk får tillgång till ....." 
(Arsredovisning för verksamhetsåret 1994/95, 1995, s. l ) .  

Sjömansbiblioteket valjer att beskriva övriga målgrupper med att de fartyg och sjömän som 
inte ingår i den primära målgruppen, ar passagerarfartyg, fartyg i inre fart, bogserfartyg och 
"övriga fartyg" (ylattformar, skolfartyg, Sjöfartsverkets fartyg, Televerkets och 
Fiskeristyrelsens fartyg), jämte sjömän på dessa. Mängden böcker som utlånas till fartyg i 
dessa "sekundärgrupper" är av blygsamt omfång, mellan tre och fyra procent av det totala 
antalet under verksamhetsområdet 1993194. (Oversyn av Sjömansbibliotekets verksamhet, 
1994, s. 4). 

Det ar inte klart uttalat varför man har gjort indelningen primär- och sekundärmålgrupper, 
men det finns en del naturliga förklaringar: 

Besättningar i fartyg ingående i sekmdärgruppen har mycket större tillgång till ett utbud än 
vad sjömän i primamålgruppen har. De trafikerar kontinuerligt svenska hamnar och kan 
själva förse sig med exempelvis både böcker, dagstidningar och tidskrifter, och de kan få del 
av ett kulturutbud i hamn på ett helt annat satt än sjöfolket i primärmålgruppen. Dessa sjömän 
har i allmänhet också mycket kortare törnar ombord och de är därför också hemma i mycket 
tätare intervaller. 

Detta galler exempelvis ombordanställda i passagerarfartyg, som ju ofta går mellan bara två 
destinationer, och man kanske jobbar två veckor och är hemma i två. För sjömännen i 
passagerarfartyg är det också så, att när man val är ombord, arbetar man väldigt intensivt och 
ett "sex-om-SEX system" vanligt, i alla fall for vaktgående däcks- och maskinpersonal. Detta 
system innebar att man jobbar i sex timmar och är ledig i nästa sextimmarsperiod. Det här gör 
att man i stort sett bara äter och sover mellan vakterna, och det finns liksom inget utrymme 
och ingen ork till att exempelvis läsa böcker. 

Jag valjer alltså att koncentrera mig på den grupp av sjömän som har störst svårigheter 
att få sig till del HKF:s hela utbud, och jag anser därför att det ligger störst intresse i att 
undersöka hur situationen ar for denna grupp, och om det finns bitar i det totala 
utbudet som kan göras ännu bättre. 



I inledningen togs upp tre tidigare undersökningar som gjorts angående hur de 
ombordanställda ute i båtarna uppfattar HKF:s serviceutbud, och jag kommer som nämnts att 
redogöra för dem mer utförligt under avsnitt 1.7 Empirisk plattform. Dock kan det redan här 
vara värt att nämna något om hur man gjorde urvalet till de enkätundersökningarna, och detta 
skiljer sig något mellan de tre: I 

HKF:s undersökning 1989 var mycket omfattande och riktade sig till sjömannen i fartyg 
aven utanför primärmålgruppen, t.ex också till f&jor. När man genomförde 1995 års 
enkatundersökning begränsade man urvalet till att gälla fartyg i nordsjö- och oceanfart, och 
också nu riktades fi-ågorna till sjömannen ombord i dessa fartyg. 
När det galler Sjömansbibliotekets enkätundersökning 1994 gjorde man så att man riktade 

den till fartygen (i primarmålgruppen) och inte till den enskilde sjömannen, med en önskan 
om att besättningen skulle prata ihop sig om vad de tyckte om Sjömansbibliotekets 
verksamhet. I samband med alla dessa tre undersökningar uttrycker man vikten av 
representativitet och menar också att man uppnått det. 

Nar jag funderat på urvalet för denna undersökning har jag också till en början styrts av ett 
slags osynligt krav på representativitet, trots att jag vet att den undersökningsmetod jag valt 
inte ställer krav på att få ett representativt underlag. Urvalet kan därför tyckas bli enkelt 
eftersom man egentligen inte behöver ställa det mot en viss population, men det får ju inte 
heller bli slumpartat - personerna i urvalet måste ju vara relevanta för undersökningen. I mitt 
fall har jag funderat mycket på hur urvalet skall göras. 

I Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder tas det upp några värdefulla 
riktmärken angående urval när det gäller kvalitativa intervjuer, och författarna menar att det är 
Önskvärt att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt genom att försäkra sig om ett 
urval med största möjliga variationsbredd. Man kan också öka informationsinnehållet om de 
intervjupersoner man använder sig av har rikliga kunskaper om företeelserna man undersöker. 

Det är också viktigt, med tanke på urvalet, att intervjupersonerna har förmåga att uttrycka 
sig och är villiga att delta. (Holme, Solvang, 1991, s. 11 4). 

Författaren till boken Huv mater man i~ackerpt menar att den kvalitativa metoden resulterar i ett 
begrepp om företeelsen. Men for att detta begrepp skall kunna täcka så många aspekter av 
företeelsen som möjligt, måste urvalet göras så att max antal olika kvaliteter upptäcks. Urvalet 
skall inte vara slumpartat så att de mindre vanliga kvaliteterna inte kommer med; man måste 
handplocka ett urval med så olika fall som möjligt. (Eneroth, 1984, s 170-1 71). 1 

En annan aspekt på det här med urval, är den intervjuades bakgrund. Studier inom 
fenomenografin har visat att det är viktigt att intervjupersonerna har olika erfarenheter av den 
företeelse som undersökningen handlar om, att de har olika värderingar och attityder, att det 
finns skillnader i kön och ålder, att de kommer exempelvis från olika arbetsplatser, samt att de 
återspeglar en variation i utbildningsbakrund och social bakgrund. (Starrin, 1994, s. 122-123). 

Nar det galler frågan om hur stort urvalet bör vara, säger Eneroth att det å ena sidan gäller att 
det måste finnas tillräckligt många fall for att ge en maximal bredd med avseende på 
företeelsens kvaliteter, och å andra sidan måste urvalet vara överblickbart, så att undersökaren 



skall kunna gå över materialet gång på gång utifrån nya vinklingar, utan hjälp av datorer. 
(Eneroth, 1984, s. 171). 
Mot denna bakgrund uttryckte min handledare till en början rekommendationen att intervjua 
fartygsbesättningar i fyra fartyg för att få ett tillräckligt urval, men där detaljerna om exakt 
vilka båtar som undersökningen skulle göras, lämnades till mig att avgöra. 

I samband med etappseminariet for denna uppsats - vid diskussioner både före, under och 
efter den sammankomsten - framkom det dock klart att fira fartygsbesättningar skulle bli ett 
alldeles för omfattande arbete, och det kanske inte skulle leda till fler aspekter jämfört med ett 
f w e  antal intervjuer. Därför enades min handledare och jag om att det skulle vara optimalt att 
intervjua besättningar på tre fartyg, det kanske t.0.m skulle racka med två. 

För att kunna komma igång med själva undersökningen vände jag mig återigen till 
Sjömansbiblioteket, denna gång for att få veta dels ett antal fartyg där besättningarna visat ett 
stort intresse och engagemang när det gäller biblioteksservicen, och dels ett antal fartyg som 
kanske visat tecken på motsatsen. Som främsta signal på stort eller litet intresse har jag använt 
mig av bokbytesstatistiken och tittat på hur många bokbyten man har gjort under den senaste 
tolvmånadersperioden. Enligt Göran Engdal på Sjömansbiblioteket uppfattar mgn där att tre 
till fjn-a per år och uppåt är en "bra" siffra, det visar att man ombord regelbundet vill förnya 
sitt bokbestånd. 

Detta är dock förknippat med en viss reservation: en båt som bytt böcker bara två gånger 
under ett år, kan ju ha haft ett stort intresse och behov av att byta oftare, men inte kunnat göra 
det av olika anledningar, och när man val byter så byter man rejält och tar iland resp. tar 
ombord ett större antal böcker. (InJ: l). 

Jag måste dock ha något att utgå ifrån och kopplade just därför ett stort antal bokbyten med ett 
stort intresse och vice versa, och gick också så långt som att utgå ifrån att ett fartyg som byter 
böcker ofta dessutom har ett motsvarande stort intresse och behov av HK.F:s övriga utbud. 

Jag fick egempel på fartyg i bagge kategorier, samtliga trafikerande nordsjö- och oceanfart 
och tog därefter kontakt med olika rederier för att få tillstånd att utföra intervjuer på de fartyg 
som verkade vara lämpliga undersökningsoffer. Detta visade sig, som jag hade hoppats, inte 

t vara något större problem, och jag kunde nu koncentra mig på hur urvalet skulle göras. 

Det var dock en tjänsteman på ett rederi som pekade på en komplicerad detalj, nämligen det 
faktum att eftersom de flesta fartyg ar minimi-bemannade så finns det inga möjligheter for 
passagerare att följa med - såvida inte en extra massman mönstrar på som kan avlasta den 
oftast ende, ordinarie mässmannen i och med det merarbete som skulle uppstå. Detta enligt 
gällande fackliga bestämmelser. 

Det här dilemmat med att kunna följa med som passagerare eller ej, tar jag upp for att det var 
just på det viset som jag skulle vilja utföra mina intervjuer; att vara ombord som passagerare. 
Det skulle, enligt min uppfattning, ge mer om man fick tillfalle att prata med folk både på 
deras arbetstid och fritid, och störst möjlighet till det ges om man integreras med en besättning 
under en viss tid. 

Annars kan man säkert tycka att det vore naturligt att intervjua sjöfolk i de fartyg som 
någorlunda regelbundet kommer till svenska hamnar, men min egen erfarenhet sade mig att 
det skulle bli problematiskt. Ligger man i en svensk hamn vill man iland när jobbet ar slut for 
dagen eller så kräver situationen att man skall jobba även efter ordinarie arbetstid, och att i det 



läget svara på fi-ågor - aven om det handlar om något så kärt som ens fi-itid- tillhör nog inte 
främsta prioriteringen. l 

l 

Det var inte alldeles lätt ai? komma fram till ratt urval när det galler fartygen, och med k a  
fartyg såg jag en del varianter på hur valet skulle gå till: 

Två fartyg med många bokbyten kontra två med få dito, oberoende av om de står att finna i 
oceanfart eller nordsjöfart. I 

Ett fartyg i oceanfart med många bokbyten mot ett i samma fartområde meld få bokbyten, 
samt på samma satt när det galler nordsjöfart. 
Alla fartygen i samma fartområde och oberoende av många eller få bokbyten, men där man 
väljer fartyg av olika kategorier, exempelvis ett Romo-fartyg, ett tankfartyg, ett OBO- 
fartyg och ett torrlastfartyg. 
Att välja två fartyg med relativt unga besättningar och två där besättningens medelålder är 
högre. 

Det fanns säkert fler varianter man kunde tänkt sig, men det kändes dock som om att vilken 
variant jag än slutligen fastnade för, skulle innebära ett tillräckligt brett underlag för mig. 
Detta på grund av det stora antal individer som borde borga för många olika vinklingar på 
företeelserna jag ville undersöka. 

En reservation som jag med anledning av urvalet gjorde vid etappseminariet, var att jag 
påpekade eventuella svårigheter av rent praktisk art som skulle kunna dyka upp när jag väl 
gjort mitt val. En förutsättning var ju att aktuella fartyg skulle finnas inom räckhåll for att det 
skulle vara möjligt att utföra intervjuerna; ett faktum som förmodligen skulle stalla stora krav 
på flexibilitet, vilket det också gjorde, skulle det visa sig - se inledningen av kapitel 5. 

Urvalet handlar inte för min del bara om fartygsbesättningarna, utan jag tror att det kan vara 
värdefullt att få synpunkter och bilder också från andra berörda. Därför har jag också 
intervjuat två personer som fungerar som HKF:s platsombud, en i Göteborg och en i 

. 
Rotterdam, och två personer som arbetar inom Sjömanskyrkan (en präst i Middlesborough 
och en assistent i Rotterdam), samt en bibliotekarie på Sjömansbiblioteket i Rotterdam. 

Jag har dessutom vänt mig till olika rederirepresentanter för att få kommentarer till en del 
andra synpunkter som framkommit i intervjuerna med fartygsbesattningarna. (Se kapitel 6). 

1.6 Metodval 

Jag har i avsnitt 1.1 Bakgrund nämnt de tre tidigare undersökningar som gjorts av "branschen" 
1994-1995 i syfte att få en samlad bild över hur sjömännen uppfattar det kultur-, 
informations- och fritidsutbud som erbjuds dem, och i detta sammanhang nämnde jag också 
min uppfattning a tval ja  ett kvalitativt förfarande för min studie. Som metod avser jag det 
arbetssätt jag använt mig av för själva undersökningen, men i arbetet med uppsatsen ligger 
naturligtvis en hel del litteraturstudier som också kan sagas vara en del-metod. 

Jag ställer mig b1.a frågan varför det varit så låg svarsfrekvens i de tre enkat- 
undersökningarna, och jag vill först nedteckna lite av det resonemang jag förde angående 
angreppssattet för att få svar på b1.a detta och också försöka motivera mitt val av metod. 



För att få veta hur det är i verkligheten med sjömännens syn på den sevice som ges till dem 
har jag valt muntliga intervjuer som den huvudsakliga metoden för att få svar på b1.a frågorna 
ovan, vilka for övrigt uppställs mer specificerade i avsnitt 1.3 Problemformulering och 
j?ågestallningar. 

Den främsta anledningen till att jag har valt ett kvalitativt angreppssätt är det faktum att jag 
själv har varit till sjöss under en icke oansenlig tid och därför kan utnyttja min erfarenhet på 
området, och det borde kunna ge viss kraft åt uppsatsen. Det måste poängteras att jag har 
upplevt min sjöbakgrund som mycket värdefull när jag har utfört intervjuerna - det har gått åt 
minimalt med tid för att förklara saker och ting. Uppsatsen kan sagas få en prägel av 
triangulering beträffande verklighetsuppfattningen av den undersökta företeelsen, dvs 
HKF/Sjömansbiblioteket - sjömännen -jag själv. 

När det galler det minimala utfallet av tidigare undersökningar vill jag här uppehålla mig en 
aning vid 1995 års HKF-undersökning. Där fick man tillbaka 410 av sammanlagt 2000 
enkäter och utvärderingen av den undersökningen grundar sig på de 410 inkomna svaren. 
(utvärdering '95, 1995, s. 3). Bortfallet blir här c:a 80% och min känsla var att det måste vara 
svårt att förlita sig på uppgifter som grundar sig på en så låg svarsfiekvens. Jag ville veta 
vilken måttstock man i statistiska sammanhang har när det galler hur stort bortfall som kan 
accepteras. . .., 

Det har varit svårt att få fiarn en vedertagen siffra, men Karin Dahmström (199l)skriver att . 
man i många undersökningar riskerar att snedvrida resultatet om bortfallet är för stort. Hon 
hänvisar till en undersökning där bortfallet vid ett första tillfalle var 2-3% och i ett senare 
skede l O- 12%. Sedan säger hon att bortfallet i många andra undersökningar kan vara så stort 
som 20-30% och t.0.m högre, vilket hon anser förkastligt. (Dahmström, Karin, 1991, s. 135). 

I Lögn och sanning med statistik säger Göran Andersson att aven om man lägger ner 
mycket möda på att påminna och entuasiasmera respondenterna, uppgår bortfallet ofta till 
ungefar 10% i en postenkät. (Andersson, 1982, s. 41). 

Vidare kan man i Forskningsmetodik och statistik få uppfattningen att en svarsfiekvens på 
75% kan tankas vara acceptabel, men att det kan få viktiga konsekvenser när det galler att dra 
generella slutsatser om var fjärde tillfi-agad faller ifrån. (Beping, 1994, s. 74). 

Detta sammantaget tolkar jag som att man kan acceptera ett bortfall av upp t11 20-25% men 
inte mer, och i HKF-undersökningen ovan pratar vi ändå om 80%. 

Jag undrade ju också vad bortfallet i de tidigare undersökningarna berodde p& om man t.ex 
var ointresserade av att svara eller om man inte hade tid och här redogör Dahrnström tre 
huvudkategorier av bortfallsorsaker: (Dahmström, 1991, s. 134-1 35). 
- För det första kan det ha att göra med att de personer som man avser skall delta i 
undersökningen inte är anträffbara av olika skäl eller att en enkät innehåller inaktuella 
identifieringsuppgifter. 
- För det andra kan det vara så att de tilltankta personerna vägrar att svara. Orsaken till det kan 
i sin tur vara en ökande oro för risken för intrång i den personliga integriteten eller att man 
helt enkelt struntar i att svara, exempelvis på grund av tidsbrist. 
- För det tredje kan det ligga någon annan anledning bakom, t.ex språksvårigheter eller 
tekniska skäl på grund av någon miss i hanteringen av formulären. 

Den andra fiågan jag ställde under avsnitt 1.1 var om den positiva bilden s jömmen ger i 
enkäterna stämmer, och jag har också talat om att sättet, som jag ser det, att få svar på denna 
fråga ar att intervjua människor ombord i båtarna. 



Jag har i litteraturen försökt hitta bekräftelser på att ett kvalitativt angreppssätt av ett problem 
kan vara ett komplement till en redan utförd kvantitativ stiudie och Bengt Starrin (red.) 
skriver i samband med att han redogör for distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning, att en kvalitativ analys kan ses som assistens till en kvantitativ dito. (Starrin, 1994, 
s.20). 

Denna åsikt som han menar finns inom den sociala forskningen går ut på att kvalitativa 
analyser inte kan spela någon egentlig och självständig roll och om de ar till till nytta for 
kunskapsutvecklingen är de endast det som assistens till eller i kombination med kvantitativa 
analyser. (Ibid). 

Nu må det vara hur som helst med den saken och jag ämnar inte från mitt håll vare sig 
bekräfta eller dementera den åsikten, men jag tolkar det ändå som att man gott och val kan 
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder och att den här undersökningen då står for det 
kvalitativa inslaget i den totala bilden. 

A andra sidan skriver Jan Krag Jacobsen i Intervju - konsten att lyssna att den kvalitativa 
intervjun är ett utmärkt verktyg när det galler att samla in information som är svårt att få fatt i 
på annat sätt, exempelvis via enkäter och att kvalitativa undersökningar spelar en allt viktigare 
roll i det moderna samhället. (Jacobsen, 1993, s. 19). 

Inom ramen för den här uppsatsen har jag valt att - förutom intervjuer och samtal med 
sjömansbibliotekarie Göran Engdal och en del vänner som är sjömän - intervjua @ra 
kategorier av människor: 
- Fartygsbesättningar 
- HKF platsombud 
- Personal inom Sjömanskyrkan 
- Rederiforetradare 
I Rotterdam intervjuade jag också en bibliotekarie på Sjömansbiblioteket där. 
När det galler de tre första kategorierna utarbetade jag intervjumanualer i förväg av vilka den 
för fartygsbesättningarna bifogas (bilaga 2), där manualerna var anpassade till de olika 
kategorierna. Jag har försökt att göra manualerna mot bakgrund av vad som sags i Praktisk 
intervjuteknik under kapitlet Planering av intervjun: utarbetande av en systematisk plan där 
man sätter sig själv i den svarandes ställe for att kunna stalla vettiga frågor, förberedelse av en. 
lämplig introduktion och slutligen sammanställande av en detaljdispositioln. (Ekholm, 
Fransson, 1992, s. 61-66). 

Jag inledde alla intervjuer med att förklara syftet med både intervjun och uppsatsen och gick 
sedan vidare med frågor först av personlig art och sedan av mer specifik karaktär. Jag har, i 
ljuset av de utförda intervjuerna, en känsla av att mycket kan vinnas genom att ita det lugnt i 
början och inte stressa på; detta for att den ratta samtalssituationen skall infinna sig. 

På tal om sarntalssituationen har jag inte använt mig av bandspelare vid intervjuerna på 
grund av att det på båtar finns så många störande ljud att det skulle kunna bli svårt att uppfatta 
vad soin sags. 

I Som man fiågar får man svar skriver Bengt-Erik Andersson att fiamgårlgen med en 
intervju är beroende av kvantiteten och kvaliteten i den information som utbyts mellan 
intervjuad och intervjuare, och att informationsflödet är beroende av fira isamverkande 
betingelser: den intervjuade, intervjuaren, ämnet och just intervjusituationen. (Andersson, 
1994, s. 1 71). 



Innan jag började med intervjuandet stämde jag av intervjumanualen (den for fartygen) med 
flera personer för att försäkra mig om att man förstod mina frågor. Jag frågade b1.a min 
handledare och Göran Engdal på Sjömansbiblioteket om frågornas karaktär och fick inga 
invändningar. 

Däremot hade varken de eller jag själv någon uppfattning om hur lång tid dessa intervjuer 
skulle kunna ta. Va1 ute på båtarna kom mycket att handla om själva intervjusituationen, och 
här säger nämnde Andersson att den är viktigare än man många gånger tror. Det är t-ex 
olyckligt om intervjun drar ut for mycket i tid och för att undvika problem av den arten bör 
man upplysa intervjupersonerna om hur lång tid man behöver ta i anspråk. (Ibid, s. 173). Detta 
kunde jag ta fasta på efter att ha intervjuat ungefar halva besättningen på det första fartyget - 
då hade jag fått en uppfattning om hur lång tid en intervju i snitt kunde ta. 

Jag har nästan uteslutande intervjuat enskilda individer men i vissa fall har en eller flera 
ytterligare personer kommit in i det rum min respondent och jag befunnit oss i och ibland har 
dessa nytillkomna också deltagit i diskussionen. Man kanske kan tycka att detta skulle hämma 
resultatet och att det t.ex finns en risk att de nytillkomna kan "trycka ner" respondenten om 
dessa är mer pratsamma. Lyckligtvis märkte jag vid de tillfallena inga sådana tendenser, utan 
jag uppfattade tvärtom att det gav liv åt diskussionen när man automatiskt "eldade" på 
varandra. 

Resultaten av intervjuerna med fartygsbesättningarna tar jag upp i avsnitt 5.3, och de med 
HKF:s platsombud och Sjömanskyrkans personal redovisas i avsnitt 6.1 resp 6.2. 

Nar det galler intervjuerna med rederiföreträdarna gjorde jag först så att jag efter en första 
genomgång av materialet från fartygen kontaktade rederierna for de båtar jag hade besökt. Jag 
tog då kontakt med de personer som jag förut hade pratat med (i samband med att jag sökte 
tillstånd för att utföra mina intervjuer), och nämnde för respektive rederirepresentant att jag 
hade utfört det jag skulle och att det kommit fram synpunkter från sjömännen som mer hade 
med rederiet att göra än HKF eller Sjömansbiblioteket. Jag frågade om jag fick inkomma med 
frågor till lämpliga personer på rederierna och blev då anmodad att skicka brev med mina 
frågor. (Se bilaga 3). 

På ett rederi skulle personalchefen addresseras och på de andra två informationscheferna. 
Efter någon vecka gjorde jag en rundringning för att känna av hur brevedfrågorna hade 
uppfattats och för att få veta när svar kunde förväntas. Jag blev positivt överaskad av att man 
verkligen tog frågorna och synpunkterna på allvar, man hade t.ex låtit de cirkulera på olika 
avdelningar för att ratt personer skulle svara. Överenskommelse träffades om nar 
telefonintervjuer kunde göras och en av dem kunde utföras i mellandagarna 1995, de övriga 
under andra veckan i januari 1996. Resultaten av de intervjuerna redovisas i avsnitt 6.3. 

1.7 Empirisk plattform 

Det som har gjorts tidigare när det galler att ta reda på hur sjöfolket uppfattar det utbud som 
erbjuds dem via HKF, är som nämnts i avsnitt 1.1 främst tre enkätundersökningar. HKF- 
undersökningen i februari 1989 gick ut till 181 fartyg i ocean- och nordsjöfart med 
sammanlagt 2483 sjöman ombord. Har fick man in- 307 svar. (Sjoyolk &cker till om HKF, 
1989, s. 7). I denna rapport säger man att undersökningen trots det begränsade antalet svar kan 
förmodas ge en rättvisande bild av sjömännens syn på HKF:s verksamhet, detta på grund av 
den representativa spridningen inom målgruppen. 



Den andra enkäten, som HKF skickade ut i mars 1995, omfattade, som omtalats i avsnitt 1.6 
ovan, 2000 personer och antal svar man fick in här var 410 st. På sidan 7 i rapporten från den 
undersökningen resonerar man lite om huruvida det låga utfallet är representativt eller inte, 
och menar att om det hade varit en vetenskaplig avhandling skulle det förmodligen vara en för 
låg svarsfrekvens för att man skall kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Men 
eftersom det nu inte är någon avhandling, utan mer ett försök att få veta vad svenska sjömän 
anser om Handelsflottans kultur- och fritidsråd, och att det är så god spridning på dem som 
svarat vad gäller ålder, befattning och tid i yrket, hoppas man att spridningen aven gäller 
uppfattningar om HKF. Man säger vidare på samma sida att det finns många skal till att inte 
prioritera att svara på en enkät, . . . . . . . . "t. ex fiitidssysselsattningar som filmer , TV, SAX-presset, 
motion. " (Utvärdering '95, 1995, s. 7). 

Här menar man alltså de fritidssysselsättningar som finns just under HKF:s tak och det är 
kanske därför som sjömännen inte svarar - for att de har så mycket av HKF-sysselsättningar 
att ägna sig åt. Konstigt bara att man i sammanhanget inte alls nämner läsningen. (Föds  
anm.). 

När det galler Sjömansbibliotekets enkät från febrnarilmars 1994 riktades den till fartygen och 
inte till den enskilde sjömannen. Det fanns vid tiden för enkätens utlämnande 216 möjliga 
målgruppsfartyg och c:a hälften av dessa, 105 st, fick enkäten. Av dessa återlämnades 74 st 
besvarade. Har sägs att man från arbetsgruppen ar nöjd med svarsandelen och att den borgar 
för representativitet. (Översyn av Sjömansbibliotekets verksamhet, 1994, 3.9). 

2. Historiska perspektiv 

För att bättre förstå den situation i vilken HKF och Sjömansbiblioteket arbetar gentemot vårt 
sjöfolk, tycker jag det ar viktigt att se de olika verksamheterna i sitt rätta sammanhang. Därför 
väljer jag att ta med ett kapitel som ger en historisk tillbakablick över sjömansyrkets 
utveckling, framvaxandet av sjömanskyrkorna och tillblivelsen av både Sjömansbiblioteket 
och föregångaren till HKF, Handelsflottans välfardsråd. 

2.1 Sjömansyrkets tekniska och organisatoriska utveckling 

De flesta läsare av denna uppsats har säkert en viss uppfattning om hur sjömansyrkets villkor 
förändrats genom tiderna, alltifrån segelfartygens storhetstid och framåt. Visst har vi alla 
tjusats av bilder och berättelser från de sju haven; om sjöman som klattrat i riggarna med livet 
som insats, om slit och umbäranden, men också om fantastiska upplevelser i fjärran länder 
och bland dessa länders folk, om sjömansromantik. Kanske har en del också sett och hört ett 
och annat som rör sjömansyrket i modern tid; om svenskt sjöfolks insatser i konvojer under 
kriget, om ökad säkerhet och automatisering till sjöss, om båtar som byggdes större och större 
i kontrast till den efterföljande varvskrisen, om utländskt sjöfolk som inte fått rimliga löner, 
om bekvämlighetsflagg, om minimi-besättningar etc. 

I en socialpsykologisk undersökning av Hans-Erik Werthén 1976 angående trivsel och 
arbetsförhållanden ombord på svenska handelsfartyg, finns ett avsnitt som tar upp 
sjömansyrkets tekniska och organisatoriska utveckling. Werthén inleder med att nämna vad 



som hände när segelfartygen ersattes med forst ångfartyg och senare med motorfartyg: 
arbetsplatserna och även arbetsuppgifterna förändrades dramatiskt. 
Det bildades en ny yrkeskår, eldare och maskinister, och detta skapade statuskonflikter och 
omställningsproblem mellan däcksmanskap och fartygsbefal. (Werthén, 1976, s. 18). 

Det kanske inte ar så svårt att föreställa sig - fi-ån att ha varit en gemensam yrkeskår av 
nastan bara däcksfolk kom helt andra yrkeskategorier in i bilden och det blev också konflikter 
mellan de båda avdelningarna däck och maskin. 

Werthén skriver vidare, att när det galler maskineriet mekaniserades med tiden olika 
funktioner ombord som senare ledde fram till b1.a automatiska styrsystem och automatiska 
kyl- och smörjsystem. Senare utrustades fartygen med centraliserade övervaknings- och 
manövreringsutrustningar som innebar tillstånd att gå med helt eller tidvis obemannat 
maskinrum, vilket ledde till förändrade arbetsvillkor för maskinpersonalen. Det blev också 
stora förändringar för personalen på bryggan när automatik och förfinade 
kommunikationssystem (satellit-navigering) gjorde sitt intåg, och i samband med att radarn 
kom som åtminstone delvis kunde ersätta de mänskliga sinnenas begränsade kapacitet; hörsel 
och syn. (Ibid). 
Som transportenheter har fartygen också utvecklats; de har blivit större, snabbare och mer 
specialiserade till sin funktion; gastankers, kylfartyg, containerfartyg, OBO-fartyg etc. 
Lastnings- och lossningstiderna i hamn har blivit kortare - de flesta fartyg kan idag lasta och 
lossa på delar av dygn eller några få dagar. Den tekniska utvecklingen har inte bara berört 
arbetet i maskin eller på bryggan, utan har också påverkat underhållsarbetet, arbetet med 
förtöjning och angöring samt arbetet vid lastning och lossning. När det gäller 
intendenturavdelningen har b1.a fler och bättre köksmaskiner införts och djupfjrsning har 
spelat en större och större roll. Samtidigt med de tekniska förändringarna började rederierna 
rationalisera arbetet ombord och i samband med det delvis förändra arbetsorganisationen. 
Rationaliseringen har medfört och ibland varit detsamma som indragning av personal ombord 
och den tekniska utvecklingen har medfört fdne fartyg. (Ibid, s. 19). 

I artikeln "Bibliotek till sjössJJ ger artikelförfattaren Jan Ristarp (1980) också en bra bild av 
förändringarna, och hans redogörelse startar i 70-talet då den svenska sjöfarten genomgick 
väldiga förändringar både vad galler näringen som sådan och i fråga om arbetsvillkor och 
anställningsförhållanden. Den ekonomiska krisen, framför allt i form av oljekrisen, slog hårt 
mot sjöfarten. Lönsamheten sjönk och rederierna sålde av stora delar av sina flottor - somliga 
försvann helt och hållet. Nar återhämtningen började skönjas mot slutet av var den svenska 
handelsflottan nästan halverad. 

För de anställda ombord blev förändringarna också stora och en ändring från den tidigare 
fartygsanställningen, då sjöfolk anställdes av befalhavaren, till rederianstallning ägde m. 
Det senare innebär, som namnet antyder, att sjömannen anställs av rederiet. De 
ombordanställda blev med tiden mer och mer välutbildade yrkesspecialister, och den gamla 
sjömansromantiken ar numera for evigt förpassad till myternas skara. (BIS, 1980, nr 55, s.36- 
3 7). 

2.2 Framvaxandet av sjömanskyrkorna och deras betydelse för sjöfolket 

På flera håll i denna uppsats sägs att sjömanskyrkorna har betytt mycket för sjöfolket genom 
årens lopp och jag tycker därför att det finns anledning att ta upp detta i ett särskilt avsnitt. 
Sjömanskyrkans historia går långt tillbaka i tiden, och i en BHS-uppsats författad av två 



studenter från 1985 om Sjömansbiblioteket nämner författarna att Sverige fick sin första 
utlandskyrka i Paris 1626, i samband med att det byggdes en ambassadkyrka d&. 

Vidare skriver man att sjömanskyrkor i modernare mening uppstod när den engelske prästen 
G.C. Smith inledde sitt arbete i Londons hamn. 

Författarna fortsätter med att berätta att för de skandinaviska sjömanskyrkornas uppkomst 
spelade den norske teologen Johan Cordt Harmens Storjohann en stor roll. Han kom i kontakt 
med skandinaviskt sjöfolk i Leith i England i mitten av artonhundratalet och insåg det stora 
behov som fanns av sjömanspräster i hamnstäderna. Efter att ha kommit hem till Bergen igen 
startade han "Foreningen for evangeliets forkyndelse for skandinaviske s~mand". Än idag är 
Bergen säte for "Den norske sj0mansmission". Storjohann reste senare vidare till Sverige och 
tog upp frågan om sjömansvård med företrädare för svenska kyrkan. Där tyckte man inte att 
man kunde ta upp sjömansvård inom sin verksamhet, man hänvisade till Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen. Denna organisation kunde 1869 sända ut sina första sjömanspräster till 
Alexandria och Konstantinopel, och 1870 kunde pastor P.G Tegner starta en sjömansmission i 
Liverpool. EFS:s sjömansmission kom med tiden att omfatta allt fler platser; Grimsby, Hull, 
Marseille, Hamburg och Lubeck, och nu är vi framme vid nittonhundratalets början. 

Vidare tas i uppsatsen upp att också Svenska kyrkans engagemang i sjömansmissionen 
började, men organisationen var trög. Ärkebiskop J.O. Wallin hade redan år 1838 hållit ett 
brandtal för sjöfolket men det skulle dröja ytterligare m i o  år innan ett verkligt program för 
sjömansvården i Svenska kyrkans regi såg dagens ljus. Intentionerna bakom de första 
sjömanskyrkorna växlade, och lika ofta vände man sig till de på platsen boende svenskarna, 
som till sjöfolket. Dock har från fórsta början verksamheten haft en skandinavisk inriktning, 
och för skandinaviska sjömän har det alltid fallit sig naturligt att uppsöka den sjömanskyrka 
som fanns på platsen, oavsett vilken av de nordiska länderna den representerade. Samarbetet 
kyrkorna emellan har varit betydande alltsedan Storjohanns dagar och är så än idag. 

Sjömanskyrkorna stod under den första perioden under direkt ledning av ärkebiskopen, men 
ansvaret övertogs senare av Missionsstyrelsen. Att det blev just Missionsstyrelsen hängde 
samman med att den var det enda kyrkliga organ som bedrev verksamhet utanför Sveriges 
gränser. Det visade sig emellertid att det inte var så enkelt att bedriva sjömansvård på samma 
satt som man agnade sig åt hednamission, uppgifterna var till sin natur alltför olika. 

Författarna hävdar att det dessutom uppdagades ett psykologiskt motstånd inom 
sjömanskåren - man ville inte bli betraktade som föremål för mission, utan som vanliga 
svenska medborgare. Med tiden fick man en sjömanssekreterare som väl kände till 
förhållandena i de hamnstäderna där sjömännen tillbringade sin lediga tid. Verksamheten gavs 
med detta en ny målsättning och en insikt bland de styrande, att sjöfolk inte var förvildade 
hedningar som behövde omvändas, utan vanliga medborgare som på grund av sitt yrkes 
karaktär och missförhållanden i vissa hamnar var i behov av stöd och hjälp. I och med denna 
markering frikopplades 1933 sjömansvården från Missionsstyrelsen och blev en självständig 
organisation inom Svenska kyrkan. 

Författarna skriver att kyrkornas läsrum och dess aktiviteter utgjorde ett alternativ till 
hamnkvarterens "nöjen" och lasrurnmen fungerade oftast som naturliga samlingspunkter for 
sjöfolket. Sjömansvården såg också som sin uppgift att bidra till sjömännens allmänbildning 
och man yrkade på välförsedda bibliotek som kunde användas såväl i läsrummen som ombord 
i fartygen. På sjömanskyrkorna kunde sjöfolket sedermera i lasrurnmen läsa eller låna böcker 



ur boksamlingar som skänkts av filantropiskt sinnade organisationer eller privatpersoner. 
(Berglund, Sundewall, 1985, s.2-5). 

sin doktorsavhandling Kyrka och sjofolk skriver Ingemar Bergmark att den kanske främste 
företrädaren för en folkkyrkosyn i sjömansarbetet var Nathan Söderblom, pastor i Paris och de 
nordfranska hamnarna Calais och Dunkerque mellan åren 1894-1 901, och ärkebiskop från 
1914 fram till sin död 193 1. Han var av den uppfattningen att sjömansvården också skulle 
inbegripa en social omvårdnad och han satte den människa som behövde hjälp i centrum. Han 
skapade ett program som kom att kallas sjömanscentrering eller hemkyrkans totala omsorg 
och som blev ett av de mest karaktäristiska dragen i den sjömansvård som han var med om att 
arbeta fram och ge inspiration åt. Programmet, som också var ett slags brobyggande och ett 
kyrkans engagemang för en hel yrkeskår, hade förutsättningar att lyckas b1.a av den enkla 
anledningen att sjömansprästen hade direktkontakt med sjömännen. Han utförde sin gärning 
mitt i deras vardagsvärld, han var med i hamnmiljön och var en av de få som intresserade sig 
for sjömännen sj älva. (Bergmark, 19 74, s. 42-43). 

2.3 Sjömansbibliotekets tillkomst och utveckling 

När det galler. behovet av böcker för sjöfolket får man gå tillbaka till vad som sagts i näst sista 
stycket i avsnitt 2.2 ovan; det var sjömansvården inom Svenska kyrkan som såg som sin 
uppgift att bidra till sjömännens allmänbildning genom att låta dem få tillgång till välförsedda 
bibliotek. I uppsatsen som refererades till i förra avsnittet, kan man också se att det var fiån 
kyrkligt håll som de fortsatta kraven på böcker kom - från en sjömanspräst i West Hartlepool 
som 1907 underströk hur viktig frågan var och begärde att få "böcker i stor skala" och via 
sjömansprastkonferensen i Malmö 1908, då frågan togs upp på nytt. 

Man skriver vidare att det också fanns andra organisationer som började intressera sig för 
sjöfolkets läsning, b1.a "Oscar 11:s vandringsbibliotek" som startade år 1906, vilket emellertid 
inte riktade sin verksamhet till bara sjöfolk. "Sjömannasällskapet i Göteborg" var en än mer 
intressant organisation i detta sammanhang. Det bildades redan 1830 (och finns alltjämt idag), 
och hade som målsättning "att upprätthålla sjömansyrkets sanna värde och främja upplysning 
i allt som angår detta yrke". Det är intressant att se att man ända in på trettiotalet - efter det att 
Sjömansbiblioteket bildats - skickade ut vandringsbibliotek på eget initiativ. Verksamhetens 
finansiering möjliggjordes av gåvor och donationer, främst från rederier men också från 
enskilda. (Berglund, Sundewall, 1985, s. 5-6). 

Yngve Gyllin(1977) har i artikeln "Maskinbefälet väckte tanken på vandringsbibliotek för 
sjöfolk" redogjort om de första trevande försöken med att sprida litteratur till sjömännen, och 
tangerar det som nämndes ovan, nämligen att tanken på vandringsbibliotek ut till fartygen 
väcktes tidigt, redan under ångfartygsperioden. Vandringsbibliotek på sjöfolkets eget initiativ 
kom så småningom att cirkulera ute i fartygen, men det är kanske inte så många som vet att 
impulserna till dessa vandringsbibliotek utgick från maskinbefalet. I en ekonomisk 
redogörelse för Hälsingborgs maskinistklubb för år 1903 finns noterat att "en person skänkt 
25 kronor avsedd som en grundplåt till ett blivande bibliotek". Grunden till detta bibliotek 
blev ett exemplar av Sjölagen, till priset av 4:75 kr. Detta bibliotek var dock lokalt förankrat 
och det skulle dröja till år 1909 innan tanken på sjöburna vandringsbibliotek började ta form. 
(Maskinbefälet, nr 2, 1977). 



Det var i en artikel i dåvarande "Tidskrift för maskinisterJJ 1909 som Charles G. Norling 
under rubriken "Ansvarskansla " riktade en vädjan till allt sjöfolk, både manskap och befal, att 
göra gemensam sak för anskaffande av ett större antal vandringsbibliotek. 
Det kanske kan vara intressant med Norlings motivering i sammanhanget; han utgick 
nämligen från att det borde vara i allas intresse att medverka till upplysningens spridande, "ty 
därigenom höjer man individernas ansvarskänsla." Norling hade ett förslag som gick ut på att 
man skulle ta ut en avgift av 2 kr per befalsmedlem och år och 60 öre per år för manskapet. 
Norling ansåg med detta att det skulle gå att få ihop 30.000 kronor, vilket skulle kunna racka 
till 1000 st bokskåp som skulle sändas ut till fartygen, fyllda med böcker. Bokbeståndet skulle 
innehålla "såväl allvarliga som skönlitterära verk". (Ibid). 

Även om Norlings tankar om Sjömansbibliotek inte gav något omedelbart resultat, levde id& 
kvar i sjöfolkskretsar, och det blev Sjömans- och Eldareunionerna som kom att fullfölja 
planerna. Eldareunionen lämnade år 1916 en grundplåt på 5000 kr till ett bibliotek och 
Sjömansunionen anslog år 1923 en summa av 2000 kr. Nu kunde det grundbestånd som en av 
LO:s pionjärer, Fredrik Sterky hade donerat utökas med 350 band. Varje boklåda kom att 
innehålla 18-20 band och var i första hand avsedd för fartyg på långresor. Det första 
vandringsbiblioteket skickades ut med ångfartyget Kolsnaren. Därmed var genombrottet for 
vandringsbibliotek ett faktum och ytterligare en hörnsten hade lagts till det som sedan kom att 
bli Sjöqansbiblioteket. (Berglund, Sundewall, 1985, s. 6- 7). 

I artikeln "Sjönzansbiblioteket har föranhats på Rosenhill " skriver Georg Uhlin (1 979) 
angående den fortsatta utvecklingen, att unionerna ökade sina anslag efter fattig förmåga. 
Brantings regering tillsatte en utredning for att ordna biblioteksfiågan för sjöfolket. Ett förslag 
kom 1923, om att en verksamhet som Sjömansbiblioteket borde tillkomma for att tillmötesgå 
sjöfolkets "andliga behov", men det hände inget på mycket länge. (Sjömannen, nr 12, 1979). 

Jag vill gärna i det här sammanhanget ge en liten bild av sjömanslivet omkring sekelskiftet 
och en bit in på nittonhundratalet, med b1.a sjömännens intresse för studieverksamhet och 
litteratur eftersom det i många sammanhang framkommer att yrkessjömannen är en 
bokalskande människa. Ett sådant sammanhang ar i en artikel - återigen av Yngve Gyllin - 
som heter "Studieverksamheten ". Den artikeln inleds med att Gyllin tycker att det är ganska 
naturligt att sjömannen söker sig till litteraturen eftersom livet ombord blir en slags isolering 
och avklippande av kontakter med de kulturvärden som for "landkrabban" utgör vardagsmat. 
Under årens lopp har mängder av sjömän vänt sig till boken i dess roll som berikande och 
underhållande kulturförmedlare under fritiden i hamn och till sjöss. 

Vidare skriver Gyllin att på segelfartygens tid skilde sig det mesta angående bade 
yrkesutövandet och tillvaratagandet av fritiden, fiån situationen i ång- och motorfartygen. Om 
boken förekom, var det oftast fråga om någon andaktsbok i sjömanskistan eller det kunde vara 
en egenhändigt präntad visbok dit man överförde visor fiån skillingtryck. Under den lilla 
fritiden sjömännen på segelfartyg hade, agnade man sig också åt aktiviteter som splejsning, 
knopar, segelsömnad och annat som direkt hade med det yrkesmässiga kunnandet att göra. 
Detta blev att beteckna som studiecirklar och den givne "studieledaren" var den äldre, erfarne 
sjömannen som timmermannen, segelmakaren eller båsen. Han ledde sjömansarbeten och 
kunde också diktera "Rolling home" och andra Shanties under arbetets gång. (ur Forbundpå 
sju hav: händelser i sjöfolkets historia, 1964, s. 258-259). Artikelförfattaren menar att en 
förebild man fick till att starta studiecirklar i fartyg, var "McAndrews flytande skola", vid 
tiden för ångfartygens intåg bland handelsfartygen. Det var en maskinchef som hette Donald 



McAndrews i ett amerikanskt ångfartyg som efter önskemål från @ra av sina eldare startade 
en studiecirkel. Det hela övergick till en kursverksamhet som gjorde att manskap i den 
amerikanska handelsflottan kunde avlägga maskinistexamen. 

Skildringen av McAndrews flytande skola väckte ett stort intresse bland dåtida svenska 
sjömän. Behovet av fördjupade insikter i fackliga och sociala angelägenheter och sådant som 
kunde berika tillvaron växte, och år 1916 bildades Eldare-unionens studiecirkel nr 1, med 
förankring iland, och det första fröet till en bildnings- och firitidsverksarnhet bland sjöfolk var 
sått. 

Enligt Gyllin fick studieverksamheten dock emellanåt ges upp till förmån för det fortsatta 
arbetet med vandringsbibliotek. Den skulle dock finna sin form senare i samband med att 
"Föreningen sjöfolkets bildningsarbete" kom att samarbeta med ABF. Med 
vandringsbiblioteken som finansierades med Eldare-unionens och Sjömans-unionens egna 
medel, utfördes en betydande kulturgärning i det tysta, i och med den litteraturspridning som 
skedde. (Ibid). 

Det här med sjömäns läshunger beskrivs också av Helge Olsson (1987), själv sjöman, i 
artikeln "Något om Sjömansbiblioteket - sjöfolkets universitet ", där han säger att sjöfolk har 
känt ett starkt behov av böcker i alla tider. Behovet av just böcker ökade när komforten 
ombord började bli mänsklig i början av seklet. Så kom de gula trälådorna ombord i båtarna - 
det kunde vara en tjugo, trettio band i dem. De kunde bytas när så önskades, på vilken 
sjömanskyrka eller läsrum som helst, var man än befann sig i världen. Helge Olsson skriver: 
"Jag smått älskade de där gula lådorna. Man kände en spänning varje gång de kom Vad 
inneliökl de? Vilka författare? Jag kar stor respekt för dem som komponerade lådorna Där 
fanns reseskildringar, lyrik, essäer, noveller oclz även läroböcker". (Ute och hemma, 1987, 
nr 3, s. I l ) .  

Låt oss för en stund stanna upp och betänka den situation som rådde nu en bit in på 
tjugotalet; vandringsbibliotek hade visserligen kommit igång i blygsam omfattning, initierat 
av sjöfolket själva, men den stora tillgången på böcker för sjömännen stod de olika 
läsrummen i sjömanskyrkorna för.. Det var många som började väcka krav på en 
sjömansbiblioteksverksamhet, och bland dem t.ex Ivar Lo-Johansson. I artikeln 
"Sjömansbibliotek jorden runt", ursprungligen tryckt i Studiekamraten nr 22, 1926, nu 
återgiven i BIS, slår han ett slag för tillblivelsen av ett Sjömansbibliotek och bemöter b1.a den 
åsikten att det inte skulle gå att hålla boksamlingar i gång eftersom böcker skulle strös över 
världens alla hörn och sedan aldrig komma tillbaka. Ivar Lo-Johansson menar att den 
slutledningen är fel och att sjöfolk tar saken på ett annat sätt, och säger, "En sjöman som står 
i skuld Izos en krogvärd, betalar den nästan säkert vid en kommande resa. Ifråga om ett 
boklån skulle Izan säkert se saken än strängare.'' (BIS, nr 87, 1986, s. 61-62). 

Han redogör sedan i artikeln för sina förslag på hur verksamheten skulle kunna komma 
igång, men det är också intressant att läsa vad han tyckte om den litteratur som fanns att tillgå 
i de olika sjfirnanskyrkornas läsrum, efter att han varit runt en del på dem, och jag väljer här 
att citera ett stycke ur artikeln: 

"Iflertalet av dessa skandinaviska läsrum jnns bibliotek. När man ser boksamlingarna blir 
man emellertid betryckt. Böckerna har skankts eller valts ut av prästerna och läses knappast 
av sjömlinnen. Det ar uteslutande s.k. andaktslitteratur, har och var gamla historiska 
romaner i många band eller något annat förlegat. Ingen vackande, ingen vaken litteratur, 
ingen facklitteratur som en ung arbetare kan ha nytta, intresse eller glädje av. Trots att 
lasrummet kvall efter kvall ar fullt av sjömän tas sällan en av de gamla dammiga böckerna 
fianz. Det mesta som läses ar tidningarna. De ar mera med i tiden, trots att de ofta ar flera 



veckor gamla, och innehållet har likväl något av den aktualitet som praktiska sjöman alltid 
kräver. " 

Om vi går tillbaka till den förut nämnda uppsatsen vid BHS, finner man att det vid 1929 års 
riksdag antogs nya bestämmelser angående statsunderstödet till biblioteksverksamhet och i 
samband med detta återupptogs frågan om sjömansbibliotek. &- 1930 beviljades ett statligt 
stöd på högst 10.000 kr för biblioteksverksamhet ombord på svenska handelsfartyg, 
motsvarande det belopp som kom från "annat håll", dvs från Svenska kyrkans 
missionsstyrelse och de fackliga organisationerna. En styrelse tillsattes med företrädare för 
redarna, de olika fackforbunden och Svenska kyrkan. Styrelsen skulle ha sitt sate i Göteborg 
och där skulle aven vandringsbibliotekets huvuddepå finnas. I stadgarnas sjätte paragraf 
fastslogs att "vandringsbiblioteken skall utsändas från huvud- eller filialdepåerna till svenska 
fartyg med företräde för fartyg som idka långfiakt". 

Detta &, 1930, betecknas som det år Sjömansbiblioteket bildades, och staten stod som 
nämnts för det ekonomiska ansvaret till viss del, men det rådde i början en stor oenighet 
styrelserepresentanterna sinsemellan angående k och med vad sjöfolkets kulturella behov 
skulle tillgodoses. Motsättningarna mellan de två "ytterlighetsgruppema", fackförbunden och 
kyrkan, var kanske förutsägbart med tanke på att bägge organisationerna redan hade 
vandringsbiblioteksverksamhet, var och en med sin profilering. Problemet ledde till en 
uppdelning i två depåer - en kyrklig och en facklig. Den här splittringen och oenigheten 
gjorde att man fick motta mycket kritik i början, främst från sjöfolkets fackliga organisationer, 
vilka hävdade att man inom Sjömansbiblioteket inte nog energiskt arbetade för sjöfolkets 
bildningsstravanden. (Berglund, Sundewall, 1985, s. 8-9) 

Fram till budgetåret 1940/41 hade Sjömansbibliotekets verksamhet helt varit inriktad på att 
försörja handelsfartygens personal med litteratur, men i och med krigsutbrottet kom den att 
omfatta aven marina enheter och förband inom försvaret, och efter 1941 också lots- och 
Srrpersonal. Kriget fick till följd att verksamheten i utlandshamnarna avstannade och flera av 
sjömanskyrkorna som fungerat som formedlingsstationer skadades svårt. Helt nya krav 
ställdes på Sjömansbiblioteket, som t.ex att fartygsbesättningar i tyska interneringsläger 
vädj ade till Sj ömansbiblioteket via UD: "......när hemsändning kan ske veta vi ej, därför bedja 
vi Eder on? nzbjligt att sanda oss ett litet bibliotek. " När tyskarna invaderade Danmark och 
Norge den 9:e april 1940 befann sig inte mindre än c:a 7000 svenska sjömän på "fel sida" om 
spärren. Efter kriget följde en ständig kamp för att få ökat statsbidrag men man fick vända sig 
till en ny kategori bidragsgivare - sjöfolkets hemkommuner. De styrande i många kommuner 
insåg sitt ansvar for sjöfolk som betalade skatt till sina hemkommuner men inte alls eller 
väldigt lite utnyttjade den kommunala servicen. 

Man fick även lokalproblem. Från att tidigare ha haft tillgång till en lokal i Dicksonska 
fastigheten helt gratis anda sedan 1935, blev man nu tvungen att år 1950 flytta till en lokal i 
en nyuppförd fastighet på Arniralitetsgatan i Majorna i Göteborg. Detta innebar naturligtvis en 
rad kostnader och man fick på nytt gå ut och vädja om pengar, vilken också kom, främst från 
redarhåll. (Ibid, s. 10-1 2). 

Om man fortfarande uppehåller sig vid den källa som ger oss en överskådlig tillbakablick på 
Sjömansbibliotekets historia, nämligen den nämnda BHS-uppsatsen, kan man se att kraven 
var högt uppdrivna från sjöfolkshåll på biblioteksservice vid femtiotalets börjanvarken 
ekonomiska eller personella resurser fanns inom Sjömansbiblioteket för att svara mot dessa 
krav, så man fick gå ut och fråga om hjälp igen. När det gäller personal fick man förstärkning 
från stadsbiblioteket, och vad ekonomin beträffar räddade en omfattande insamling hos 



kommuner, rederier, organisationer och allmänheten Sjömansbiblioteket från att behöva lägga 
ner verksamheten. 

Den närmaste tiden präglades också av en ständig kamp för att få ihop pengar eftersom 
statsbidraget var så lågt (35.000 kr 1954155). h 1955 då Sjömansbiblioteket firade 25- 
årsjubileum, inbringade jubileumsinsamlingen ändå en hel del pengar. 

Man kan i uppsatsen också se att statsbidraget ökade till 75.000 kr år 1956 efter en del 
riksdagsaktioner, och att antalet utskickade vandringsbibliotek år från år. Men trots höjda 
anslag hade Sjömansbiblioteket svårt att svara mot efterfiågan på nya fi-äscha böcker som 
fanns bland de ombordanställda. Det var hårt slitna böcker som cirkulerade på fartygen. 
Förhållandena ombord på ett fartyg kan vara förödande för böcker. Koldamm och cementstoff 
tillsammans med fukt eller t.0.m brottsjöar ibland, kan göra ett bokbestånd helt oanvändbart. 

I januari 1969 samordnades Sjömansbibliotekets verksamhet med den för Göteborgs 
stadsbibliotek, vilket redan hade föreslagits i ett betänkande långt tidigare (SOU 1949:28 
Förvärv, teknisk bokbehandling och katalogisering blev gemensam. Sjömansbiblioteket 
stannade kvar i lokalerna på Amiralitetsgatan och hade sin egen personal, men samtliga fasta 
tillgångar övertogs av stadsbiblioteket. Staten påtog sig alla kostnader och övertog helt det 
ekonomiska ansvaret; insamlandet av medel skulle upphöra. 

Författarna skriver vidare att Solveig Almgren som tillträdde som sjömansbibliotekarie 
samma år, inledde med att genomföra en rad olika rationaliseringar och 
förmedlingsstationernas befogenheter utvidgades betydligt. För att förbättra kontakten mellan 
huvuddepån i Göteborg och formedlingsstationerna genomförde Solveig Alrngren en rad 
besök till stationer både inom och utom landet. Vid dessa resor fick hon förutom att bekanta 
sig med personalen genomföra regelrätta reparationer av bokskåp och gallring av böcker; det 
senare i vissa fall under högljudda protester från sparsamma sjömanspräster. 

Förändringarna som den nya bibliotekarien genomförde innebar t.ex att utlåningsstatistiken 
sköt i höjden. Alla svenska fartyg hade nu bibliotekslådor ombord. 

Lokalerna vid Amiralitetsgatan fj4lde inte längre de krav som kan ställas på en modern 
arbetsplats och den 3:e juli 1973 fick man flytta in i Göteborgs stadsbiblioteks huvudbibliotek 
vid Götaplatsen. Nu fick man tillgång till statsbibliotekets stora resurser vad gäller 
uppslagsverk och bibliografiska hjälpmedel, tillgång till vaktmästeri och telefonväxel, 
Flyttningen innebar klara förbättringar för sjöfolket, det centrala läget gjorde biblioteket 
lättåtkomligt och det inrättades ett läsrum med sjöfartslitteratur och sjöfartstidskrifter. 

Det framgår av texten i den refererade uppsatsen att de gallringar som Solveig Almgren 
genomförde under sina första år på Sjömansbiblioteket fick till följd att bokbeståndet år 1975 
var ungefar lika stort som tio år tidigare. Dessutom hade antal utlånade böcker ökat med 
110% enligt Sjömansbibliotekets beräkningar, och detta förhållande var klart 
otillfredsställande. I takt med att standarden på de kommunala biblioteken hade höjts, ökade 
också kraven på Sjömansbiblioteket. Många ville använda sin fritid ombord till yrkesinriktade 
studier och andra ville ägna sig åt hobbyaktiviteter för' vilka det behövdes litteratur. 
Sjömansbiblioteket fick 1974 ett anslag på 300.000 kr ur Svenska penninglotteriets fond för 
kulturella ändamål och nu kunde man b1.a köpa in facklitteratur och litteratur på främmande 
språk. 
Den kris som drabbade sjöfarten under senare delen av sjuttiotalet återspeglades också på 
Sjömansbibliotekets verksamhet, och huvuddepån i Göteborg fick en alltmer administrativ 
funktion. 



Av den totala utlåningen gick 67.6% över formedlingsstationerna, med huvudvikten på 
kontinenthamnarna. Hamnar som Rotterdam och Antwerpen svarade för nästan hälften av alla 
utlån fi-ån formedlingsstationerna. I 

Författarna skriver att det i statskpntorets rapport DsK 1975:7 föreslogs att man ytterligare 
skulle utreda samarbetsformerna mellan det dåvarande Handelsflottans valf3rdsråd och 
Sjömansbiblioteket. Resultatet blev att man ansåg att den målinriktningen för / Sjömansbiblioteket som då galldei, att ge sjöfolket tillgång till ett bokbestånd med en 
sammansättning likartad den för folkbiblioteken, borde bibehållas. Det drogs också upp 
riktlinjer för sjöfolkets bokförsörjning där det b1.a framkom att "litteraturförsörjningen bör 
ses som en integrerad del av den sa lade kultur- ochj?itidsverksamheten gentemot sjo~olket" 
och att planeringen for litteraturfor örjningen borde ske i samband med planering av övrig 
verksamhet. Statskontoret föreslog mot bakagrund av detta att Statens kultur- och fritidsråd 
skulle överta ansvaret for Sjömansb'blioteket och att avtalet med Göteborgs stad skulle sagas 
upp så snart som möjligt. 

Från och med l:a juli 1978 öv rtogs ansvaret för Sjömansbiblioteket av det nybildade l Handelsflottans Kultur och Fritidsrå , och en epok i bibliotekets historia var därmed avslutad. 
(Berglund, Sundewall, 1985, s. 13-1 ). Y 
2.4 Tillblivelsen av Handelsfl ttans valfardsråd, sedermera Handelsflottans 

kultur- och fritidsråd 

Det nämns i sista 2.3 ovan att det existerade ett samarbete mellan 
Sjömansbiblioteket valfk-dsråd, fr.0.m 1978 Handelsflottans kultur- och 
fritidsråd, och jag sin plats att nämna något om detta. 
Man får gå 1945 för att förstå ur vilket sammanhang ideen till 

Helge Olsson (1987) något. Han skriver att 
for andra världskrigets slut och att staten 

det lidande sjömännen fick utstå under 
arbete en annan organisation 

. 
1987, nr 3, s. 1 l) .  

och fiitid ombord och i 
liv och halsa under och 

särskilt valfk-dsråd for 
Dalnas skriver 
succesivt vuxit 

också betyda 

1987, nr 10, s. 21). 

Själva bildandet av det svenska gick till så att det tillsattes en sjömanskommite 
som kom med ett betänkande Därefter inrättades Handelsflottans välfardsråd 
efter beslut av 1948 års sin verksamhet i oktober 1948. Styrelsen för 
Handelsflottans av en av regeringen tillsatt ordförande, en 
ledamot från jämte suppleanter. De senare företrädde 

och Svenska kyrkans 



Till finansiering av välfardsrådets arbete utgick en särskild välfardsavgift (lag 1948:495 med 
senare ändr.) som till hälften betalades av sjömännen själva och till hälften av redaren. Staten 
lämnade ett bidrag till valfardsverksarnheten som uppgick till samma belopp. Enligt 
instruktionen for Handelsflottans välfärdsråd (1965:700 med senare ändr.) hade rådet till 
uppgift att samordna och planlägga välfk-dsarbetet for sjöfolk. Till en början gällde uppgiften 
bara välfardsarbete i hamn, men på grund av sjöfartens strukturförändring kom rådets 
verksamhet alltmer att inriktas på välfärdsarbete ombord. (Ibid). 

Författarna till den refererade uppsatsen ovan skriver vidare att konjunkturerna på 
sjöfartsmarknaden på sjuttiotalet inverkade kraftigt också på Handelsflottans valfärdsråd. På 
grund av minskningen av antalet ombordanställda hade valfardsavgifterna och därmed de 
statliga bidragen efterhand minskat i så stor omfattning att ett underskott hade uppstått. Mot 
bakgrund av detta tillsatte staten en utredning, vilken sedermera slog fast att av rattviseskal 
och från samhällelig synpunkt skulle det vara angeläget att de ombordanställda inte skulle 
isoleras mer h deras yrkes särart nödvändiggjorde. Staten borde ta på sig det primära ansvaret 
för valfardsarbetet och de korta liggetiderna i hamn motiverade att allt större del av detta 
valfadsarbete koncentrerades till fritidsaktiviteter ombord. Därför behövdes det en effektiv 
landbaserad välfk-dsorganisation som var geografiskt spridd och som kunde anpassa sig till 
fartygens besöksfrekvens i de olika hamnarna. Ett annat förslag var en namnändring från 
Handelsflottans valfärdsråd till Handelsflottans kultlir- och fiitidsråd. 

När det gällde litteraturförsörjningen kom man fram till att Handelsflottans välfardsråds ' 
distribution av pocketböcker borde samordnas med Sjömansbibliotekets, och vidare att det 
borde vara mest rationellt att Sjömansbiblioteket övertog hela litteraturforsörjningen till 
sjöfolket. (Ibid, s. 18-1 9). Ombildningen kom att ske 1976 då Handelsflottans valfdrdsråd 
blev en myndighet inom kommunikationsdepartementet med det nya namnet Handelsflottans 
kultur- och fritidsråd. (Svenskflagg, 1987, nu 10, s. 21). 

3. Situationen idag 

Som jag nämnde i inledningen till kapitel 2 tycker jag att det är viktigt att delge läsarna det 
sammanhang i vilket HKF och Sjömansbiblioteket har att verka. En del av det sammanhanget 
gavs i den historiska tillbakablicken i föregående kapitel, men en ytterligare byggsten är 
naturligtvis att beskriva hur situationen är idag. Jag väljer att ta upp de olika avsnitten på 
samma vis som i kapitel 2, med ett inledande avsnitt om arbetssituationen, följt av de avsnitt 
som tar upp Sjömanskyrkorna, Sjömansbiblioteket och HKF. 

3.1 Arbetssituationen for sjöman i svenskfiaggade handelsfartyg 

Jag nämner på flera håll i den här uppsatsen att antalet ombordanställda i den svenska 
handelsflottan har minskat alltsedan sjuttiotalet och att liggetiderna i hamn har blivit betydligt 
kortare, och detta på grund av utflaggningar och rationaliseringar. Därför kanske det kan vara 
intressant att göra en jämförelse av arbetsförhållandena for sjöfolk i svenska båtar nu 1995 
mot början av sjuttiotalet. 
I en DN-artikel med rubriken "Romantikern har blivit ingenjörr' ger artikelförfattaren Kjell 
Karlsson (1995) oss b1.a några slående fakta: 1971 arbetade omkring 25.000 människor till 
sjöss och idag finns det cirka 12.000 arbetstillfallen kvar. Det råder en hög arbetslöshet idag, 



med 17.700 sjömän utan jobb och registrerade i Sjömansregistret, jämfört med 1971 då det 
fanns många arbetstillfallen för sjöfolk. 

Karlsson skriver vidare att "rostskraporna och målarpytsarna ligger bortglömda i sjappen, 
digital teknik och datoriserade lastningsscheman har forändrat livet för jungman Jansson och 
lintotten har blivit teknikspäckad och kostnadsmedveten. Framtidens sjömän är ingenjörer och 
kapten ombord kan i princip titulera sig verkställande direktör." (Dagens Nyheter, 1995-08- 
13). 

Huvuddelen av ovanstående tidningsartikel tar dock upp den licentiatuppsats som Martin 
Olofsson vid Institutionen for Transportteknik på Chalmers Tekniska Högskola slutförde 
under första halvåret 1995 - en jämförande studie angående hur sjömän i dag ser på sin 
arbetssituation jämfört med 1971, då en liknande studie utfördes - den refererade 
socialpsykologiska undersökningen i inledningen till avsnitt 2.1 ovan. Jag tog kontakt med 
Martin Olofsson i augusti i år och han hade vänligheten att delge mig ett exemplar av sin 
uppsats. 
Denna ingår i ett forskningsprojekt som kallas '!Arbetsmiljoförandringar i marina 
transporter" och projektet syftar till att hitta den bästa relationen mellan människa och teknik 
med hänsyn till mänsklig kapacitet, sjösäkerhet och ekonomiska förutsättningar. Detta säger 
han i en artikel som bär det svenska namnet på Olofssons uppsats, "Arbetssituationen för 
sjöman på svenskflaggade fartyg". (Svensk Sjlyarts Tidning, 1995, nr 14-1 5, s. 1 7). 

Eftersom änhet på hans uppsats i högsta grad är intressant i det här sammanhanget och är 
relevant för det jag skriver om, nämligen fritiden for sjömän på svenskflaggade fartyg, väljer 
jag att ta upp några aspekter som han har undersökt, aspekter som ytterligare ger en bild av 
den situation i vilken Sjömansbiblioteket och HKF bedriver sin serviceverksamhet. 
Arbetssituationen och fritiden hör ju ihop och jag ämnar att i analysen av mina resultat 
åtminstone diskutera vissa saker som Olofsson kommit fram till - dock naturligtvis i 
beaktande av det faktum att c:a 900 sjömän besvarade enkäten i Olofssons undersökning 
jämfört med det mindre antalet (38 st) intervjuer jag refererar till i mitt arbete. 

Här följer de resultat angående arbetssituationen for våra sjömän som författaren kommer 
fram till, och som jag tycker anknyter till min uppsats: 

- Medelåldern har ökat jämfört med tidigare. Nu ligger den på 41 år for befal och 
ekonomipersonal och 34 år för manskap. Jämfört med sjuttiotalets början har medelåldern 
ökat med 6 år för befal och 8 år for manskap. Ökningen beror enligt Olofsson b1.a på att den 
svenskflaggade handelsflottan har minskat i kombination med generella 
bemanningsreduceringar som forst slår ut de unga och de senast anställda. (Olofsson, 1995, s. 
5 7,60,14j). 

- Enligt vad Olofsson kommer fram till är dagens svenska besättningar mer positiva till att 
vara sjömän jämfört med hur det var för ett tjugotal år sen. Manskap är i allmänhet mer 
positiva till yrket än befal, vilket galler både nu och tidigare. De som idag trivs sämst är 
maskinchefer och l :e maskinister. 

Det senare, menar Olofsson, har sin orsak i att det ar dessa seniorbefal i maskin som känner 
störst ansvar for fartygens tekniska standard, och de om några, ser vad de ständiga försöken 
till kostnadsreduceringar leder till. På det sätt som fartygen drivs idag finns det inte tillräckligt 
med kapacitet att hålla efter teknisk utrustning och skrov i samma omfattning som tidigare. 



Angående varför de flesta dock verkar trivas bättre till sjöss idag jämfört med tidigare, menar 
författaren att en bidragande orsak är att dagens sjömän är de mest hängivna, de som lyckats 
hålla sig kvar i yrket. Han tror vidare att när det var gott om arbete till sjöss var det kanske 
inte alla som var säkra på sin yrkesroll utan mer hade hamnat där av en slump. (Ibid, s. 69-72, 
81-82, 145). 

- Det man som sjöman uppskattar mest med sitt yrke jämfört med ett jobb iland är 
kamratskapet ombord och det fria arbetet. Många tycker att de har ett varierande arbete och att 
de har större möjligheter att påverka den egna arbetssituationen än vad folk iland har. Det man 
tycker sämst om med att arbeta till sjöss är att vara borta och isolerad från det normala 
samhället och de olika faror som är förknippade med jobbet. Situationen att inte kunna 
utnyttja fritiden på samma sätt som andra människor upplevs frustrerande, även om det finns 
bok- och videoservice. Att arbeta c:a tio timmar om dagen, ofta på obekväm tid, gör att det 
inte finns mycket tid eller ork kvar. På ett satt kompenseras sjömännen dock for detta, genom 
att de är hemma på ledighet ungefar halva året. (Ibid, s. 73-75, 81). 

3.2 Sjömanskyrkornas roll 

I avsnitt 2.2 togs upp hur sjömanskyrkorna växte fram och hur mycket de har betytt för 
sjöfolket. I det här avsnittet vill jag kort beskriva hur den verksamheten är uppbyggd idag och 
hur man arbetar. Det går inte att undvika viss historik även här och knyta an till vad som sägs 
i avsnitt 2.2 angående frikopplingen av sjömansvården från Missionsstyrelsen inom Svenska 
kyrkan 193 3. Då bildades Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse och under det namnet 
bedrevs verksamheten fram till 1976 då organisationen kom att heta Svenska kyrkan i utlandet 
- SKUT. (Vart att veta om SKUT, 1995, s. 4). 

Under åren som ledde fram till namnbytet hade verksamhetens inriktning breddats på så satt 
att den gamla benämningen inte var relevant. Det var inte längre bara sjöfolket som var den 
primära målgruppen för verksarnheten'och på ett flertal platser startades verksamheter utan att 
sjöfolk alls kan räknas bland målgrupperna, t ex på Kanarieöarna, i Bryssel och i Wien. Idag 
finns SKUT på mer an 40 platser i 25 länder. (Ibid). 

Kyrkomötet tillsätter ordförande i SKUT:s nämnd och ytterligare 8 nämndledamöter och 9 
suppleanter. Denna nämnd är en av rikskyrkans tre utrikesnämnder och överhuvud är 
ärkebiskopen. 

Nämnden har fastställda uppdrag att följa av vilka jag väljer att återge tre: 
"att ansvara för Svenska S/rkans verksamhet på platser dar det finns ett betydande antal 
svenska sjömän, turister och/eller utlandssvenskar, samt i anslutning härtill förekommande 
lokala ekumeniska kontakter, 
att ansvara för Svenska kyrkans samarbete med motsvarande organ på nordiskt och 
internationellt plan, 
att ansvara för Svenska kyrkans samarbete med Handelsflottans kultur- och fiitidsråd. " (Ibid, 
s.2). 

Sjömanskyrkans personal får verkligen vara allt i allo när det galler kontakten med sjöfolket. 
Det kan handla om pratstunder, allvarliga samtal, hjälp med ärenden och kanske framför allt 
skjuts mellan fartyget och staden. Mer om detta kan läsas i avsnitt 6.2 i denna uppsats dar jag 
redogör för mina intervjuer med personal på Sjömanskyrkorna i Rotterdam och 
Middlesborough. Ofta får assistenterna och även prästerna hjälpa till med både det ena och 



andra, och ett exempel på det ger sjömansprästen Jan-Olov Risberg (1994) i artikeln "Från 
Singapores horisont" och jag ber att få citera ett litet stycke: 
"Jag åkte taxibåt ut på redden och klättrade ombord via repstege for att mötas av beskedet 
att båten skulle flaggas ut oclz att jag skulle ta kand om tolv bokvaskor med svenska böcker. 
Det var inte lätt att stå på en gungande taxibåt ock ta emot alla tunga boklådor som 
hissades ner, men det gick. " (SKUT-året 1994, s. 10). 

3.3 Beskrivning av Sjömansbiblioteket och dess verksamhet 

Sjömansbiblioteket kan sägas vara ett statligt folkbibliotek för ombordanställda, och är en 
uppsökande verksamhet for sjömän som under tjänstgöring inte har de kommunala 
folkbiblioteken inom räckhåll. Det finns andra bibliotekskategorier som på sätt och vis liknar 
Sjörnansbibliotekets verksamhet, och jag tanker då på: 
* Arbetsplatsbibliotek 
* Sjukhusbibliotek 
* Bibliotek inom kriminalvården 
* Boken kommer-verksamhet 

I ett informationsblad kan man läsa att Sjömansbibliotekets "huvudbibliotek" finns på HKF:s 
anläggning Rosenhill på Hisingen i Göteborg och dar erbjuds boklån, dagstidningar, 
tidskrifter. Det finns också ett referensbestånd med sjöskildringar och böcker om sjöfart och 
fartyg. Hit är hemmavarande sjömän och sjömanspensionärer välkomna. 

Böckerna som lånas ut till fartygen packas i väskor, med 30 böcker i varje väska. Dessa kan 
tas ombord och bytas ut i ett tjugotal hamnar världen över.(Sjomansbiblioteket, 1995-08-1 1). 

På Sjömansbiblioteket köper man årligen in 7.000-8000 nya böcker. Mängden boklån till 
fartygen har naturligt nog varierat med handelsflottans storlek och med antalet 
ombordanställda, men senaste verksamhetsåret, 1994-95, togs 8 1 .Z1 4 böcker ombord i 227 
fartyg. Det kan också vara värt att nämna att kassettböcker har kommit att bli ett alltmer 
uppskattat inslag i Sjömansbibliotekets utbud och många har berättat att de lyssnat till böcker 
som de aldrig skulle ha läst annars. Ambitionen är också att tillgodose enskilda bokönskemål. 
(Ibid). 

Om man i ett fartyg vill köpa egna böcker - antingen genom fritidskassan eller via rederiets 
försorg - kan Sjömansbiblioteket hjälpa till och bokhandelsrabatt och momsbefi-ielse kan då 
utnyttjas. (HKF, Serviceguide 1995, s 9). 

Vidare sägs i Sjömansbibliotekets informationsblad att biblioteket svarar for HKF:s 
distribution av svenska dagstidningar till omkring 50 utlandshamnar och fördelar mer an 
9.000 tidskriftsexemplar om året till framför allt fartyg i oceanfart, via HKF-stationerna. 
(Sjömansbiblioteket, 1995-08-1 1). 

I HKF:s serviceguide fiamgår också att när det galler just dagstidningarna är det HKF och 
SKUT som delar på kostnaderna for daglig flygdistribution av DN, GP, SVD, SDS och 
Arbetet i olika antal exemplar. Dagstidningarna förmedlas vidare till båtarna i de hamnar som 
finns upptagna i en lista i guiden. (HKF, Serviceguide 1995). 



Det finns i verksamhetsplanen för HKF klart uppställda mål för Sjömansbiblioteket, dels i 
form av allmänna utgångspunkter (las övergripande mål,) och dels uttryckt som specifik och 
etablerad service (läs operativa mål,). Jag väljer här att redovisa den första kategorin specifikt 
och den andra kategorin mer i allmäna ordalag. 

Allmana utgångspunkter 

O I huvudsak kostnadsfri förmedling av böcker och övriga bibliotekstjänster till fartygen. 
O Kvalitet och allsidighet skall prägla mediaurvalet. 
O Sjömansbiblioteket har som ambition att varje fartyg skall kunna byta böcker så ofta som 
O möjligt och i det antal som de ombordvarande önskar. 
O Mottagning och så långt möjligt expediering av önskemål om en viss bok eller böcker 

om ett visst ämne. 
O Om så begärs kunna bistå med inköp av böcker till fartygen. 
O Försöka tillhandahålla eller förmedla efterfrågad information exempelvis ifråga om studier, 

antingen via bibliotekets egna samlingar eller andra kallor. 

Specifik och etablerad service 

Här specificerar man i siffror exempelvis hur många böcker och kassettböcker som skall 
förvärvas per befattning i primärmålgruppsfartygen resp. sammanlagt, hur många 
dagstidningar som skall distribueras (uttryckt i x antal årsabonnemang per kalenderår och 
fartyg i primännålgruppen) och hur många tidskriftsexemplar som skall distribueras per 
befattning i primärmålgruppsfartygen. (Verbamhetsplan för Handelsjlottans kultur- och 
pitidsråd, 1995). 

Det kan vara intressant att titta på lite av Sjömansbibliotekets rutiner och på hur man jobbar. 
För det ändamålet vänder jag mig till ett brev som Göran Engdal på Sjömansbiblioteket skrev 
till en medarbetare på Norska Sjömanskyrkan i Singapore en gång. (1990). 

Först redogör Engdal for vilka bestämmelser som gäller internt, angående vilka fartyg som 
får åtnjuta biblioteksservicen. Därefter talar han om att det finns åtta bokbyteshamnar i 
Sverige och fjorton utomlands och att dessa hamnar fortecknas i HKF:s tidskrift Utkik, på näst 
sista sidan. (Idag är de aktuella siffrorna nio hamnar i Sverige och nitton utomlands). 

Vidare skrivs att det under åttiotalet årligen tagits ombord mellan 90 000 och 140 000 
böcker och att biblioteket varje år köper in c:a 7000 nya böcker. Det är tre personer som 
arbetar centralt med biblioteksverksamheten. Förutom sjömansbibliotekarien själv, Göran 
Engdal, finns där två deltidsarbetande assistenter och man arbetar b1.a med att köpa in och 
utrusta böcker. 

När det galler inköp av böcker skriver Göran Engdal att det går till ungefar på samma sätt 
som på folkbiblioteken, vad kvalitetsbedömning och strävan efter mångsidighet beträffar, och 
barnböcker köps nästan inte alls. Jämfört med ett vanligt folkbibliotek är antalet titlar mindre, 
men antalet exemplar ar större av varje titel. (Ibidj. 

I artikeln "Böcker på de sju haven" skriver Lena-Maria Pettersson (1987) att 
Sjöinansbibliotekets bokinköp liksom för andra bibliotek, till stor del sker genom 
Bibliotekstjänsts sarnbindningslistor. Mycket inköp görs dock direkt från bokhandeln, dels på 
grund av goda rabatter, men också av den orsaken att Sjömansbiblioteket inte behöver 
bokutrustning som exempelvis bokficka och datumkort. (Biblioteksbladet 1987, nr 2, s. 54). 



Pettersson intervjuar i artikeln Göran Engdal, och angående speciella önskemål från de 
ombordanställda säger han att eftersom det inte går att ha någon direkt kontroll över var ett 
givet exemplar finns, i vilken bokvaska, på vilken båt, på vilket hav, är det svårt att ta emot 
beställningar på böcker ur det befintliga bokbeståndet. Därfor brukar Göran Engdal köpa 
ytterligare exemplar om någon fiågar efter en bok som är populär och som fqrtfarande finns 
att få tag på i bokhandeln. (Ibid). 

I brevet till Norska Sjömanskyrkan i Singapore som refererades till ovan, nämns att en 
bokvaska som tas ombord skall innehålla 30 böcker och vara så allsidigt sammanställd 
som möjligt. Ungefar tre fjärdedelar av böckerna kan vara skönlitteratur, gärna någon 
diktsamling. Det ar också bra om en eller annan bok på engelska kommer med, aven om 
det bara ar svenskar ombord. Facklitteratur får sedan &lla upp väskan, helst inte for 
speciella böcker (om man inte vet att specialintresset finns ombord). Reseskildringar ar 
alltid tacksamt att ta med, liksom populärvetenskap, båtböcker etc, etc. (Brev, 1990). 

Aterlämnade bokvaskor måste gås igenom och alla böcker som inte är Sjömansbibliotekets 
laggs åt sidan, liksom smutsiga och trasiga böcker och verk i flera delar som inte ar kompletta. 
Man får försöka undvika att skicka ombord mer an ett exemplar av samma bok och varje 
bokvaska kan i genomsnitt innehålla tre eller @ra helt nya, ocirkulerade böcker. När ett 
bokbyte utförts skall ett rapportkort utfardas och med ledning av dem försöker man på 
Sjömansbiblioteket att hålla reda på när det är dags att skicka fler och eventuellt nya böcker 
till utbytesstationerna. (Ibid). 

Jag har aven tittat på hur verksamheten fungerar i andra länder och på det nederländska 
Sjömansbiblioteket har man gjort en jämförelse mellan förhållandena i Nederländerna, 
Tyskland, Danmark, Storbritannien, Norge, Finland, Sverige och USA. ( Librarywork for 
seafarers, 1988). 
Ett axplock av jämförelser: 
3 I Sverige ar Sjömansbiblioteket ett slags statligt folkbibliotek som sedan 1976 är införlivat 

med det statliga Handelsflottans kultur- och fritidsråd. Detta lyder i sin tur under ' 

kommunikationsdepartementet. Staten finansierar via Qravgifter. Statens kulturråd har ett 
mandat i HKF:s styrelse. 

=* I Holland ar Sjömansbiblioteket en del av folkbiblioteksnätet och lyder under halso(!)- och 
kultwdepartementet som finansierar verksamheten till 85%. Man har ingen 
dagstidningsservice. (Under min vistelse i Rotterdam besökte jag det holländska 
Sjönzansbiblioteket. Man berättade för mig att 15% av finansieringen står låntagarna för 
på så sätt att fartygen betalar en summa per år för ett antal boklådor a 40 böcker fördelat 
på 30 skönlitterära titlar och l O inom facklitteratur. 

Det enda i dagstidningsväg de ombordvarande får ar ett veckoblad som biblioteket inte 
alls är involverat i. En annan stor skillnad om man jämför med situationen i Sverige ar 
antalet anställda - 13 personer. Det har att göra med att det inte bara är till den "vanliga" 
sortens sjöman som biblioteket vänder sig til; en annan stor målgrupp ar alla de 
holländare som arbetar på pråmar i flodsjofarten. En tredje grupp, holländare bosatta 
utomlands, får också del av servicen). (Inf 2). 

q Det danska sjömansbiblioteket är på samma gång ett folkbibliotek och ett specialbibliotek 
för sjöfartshistoria. Det lyder under kulturministeriet som finansierar verksamheten till 
90%. 



Vid tiden por den här rapporten, 1988, var situationen för norrmannen unik nar det galler 
dagstidningsservicen: Man hade 3000 abonnemang fördelade på 150 olika dagstidningar - 
att jämföras med den svenska situationen med drygt 200 abonnemang fördelade på 6 
dagstidningar! Obs! Göran Engdal påpekar att här är idag situationen en annan. Den norska 
sjömansbiblioteksverksamheten har kraftigt beskurits samtidigt som fler och fler 
kommuner börjar dra öronen åt sig. Trots det handlar det om 1300 abonnemang idag. I 
Sverige skulle man inte vilja ha en sådan situation att man skulle erbjuda så många olika 
tidningar - det skulle vara alldeles for administrativt betungande, for att inte saga omöjligt. 

a Tyskland: Usel situation! 

3.4 HKF' - en verksamhetsbeskrivning 

Jag har i avsnitt 2.4 redogjort för uppkomsten av Handelsflottans kultur- och fritidsråd och har 
för avsikt att här ge en bild av vad denna organisation erbjuder idag. 

HKF lämnar service till de ombordanställda i den svenska handelsflottan i fonn av 
biblioteksverksamhet och distribution av dagstidningar, tidskrifter, videofilmer och TV- 
program. Dessutom anordnar man olika arrangemang i land, främst idrottsliga och förlagda 
utomlands. För gastande sjömän av alla nationaliteter i svenska hamnar anordnar man också 
fritidsverksamhet av olika slag. 

Rådet har en styrelse bestående av tio personer och denna styrelse är utsedd av regeringen. 
HKF är indelat i verksamhetsgrenarna HKF Video, HKF Sjömansbiblioteket, HKF Motion 
och HKF Hamnservice. Under budgetåren 1993194- 1995196 bedrivs inom ramen för den 
ordinarie organisationen ett särskilt projekt som rör infonnationsteknologiska frågor av 
betydelse för HKF, med särskild inriktning på elektronisk kommunikation med fartygen. 
(Arsredovisning, verksamhetsåret 1994/95, s. 5). 

I den senaste årsredovisningen finns också HKF:s mål uppställda och jag väljer att ordagrant 
återge dem här: 

Övergripande mål 
"HKF skall planlägga, samordna och genomföra åtgärder för sjoyolk till sjöss och i hamn 
inom välfards-, kultur-, rekreations- och informationsområdena. 
HKF skall därvid så effektivt som mo~ligt erbjuda sjöman ett meningsjidlt och attraktivt 
pitids- och kulturliv. HKF skall medverka till att såval svenskt som utländskt sjöfolk får 
tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter så att de i så stor utsträckning som möjligt 
kompenseras, för den service inom området som de går miste om på grund av 
sjötjänstgöring." 

Verksamhetsmål 
"HKF:s verksamhetsutbud skall, med avseende på variation och kvalitét, så långt som möjligt 
avspegla samhällets ordinarie utbud av dessa verksamheter. 
HKF skall följa och aktivt medverka i den tekniska utvecklingen av nya informationskanaler 
för distribution av information nz m till fartyg. 

HKF skall samverka med berörda nationella och intertationella aktörer för sjömäns 
valfardsfiågor, b1.a för att på basta sätt nå ut med verksamhetsutbudet samt för att tillgodose 
kostnadseflektiva lösningar för verksamheten. 

HKF skall fortlöpande följa upp hur verksamhetens tjänster sprids, mottas och används med 
exempelvis enkätundersökningar till användarna av HKF:s tjänster, i syfte att värdera nyttan 



och kvalitén i utbudet. Den upplevda nyttan enligt dessa enkutundersökningar skall uppvisa 
en positiv utveckling under treårsperioden 1994/9j-1996/9 7. " (Ibid s. 2). 
Något om de olika servicegrenarna, exklusive biblioteksverksamheten som ju behandlas 
separat, allt fritt ur HKF:s serviceguide: 

- Hyrfilm 
Tolv gånger om året, en gång i månaden, distribuerar HKF Video filmer till fartygen via 
rederierna, sex filmer åt gången. För detta betalar fartyget (= besättningarna via betalning till 
fritidskassan) ett visst belopp beroende på besattningsantalet. Filmerna får behållas ombord i 
sex månader varefter de skall makuleras/spelas över. HW:s måisattning är att skaffa de nyaste 
och bästa filmerna som går på bio i Sverige, och man försöker i största möjliga mån variera 
utbudet och inte enbart sanda svenska och engelskspråkiga filmer, utan aven filmer från andra 
länder. 

Som ett komplement eller alternativ till hyrfilmerna har HKF också en köpfilmsverksamhet 
där enskilda titlar kan köpas via en katalog omfattande c:a 500 spelfilmer och över 200 TV- 
program. 

- TV-program 
h e t  runt, varannan vecka sänder HKF Video ut sex timmar svenska inspelade TV-program. 
Urvalet skall spegla aktuell svensk produktion av populära och intresseväckande program och 
förhopphingsvis det bästa som Sveriges Television kan erbjuda. Den här servicen är 
kostnadsfri för fartyg seglande i den svenska handelsflottan. 

- SAX-presset 
HKF sänder via Göteborgradio dagligen, året runt, nyhetssammandraget från TT, det s.k 
"SAX-presset". Detta innehåller de viktigaste nyheterna med tonvikt på inrikes nyheter. Det 
distribueras också som datafil till de rederier som kan vidarebefordra via satellit. 

- Idrott 
För den eller de som vill idrotta och motionera erbjuder HKF mycket, eller vad sägs om: 
internationell sjöfolksserie i bordtennis, svensk individuell serie i detsamma, internationell 
sjöfolksserie i fotboll, internationell serie i basketboll, simcup mm. Den kanske största grenen 
är friidrott och det finns möjlighet att tavla både individuellt och fartygsvis. När det galler för 
fartyget finns det ett årligt vandringspris - Prinspokalen (HKH Prins Bertils Vandringspris), 
dar alla svenska friidrottsdeltagares resultat tillgodoraknas deras fartyg, med målet att bli det 
basta idrottsfartyget inom handelsflottan. (HKF, Serviceguide 1995). 

HKF:s huvudkontor (kansli) finns i Stockholm och i huvudstaden finns också Sjöfartsklubben 
Kaknas under HW:s regi. Övriga HKF-stationer i Sverige är Göteborg (Rosenhill Seamen's 
center), Norrköping (Johannisborg Seamen's club), Helsingborg och Malmö. En viktig del av 
HKF:s verksamhet är servicen utomlands och för att klara detta har man platsombud på 
stationerna i Hamburg, Rotterdam och Antwerpen. 

I artikeln "Välkommet besök ombord" skriver Göran Nilsson (1988) om hur två platsombud 
upplever jobbet i HKF/Rotterdam, och de intervjuade säger att de så gott som alltid blir 
positivt bemötta ombord i båtarna. Men det blir mycket bilåkning, mellan 350 och 400 mil per 
man och månad. Detta ar dock inte så konstigt eftersom det finns omkring 22 mil kajer i 
Rotterdam och det kan vara fem mil ut till en båt i yttersta hamnen. (Statstjänstemannen, 
1988, nr l ,  s. 33). 



4. Presentation av och resultat från tidigare undersökningar 
med efterföljande intervjuer på Sjömansbiblioteket. 

Det fjärde steget i mina strävanden att forma ämnet för den här uppsatsen, blev som jag 
nämnde i inledningen att ta del av de tre undersökningar som gjorts tidigare om hur sjöfolket 
ser på det totala HKF-utbudet. Därefter vände jag mig till Sjömansbiblioteket för att fråga om 
detaljer i undersökningarna och jag tycker att detta bildar en relevant bakgrund till mina 
intervjuer med sjömännen. Mina frågor i sammanhanget ser jag som en sorts teori och svaren 
jag fick uppfattar jag som empiri, eller kanske benämningen "teorempiri" är mer rättvisande, 
eftersom svaren från Göran Engdal på Sjömansbiblioteket i vissa fall är funderingar och 
spekulationer, snarare än  absoluta sanningar. 

4.1 HKF:s enkätundersökning 1989 

I den här enkätundersökningen har totalt över 1000 svenska och utländska sjömän under 
första halvåret 1989 medverkat aktivt i HKF:s marknadsundersökning angående sjömännens 
syn på HKF:s service och verksamhet för sjöfolk. Syftet med undersökningen har dels varit att 
fa reda på hur sjömännen själva uppfattar serviceutbudet och dels få höra vilka synpunkter och 
idéer de har angående framtiden; hur graden av service eventuellt skall kunna förbättras. 
(Sjofolk tycker till om HKF, 1989, s. 2-50). 

Undersökningen, vars rapport omfattar 137 sidor, upptar HKF:s verksamhet inom hela 
handelsflottan, men eftersom jag i samråd med Sjömansbiblioteket kommit fram till att det är 
primärmålgruppen som är mest intressant, har jag koncentrerat studiet av denna rapport till de 
avsnitt som rör just denna målgrupp. 

Jag listar nedan mina frågor baserade på rapporten, och svaren ges genomgående av Göran 
Engdal på Sjömansbiblioteket. Därmed tycker jag att källorna (HKF:s ovannämnda rapport 
och intervjuerna med Göran Engdal) är tillräckligt specificerade for att inte behövas tas upp 
ytterligare i den löpande texten nedan. Varvat med frågor som jag får svar på kommenterar jag 
vissa företeelser som jag tycker är intressanta resp. relevanta att ta upp baserat på min 
erfarenhet till sjöss. 

Samma tillvägagångssätt galler också för de två andra undersökningarna som jag tar upp i 
avsnitt 4.2 resp. 4.3. 

Det första som tas upp är en allmän syn på dagstidningsservicen. Här framgår att c:a 90 % 
totalt sett tycker att denna service Qller sitt syfte på ett mycket tillfredsställande sätt eller 
tillfredsställande satt, men det är bara 25% som anger den förstnämnda kategorin. Jag tycker 
då att den positiva siffran (90%) framhålls lite val kraftigt och inget nämnvärt sägs om den 
resterande, otillfredsställda, andelen. Kommentar? 

Svar: Nej, vhd skall man säga? A ena sidan kan tyckas att 64% (tillfi-edsstallande) plus 25% 
(mycket tillfiedsställande} ändå är ganska bra, å andra sidan är nackdelen med statistik ibland 
att den kan missvisa och att det ar just de som inte är nöjda man borde titta lite närmare på. 



Färskheten på dagstidningar. 
Här tycker 77% totalt sett att dagstidningar som kommer ombord är rimligt farska och 15% 
tycker att de är orimligt gamla. En andel, 3%, tycker att de tidningar som kommer ombord är 
så gamla att de är ointressanta och meningslösa. Min fråga: stämmer siffrorna? 

Svar: Jodå, och här kommer vi till dilemmat med tidningar till oceangående fartyg - det är 
den kategorin som drabbas mest av för gamla tidningar. Nu är det ändå så, att sedan denna 
undersökningen gjordes (1989) har distributionen i Europa förbättrats avsevärt i och med 
företaget Distrinews i Belgien. Detta företag i Bryssel ombesörjer dagstidningsforsändelser 
från Sverige till HKF-stationen i Rotterdam, genom en dörr-till-dörr-service. Förutom 
Rotterdam når man ut till närområdets hamnar i Belgien och Holland och någon hamn i 
Frankrike. Dagstidningar som skickas från Sverige på morgonen når samma eftermiddag 
dessa hamnar. 

Kongmentar: 
En intressant detalj i sammanhanget ar att 64% av de som svarade tyckte att HKF bör använda 
oförändrad del av totalt tillgängliga medel till dagstidningsdistributionen, 20 % ville ha 
andelen ökad och 10% ville se den minskad. Att 20% ville ha en ökad satsning på 
dagstidningar tyder ju på att det finns all anledning att titta på detta. 

Konznzentar: 
Tidskrifter. 
Även här hade man en liknande fråga som for dagstidningarna, nämligen om sjömännen 
tyckte att totalt tillgängliga medel skulle vara större, mindre eller oförändrade i förhållande till 
andelen bokinköpsmedel. 54% förordade en bibehållen nivå, 30% ville ha en ökad nivå och 
1 1 % en mindre. 

Allmän syn på boksewicen. 
30% tyckte att bokservicen filler sitt syfte på ett mycket tillfresstallande satt och 58% tyckte 
att den gör det tillfredsställande. Min fråga: Ar det så bra? Här framförde jag också synpunkter 
på att stapeldiagrammet för detta resultat och också genomgående för redovisningen i denna 
rapport, ar vilseledande. I det här fallet där högsta siffran var 58% är den lodräta axelns "tak" 
60% och man kan, om man inte är observant, få uppfattningen att axeln sträcker sig till 100% 
och att staplarna representerar onormalt höga värden. 

Svar: På frågan om synpunkterna på bokservicen är man nog benägen att tycka att detta är 
ganska bra siffror, men visst - det går s&kert att göra bättre, och det är det man vill från 
Sjömansbibliotekets sida. 

När det gäller stapeldiagrammen höll man med om att staplarna faktiskt många gånger ar 
missvisande eller ger ett felaktigt intryck, men gemensamt kom vi fram till att det säkert inte 
är något medvetet försök till att dölja fakta, utan att det helt enkelt handlar om utrymmesbrist i 
rapporten. 

Kommentar: 
Bokuwal. Den här undersökningen visar att c:a 70% av de svarande tycker att bokurvalet är 
bra och att 24% inte tycker det. En fjärdedel tyckte att de saknade böcker inom ett visst 



område. Har ställde man också frågan om man ombord tycker att man kan byta böcker 
tillräckligt ofta resp. om det upplevs finnas tillräckligt med böcker ombord. 

På detta svarade 19% av oceanseglarna att man inte tycker man f& byta böcker tillräckligt 
ofta och 10% av dem tycker att det finns för få böcker att tillgå. 

Kommentar: 
Läsvanor. Här har man velat titta på lasfrekvensen bland olika kategorier ombord och det 
kommer fram några intressanta uppgifter: 
O Genomsnittet på antal lasta böcker per sjöman och månad ligger på 4.84. 

Man har sökt statistikuppgifter for folk iland för att kunna göra en jämförelse, och 
man har använt sig av Litteraturutredningens "Las-och bokvanor i fem svenska samhällenN 
(SOU 1972:20). En fingervisning ger att omräknat per månad skulle "den van1ige"svensken 
läsa 2.0 böcker per månad, med andra ord: sjöfolk är ett bokslukande släkte! 

O Enkätsvaren visar också att andelen sjöfolk som inte laser böcker alls är i genomsnitt 3.8% 
För att jämföra med landforhållanden har man har tittat i "Rapportfiån Statens kulturråd 
1987.3, boken -en oversikt" och funnit att andelen icke-läsare bland befolkningen i sin 
helhet under år 1983 var 20%. 

O De som tjänstgjort kort tid till sjöss laser mindre än de som har mer sjötid bakom sig. 
O Det &r ingen skillnad på hur mycket manskap och befal laser. 
O Man laser mer i de fartyg som går på oceanfart (trots att har finns fler yngre 

besattningsmedlemmar). 

Kommentar: 
Det ar också intressant att se på vilka ombord som verkar ha flest synpunkter om saker och 
ting, och tillika verkar vara mest aktiva: det är gruppen med 6-1 0 &s sjöerfarenhet. 
Vilket visar sig exempelvis i följande uppgifter: 

De tycker i större utsträckning att bokservicen inte filler sitt syfte. 
50% av dem laser mellan 5 och 10 böcker per månad, jämfört med c:a 40% for andra. 
De har också flest synpunkter i negativ riktning på bokurvalet. 
Denna grupp är mest benägna att efterfråga individuell bokbestallningssewice. 

Synpunkter på personlig bokservice. 
Det är intressant att se att 43% har svarat att man vill se en ökad satsning från 
Sjömansbibliotekets sida på individuell service, men samtidigt är det bara 12% som inte är 
nöjda med det vanliga bokbytessattet. (71% ar tillfreds med det traditionella sättet). En stor 
majoritet vill alltså slå vakt om den traditionella bokhanteringen, samtidigt som nästan 
varannan skulle satta värde på en utökad individuell service. Hur rimmar det? 

Svar: Det upplevs spännande att ta del av innehållet i nya boklådor som kommer ombord 
med en hel del "odbitar" och man är i stort sett nöjda med detta (med reservation for de 
kommentarer om urval som nämnts tidigare), men på samma gång vill man ha den 
möjligheten att få det man önskar. Det finns ett behov av utökad personlig bokservice och på 
något satt måste informationen om denna möjlighet nå ut på ett bättre satt. 

Komnzerztar: 
Synpunkter på vad som kan förbättras i dagens HKF-service. 
Det som är signifikativt bland dessa svar ar just dilemmat med dagstidningarna - man 
efterlyser helt enkelt fler och farskare dagstidningar. 



4.2 HKF:s enkatundersökning 1995 

Det skriftliga material jag haft tillgäng till beträffande denna undersökning är en ledare och 
en artikel i HKF:s tidskrift Utkik. Bägge är författade av HKF:s direktör Torbjörn Cruth och 
heter ". . .Annars tror ja 'att HKF till de 'mesta e 'toppen.. . '* Information om undersökningen 
ger samma författare också pä ledarsidan, som har rubriken "Att mata sin verksamhet ". 

I ledaren berättar Torbjörn Cruth om HKF:s enkater ang. hur de ombordanställda ser på 
organisationens serviceutbud. En stor enkät, omfattande 51 fkagor till 175 fartyg i nordsjö- 
och oceanfart, och två mindre enkater till fartyg i kustfart samt utländska sjömän gastande 
svenska hamnar (50 fartyg resp. till de utländska fartyg som anlöpte svenska hamnar under en 
given vecka). På den större enkaten svarade drygt 400 sjömän, vilket av HKF bedömdes vara 
ett gott resultat, med en bra (läs: representativ) fördelning på befattningar, åldrar, antal år till 
sjöss och fartygstyper. I artikeln redovisas sedan sjömännens syn på de olika service- 
kategorierna. (Utkik, 1995, nr 2, s. 3-5). 
Undersökningen genomfördes i mars-95. Uppdraget att sammanställa och analysera den gavs 
till sjöfartsjournalisten Berit Blomqvist, och rapporten, "Utvärdering '95: en rapport om 
HKF:s verksamhet", blev fardigställd under senhösten 1995 och tar upp det nedan återgivna 
mer i detalj. När jag val fick den tillhanda tittade jag igenom den och jämförde den med 
Cruth:s artkel för att se att allt stämde, men det ar alltså artikeln som är kallan till 
nedanstående material. 

Hur många sjöman nåddes av enkaten, motsvarande de 175 fartygen? 

Svar: Svårt att saga, eftersom antal ombordanställda varierar beroende på vilken fartygstyp 
det galler. En uppskattning är att det i fartyg i nordsjöfart finns i medeltal 8-10 befattningar 
och motsvarande siffra för fartyg i oceanfart skulle vara c:a 15. En inte alltfor vågad gissning 
skulle därför vara att max 1500 sjömän skulle ha fått enkaten sig till del. (En ganska aktuell 
siffra - från årsskiftet 94195-nar det galler totalt antal ombordanställda i svenska handelsfartyg 
idag är att Sjömansregistret upptar 2263 sjömän i 210 fartyg vid ett givet tillfalle. Dessa 
siffror gäller för primärmålgruppen. Eftersom alla fartyg hm i princip dubbla besättningar rör 
det sig om ung. 4500 sjömän i denna målgrupp.) 

Dessa 400 svar är i alla fler än som besvarade enkaten 1989. 
Viss reservation till siffran 400 kan säkert anläggas, "men man kan heller inte tvinga folk 

att svara". 

I artikeln sägs att de ombordanställda ger genomgående goda omdömen om HKF:s 
verksamhet, och det är sakert till stor del så, men jag undrar ändä i vilken utsträckning man 
kan lita på dessa siffror? 
- Kan det vara så att nästan alla de 400 som svarar på något satt redan ar förhållandevis nöjda 
med HKF: verksamhet eller delar därav och att övriga potentiella enkatsvarare inte har särskilt 
stort intresse för det utbud som HKF erbjuder, och därför har svalt intresse av att svara på 
fiågor? 

- Med tanke på denna enkatundersökning och de som gjordes 1994 och 1989, kanske det 
finns en - ur sjömannens synpunkt - mättnad på den undersökningsmetoden, a la "kommer 
det nu sådana här frågor igen!" 



- Någon av de tillfrågade sjömännen kommenterade: "man saknar inte kon förrän båset är 
tomt." Ett nog så sant och viktigt ordspråk, men jag skulle också vilja kontra med: "man vet 
vad man far men inte vad man kanfå." 
- Kan det ligga något i att de som dock svarar är för snälla eller för tillmötesgående i sina 
bedömningar? 

Svar: Jo, det kan nog vara så att det är de som är mer positivt inställda till HKF som bemödar 
sig att svara och att det bland övriga kan finnas ett ointresse. Genomsnittet - de höga talen - 
kan därför vara snedvridet eller i alla fall missvisande till viss del. 

Göran Engdal höll också med om att de ombordvarande förmodligen inte vet om vad d e h  
få utöver den vanliga servicen (läs: biblioteksservicen) i form av personliga önskningar om 
böcker att låna, boktips mm. 

Vidare säger Torbjörn Cruth i sin ledare i Utkik att " HKF skull göra sitt basta för att även 
fortsatt leva upp till högt ställda krav. " Jag tolkar detta som krav från anuandarna, dvs 
sjömmen, och inte krav från regeringen via kommunikationsdepartementet och HKF. (Detta 
bör dock påpekas - att HKF faktiskt formellt har fått uppdraget att fortlöpande följa upp hur 
dess olika tjänster mottas och används. Syftet med detta är att värdera nyttan och kvalitén i 
utbudet). Min fråga är - hur definieras dessa krav? .W 

Svar: På sjömansbiblioteket tror man också att det ar användarnas krav man menar och på 
HKF tror man sig veta att det är god service i olika avseenden som är de höga kraven. Detta 
f& man feedback på från företrädare för de olika fackförbunden för de ombordanställda som 
finns med i HKF:s styrelse. 

Ang. SAX-presset. Detta är en daglig och av TT sammanställd nyhetsbulletin som 
distribueras till båtama av HKF via kortvågstelex (Maritex) från Göteborgradio. Dessa 
nyheter, som är meningen skall tacka de viktigaste och för sjöfolk mest intressanta nyheterna, 
distribueras också som datafil via Inmarsat-satelliter (Sat-A). 

Datafildistributionen sker via Intemet till rederierna som sedan vidarbefordrar dem till 
fartygen. Det verkar av enkätsvaren att döma som om man ombord är förhållandevis tillfreds 
med denna service, aven om innehållet är föremål för diskussion bland sjöfolket. 

I många fall påpekas dock att SAX-presset inte kommer fram i läsbart skick vilket i närfart 
kan förklaras med att man ombord inte har lärt sig att ha Maritex-apparaten inställd på basta 
frekvens. I detta sammanhang säger många av de tillfrågade att man är mycket intresserade av 
det utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen for HKF:s kommunikationsprojekt, och min 
fråga blir därför: Vad är detta komunikationsprojekt för någonting? 

Svar: Det är främst @ra fenomen som HKF håller på att titta på i detta 
kommunikationsprojekt: SAX-presset, dagstidningar via satellit, radiosändningar och 
multimedia. I ett PM friin HKF kan man läsa mer om detta: (PM-Handelsflottans Kultuv- och 
Fritidsråd, 1995). 

* SAX-presset. 
Det planeras en kompletterande digital utgivning av detta nyhetssammandrag som skall 
överföras via Internet och satellit. Meningen är att SAX-presset då skall bli betydligt mer 
omfångsrikt an det nuvarande som begränsas till volym av telexformatet och kortvågens 



kapacitet. SAX-presset skall få en bättre struktur som mer liknar strukturen i en vanlig 
dagstidning. 

+ Dagstidning via satellit. 
Det hela går ut på att förbättra och utveckla nyhetsförmedlingen till de ombordanställda, och 
HKF bedriver i samarbete med Walleniusrederierna och Frontline ett projekt dar Svenska 
Dagbladet distribueras med satellitöverföring till fartyg i dessa rederier. Tidningen har varit 
tillgänglig i fartygens elektroniska brevlådor på rederierna under de tidiga morgontimmarna - 
redan innan pappersutgåvan når hushållen. Det är den redaktionella texten - inte bilder - som 
överförs i datafil, omfattande 600-700 kE3 med efterföljande komprimering till ungefar 
hälften. Ombord i fartygen läses tidningen med hjälp av en särskild Windowsprogramvara. 
Man kan snabbt bläddra igenom avdelningar och artikelrubriker och läsa direkt på skärmen, 
men pappersutskrift går också bra. 

Efter att forsökstiden för just detta delprojekt löpt ut under sommaren 1995, kommer de 
rederier som så önskar att ha tillgång till såväl Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten i 
digital forni. och visionen är att man skall kunna överföra en hel dagstidning via satellit. Det 
skulle omfatta 50-100 Mb i råformat, men å andra sidan blir det förmodligen så att 
överföringskostnaderna kommer att fortsatta sjunka samtidigt som kapaciteten både p5 
landlinje; och satelliter fortsätter att öka. Men en utvärdering kommer att göras for att se om 
det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar for att genomdriva en sådan trafik. 

* Radiosändningar 
Det är meningen att det skall utföras en prowerksamhet med digitala ljudradiosändningar via 
Inmarsat, där de ombordanställda skall kunna ta emot svenska ljudradioprogram med 
fullständig FM-kvalitet och i stereo - var de än befinner sig till sjöss. 

* Multimedia, etc 
Teknikutvecklingen för främst satellittöverföring och CD-skivor kommer att få stor betydelse 
för b1.a utbildning ombord och redan idag betyder Internet mycket for den landbaserade 
infrastrukturen, där effektiv kommunikation mellan fartyg och rederier, resp mellan folk 
ombord och de där hemma möjliggörs. 

Det finns ombord i båtarna både intresse och kunskap om datorer som berör 
datoranvändningen både privat och yrkesmässigt. HKF har ambitionen att följa denna 
utveckling mycket noga och att samarbeta med folk som vill använda denna teknik för 
utbildning ombord. Bland intressenterna finns t.ex sjöbefalsskolan. 
När det galler HKF:s video-köpfilm visar enkäten att intresset för detta inte är särskilt stort 

och min fråga var här bara hur det fungerar. 

Svar: Detta är en komplettering till det vanliga filmabonnemanget på 5-6 hyrfilmer per månad 
och riktar sig till den enskilde sjömannen. HKF skickar ut listor på vilka filmer som kan 
köpas. 

Ang. Sjömansbiblioteket - böcker. Enkäten visar, enligt artkeln i Utkik, att c:a 95% av de 
svarande som seglar i oceanfart och 85% av de som seglar i nordsjöfart ar nöjda eller mycket 
nöjda med denna service. Inte fullt 10% av nordsjöseglarna tycker motsatsen och lite mer iin 
5% av dem saknar intresse. I enkäten frågades efter om man tycker servicen uppQller sitt 



svfte. Flera kommentarer gavs om att det förekommer for många "gamla" böcker i 
bokvaskorna. Med anledning av ovanstående ställde jag följande frågor: 
- Vad är bibliotekets syfte? Finns det några dokumenterade målformuleringar? 

Svar: Bibliotekets syfte fanns med i inledningen till enkäten i det avsnitt som rörde just 
biblioteket med anledning av frågorna om bokservicen, och där står b1.a: 
"Sjömansbiblioteket skall för sjömannen vara vad kommunbiblioteket ar för den 
landbaserade." (Handelsflottans kultur- och pitidsråd: enkat, 1995). 
I inledningen till enkätundersökningen som gjordes 1994 och som bara rörde 
Sjömansbiblioteket utvecklar man det något och säger att "Med anpassning till sjöfolkets 
speciella villkor arbetar Sjörnansbiblioteket utifran samma grundläggande principer som 
de svenska folkbiblioteken." (Eqkat om HKF Sjömansbiblioteket, 1994, s. l ) .  

När det gäller målformuleringar hänvisades jag till HKF:s verksamhetsplan för budgetåret 
1995196 och där, såväl som i den i avsnitt 3.4 refererade Arsredovisningen, kan man finna - 
enligt mitt tycke - välformulerade och specifika sådana, både när det galler övergripande mål 
och operativa mål. (Verksamhetsplan för Handelsflottans kultur- och fiitidsråd, 1995). 
När man kommenterade att böcker är for "gamlay', skulle det vara intressant att få veta vad 

de som svarade menade med ordet "gamla"? 

Svar: Detta är ganska svårt att svara på eftersom det svaret är såpass individuellt betingat. 
Enligt Göran Engdal på Sjömansbiblioteket bör de böckerna som idag packas upp ur 
bokvaskorna ge ett ganska fräscht helhetsintryck. Varken Sjömansbiblioteket eller 
platsombuden i de europeiska hamnar dar de finns stoppar in gamla böcker eller böcker av 
"gamla" författare. Det görs bara om man har fått sådana specifika önskemål från någon viss 
båt. 

Det är också då en fråga om man i motsats till "gammal" menar nyutgivna böcker ochleller 
böcker i nya upplagor? Det man normalt menar med "gammal" är formodligen känslan av att 
"den har ganzla boken har jag sett förr!" och då har det förmodligen att göra med den 
"rundgång" som kan bli när fartyg byter bokväskor förhållandevis sällan och kanske gör bytet 
i samma hamn i stor utsträckning. 

Göran Engdal gav som ett exempel på att beståndet inte är särskilt gammalt en intressant 
siffra på hur många nya böcker bokanslaget räcker till (1994), vilket visar sig vara ungefar 3 st 
per bokvaska. 

. - 

Jag ställde också frågan varför de som svarade inte kommenterade vilka böcker man helst vill 
ha. (Min egen erfarenhet ar att det ofta var rena huggsexan nar nya bokvaskor kom ombord!) 

Svar: Nej, man har kanske inte så mycket synpunkter på detta - vissa gillar en viss 
kategorilgenre och andra gillar något annat. Vid intervjun gavs ett eller ett par exempel på hur 
fartyg som anlöpt Göteborg kommit till biblioteket på Hisingen och klagat på vissa böcker - 
antingen att de varit för "gamla" eller över något annat. När man då från bibliotekets sida 
fdgat vad den eller de som klagat vill ha i stallet, uppstår en märklig förstumning och man har 
helt enkelt svårt att få fram vad man egentligen ar ute efter. 

Ang. Sjömansbiblioteket - kasettböcker. Här ger enkätsvaren vid handen att ett betydligt 
lägre antal ombordanställda tycker att denna servicen filler sitt syfte, och jag undrade om det 
kan bero på att denna service ar forhållandevis ny? Dessutom fi-Agade jag om också detta syfte 
finns nertecknat? Vidare tycker jag att intressanta kommentarer stod att finna bland svaren - 



av direkt motstridig art. Exempelvis gavs uttryck för att detta med kassettböcker var det basta 
som hänt på länge, samtidigt som någon tyckte att "det ar slöseri med resurser att skicka ut 
kassettböcker tillfiiskt folk som har synen i behåll!" 

Svar: Jodå - en ganska stor del av förklaringen ligger nog i det faktum att det inte var så 
längesedan Sjömansbiblioteket införde denna service. Syftet ar inte klart uttryckt, men 
underförstått samma som för bokservicen. Med anledning av de motstridiga kommentarerna 
är det säkert så att meningarna går isär, men visst har man på Sjömansbiblioteket fått flera 
positiva signaler och man tror att det finns ett stort intresse och behov for denna service. 
Fördelarna med detta for just sjöfolk - på samma sätt som for exempelvis långtradarchaufförer 
- är ju att man, förutom på fritiden, kan "läsa" en bok även under tjänsten, och här menas 
kanske i första hand vakthavande personal på bryggan. Från Sjömansbibliotekets sida är det 
här en fråga om komplement till de vanliga böckerna. 

Ang. Sjömansbiblioteket - tidskrifter. I den refererade enkätundersökningen fran våren 1995 
framgår att c:a 90% tycker att sevicen fungerar bra, och jag frågade helt enkelt - Är man 
nöjda med både farskheten och urval? Jag ville också veta vilka tidskrifter man har 
abonnemang på. 

Svar: Sjömansbiblioteket distribuerar tidskrifter på sådant sätt att de tas hem forst till själva 
biblioteket, varefter de en gång i veckan skickas med farja till Travemunde för att 
vidarebefordras till platsombuden i Hamburg, Antwerpen och Rotterdam. Tidskriftsservicen 
är främst tänkt att komrha oceanseglarna till del. 

När det gäller urvalet verkar folk ombord nu, 1995, ganska nöjda med detta, vilket (kan 
förmodas) främst beror på att Sjömansbiblioteket för det innevarande budgetåret har fått 
anslaget för tidskrifter fördubblat jämfört med föregående år. Man har därför kunnat möta 
särskilda önskemål om tidskriftstitlar från de ombordanställda. Då, 1994, gjordes en mindre 
undersökning som enbart rörde Sjömansbibliotekets verksamhet och det visade sig b1.a att 
man ute i båtarna inte var särskilt nöjda med tidskriftsservicen. 

På min fråga om vilka tidskrifter man prenumererar på fick jag en forteckning över dessa. - 
Ang. Sjömansbiblioteket - dagstidningar. Att döma av enkäten är en Övervägande andel av 
de tillfrågade nöjda med denna service. Här anger 85% av oceanseglarna att servicen fjdler sitt 
syfte på ett tillfredsställande eller mycket tillfiedsställande sätt. Min fiåga till biblioteket blev 
alltså - & man tillfreds med farskheten? - Hur ofta skickas dagstidningar ut och hur går det 
till? (Vilka rutiner)? 

Svar: Denna service som det sedan tolv år tillbaka åligger Sjömansbiblioteket att sköta, går 
till så att tidningarna som prenumereras på för Europas räkning distribueras av Distrinews - se 
beskrivningen under avsnitt 4.1. Då är det värre med farskheten på dagstidningar till fartyg 
som sällan eller aldrig anlöper de nordeuropeiska hamnarna, trots att tidningarna skickas med 
flygpost till ett 60-tal förmedlingsstationer runt om i världen. 

När det gäller kostnaderna för dagstidningsabonnemangen är det så att HKF står for halva 
kostnaden och Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) for den andra halvan. Tidningarna skickas 
till HKF-, SKUT- och (norska) Velferdsstationer men också till sjömansklubbar och 
rederiagenter. Tidningarna tas ombord på fartygen allteftersom dessa anlöper aktuella hamnar 
men de kan också läsas på platsen, exempelvis på sjömanskyrkan eller på sjömansklubben. 



En annan sak som framskymtar bland kommentarerna är urvalet av dagstidningarna och här 
kan ganska klart fastställas att man tycker att det saknas norrlandsrepresentation, så min fråga 
blev har : 
- Går det att göra något åt urvalet? 

Svar: Man är från HKF:s sida medveten om detta med norrlandsproblemet och skulle gärna 
vilja ha ett sådant alternativ. Frågan är nu inte så enkel eftersom det inte finns någon given 
kandidat som ligger på en neutral, både politisk och geografisk nivå. 

I enkäten efterfrågades om synen på HKF:s platsombudsverksamhet och bland 
kornrnentarerna/önskemålen kunde man hitta att det vore intressant med mer av 
kulturevenemang och utflykter kontra bara sport. Jag passade därför på att fråga om 
platsombudens uppgifter och i viss mån attityder. 

Svar: Totalt i HKF jobbar 30-40 st personer. En tredjedel arbetar som platsombud, varav 3 st 
utomlands. Det vanligaste man ägnar sig åt när man besöker fartygen är att förmedla böcker 
och att anordna olika aktiviteter. Eftersom båtarna ofta anlöper hamn med kort varsel blir det 
naturligt att föreslå att de sjömän som är lediga följer med i bussen tillbaka till HKF:s 
lokaliteter - for att bara vara där, fika, läsa eller varför inte sporta. Visst - man är villiga att 
fixa andra aktiviteter och utflykter men for detta Eävs mer planerande. Att fartygen skulle 
höra av sig lite oftare och i god tid angående speciella önskemål vore tacknämligt for HKF:s ' 
del. 

Sedan är det också så att det är individuellt betingat med att som HKF-ombud åka ombord 
for att få i gbg  eller att ta tag i folket ombord och mycket beror på personkemi, den aktuella 
dagsfonnen etc angående hur resultatet skall bli. Det bör nog framhållas att det inte är alldeles 
enkelt att komma ombord på ett, många gånger, mycket stort handelsfartyg; miljön kan 
kännas skrammande med många aktiviteter i form av lastning och lossning med allt vad det 
innebär - tjutande lyftkranar går fram och tillbaka och man får hela tiden passa sig. 

Det är också vanligt med både mindre och större reparationsarbeten nar man ligger i hamn 
och det kan överhuvudtaget vara en ordentligt vasnig miljö att hamna i, det kan slamra och 
bulta lite varstans! För en som jobbar ombord är detta vardagsmat och en del av sjömanslivet 
men for en "landkrabba" något helt annat - för att inte tala om hur svårt det ibland kan vara att 
hitta i en båt! 

Därför är platsombuden utvalda med särskild omsorg och har varierande bakgrund, så att de 
"pallar för traden" och förhoppningsvis har den förmågan att ta många olika slags människor 
på ratt satt. Dessa platsombud har som mål att varje svenskt fartyg som anlöper den hamnstad 
där man jobbar eller hamnar i närområdet skall besökas. Detta efterlevs också i görligaste 
mån. 

Det kan också bli så att man har besökt en och samma båt gång efter annan och inte fått 
särskilt mycket ut av det. Sedan, helt plötsligt, när man av någon anledning inte haft möjlighet 
att besöka detta fartyg nästa gång kommer sura rektioner fran någon ombord 'Iförra gången 
var du minsann inte har och då skulle vi behövt .... ... ! " 

Allmänt om Handelsflottans kultur- och fritidsråd. Här får sjömännen exempelvis svara på 
frågan om de tycker att HKF i någon mån kompenserar det utbud man går miste om hemma. 
Bara omkring 10% tycker att man kompenseras i stor utsträckning och ungefdr hälften av de 
som svarar anser att kompensationen kan betecknas ske i viss utsträckning, Min 



fiåga/kommentar till Göran Engdal var att jag tycker att dessa siffror förefaller låga. Och vad 
menar man med frågan - om HKF skulle kompensera det utbud som finns iland vad gäller det 
man själv kan erbjuda, eller om man menar det totala utbudet hemma? 

Svar: Det HKF menar är, naturligt nog, den kultur- och fritidsverksamhet man bedriver, 
eftersom det är det som är intressant att jämföra. 

Jo, man håller med om att det är låga siffror, men å andra sidan är ju frågan ställd: - "I 
vilken utsträckning kompenserar HKF:s verksamhet i någon mån det utbud som ...." Frågan är 
därför underligt fomulerad. I 1989 års enkätundersökning löd frågan så här: "I vilken 
utsträckning kompenserar HKF:s verksamhet för den kultur- och fritidsverksamhet du går 
miste om på hemrnaplan?'Alltså inget "i någon mån ". Även då fick man i och för sig nästan 
identiska svar, så oavsett hur det är med den exakta ordalydelsen på fragan indikerar dessa tal 
att det finns all anledning att fråga dem som seglar vad det är organisationen inte 
kompenserar. 

Rangordning av HKF-service. De tillfrågade fick själva skriva upp i vilken ordning de 
tyckte olika servicefunktioner var viktigast. Den service som hamnade på första plats var 
hyrfilmsverksamheten, på andra plats böcker, följt av dagstidningar och SAX-presset. Min 
fråga var - varför nämns inte tidskrifterna nu när man ökat omfattningen på den 
verksamheten?. 

Svar: Angående tidskrifterna är detta svårt att besvara eftersom enkätsvaren är under 
utarbetande för närvarande, men det vore konstigt om inte tidskrifterna f& någon plats i 
rangordningen. Förmodligen får de det, men kanske på en plats längre ner på skalan och att 
man därför inte nämner det i artikeln i Utkik. 
När det gäller rangordningen -ars, visar den tydligt att biblioteket med sina bokväskor 

filler en viktig roll i sjömannens liv, men från bibliotekets sida är man emellertid mycket mån 
om att få reda på eventuella brister ochleller önskemål sett ur den enskilde sjömannens 
perspektiv. 

4.3 Sjömansbibliotekets undersökning 1994 

Det gjordes 1993194 en översyn av Sjömansbibliotekets verksamhet främst mot bakgrund av 
två utgångspunkter: (Oversyn av Sjömansbibliotekets verksamhet, 1994). 

Nedgång i distribuerade böcker (enheter). 
Utvecklingen inom biblioteksvärlden. 

I inledningen till denna översyn ges en allmän bakgrund där man far veta att staten har och har 
haft ekonomiskt ansvar för Sjömansbiblioteket alltsedan 1930, forst delvis och fr.0.m 1969 
helt och hållet. Detta bibliotek är ett statligt folkbibliotek till skillnad fran 
folkbiblioteksverksamheten iland som ju är ett kommunalt ansvar. 1978 införlivades 
Sjömansbiblioteket i Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF). 

översynen bygger dels på statistikgenomgång och dels en omfattande enkätundersökning 
där man ville få sjömännens syn på Sjömansbibliotekets nuvarande och framtida verksamhet. 



På samma satt som i avsnitt 4.1 och 4.2 listar jag nedan frågor som jag tycker ar intressanta 
med anledning av översynen, faljt av svar från Göran Engdal på Sjömansbiblioteket. Någon 
egen kommentar finns också med. 

En av anledningarna för översynen var den sjunkande utlåningen. Jag frågade vilken period 
detta gällde och jämfört med vad ? 

Svar: Det man hade sett var att det skett en minskning ända sedan början av 80-talet och den 
period man tittade på vid översynen var åren 1988189-1992193 (minskning i faktiska tal) och 
det vore bra att få ett underlag för en kommande handlingsplan for att dels kunna motivera 
och tydliggöra den kulturella verksamheten det är frågan om och dels for att hitta vägar for att 
kunna motverka minskningen ytterligare. Det var saskilt bokutlåningen till fartyg i oceanfart 
som gått ned mycket, närmare bestämt med 24,7% under perioden. 

Nu har det dock visat sig att antal boklån till ombordanställda i oceanfart/inskränkt 
oceanfart har förbytts till en viss ökning redan för år 1993/94, men detta när man tittar på 
bokutlåningen i förhållande till antal befattningar. Den uppkomna förändringen, att en 
minskning förbytts till en ökning, kan tyckas märklig; ett par fakta som kan tjäna som 
förklaring: 

- De faktiska statistikuppgifterna. Man räknade på ett visst satt förut som skiljde sig från 
dagens metod. Den gamla metoden gav utrymme for felindikeringar. Denna byggde dels på 
antal sjömän registrerade i sjömansregistret och dels på de antal fartyg i primärmålgruppen 
registrerade i sjömansregistret. Sjömansbibliotekets totala bokutlåning - alltså aven till fartyg 
och sjömän utanför primärmålgruppen, dvs passagerarfartyg, fartyg i nara och inre kustfart, 
bogserbåtar, Sjöfartsverkets fartyg, diverse mindre fartyg lydande under Fiskeristyrelsen samt 
andra mindre båtar - sattes i relation till just primärmålgruppen. Det mått man fick på 
utlåningen per sjöman, blev därför missvisande. 

- Den nya statistikmetoden bygger iStallet på att man mater utlåningen i relation till antal 
befattningar. När det galler befattningsomfanget idag i svenska handelsfartyg, är det oftast så 
att det i princip är två "gäng" som kör båten - ett gäng är ute och tjänstgör och det andra 
gänget är hemma på ledighet, och man avlöser varandra efter givna turordningar. Därmed inte 
sagt att hela besättningen byts ut vid ett och samma tillfalle, utan det sker i rullande ordning 
och i förhållande till vilken befattning det gäller. Den faktor man bör använda for att erhålla 
det ungefarliga antal individer som tjänstgjort i befattningarna under året ligger förmodligen 
något över 2. 

Med andra ord ger det ett tydligare mått på verksamhetens omfång att ange antal distribuerade 
böcker per år och befattning än att rakna utlåningen i faktiska tal. När kundunderlaget över 
den beskrivna tidsperioden minskade, kan alltså den minskade utlåningen av böcker ändå peka 
på en ökning relativt sett. 

I detta sammanhang diskuterade vi också skillnaden i bokutlåning mellan svenska 
folkbibliotek och Sjömansbiblioteket sett ur statistisk synvinkel. Iland sker varje boklån till 
följd av en medveten handling av en individuell låntagare, medan "boklånen" till fartygen 
överlämnas till båten som en utvald samling böcker till sjömännens gemensamma förfogande. 
I denna samling kommer många böcker att läsas av flera personer ombord, men en del böcker 
kanske inte alls finner sina läsare. Denna bokdistribution kan statistiskt sett liknas vid en 
kommunal bokdeposition i exempelvis ett sjukhem där man schablonartat brukar anta att en 



utlämnad bok är lika med en lånad bok. För Sjömansbibliotekets personal känns det naturligt 
att tala i termer som "boklån" och "utlåningsstatistik", aven om termernas innebörd inte är 
identiska med de i folkbiblioteken. 

- Den tredje faktorn som förmodligen påverkat utlåningen i negativ riktning i& att man i takt 
med neddragningar av personal och längre arbetstider har man mindre fitid ombord idag 
(1994) än för fem år sedan och därför läser mindre. Man kan ju fråga sig om också detta 
förhållande har ändrats något? 

När det gäller hur man köper in böcker till sjömansbiblioteket, talas det i översynen om den 
s.k allmänlitteraturen, och jag undrade hur man ville definiera det. 

Svar: Med detta menar man normal folkbibliotekslitteratur som har ett allmän-intresse, dvs 
annan litteratur än den som är special-, eller forskningsinriktad etc. Man köper inte så gärna 
"smalayy titlar såvida inte sådana särskilt efterfrågas. På Sjömansbiblioteket vill man vara 
allsidiga och inte alltför speciella. 

Det kan nog fastställas att mycket av det som köps in har med sjön på ett eller annat satt att 
göra, naturligt nog, och man köper in ett flertal exemplar av både romaner och facklitteratur 
inom detta område. Till skillnad från iland riktar man sig här nästan enbart till vuxna, men ett 
visst antal barnböcker finns ändå med tanke på de anhöriga till de ombordvarande som då och 
då följer med på någon resa. 

Dagstidningar. I denna undersökning som Sjömansbiblioteket gjorde själva och även i de två 
enkäterna som HKF tog fiam (1989 och 1995) framgår det att det ar ett stort problem det här 
med att dagstidningar kommer fram i dålig utsträckning till de fartyg som går i oceanfart. Min 
fråga var om det finns möjligheter att göra denna service battre? 

Svar: Nja, själva kan man inte på Sjömansbiblioteket se att det finns några möjligheter att f3 
det battre mer än i enstaka punktåtgärder. Det man gör är att inför varje nytt år undersöka och 
besluta om abonnemang etc. Det största problemet i sammanhanget är fraktkostnaderna - de 
står för minst fem sjättedelar av abonnemangspriset! Smällen kom från åren 1987188 till 
1988189 då priset mångdubblades på grund av att tjänstepostsystemet upphävdes. Efter det har 
abonnemangspriserna stigit med mer än HKF har haft anslag till varje år, resulterande i att 
man har behövt minska antalet abonnemang från år till år. 

En annan sak i sammanhanget är som tidigare nämnts att HKF och SKUT delar på 
kostnaderna för distribution av dagstidningar till sjöfartshamnar, dock med den skillnaden att 
om det handlar om en mottagare som inte tillhör någon kyrklig organisation står HKF ensamt 
for kostnaden. Sådana icke-kyrkliga organisationer kan vara rederiagenter eller 
generalkonsulat etc. På senare tid har desutom SKUT kanske haft än mer ont om pengar än 
HKF och man har måst skära i utlandsverksamheten en hel del, aven när det gäller 
dagstidningar. En slutsats som HKF drar fram, är att om antalet dagstidningsabonnemang 
skall kunna ökas till hamnar i utlandet måste förmodligen kostnadsdelningsprincipen HKF- 
SKUT frångås. Det ar också så illa att om man skulle kunna återställa antal 
dagstidningsabonnemang till det förhållande som rådde vid femårsperiodens början (88189), 
skulle ett medeltillskott på omkring 300 000 kronor krävas (i 1994 års penningvärde). 



Vi diskuterade denna situation och undertecknad undrade om det inte finns möjligheter att låta 
andra vara med att betala fraktkalaset? Jag tänkte mig i första hand rederierna, men då är det 
så att dessa redan betalar Qravgifter till Sjöfartsverket. Det skulle nog inte vara populärt att 
föreslå ytterligare kostnader, men vem vet - det kanske finns utrymme for diskussion i alla 
fall. 

En annan möjlighet till kostnadstäckning for frakten vore kanske att ta efter norrmännens 
variant, vilken bygger på att samtliga norska kommuner anmodas att stå for abonnemang på 
lokaltidningar (och också i viss utsträckning gör det) i relation till antal registrerade 
skattebetalande ombordanställda i kommunen. Göran Engdal menar dock att det skulle bli 
alldeles for resurskrävande. 

Tidskrifter. Precis som for dagstidningar har antalet tidskrifter sjunkit under den nämnda 
femårsperioden och anledningen är den samma for de bagge kategorierna - priserna har ökat 
mycket snabbare än både HKF-anslag och konsumentprisindex, vilket naturligt nog 
resulterade i ett större missnöje bland sjöfolket. Jag ställde ändå frågan hur otillfredsställelsen 
från 1994 rimmar med tillfredsställelsen från 1995? 

Svar: Här är svaret givet. Som nämndes mg. artikeln i Utkik, har Sjömansbiblioteket fått 
anslaget for tidskrifter fördubblat jämfört med föregående år. Här kan nämnas att 
Sjömansbiblioteket alltid sett tidskrifterna som ett komplement till böckerna och därför har de 
tidigare konkurrerat om samma pengar. Det gör de inte längre. Det har också funnits en passus 
i verksamhetens operativa mål om att den totala kostnaden för tidskrifterna inte bör överskrida 
12% av bokforvärvskostnaderna. Det går ju, enligt Sjömansbiblioteket, alltid att diskutera 
omfånget på tidskriftsabonnemangen. Somliga kan tycka att det är en "lyx-service" och att 
man borde använda pengarna till en förbättrad dagstidningssituation istället, men signaler från 
folk ombord efter att antalet tidskrifter ökat visar att detta med tidskrifter är populärt. 

Enkäten 1995 riktades till sjömännen, och jag undrade om den här undersökningen som 
handlade specifikt om Sjömansbiblioteket också gjorde det. 

Svar: Nej, denna enkät riktades till f rngen ,  och det framgår av många svar att man har varit 
i samråd med varandra. 

Individuell bokservice. 84% svarade att det är "mycket" resp. "ganska mycket" önskvärt med 
personlig bokservice, och jag frågade: 
- a) Hur tycker man det fungerar idag? 
- b) Hur fungerar det rent praktiskt; vad ingår? 

Svar: 
a) 59% svarade "bra" eller "tillfredsställande" och bland övriga svar fanns "dåligt", "ingen 
uppfattning" eller "ointresse". Bland de tre sista kategorierna framgår det av kommentarerna 
att man antingen inte kände till möjligheten eller inte provat den. 

b) Den som vill ha litteratur inom ett visst ämne eller vill läsa en viss bok, kan framföra sina 
önskemål till besökande platsombud från HKF eller lämna dem direkt till Sjömansbiblioteket 
i Göteborg. Om aktuell bok kan anförskaffas, kommer den ombord vid ett senare tillfalle. H& 
har man från Sjömansbibliotekets sida gjort så att man i varje bokväska har bifogat önskeliste- 
formulär, där sjömannen kan skriva vad han önskar. Meningen är att önskningen skall 



vidarebefordras antingen till ombud eller till Sjömansbiblioteket direkt, via telefon eller 
telefax. Vid våra diskussioner i Göteborg kom vi fram till att en åtgärd för att nå ut med detta 
budskap vore att informera om det på ett eller annat sätt - exempelvis genom att nämna det i 
HKF:s tidskrift Utkik med jämna mellanrum. 

Den ombordanställde kan också lämna in sina bokönskemål till Sjömansbiblioteket före en 
planerad tjänstgöring ombord eller komma in personligen och låna böcker inför sin resa. 

Läsvanor 
Frågan var ställd på så satt att man ville veta om man ombord läste mer eller mindre idag 
(1994) än för fem år sedan resp. för tio år sedan. 
-79% svarade "mer" eller "lika mycket", 18% svarade mindre när det galler for fem år sedan. 
-58% resp. 34% blev motsvarande siffror nar det galler för tio år sedan eller mer. Jag undrade 
lite över förklaringarna till förändrade läsvanor. 

Svar: Som förklaring till varfor man läser mer anges t.ex att besättningen i fartygen minskat 
och man har därför f&e folk att umgås med - det sociala umgänget har minskat. Läsningen 
har blivit ett ännu mera välkommet avbrott efter vakten eller arbetsdagen. 

Som förklaring till varför man laser mindre kan man finna kommentarer som "mer arbete- 
mindre fritid", intensivare fart eller kortare törnar. 

Kommentar 
Kassettböcker. Som det också visade sig i 1995 års undersökning - en önskan om mer 
kassettböcker till båtarna finns, även om delade meningar råder. 

Information om böcker. 
På denna fiåga svarade en stor andel att det finns ett "önskvärt" eller "mycket önskvart" 
intresse av att få information om böcker - 79% totalt, 88% av oceanfartygen. Min fråga till 
Sjömansbiblioteket var om, och i så fall hur, man har tänkt sig möta detta stora intresse. 

Svar: Här håller man med om att åtgärder som framfördes i sammanhanget bland 
. 

kommentarerna är något att eftersträva - mer nyhetsblad/nyförvärvslistor, fler bokanmälningar 
i Utkik, samt personliga besök i båtarna av Sjömansbibliotekets personal. Det senare menar 
man i samma andetag blir svårt eftersom sjömännen - enligt egen utsago - förmodligen inte 
har tillräckligt med tid till att satta sig ner exempelvis i Göteborg för att diskutera böcker. 

Sjömansbiblioteket i framtiden. Det framgår av denna enkätundersökning att sjöfolk är 
traditionsbundna - de vill att man på Sjömansbiblioteket skall arbeta på nuvarande sätt aven i 
framtiden, aven om utvecklingen går mot en mer ökad användning av datateknik och IT. Om 
en sjöman efterfrågar databassökninger exempelvis, gör hanlhon det på sitt hemortsbibliotek 
när han är hemma på semester. Denna uppfattning kallar jag for (A). 

30% av de som svarade, tyckte att när de kommunala biblioteken utvecklar nya 
servicemöjligheter, bör också Sjömansbiblioteket göra det. För den moderne sjömannen 
kommer informationsformedling med hjälp av kommunikationsteknik bli av stor betydelse, 
och aven om denna utökade service kan komma att bli avgiftsbelagd tror man inte det skall 
behöva innebära ett hinder för utnyttjande. Vi sätter (B) för denna uppfattning. 

Här kan man ju undra om mer information om IT-möjligheterna ochleller satsning på 
data/IT-användning kan få de s.k A-företrädarna att i viss mån ändra uppfattning? 



Svar: Jo, här diskuterade vi i princip oss Fam till att det här med information är viktigt, men 
fragan är hur den skall utformas och hur mycket "krut" som skall läggas på detta? Det logiska 
kanske är att fortsätta på den traditionella vägen men ändå hänga med i teknikutvecklingen så 
bra som möjligt. 

Det optimala scenariot är måhända att (A) inte skall hämma (B), men (B) skall vara ett 
komplement till (A)? 

5. Presentation av och resultat från intervjuundersökningar med 
fartygsbesättningar 

5.1 Introduktion 

Jag nämnde i avsnitt 1.5 (Avgränsningar och urval) hur jag resonerade när det gällde att välja 
ut fira fartyg for mina intervjuer. Ett tag tänkte jag hålla fast vid just @ra båtar, och lade 
också upp en plan för det. 

Eftersom jag inte visste hur lång tid det skulle ta att intervjua en fartygsbesättning baserat på 
min intervjumanual, fick jag ta till i överkant o c h - w a d e  för säkerhets skull med en vecka 
per fartyg. Jag trodde också att det skulle vara bast att vara ute varannan vecka och . 
sammanställa material varannan vecka. 

Efter noga Överväganden insåg jag att den planeringen skulle vara svår att hålla - det skulle 
dra iväg i tid alldeles for mycket - så jag beslöt att minska fartygsantalet till tre eftersom detta 
skulle racka for undersökningen. 

Nu var frågan hur jag skulle välja de tre fartygen och följande alternativ såg mest intressanta 
ut: 

Ett fartyg med många bokbyten under den senaste 12-månadersperioden och två fartyg 
med få dito, oberoende av i vilken trad fartygen står att finna. 
Oberoende av antal bokbyten: 
ett fartyg i nordsjöfart och två fartyg i oceanfart. 
Tre fartyg av olika typ, exempelvis en containerbåt, en tankbåt, ett torrlastfartyg etc. 
Detta oberoende av både trad och antal bokbyten. 
Ett fartyg i linjesjöfart och två fartyg i trampfart, de senare gärna samtidigt i oceanfart. 

Jag önskade lägga tyngdpunkten på de "svåra" fartygen - fartyg som går på oceanfart och 
kanske också i trampfart på samma gång. För mig är det lätt att förklara varför; det ligger i 
sakens natur att ombordanstallda i dessa typer av fartyg har störst behov av en val fungerande 
service, men de har också de sämsta forutsattningma att få den. 

Dessa sjöman kommer till hamnar mycket långt hemifrån, de har de längsta törnarna. I fråga 
om oceangående fartyg i trampfart vet de ombordvarande dessutom oftast inte vilken hamn 
som kommer i tur härnäst. 

För fartyg i nordsjöfart däremot, är situationen en annan. Man håller sig hemmavid och på 
kontinenten och borde ha möjligheter att få en betydligt bättre service än ombordanställda i 
oceanfart. Jag tyckte ändå att det någonstans skulle vara intressant att få intervjua 
besättningen på ett ur servicesynpunkt (kultur, fritid, information) "välmående" fartyg och 
stalla det i kontrast till sämre lottade fartyg. 



Rederierna hade ju redan gett mig klartecken, så nu var det bara att kontakta båtarna direkt när 
jag ville. Innan jag gjorde det fick jag dock ringa rederier igen för att f% veta vart båtarna 
befann sig, om det så att säga var lönt att höra av sig till dem. 

Ibland kunde information ges om olika fartygs nuvarande och kommande positioner, men 
om jag ville veta hur situationen skulle vara c:a två veckor framåt i tiden var det genast värre - 
då blev uppgifterna allt mer osäkra. Hela tiden försökte jag också anpassa mig till 
informationen jag fått från Sjömansbiblioteket angående olika båtars bokbytarfrekvens, 
samtidigt som jag ville i någon mån fastställa tidpunkter for intervjuerna. 

Jag märkte dock efter några dagars telefonerande att denna strategi inte skulle hålla - jag 
kunde helt enkelt inte förvänta mig att få en bingo när det gäller malet .  

Nu blev det en kombination av tur, tillfdligheter och flexibilitet som gjorde att urvalet ändå 
blev ganska lyckat till slut, enligt min uppfattning: 
- Ett oceangående fartyg som inte bytt böcker särskilt ofta under den senaste 12- 
månadersperioden. 
- Ett fartyg i nordsjöfart som byter böcker ofta, och vars besättning ar mycket aktiva 
idrottsutövare. 
- Ett fartyg i ocean- och trampfart som inte byter böcker i någon större omfattning. 

Jag väljer att först beskriva omständigheterna och fakta kring de tre fartygen och därefter 
redovisa!! jag resultaten från intervjuerna, båt för båt. 

5.2 omständigheter och fakta kring de utvalda fartygen 
för undersökningen 

FARTYG I 

Det började med kännedom om att ett stort oceangående fartyg skulle komma till Göteborg i 
oktober och faktiskt ligga där i tio dagar. Tio dagar är mycket ovanligt, och detta fick mig att 
tänka om när det galler att inte intervjua sjömän i svenska hamnar - särskilt inte i Göteborg. 
Den långa liggetiden borde ge bättre förutsättningar och jag tankte nu istället att det kanske 
vore bra att börja lite mjukt på hemmaplan och samtidigt få testa av mina frågor. 

Jag fick av rederiet veta att båten skulle komma in på torsdagen och att en stor del av 
bestittningen skulle skiftas i Göteborg under helgen. Jag kontaktade därför den hemmavarande 
befalhavaren. Han skulle snart mönstra på, och frågade om det var i sin ordning att jag kunde 
komma ombord. Glädjande nog skulle det inte vara några problem -jag var välkommen. 

Befalhavaren skulle meddela min förestående intervjuundersökning for besättningen någon 
gång under helgen och jag skulle få vara ombord tisdag-lördag följande vecka. En hytt skulle 
ställas till mitt förfogande och självklart var jag en naturlig gäst i mässen! Det var bara att 
tacka och ta emot for ett sådant mottagande och det kändes väldigt bra att veta att 
besättningen var förvarnad om min ankomst. 

Beskrivning av firtyget. 

Detta fartyg , som jag kallar fartyg nr 1, är ett av de fartyg som fraktar bilar världen över, en 
s.k bilbåt. Fartyget går i linjefart i huvudsak mellan Göteborg - europahamnar - USA:s öst- 



och västkust - Japan och andra hamnar på fjärran östern - europahamnar - Göteborg. Överallt 
lossar och lastar man bilar. Skifte av besattningsmedlemmar sker oftast i Göteborg. 

Tekniska data 
Dw 13300 ton 
Lastkapacitet 5500 bilar 
Byggår 1977 

När det galler mässar och dagrum var dessa gemensamma. Alla åt i samma mäss, men i 
anslutning till denna mäss fanns en "för-mäss" for dem som inte ville byta om till 
fritidskläder. 

Det fanns också två dagrum som var gemensamma och i dessa fanns b1.a videoutrustning. 
Beträffande biblioteket ombord var det inrymt i en särskild hytt, och man hade ett bestånd av 
ungefar 300 böcker och 400 videokassetter. 

Man hade på den här båten bara bytt böcker två gånger under den senaste 12- 
månadersperioden. Eftersom man dock oftast byter ut hela bokbeståndet när man väl byter, är 
det nog inte fel att anta att intresset för läsning ändå är ganska stort och att det mer har att göra 
med vad som ar mest praktiskt for båten i fråga. 

Antalet besattningsmedlemmar var 19 st inkl. en extra massman under liggetiden i Göteborg 
och fördelningen var som följer: 

Däck 
Befalhavare 
Överstyrman 
2:e styrman 
3 :e styrman 
Båtsman 
4 st matroser 

Maskin 
Maskinchef 
l :e maskinist 
2:e maskinist 
Elmaskinist 
peparatör 
2 st motormän 

Intendentur 
Kockstuert 
2 st massmän 

Samtliga ombordvarande utom en massman var man. 

Jag hade tre dagar på mig for intervjuerna och hann på denna tid med 15 st av 19 st möjliga 
besättningsmän (-och kvinna). Bortfallet blev alltså 22 %. 

Även om folket ombord var förvarnat om att jag skulle komma, blev det lite problematiskt 
att kunna utföra intervjuerna på optimalt satt. Trots att jag själv har sjöbakgrund var det ju inte 
precis så att man ropade "yippie" när jag kom och ville intervjua, utan det gällde att fråga 
arbetsledarna på däck och i maskin om när jag kunde plocka folk så att det inte skulle störa 
verksamheten allt for mycket. Med intendenturpersonalen var det en aning lättare att 
bestämma tidpunkt. 

Det märktes däremot en kraftig upptining när intervjuerna val drog igång när de svarande 
upptäckte att frågorna verkligen var ämnade för dem och att de uppmanade till ett visst 
engagemang. 



Första dagen kom jag ombord kl.9 på morgonen för att träffa befalhavaren och trodde att jag 
skulle börja intervjuandet med honom, men på grund av arbetet kunde han inte. Jag fick därför 
gå runt ombord och ta folk där det gick helt enkelt. 

Maskinrummet lockade mest och det var där jag började. Intervjun med 2:e maskinisten 
skedde i kontrollrummet och avbröts ideligen av folk som kom med fkagor till mitt 
intervjuoffer eller på grund av att han måste utföra en del rutiner. Den gick dock att slutföra. 

Under eftermiddagen fick jag möjlighet att intervjua ytterligare @ra personer - en matros, 
2:e styrman, en motorman samt reparatören. Alla eftermiddagsintervjuerna utom den med 2:e 
styrman (honom intervjuade jag i ett av dagrummen) skedde i for-mässen. 

Den andra dagen kunde jag i tur och ordning intervjua övrstyrman på däckskontoret, 
maskinchefen och l:e maskinisten i kontrollrummet samt en matros, kockstuerten och en 
massman i för-mässen. 

När det gäller intervjuerna med l :e maskinisten och maskichefen, blev dessa ganska svåra 
att genomföra eftersom båda två höll på att bunkra tjockolja under tiden. 

Intervjuerna den tredje dagen inleddes med befalhavaren i hans hytt, följt av 3:e styrman i 
dennes hytt. De avslutande två intervjuerna skedde med en matros och den andra mässmannen 
(las kvinnan) samtidigt i for-mässen. Med i diskussionen var också ett fackligt ombud for 
manskapet i just detta rederiet som var på besök, och denna lilla gruppdiskussion blev mycket 
intressant. 

FARTYG 2 

Ett fartyg som hade visat sig vara väldigt aktivt när det gäller att både byta böcker och idrotta 
var ett RoIRo-fartyg i nordsjöfart, närmare bestämt på trafik mellan Rotterdam och 
Middlesborough. Jag bestämde mig för att att försöka intervjua folket ombord och tog kontakt 
med den tillträdande befalhavaren. 

Detta gjordes ungefar samtidigt som kontakt etablerades med det första fartyget. Av och 
praktiska skal valde jag att förlägga undersökningen på fartyg nr 2 till veckan omedelbart efter 
fartyg nr 1, och frångick alltså ytterligare en av mina principer - den att alternera 
materialinsamling och skrivande. Det visade sig bli en vettig åtgärd. 

Den tillträdande kaptenen på RORO-fartyget berättade i telefon for mig att jag var välkommen 
att följa med båten så länge jag behövde. Fartyget trafikerar alltså Rotterdam och 
Middlesborough och går som en spårvagn mellan desa hamnar. Vi bestämde att jag skulle 
"mönstra på" på måndagen i Rotterdam och gå av på fredagen i samma vecka och i samma 
hamn. 

Jag hade också kontaktat HKF:s platsombud i Rotterdam och både han och kaptenen skulle 
informera besättningen om att jag skulle följa med några dagar. Eftersom jag flög ner på 
söndagen fick jag också tillfalle att intervjua platsombudet under måndag förmiddag. 

En sak jag inte visste när tider gjordes upp för det andra fartyget, var att intervjuerna på den 
första båten skulle förlöpa så smidigt som de faktiskt gjorde. Redan på fredagen innan avresan 
bad jag ovannämnda HKF-ombud att kolla upp om något intressant fartyg skulle dyka upp i 
Rotterdam i mitten eller mot slutet av följande vecka. 

Detta med tanke på att jag förmodligen skulle hinna intervjua besättningen på fartyg nr 2 
inom loppet av två dygn, och att faktiskt möjligheten fanns att vara klar redan på onsdagen då 



båten skulle komma tillbaka till Rotterdam första gången under "min" vecka. Det fanns alltså 
vissa förutsättningar för att jag skulle kunna vara klar med nästan all materialinsamling vad 
galler intervjuer inom loppet av två veckor. 

Jag fick beskedet att ett OBO-fartyg väntades in någon gång under veckan men det var inte 
alls säkert när. Med detta fick jag mig nöja - val medveten om att det tilltänkta fartyget skulle 
både kunna hinna anlöpa och hinna ut ur hamn medan jag var ute på fartyg nr 2. 

Det här RolRo-fartyget kan betecknas som en f&ja för långtradare. Sådana körs ombord både 
kompletta och med enbart lasten ombord. I det senare fallet, vilket är det vanligaste, kommer 
en dragbil på i nästa hamn och hämtar godset. När det gäller de kompletta långtradarna, med 
dragbilar och allt, får chaufförer hytter till sitt förfogande och de får även mat ombord. 

Tekniska data 
7050 ton Dw 

Byggår 1977 

Även på den här båten åt alla i samma mäss, och man hade också två gemensamma dagrum 
att välja mellan. Det ena av dagrummen var flitigare utnyttjat än det andra och man kan lätt 
förstå varför: sköna läderfåtöljer och mäktig musik- och videoanlaggning. Det var intressant 
att se i vilken utsträckning man nyttjade detta dagrum: efter varje lunch och middag satt hela 
besättningen där och kopplade av tillsammans och det var en härlig gemenskap. 

Nar det galler arrangemanget av fartygsbiblioteket, hade man ordnat det så att böckerna och 
videokassetterna var placerade i hyllor i direkt anslutning till det omtyckta dagrummet. Där 
rådde en fin ordning och det inbjöd till att gå och läsa på bokryggarna! 

Fartygsbiblioteket 



Besattningsmedlemmama var 14 st till antalet inkl. en däckselev som extra besättningsman, 
och fördelningen såg ut så här: 

Däck Maskin Intendentur 
Befalhavare Maskinchef Kockstuert 
Överstyrman l :e maskinist Massman 
2:e styrman 2:e maskinist 
3 st matroser 2 st motormän 
Dackselev 
Kockstuerten och mässmannen var kvinnor, övriga var män. 

Jag hann med att intervjua samtliga ombordvarande utom dackseleven, vilken jag valde att 
inte intervjua p.g.a hans mycket korta tid i båten och till sjöss överhuvudtaget. Jag ställde 
dock vissa frågor ändå for att han skulle känna en viss delaktighet. 

Den här besättningen var om möjligt h u  bättre förvarnad om att det skulle komma någon 
ombord for att göra intervjuer, vilket märktes. Man visade en oerhörd samarbetsvilja och det 
var lätt att komma överens med var och en om lämpliga tidpunkter. Trots detta kunde jag ana 
en viss skepsis, alternativt misstänksamhet på sina håll när väl intervjuerna skulle dra igång. 
Men precis som i fallet med fartyg nr 1, slappnade dessa sjömän av ganska snart, när det stod 
klart vad det handlade om. 

"Att angöra en blygga " 

Jag måste här ta tillfallet i akt att nämna något om denna besättning. Själv har jag varit till 
sjöss i 11 år, men jag har aldrig upplevt en sådan sammanhållning som på den här båten. Man 
var som en stor familj alltifrån befalhavaren till elev och man verkade dra åt samma håll och 
stötta varandra. Även om det hela verkade ligga på ett kompisplan så fanns respekt och ansvar 
närvarande hela tiden. 
Nar jag påpekade hur jag upplevde stämningen och kamratskapet ombord strök man under 
riktigheten av denna observation och menade att det är en förutsättning att trivas ihop och 



göra saker tillsammans. Detta för att underlätta tiden ombord - säskilt på en sådan trad som 
gäller for det här fartyget. 

Den första dagens första intervju blev med överstyrman på bryggan då båten ännu låg till kaj i 
Rotterdam. Situationen för honom var en aning pressad eftersom han gjorde sin sista resa som 
överstyrman och skulle mönstra upp till befalhavare på ett annat fartyg bara några dagar 
senare. Han var egentligen fullt upptagen med att sätta sig in i den nya rollen som befalhavare 
och alla de uppgifter som är förknippade med den befattningen. 

Ändå tog han sig tid till att bli intervjuad och var kanske den som hade mest att saga och 
den som uppvisade störst engagemang för sjömännens fritidssituation. 

Senare under eftermiddagen intervjuades i tur och ordning en matros i dagrummet, 
"kockan" (kockstuerten) i mass-dagrummet samt de två motormännen. Dessa intervjuades i 
dagrummet. 

Mycket sent på kvällen, vid halv-tolv tiden, påbörjades en intervju med en matros som 
skulle gå 12-4 vakten. Vi fortsatte uppe på bryggan tillsammans med vakthavande styrman. 
Att stå uppe på bryggan mitt i natten till sjöss och diskutera b1.a fritidsutbudet for sjöfolk var 
en speciell upplevelse. 

Andra dagen blev något rumphuggen eftersom vi sgl le  anlöpa Middlesborough vid lunchtid. 
På förmiddagen passade jag på att intervjua kapten under hans 8-12 vakt på bryggan. Det gav, 
liksom de flesta andra intervjuer, en hel del. Att sedan vädret var strålande, den engelska 
kusten inbjudande och trafiken måttlig gjorde ju inte saken sämre. Va1 iland valde jag b1.a att 
intervjua prästen på stadens sjömanskyrka. 

Handräckning i maskin 

Nu råkade det också vara så att denna tisdag var dagen före avmönstring för 10 av de 14 
ombordvarande. Följande dag skulle de flyga hem till Sverige och packning var naturligtvis 
en viktig detalj att klara av denna sista kväll. Detta visste jag om när jag "mönstrade p 2  och 
det var orsaken till varför jag intervjuade förhållandevis många den första dagen. Nu gavs 
ändå en möjlighet att intervjua 1:e- och 2:e maskinisterna strax efter maten på kvällen och 
aven dessa två fick svara på frågor parallellt. 



Tredje dagen, avmönstringsdag for majoriteten av besättningen och undersökaren. Tre 
besattningsmedlemmar återstod. Strax efter fnikost kunde jag intervjua den återstående 
matrosen i dagrummet och senare under förmiddagen först mässmannen (las: kvinnan) i mass- 
dagrummet och sist maskinchefen i dagrummet. 

FARTYG 3 

Som tidigare nämnts visste jag att ett svenskt OBO-fartyg var planerat att anlöpa Rotterdam 
någon gång under veckan. När jag nu hämtades ombord på Romo-fartyget av sjömansprästen 
i Rotterdam fick jag veta att det väntade fartyget skulle ankomma torsdag kväll och ligga till 
lördagen. Detta lat mycket lovande. 

Jag hade planerat andra aktiviteter for veckoslutet men hade turen att kunna kasta om mina 
planer. Jag utförde mina andra ärenden - omfattande b1.a intervju av en assistent vid 
sjömanskyrkan och besök på Sjömansbiblioteket i Rotterdam - under onsdagen och torsdagen. 
Det var planerat att vi skulle åka ut till båten vid 17-tiden på torsdagen, men när jag kom 
tillbaka till Sjömanskyrkan fick jag veta att båten var försenad - den skulle inte komma in 
förrän under natten eller möjligen fredag morgon. 

En klen tröst var att jag visste att besättningen aven på den här båten skulle vara förvarnad om 
min ankomst. 

För att det skulle passa Sjömanskyrkans rutiner kom jag inte ombord förrän vid lunchtid och 
jag fick omgående veta att båten skulle avsegla redan samma natt efter avklarad lossning - 
ännu ett streck i planeringen med andra ord. Det var inte mycket tid att spela på. 

Beskrivning avfartvpet 

Detta var ett OBO-fartyg och ett sådant kan ta både oljelast och exempelvis bulklast. Som 
exempel kan nämnas att båten på sin resa till första europahamn vid den här tidpunkten hade 
en last av kol som lossades vid två kolkraftverk på Sjaelland i Danmark. Därefter togs oljelast 
i Skottland (=nordsjöolja) som sedan lossades i Rotterdam. 

Det speciella med en sådan här typ av fartyg är att man oftast inte vet vart det är destinerat 
förrän i den hamn man befinner sig - det är så gott som uteslutande priser på världsmarknaden 
som avgör vart båten skall gå med sin last, alternativt var den skall lasta någonstans. 

Under fredagskvällen när jag var ombord visste man inte vart man skulle gå efter 
Rotterdam, men under kafferasten klockan tre kom kapten in och meddelade att man skulle gå 
antingen till Narvik eller till Shetlandsöarna för att lasta nordsjöolja. Detta skulle dock inte 
påbörjas förrän två veckor framåt i tiden. Då får man helt enkelt ankra upp på lämpligt ställe i 
avaktan på ytterligare order. 

Tekniska data 
Dw 169 000 ton 
Byggår 1991 

Den har båten hade till skillnad från många andra fartyg i svenska handelsflottan, en hel del 
folk ombord - hela 23 st vid det aktuella tillfallet - och de fördelade sig enligt följande: 



Däck 
Befalhavare 
överstyrman 
2 st 2:e styrmän 
Båtsman 
4 st matroser 
elev 

Maskin 
Maskinchef 
l :e maskinist 
2:e maskinist 
El-tekniker 
Purnpman 
Extra purnpman 
Reparatör 
2 st motormän 
elev 

Intendentur 
Kockstuert 
2 st massmän 

Här var också majoriteten av besättningen män - endast de två mässmännen var kvinnor. 

Framme på backen 

En annan detalj som skiljde detta fartyg fran de andra två var arrangemanget med mässar och 
dagrum. Här var det en klar delning mellan manskap och befal, trots båtens ringa ålder.Det är 
möjligt att denna traditionthierarki bevaras än idag i just sådana här båtar, eller att 
arrangemanget snarare fortfarande ar regeln bland fartygskonstruktioner idag. Jag vet inte, 
och det ligger heller inte inom denna uppsats att reda ut. 

Eftersom jag själv alltid varit van vid skilda mässar, kändes det snarare ovant men positivt 
med gemensamma mässar och dagrum i de andra två båtarna. På det här OBO-fartyget falldes 
några kommentarer i manskapsmässen om att det är skönt att ha skilda mässar "man behöver 
vara i fred från befalen ibland och få möjlighet att snacka lite skit." 

När det galler biblioteket ombord var det uppdelat på två ställen. Bokbeståndet fanns uppställt 
i två olika bokhyllor i befalets dagrum och dit kunde alla gå och hämta böcker. 
Videokassetterna fanns förvarade i ett förrådsutrymme i närheten. 

Förutom böcker for cirkulation till alla, fanns det liksom i de två andra båtarna också smärre 
referensbibliotek som rörde maskin och lasthantering. Denna litteratur fanns i ett kontor som 
delades av maskinchefen och befalhavaren. På bryggan fanns sedvanlig speciallitteratur som 
ar nödvändig för b1.a navigering. 



Man kanske kan tycka att det inte vore någon idé att utföra intervjuerna på denna båten pga 
den korta tiden jag hade till mitt förfogande, men jag tyckte att detta fartyg var väldigt viktigt 
att besöka just för att det samtidigt gick i oceanfart och trampfart. Båten finns bland den 
kategori av båtar som förmodligen får ut minst av HKF:s utbud, men som borde ha störst 
behov av att få en väl fungerande service. 

Intervjuandet blev intensivt och förutsättningarna var inte de allra bästa: pågående lossning, 
proviantering och bunkring samtidigt och dessutom skulle några ur besättningen iland senare 
på kvällen. Sammanlagt hann jag med tio intervjuer. Jag är dock nöjd med det antalet, särskilt 
som det i princip inte framkom något nytt från dessa tio intervjuer jämfört med intervjuerna 
på de andra två båtarna. 

Den första intervjun gjordes med 2:e maskinisten i befalets dagrum. Den andra utfördes med 
kockstuerten inne i byssan. Därefter blev det en "minigrupp-intervju2 med chiefen och 
skeppar'n på däckskontoret, följt av intervjun med en av de kvinnliga mässmännen i 
befalsmässen. 

Senare på kvällen kunde jag intervjua överstyrman under hans vakt inne i kontrollrummet 
for lasthanteringen och därefter satt en av pumpmännen och jag i manskapsmässen och 
diskuterade. I denna diskussion fick vi efter en stund sällskap av båsen, en motorman och en 
matros under en kort tid. Dessa tre räknar jag inte att jag har intervjuat men jag noterade vad 
som sades och det var roligt att de ville vara med i diskussionen. 

De tre sista intervjuerna gjorde jag under kvällen i grupp med 3:e styrman, dackseleven och 
den andra pumpmannen och det skedde inne i kontrollrummet for lasthanteringen under 
pågående lossning. 



5.3 Resultat från intervjuerna med de tre fartygsbesättningarna 

Det första fariyget (bilfartyget) 

1. Inledande fråror, av personliu och allmän karaktär 

- Medelålder på den intervjuade delen av besättningen: 39,6 år (15 personer av 19 möjliga). 
- De flesta ombord hade ett avlösningssystem 111, innebärande i det här fallet 3 månaders 
tjänstgöring och 3 månaders ledighet hemma. På- och avmönstring brukar ske i Europa, 
vanligtvis i Göteborg. 

2. Frågor om arbetssituationen 

- På frågan om hur de intervjuade upplever hur arbetssituationen har förändrats under årens 
lopp, kan nämnas b1.a följande kommentarer: 
"Folk har dragits in, det blir bara det mest nödvändiga som görs. " 
"Mer jobb överhuvudtaget. Kortare liggetider. För lite folk. " 
"Det ar stressigare nu, mer jobb men samtidigt färre gubbar. " 
"Hur det har ändrats beror mycket på vilken båt det handlar om. " 

- När det gäller besättningsantalet tycker två personer att det är tillräckligt och övriga menar 
att det är på gränsen eller för få. Ett par kommentarer med anledning av den sistnämnda 
åsikten: 
"Då, för åtta år sen var vi l kockstuert, 2 kockar och 3 massman - nu ar vi l kockstuert och 
en massman!" 
"För få för att hålla båten i bra skick men tillräckligt för att hålla näsan över. " 
"Första resan (1987) var vi 25, nu 18. T.ex ar telegrafisten borta nu och vi styrman har tagit 
över detta och fått utbildning i radiotelegraj?. " 
"Dom har ju nått botten. " 

- Samtliga ombord tycker att kamratskapet och sammanhållningen fungerar bra eller mycket 
bra, mellan manskap och befal sinsemellan och "tvärsöver", men en intressant åsikt från ett 
befal gavs med anledning av den nuvarande gemensamma mässen: 
"Vi skulle egentligen ha lönepåslag nu nar det ar gemensam mass, eftersom det förut var en 
löneförmån med befalsmass. Dar var vi förjlata, nar vi utan vidare gick medpå det, även om 
jag i och för sig gillar idén med gemensam mass. " 

3. Fråyor om fritidssituationen, allmänt. 

- På fi-ågan om andelen fritid anses vara tillräcklig till sjöss resp. till kaj svarade nästan 
samtliga att man upplevde fritiden till sjöss vara tillräcklig, men alldeles for otillräcklig när 
fartyget ligger till kaj. På grund av de korta liggetiderna blir det knappast några tillfallen att gå 
iland. 

- Jag frågade vad man foredrarhnikar göra på fritiden till sjöss resp. i hamn och fick naturligt 
nog en hel del varianter, men Övervägande agnade man sig åt sådant som ges uttryck för i 
följ ande kommentarer: 



Till sjöss 
"Kopplar av, laser. Fler och fler tar med sig TV och video ombord för att ha i hytten. Alla 
ombordanställda har egen CD-spelare i hytten som rederiet står för. " 
"Lyssnar på musik, läser, skriver; jag gör alltid minst två saker samtidigt. " 
"Laser, ser på TV. " 
"Ser på video, vilar, laser kanske en timme per dag. " 
"Jag lyssnar mycket på radio, ser på TV, sportar och laser. " 
Flera av de tillfrågade nämnde också att de ägnade sig åt sjömansarbete av olika slag; 
exempelvis knopar, mattor, splejsning etc. 

Till kaj 
"Jag går iland om jag får en chans. " 
"Ibland, nar det hinns med, går jag iland, men annars är det ingen skillnad mot att vara till 
sjöss. " 

- På min fråga om det sker gemensamma aktiviteter i mindre eller större grupper, fick jag veta 
att det just på den här båten inte fanns så mycket av den varan. Man nämnde i alla fall att man 
då och då spelade däcksgolf - ett av senare tiders sjömän påhittat spel - där man använder sig 
av krocketklubbor och träpuckar och kryssmarkerar "golfhål" i däcket. 

En annan återkommande aktivitet var att det anordnades grillparty ungefar två gånger per 
resa. 

4. Fråyor om fritidssituationen: lasniny 

- alla utom en var intresserad av att läsa böcker och när det gäller de intervjuades uppfattning 
om hur mycket de läser utslaget per månad, varierade det från "någon bok ibland" till "4-7 st 
per vecka. " (!) De flesta läste dock i storleksordningen 3-4 böcker per månad. 

Min fråga gällde också tidskrifter men här var den allmänna uppfattningen att det var svårt 
att omsätta detta i siffror - "man bladdrar alltid igenom ett antal tidninger och tidskrlJter då 
och då. " 
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- Ungefar hälften av de tillfrågade uppgav att de tog med sig böcker och tidskrifter hemifrån 
inför en resa och gav följande motiveringar till det: 
"Jag tar ibland med mig böcker som jag själv äger och som står i bokhyllan men som aldrig 
blir lasta hemma. " 
"Ja, men det ar inte kopplat till att jag inte tycker att jag hittar något bland böckerna 
ombord, tvärtom - bland de böckerna hittar jag alltid något intressant som jag aldrig skulle 
ha last annars. Nej, de böckerna jag tar med mig ar sånt jag fått i gåva eller kopt. " 
"Det ar sånt som jag påbörjat hemma eller nya böcker som jag köpt. " 
"Jag prenumererar på Illustrerad vetenskap och tar med mig den ombord." 

- Den andra hälften, de som inte tar med sig böckerltidskrifter ombord säger b1.a följande: 
"Packningen är stor nog att släpa på ändå. " 
"Jag brukar få lokala dagstidningar ombordskickade privat. " 
"Nej, men jag köper gärna böcker i staterna. Dar ar det billigt och så får man öva sig i 
engelska. " 



- Så gott som samtliga laser mer till sjöss än när de är hemma på ledighet, och c:a hälften är 
biblioteksbesökare iland i större eller mindre utsträckning. 

- Vad läser man helst då? (Har skulle man säkert kunna göra ett arbete bara om sjömäns 
läsvanor, men i denna uppsats ingår detta bara som en del i ett större sammanhang). 
Följande genrer verkar dock for denna besättning vara de mest gångbara, i tur och ordning: 
+ Deckare/thrillers/spionromaner. 
+ Facklitteratur av olika slag (exempelvis om båtar, sjöfart, elektronik, rymden). 
+ Romaner, inkl. sjöromaner och historiska romaner. 
+ Dokumentärskildringar. 

- På fi-ågan om hur man upplever bokservicen ombord i fråga om dels möjligheterna till 
bokbyten och dels om urvalet, ger de allra flesta uttryck for att denna service är bra eller rent 
av mycket bra. Några kommentarer som understryker detta: 
"Det verkar som om det kommer en hel del nytt." 
"Det har blivit mycket battre. Forr var det en tendens med politisk vänstervridning på 
böckerna ombord. Nu är det ett brett område. 
"Jag brukar alltid hitta något. " 

"Täcker alla smaker i rätt så stor utsträckning ogh jag tror inte att jag själv skulle kunna 
plocka ihop det battre. 'j 
"Här hittar man böcker som man aldrig annars skulle komma på tanken att läsa." 

- Några negativa kommentarer, alternativt önskemål på samma företeelse: 
"Det skulle jnnas mer facklitteratur om vissa udda och intressanta ämnen och jag tycker det 
skulle finnas ett komplett lexikon ombord. Vi själva kollade upp om vi ur fiitidskussan skulle 
kunna köpa in ett lexikon, men det skulle bli för dyrt. Jag tycker rederiet skulle stå för det!" 
"Det ar för mycket tung litteratur (som exempel nämndes Strindberg) och ibland tycker jag vi 

får ombord samma böcker som vi ha$ innan. " 
"De borde satsa mer på kvalitet; det ser ofta billigt ut. " 

- Det har med om man ombord känner till och/eller använder sig av personlig bokservice gav 
följande resultat: 

Så gott som samtliga ombord kände inte till denna möjlighet, men tyckte det var mycket bra 
att få reda på det. Orsaken till varför man inte kände till detta är tämligen enkel att förstå: 

Formulären där man kan önska titel, författare eller ämne finns som tidigare nämnts inuti 
bokvaskorna men det är tydligen så att desa formulär blir liggande kvar i väskorna och därför 
inte blir synliga. Samtliga intervjuade tyckte att det vore en smal sak att hädanefter se till att 
formulären läggs fram på en hylla eller liknande. 

De flesta tyckte det lat bra att man själv kunde påverka vilka böcker som kommer ombord, 
men ett par kommentarer gick ut på att det inte skulle fungera eftersom önskemål förmodligen 
skulle uppQllas för sent; när man redan mönstrat av. . 

- När det gäller frågan om sjömännen tycker att de får tillräcklig information om nyutkomna 
böcker eller inte, visar det sig att ungefar en tredjedel inte har tänkt på det eller att det inte 
skulle spela någon roll - "man laser ju det som kommer ombord i alla fall. " 



En tredjedel tycker att det räcker med den information som ges idag via Utkik, och en ungefar 
lika stor andel av de tillfrågade skulle välkomna minformation. Ett par kommentarer: 

"iVyföwarvslistor vore något - det skulle vara lättare att komma in med önskningar om man 
hade något att gå på. " 
"Det skulle vara bra om man fick en lista på de böcker som kommer ombord i väskorna som 
ett komplement till att läsa på bokryggarna. " 
"Jag har märkt av det i utkik, men mer information om nyförvärv vore bra. " 

- På frågorna om tidskrifter, både populär- och facktidskrifter: fås följande fiam: 

1) Två personer hade ingen uppfattning om det kommer ombord populärtidskrifter eller inte. 
Av övriga tyckte 8 besattningsmedlemmar att tillgången är btil~räckli~ medan 5 st tyckte aa  
den är tillräcklig. Samtliga tyckte urvalet är bra. En kommentar som kanske kan vara värd att 
återge: 

"Det skulle finnas mer av vanliga veckotidningar. Jag vetatt även killarna är intresserade 
av det - i alla fall bladdrar de i dessa nar jag lämnat zJFh mig dem! Gamla exemplar av 
tidsb$er är också intressanta. Det skulle val inte vara s4 svårt för någon på rederiet att 
skicka utlästa veckotidningar och kvällstidningar till båtarna' istället för att de skall dumpas!" 

2) Samtliga tillfrågade tyckte att tillgången och distributionen av de fackliga tidskrifterna 
fungerar mycket bra och alla laser eller bladdrar igenom de flesta av dem, dock med en 
övervikt på Sjömannen och Svensk Sjofartstidning. Flera menade att orsaken till att denna 
distribution fungerar så bra, ar att dessa tidskrifter skickas med rederipost. 

- När det galler vilken erfarenhet man har av kassettböcker, hade ungefar två tredjedel. 
antingen inte provat på det eller inte varit intresserade, alternativt varit skeptiska. Ett par 
kommentarer som symbolisera detta: 
"Kan vara en nackdel om man skull lyssna på bryggan under vakten, det kan bli en fara. " 
"Det ar så mycket som händer på jobbet (las: bryggan) och man skulle inte kunna lyssna 
koncentrerat. " 

C:a en tredjedel hade dock provat på den här varianten och hade Övervägande positiva 
omdömen: 
"Ett bra satt att läsa en bok. Jag gör det bara under vakten. " 
"Uppläsaren är viktig. " 
"Jag tror att det är lagom mängd kassettböcker i bokväskorna i förhållande till efterpågan. " 
"Ett tips - skicka ut mer kassettböcker på engelska. Det skulle vara bra även för svenskar som 
vill öva upp sin engelska. " 

-Frigeavsnitt 4 avslutades med frågor om vad man ombord allmänt anser om 
Sjömansbiblioteket, och här råder inget tvivel om hur det som Sjömansbiblioteket står for och 
uträttar, uppskattas bland sjömännen på denna båten: 
"Bara positivt" "Mycket bra" "Funkar bra" "Bra att detjnns" etc. 

-När det gäller vilka förändringar beträffande Sjömansbiblioteket som man märkt under sin 
sjötid, har de flesta inte märkt någon skillnad. De som dock har gjort det nämner följande: 



"Kanske att tidskriftstillgången har ökat. " 
"Böckerna har blivit battre med tanke på urvalet. " 
"Det har utvecklats till det bättre - förr kunde man byta boklådor sällan, men nu går det 
oj?are. " 

- Beträffande något som man eventuellt vill ändra på eller förbättra, kommer egentligen bara 
en önskan fram ( men från tre personer): 
"Att tidskrift'sdistributionen skall bli mer regelbunden - som det nu ar kommer de för stötvis. " 

5. Fråror om fritidssituationen: information 

- Dagstidningar. Det framgick att i princip alla intervjuade tyckte att farskheten på 
dagstidningarna inte är något att hurra för och följande kommentarer åskådliggör detta: 
"Varierar - alltfiån dagar till veckors förseningar. " 
" I Japan varierar det mycket, det kan bli väldigt gammalt det vi får. " 
"Ju längre bort vi är desto större är behovet att få tidningar. " 
"Ibland händer det att vi får samma tidning i två hamnar efter varandra. Det skulle vara 
battre koll på vilka tidningar som fås ombord - en kombination av att vi faxar @n båten om 
vad vi har och att man fiån land för statistikpå vad som går ut till båtarna. " 

"Jag har tänkt på att rederiet skulle kunna skicka med tidningar med den vanliga posten, 
istället för att satsa på elektronisk tidning. " 
(OBS! Den här ideén har jag stickprovsmässigt använt mig av på samtliga fartyg när jag 
frågat om det är något man skulle vilja ändra på när det gäller dagstidningshanteringen och 
när de intervjuade själva inte kommit på någonting. Det blev i de fallen en ledande fråga om 
man så vill. När denna ledande fråga har ställts har den Övervägande delen av de tillfrågade 
reagerat positivt på tanken, som ju ändå kom från en man ombord. Undantag finns dock och 
de redovisas strax nedan). 
"Tidningar med rederiposten en bra idé - skulle inte Sjömansbiblioteket och rederierna kunna 
samarbeta på något satt? " 
"Jag var förut i ett rederi dar man på kontoret jxade iväg gamla kvällstidningar för att de 

förstod att vi ville ha det. " 
"Dagstidningar med rederipost vore nåt, det kunde de gott göra. " 
"Jag saknar kvällstidningar. " , L. 

"De tJinns ju inga tidningar för oss norrlänningar. " 
"Det borde kunna bli battre, men för min del spelar det inte så stor roll om tidningarna ar lite 
gamla, det ar intressant att titta i dem ändå. Huvudsaken ar att vi får dem. " 

- Här följer också några kommentarer av mer försiktig art och sådana som invänder mot 
förslaget om dagstidningar med rederipost: 
"Det skulle nog kunna bli battre, men det är val en kostnadsfråga? " 
"Det är ju lite si och så men vad kan man kräva?" 
"Det ar så färskt som det går och det skulle nog inte hjälpa med att skicka tidningarna med 
rederiposten; det tar ju en viss tid för postgången och då blir ju tidningarna ändå inte färska 
när de kommer @am. Nej, det vore battre att satsa på bättre kontroll på vilka båtar som 
väntas in och vad de har resp. vill ha ombord. Det tycker jag ar en sak för HKF och 
Sjömanskyrkan att titta på. " 



"Posten måste alltid lämna rederiet en viss datum för att hinna @am till en viss hamn i tid: 
och då tappar man ju mycket av färskheten. Dessutom skulle det bli väldigt mycket post. " 

- När det galler dagstidninger kom också en annan fiåga upp (ej med i intervjumanualen), 
nämligen om forsöksprojektet med dagstidning via satellit. Detta fartyg hade inte provat p& 
det, men några kände till andra fartyg som hade haft det på prov. En och annan av de 
tillfrågade kom fram med sina synpunkter om denna teknik, somliga positiva, andra mer 
skeptiska. Bland den senare kategorin falldes b1.a följande kommentarer: 
"Jag tror inte på detta. Hur skull alla få möjlighet att ta $el av en hel dagstidning på en 
skurm? Kommer det att finnas tillräckligt med terminaler;? Vem vill sitta där och läsa? 
Dessutom är den äldre generationen nog rädd för att trycka på knappar. " 
"Det verkar inte roligt att sitta dar och läsa och så måste det väl bli bökigt?" 
(Här frågade jag vad vederbörande menade med bökigt, och svaret jag fick var att det bor& 
bli svårt ah komma överens om tider osv angående hur man dkulle få tillgång till en terminal)- 

- På fi-ågan om vad man tycker om SAX-presset rådde det lite delade meningar. Unge& 
hälften tyckte att det var bra och andra hälften tyckte att det fungerade mindre bra. Några 
kommentarer från den förstnämnda kategorin: 
"Konkret, objektivt, bra sammansättning. " 
"Via e-mail numera. En stor fördel. Ord och rader försvinner inte som med Maritex. " 
"Väldigt bra, särskilt nu med e-mail. " 
"Man får i huvudsak veta det viktigaste. " 

- Den sistnämnda kategorin yttrade b1.a följande: 
"Nyheterna är trista, då var det bättre nar man var turist på Mallorca. Dar hade de vaiii 
liknande, men nyheterna var roligare utformade. Det ar svårt att få en ratt bild av en nyhet 
eftersom man missar rubrikerna. Små saker får oftast lika stort utrymme som stora nyheter." 
"Nyheterna är a l  kortfattade, det kunde gärna vara mer. " 

- Samtliga tillfrågade läser SAX-presset varje dag om det finns tillgängligt, och de allra flesb 
uttryckte en önskan om att nyhetssammansattningen skulle var mer omfattande, Atminstom 
när det gäller antalet nyheter. 

6. Frågor om fritidssituationen: videokassetter (TV-prooram) 

- Två tredjedelar brukar se på inspelade TV-program och en tredjedel brukar inte göra d& 
Man tycker Övervägande att servicen h g e r a r  bra men det finns naturligt nog åsikter om 
urvalet. Jag väljer ett par kommentarer: 

"Man kan ju tycka att urvalet ar lite knepigt; vem vill t.ex titta på Konstalmanackan?" 
"Hyggligt urval men det är lite väl mycket av konstiga program, q p  Livslusta(?) och Medix " 
"Det skulle vara nier av komediserier, ren underhållning och dokumentärer. " 

- När det gäller eventuella förslag om förbättringar, nämndes en önskan om att f?i en 
beskrivning av TV-programmen som skickas ut. Denna önskan yttrade årninstone m 
personer. En kommentar: 



"Man vet ojla inte vad det ar innan man val tittar. Det borde finnas med en beskrivning av 
TV-programmen ungefär som TV-sidan i en dagstidning. " 

7. F r å p r  om fritidssituationen: videokassetter (lån$llmer) 

- Alla utom två brukar titta pi3 de långfilmer som kommer ut, i varierande mängd. Likaså 
tycker de flesta att urvalet är mycket bra, vilket följande visar: 
"Det ar bra. Moderna filmer, mycket är väldigt nytt. " 
"Kvalitén har blivit mycket bättre. Det är fiäscht, nytt och bra sammansatt. " 
"Mycket bra, jlmerna ar förvånansvartJi.ascha. " 

- Däremot hade ett par personer något att saga om distributionen: 
"Det fungerar inte bra - det ar inte ofta vi får 6j lmer per månad. " 
"Det ar lite ojamt med utskickandet, filmerna dröjer ibland allt för länge. Fastnar de på 
rederiet eller?!" 

- En sak som nämndes med fenomenet att titta på film var svårigheten för vissaj exempelvis 
vaktgående och kökspersonal, att se filmer ihop med andra: 
"På grund av min arbetstid blir det svårt att se på Jilm, Jilmerna ar redan igång nar jag blir 
ledig. Det ar därför jag inte brukar titta på f i  lm. " 

- Vid den lilla grupp diskussionen i för-mässen då aven ett fackligt ombud for manskapet (ej 
påmönstrad, utan på besök) var med, tog jag upp hur jag upplevde skillnaden nu 1995 jamfört 
med 1983 då jag gick iland, angående film och video. 

Då, 1983, gällde fortfarande 16 mm film på projektor och vi hade filmahar två dagar i 
veckan, oftast onsdag och söndag. Filmerna visades på två olika tider så att alla skulle kunna 
se. Nu resonerade vi som satt i för-mässen om detta, b1.a om hur mysigt det var att vid varje 
byte av filmrulle gå ut i pentryt och h b t a  sig en ö1 och macka eller något annat gott. 

Och framför allt - man gjorde detta tillsammans, Övervägande delen av besättningen. Sedan 
när filmen var slut fortsatte oftast umgänget någonstans och i någon form. 

Det fackliga ombudet fallde en mycket slående, men också smått tragisk kommentar i 
sammanhanget: 
"Nej, nu med video är det nåt annat; folk sitter mest for sig själva och tittar och umgås inte så 
mycket på kvällarna. Nu får man ju nästan hjärtslag om man möter nån i gången efter 
klockan åtta! " 

- Intervjumanualen upptog också frågan om motionerande och sportande, men rent allmänt 
kan sagas att på den här båten är det inte så många som håller på med det. En och annan 
uppgav att de promenerar och joggar, någon styrketränar och ytterligare ett par stycken spelar 
bordtennis. 

Några tycker att omfattningen på motionerandetfsportandet skulle kunna ökas, men de flesta 
tycker att det är bra som det är, eller som flera sade: 
"Det räcker med den motion man får i jobbet. " Och: 
"Det finns inte ork eller tid till att hålla på med det, aven om man skulle vilja. " 



9. Fråcor om HKF 

- Det första jag fiågade här, var vad HKF betyder for de tillfrågade, rent allmänt. Svaret blev 
genomgående att organisationen betyder otroligt mycket för sjöfolket och flera yttrade 
liknande åsikter som den här: 
"Hm filler en viktighnktion och det skulle vara katastrof om de inte fanns. " 

- Att rangordna HKF:s olika servicegrenar var inte något som man tyckte var lätt, och 
uppfattningen var att allt är lika viktigt. 

- Jag ville också veta om man kände till någon av de tidigare enkäterna (vilka jag hade med 
mig och visade upp for var och en) och om man i så fall besvarade denldem. Ett par personer 
tyckte sig känna igen HKF:s enkat från Mars-95; en av dem hade svarat, den aqdre inte. 

En tillfrågad kände igen Sjömansbibliotekets enkat från 1994, vilken han också hade 
besvarat. 

Det var också någon som hade sett enkäten som Martin Olofsson från Chalmers skickade ut, 
och denne någon ville minnas att det då var en hård styrning på att enkäten verkligen skulle 
iQllas. Kapten ombord hade hållit i det den gången. 

Övriga intervjuade kände inte till någon enkat, men menade överlag att det nog var ett bra sätt 
att få reda på de ombordvarandes åsikter. Man var också helt inne på att det måste utses en 
ansvarig som håller i enkäten för att det skall bli riktigt gjort. Några kommentarer: 
"Det blir aldrig samma sak som att prata sinsemellan och diskutera. " 
"Såna dar Ji.ågeformular blir nog bara liggande, eller så filler man i dem slarvigt." 
"Tror inte det ar så många som svarar om inte någon håller i det. Jag tycker skepparn' eller 
bokansvarig skall göra det. " 
"Vettigare att intervjua, man får ut mer då. " 
"Man har alltid en massa annat att göra och då kanns det inte så viktigt att svara. " x 

- När det gäller frågan om i vilken grad HKF kompenserar det sjömännen missar hemma, 
tycker i princip alla att HKF kompenserar kultur- och fritidsutbudet som finns iland antingen i 
lagom eller stor utsträckning: 
"De försöker göra så bra för oss som mo~ligt och det gör de också. " 
"Jag tycker HKF kompenserar det vi missar hemma jättebra. Man ar dar man ar. Det man i 
så fall missar ar att gå ut och äta ibland, teater, eller att truga vilket folk man vill och nåt 
museébesök nån gång. " 

- Angående vilken erfarenhet de intervjuade har av HKF:s platsombud fick jag Övervägande 
en positiv bild också här, och många sade liknande saker som dessa två kommentarer ger 
uttryck för: 
"Positivt. De försöker engagera oss men det ar svårt för folk att hinna med. " 
"Mycket bra, men annars Jinns de ju i hamnar dit vi inte kommer." 
"De ar allt.id glada och mycket engagerande. Det ar skönt att bara kunna snacka med dem." 



- Men några hade också vissa negativa synpunkter: 
"De ar ju lika jdktade som oss, och så tycker jag att vi inte får transporter har i Göteborg 
särskilt ofta. " 
"Det ar sällan som de stannar och pratar, utan de lämnar bara böckerna och går." 
"Det ar dumt att de oftast kommer på dagtid nar vi jobbar, då ar det svårt att ta sig tid. Det 

funkar bättre på helgen. " 

- På frågan om det var något man tyckte saknades när det gäller servicen från platsombuden, 
var många av den åsikten att det skulle erbjudas mer av seightseeing, turistinformation, kartor. 
Dessutom vetskap om vad som var på gång i fråga om evenemang som man kunde gå på i 
aktuell hamn. 

Men aven om flera av de intervjuade gav uttryck åt detta, sade man nästan entydigt att det 
ändå inte skulle vara någon stöm ide, eftersom tiden till kaj är så knapp. 

- Just på den här båten var många väldigt besvikna över att HKF har lagt ner verksamheten i 
Kobe i Japan sedan något år tillbaka. Några uttryck för det: 
"Det ar för G-t att Japan-stationen ar borta. De ordnade alltid utflykter och annat. " 
"Att Japansewicen inte finns mer - den förändringen har märkts rejält. Dar servicen behövs 
mest finns den inte. Vi behöver inte den grad av service vi får i Europa; då ar vi antingen på 
väg hem eller'har precis mönstrat på. Det ar i ~ a ~ a n  vi har störst behov. " 
"Maersk har ju också båtar på Japan, kunde inte HKF och danskurna ha nåt ihop?" 

- Slutligen frågade jag om det var något som de tillfrågade tyckte skulle kunna finnas på 
HKF:s program och som idag inte gör det, alternativt övriga synpunkter generellt om 
servicen. Det visade sig finnas e;tt ganska stort intresse for datakurser och liknande, vilket man 
b1.a uttryckte så här: 
"Datakurser. Det finns alltid någon jätteintresserad ombord som skulle kunna h611a i det. Det 

finns nog ett stort behov i båtarna av att lära sig data. " 
"Varför inte uthyrning eller utlåning av dataspel, dataprogram och CD Rom-skivor för 
Multimedia? Det tror jag att det finns ett stort'intresse för. " 
(OBS! På samma satt som när det gäller dagstidningar med rederipost, har jag anammat 
ovanstående idé om b1.a CD rom-skivor som en slags ledande fråga till vissa tillfrågade i alla 
tre båtarna. Detta ibland nar man inte kom på något som skulle kunna finnas med i HKF:s 
serviceutbud) 

- En annan syn på det här med utökad service: 
"Man kan inte begära mer. Varför göra det förresten när man ändå inte har tid att utnyttja 
den? " 
"Detjnns ändå inte mer tid till att använda eventuella förbättringar. Därför ar det ingen idé 
att saga något. " 
"Det finns inte tid för mer, man, behöver ju vila. " 
-iisikter om dagstidningar och tidskrifter framfördes också här av flera personer: 
"Det ar för lite tidningar och tidskrifter. " 



- Här tycker så gott som samtliga att sjömanskyrkorna världen över betyder mycket for 
sjömännen. Favoritställe för den här besättningen var San Pedro i Kalifornien, USA: 
"Där kommer de alltid ombord, ojtast är det prdsten själv och han ar alltid så schysst. Vi får 
alltid skjuts in till stan. " 

- Ytterligare synpunkter: 
"Kyrkan betyder mer an HKF efersom HKF inte finns varken i Östern eller Staterna." 
"De kommer alltid men själv hinner man ju aldrig. " 
"Kyrkan har alltid bra service. Jag gillar att gå dit för att $fika, läsa tidningar och snacka. 
Bara att komma ivagfiån båten ar skönt. " 
"Ibland undrar man om det är en kyrka - de ar lite& snällal" 

i-iiiiiiiiiiiiiiiii----------------i 

Det andra fartyget (Roltto-fartyget) 
1 

Jag vill här inleda med att jag när det galler fartyg nr 2 och nr 3 inte redovisar resultaten från 
de intervjuerna lika utförligt som fallet är med fartyg nr 1. I huvudsak tas nu bara skillnader 
och nytillkomna åsikterluppfattningar upp, dock varvat med vissa likartade svar. 

1. Inledande fråpor. av personli~ och allmän karaktär 

- Besättningens medelålder: 30.6 år 
-Avlösningssystemet för så gott som samtliga är 111, vanligtvis innebärande 6 veckors 
tjänstgöring och 6 veckors ledighet hemma. På- och avmönstring sker alltid i Rotterdam och 
på det här fartyget bestämmer besättningarna själva sinsemellan sina avlösningar, utan 
inblandning av rederiet. 

2. Fråyor om arbetssituationen 

- På fragan om förändringen av arbetssituationen genom åren är situationen här att många är 
så unga att de inte har någon sådan jämförelse att göra. Några synpunkter dock: 
"Det har förbättrats socialt. Avlösningarna ar smidigare. Rvaliteten på sjöfolket är mycket 
bättre nu. " 
"Hierarkin har försvunnit och det har blivit mer horisontellt. Alla drar åt samma håll. " 
Övriga kommentarer handlar om den minskade bemanningen och ökade arbetsbördan. 

- På fiågan om vad man tycker om besattningsantalet, är flertalet av den uppfattningen att det 
ar ett optimalt antal, med undantag för tre tillfrågade ur maskinavdelningen: 
"Det är lite lite ibland. " 
"Det går val att köra båten men det ar bara till att acceptera situationen. " 



Chiefen kör i g h g  

- Vad beträffar kamratskapet och sammanhållningen finns det ingen som har negativa 
synpunkter, utan alla verkar trivas förträffligt. Ett par exempel: 
"Det Jinns inga gränser vilket ar bra. Det behöver inte var någon distans. Respekten för 
befattningen finns dar ändå nar det val behövs." 
"Det kan inte bli bättre. " 
"Jag trodde det skulle vara mer strikt. " 

3. Frågor om fritidssituationen. allmänt 

- När det gäller besättningens huvudsakliga fritidssysselsättningar tillkommer här några 
aktiviteter (utöver b1.a läsandet och video-tittandet) som nämns av flera ombord: 
"Jag cyklar mycket. Fartyget har några cyklar till vårt förfogande. " 

"Snackar mycket med folk ombord." 
"Titta på stan, shoppa. " 
"Jag vill helst komma av båten och handla och ta en pilsner. " 
"Jag tränar mycket, vi är några stycken som gör det. " 

- På det här fartyget är det lite speciellt när det galler gemensamma aktiviteter. Varje söndag 
när båten kommer in till kaj i Rotterdam, åker alla som kan iland for att göra något ihop. Det 
handlar då oftast om någon sport som HKF:s platsombud har arrangerat. Det kan vara en dag 
med friidrott eller det kan handla om att spela fotboll eller att utöva någon annan bollsport. 

På senare tid har man också börjat intressera sig för golf. Det speciella är att man verkligen 
försöker få med &som är lediga, och man äter också lunchen tidigare än vanligt for att 
ekonomipersonalen skall hinna med. 

En annan uppgift som lämnades av ett par personer, var att man hade införskaffat en ny 
musikanläggning till dagrummet och att man därför lyssnar mycket på musik tillsammans. 



4. Frå~or om fritidssituationen: läsning 

- Här var samtliga intresserade av att läsa, alltifrån mycket till måttligt intresserade. Utslaget 
per månad läser den intervjuade besättningen c:a 5-6 böcker per månad. 

- Bara ett Gtd tar med sig böcker och tidskrifter hemifiån och det i huvudsak av skäl som 
nämnts for fartyg nr 1; man har fatt böcker i gåva eller själva köpt böcker, och dessa vill man 
läsa ombord. 

- Genreindelningen som gjordes i och med det första fartyget angående vad de intervjuade 
helst läser, förefaller gälla här också. Här lyfts dock reseskildringar och sjöanknutna alster 
fram mer, både fack- och skönlitteratur. 

- Även på den här båten laser man mer när man är ute än när man ar hemma och detta kan 
kanske delvis - i alla fall när det gäller vaktgående personal - förklaras med: 
"Till sjöss går man och lägger sig två gånger per dygn och då ar det naturligt att läsa. " 

- Beträffande bokservicen framhålls genomgående uppfattningen att man är mycket nöjd med 
urvalet och möjligheten till att byta böcker. "Det kan inte bli bättre", som flera uttryckte det. 
(Den här båten går ju i trafik mellan en hamn som både har HKF:s platsombud och 
Sjömanskyrka, och en som har Sjömanskyrka). 

Däremot är c:a hälften av de intervjuade av den uppfattningen att många av de bocker som 
kommer ombord vid byten är samma som man haft tidigare. 

- Inte heller här var det många som kände till möjligheten till personlig bokservice, bara c:a en 
tredjedel. De som kände till det hade inte provat möjligheten. De som inte visste om detta blev 
överraskade av att få veta det, men visade knappast något intresse. Samtliga tycker däremot 
att det skulle vara bra med nyförvärvslistor av något slag. 

- När det gäller kassettböcker hade ungefk hälften provat på detta. Av dessa tycker alla utom 
två att det är ett bra satt att "läsa" böcker och dessa tycker också att servicen med 
kassettböcker fungerar bra och att urvalet är väl avvägt. Någon tyckte: 
"Det får gärna bli en utökning. Ju mer folk får smak på det, desto fortare kommer det att 
vaxa. " 

De som inte hade provat det här sättet att ta del av en bok uhryckte nästan alla en önskan att 
få göra det. 

l 

- Sjömännen på den här båten var i allmänhet mycket belåtna med tillghgen på både 
populärtidskrifter och fackliga tidskrifter. Dock framfördes vissa kritiska synpunkter, 
alternativt önskningar: 

Po~ulärtidskrifter 
"De kommer för sporadiskt. " Och: "De verkar komma lite då och då. " 
"Ibland hittar man något intressant som pågår iflera num&er och får man då inte tillgång 
till alla nummer får man ingen kontinuitet. " 
"Fram för någon samhallstidning, typ Z!" 



Fackliga tidskrifter 
Här tycker merparten av de tillfragade att tillgången på de fackliga tidskrifterna är god. Man 
läser alternativt bläddrar igenom de flesta, Övervägande med förkärlek for Sjömannen och 
Svensk Sjoyartstidning. 

Det fanns vissa synpunkter på att aven de fackliga tidskrifterna kommer ombord lite ryckvis, 
och man menar att det finns åtekilligt att önska beträffande rederiets posthantering överlag. 
Någon tyckte t.0.m att postgången är usel och att det inte bara är på den här båten i rederiet 
som man tycker det är dåligt. 

- På fragan om vad Sjömansbiblioteket betyder är alla rörande eniga om att det betyder 
ofantligt mycket. En av de tillfrågade uttryckte det på följande sätt: 
"Det ar bra att detjnns. Vi ar ett läsande släkte. " Därefter berättade han en liten historia fran 
en annan båt; man skulle avgå från en hamn tidigare än vad som var sagt. Berättaren fick gå 
runt i hytterna for att få tag i folk. När han steg in låg samtliga (ungefir 10 man) på sängen 
och läste en bok! 

5. Frålor om fritidssituationen: information 

- Dagstidningar. Samtliga ombord var av den åsikten att denna service fungerar mycket bra, 
och det var nästan som om vissa tillfrågade ville be om ursäkt för den fina service de har. 

Några exempel: 
"Ja, otroligt bra. " Eller: "Det ar kanon - det skulle racka med hälften så bra service. " Eller: 
"Det kan inte bli bättre. " Eller: "Det är oförskumt bra. " 

- Att besvara frågor betraff~de SAX-presset var lätt, eftersom det inte fanns Maritex- 
utrustning ombord for att kunna ta emot SAX-presset, helt enkelt for att behovet inte finns. 

or om fritidssituationen: videokassetter (TV-prolram) 

- Alla som jag fiågade tittar på inspelade TV-program i större eller mindre utsträckning och 
tycker också att servicen fungerar bra. Ett par röster höjdes for ett utökat antal kassetter. När 
det galler urvalet hade man mycket att önska och Övervägande handlar det om att man vill se 
mer av serier och underhållning. 

Fler musikprogram - konsel.ter, shower etc - efterfrågades av två personer, och en av de 
tillfrågade tyckte att det finns for mycket av gamla debattprogram. Någon sade att: "50% ar 
rena skrapet; konstrutan och liknande. " 

När det galler eventuella forbattringarlforbdringar i servicen och hanteringen av kassett- 
TV, sades från flera håll att m,an tycker det borde finnas program från flera kanaler än fran 
bara Sveriges Television. Någon ville ha en beskrivning av programmen som skickas ut. 

7. Fråoor om fritidssituationen: videokassetter (lån~filmer) 

- Precis som på fartyg nr 1, ar filmtittande något som man agnar sig åt mycket här. Bara en 
person uttryckte ett svalt intresse. Urvalet är alla tillfrågade nöjda med, och följande 
kommentar vittnar om det: 
"Det kommer ombord en del obekantajilmer som man annars inte alls skulle ha sett." 



AntalsmSissigt tycker somliga att det kunde vara fler filmer, och det uttrycktes på sina håll viss 
irritation övera att filmerna inte kommer båten tillhanda tillräckligt frekvent. 

Till skillnad fran besättningen på det första fartyget väntar man här in så många personer 
som möjligt innan man kör igång en film - allt for gemenskapen, 

8. Frågor om fritidssituationen: idrott och motion 

- Detta är en verklig idrottsbåt. Hela besättningen är engagerad, även om någon mest är det Br 
att skrapa ihop poäng för båtens placering i "Prinspokalen". Följande sporter nämndes: 
fotboll, volleyboll, basket, bordtennis, friidrott, simning och golf. 

På fartyget finns också ett motionsrum, med all möjlig utrustning till förfogande %r 
besättningen. En kommentar som visar vad flera av de ombordvarande tycker: 
"Jag ar med på allt för jag tycker det ar roligt att göra resultat och nar det går bra för 
båten ". 

9. Frålor om HKF 

- En mycket positiv bild ges av HU, exempelvis: 
"Betyder väldigt mycket har, på den har båten." 
"HKF betyder allt för vår fritid. " 

- När det gäller enkäter kände flera av de intervjuade till den senaste HKF-enkäten (1995) och 
man hade tagit den på stort allvar och verkligen bemödat sig med att svara. 

- Alla tycker också att HKF kompenserar det kultur - och fiiaidsutbud som de missar hanmst. 
Ett par personer nämnde teater-, museé- och utställningsbesök som sådana aktiviteter som 
man kan agna sig åt hemma och som HKF naturligtvis inte kan ordna. 

- De tillfrågades erfarenheter och omdömen om HKF:s platsombud var också här mycket 
positiva, men det kom fram flera åsikter beträffande vad som eventuellt saknas i senrice- 
hänseende: 



"Det ar mycket bra, men det @ns annat som t.ex utflykter, museer etc som borde varderas 
lika högt som idrotten. Man kan inte tvinga folk att sporta. Ibland verkar det som om N.N 
måste visa resultat eller prestationer för HKF i Stockholm, och därför blir det inte annat an 
sport. Alternativ vore bra. Jag vill betona detta. " 
"Det vore bra att få veta vad som ar på gång, om det ar något speciellt som händer. " 

- På fragan om det finns något ytterligare som HKF skulle kunna ha med i 
serviceprogrammet, hade man först ingenting att ytterligare att önska och sade b1.a följande: 
"Nej, vi har nog allt som går att få. '" 
"Nej, det ar fullspackut. " 

(När jag tog upp tanken från det första fartyget om datakurser, CD ROM-skivor och 
dataspel, blev @ra personer intresserade och skulle gäma vilja se sådant ombord i framtiden). 

10. Fråyor om Sjörnanslqrkan 

- Ock.så på den här båten är den vanligaste åsikten att man tycker Sjömanskyrkan betyder 
mycket. Det man värdesätter mest är att bara kunna sitta där och fika och prata och att kyrkan 
oftast ordnar transporter p& ett generöst satt. En kommentar: 
"Det ar en skön känsla att komma dit, lite som att komma hem." 

.d- 

Flera uttryckte sin beundran for personalen på Sjömanskyrkan i Middlesborough och deras 
satt att jobba, där t.ex prästen sjpv (som också är svensk konsul i staden) åker ut till båten for 
att först prata en stund. Sedan hör han efter hur många som vill ha skjuts till stan. 
"I Middlesborough gör kyrkan allt det som HKF gör i Rotterdam. " 

Man hade också överlag positiva omdömen om Sjömanskyrkan i Rotterdam, m y  några av de 
tillfrågade hade vissa negativa. erfarenheter som de tyckte drar ner betyget en del. Någon 
tyckte följande: 
"Det ar precis som om man förvantas vara väldigt tacksam för att få satta sin fot i deras$na 
Jyrka och det skall vara så fint alltihop, men så märkvärdigt är det val inte. " 
"Vi ligger ju varje söndag i Rotterdam, men det ar dålig täckning från kyrkans sida på 
söndagar, nar HKF inte kan. " 



Det tredje fartyget (Ogo-fartyget) 

1. Inledande fråpor. av personlip och allmän karaktär 

- Eftersom jag inte hann att intervjua mer än knappt hälften av besättningen, blir det orelevant 
att uppge någon medelålder och därför utesluter jag den här. 

- När det gäller avlösningssystemet på den här båten är det i princip 111 -system som gäller och 
man är ute mellan 3 och 4 månader åt gången. I och med att denna typ av fartyg går på 
trampfart är törnen ombord något flytande - ibland kan det bli tre månader eller något mindre 
och ibland kan det bli @ra månader och något mer innan avmönstring kan ske. Det kan da bli 
vart som helst i världen. Man försöker dock att styra på- och avmönstringar till europeiska 
hamnar. 

=Q 

- Uppfattningen om hur man ser på förändringen av arbetssituationen genom åren skiljer sig 
inte så mycket på det här fartyget jämfört med de andra, men, det är mest liknande synpunkter 
som framfördes på fartyg nr 1 som kommer fram också här, dvs att man har märkt av den 
minskade berngmingen och de kortare liggetiderna. På det här fartyget var besattningsantalet 
så stort kom 23 personer. Ändå tyckte man på sina håll i maskin och på däck att det finns 
behov av fler befattningar. Dar man kanske mest märkte av den minskade bemanningen och 
rationaliseringen på just det har fartyget, var i ekonomiavdelningen. En tillkommande 
synpunkt: 
"Det har blivit ett mycket snabbare tempo, men samtidigt har den tekniska utvecklingen gått 
långsamtj?amåt. " 
- Beträffande kamratskapet och sammanhållningen fås en annan bild här jämfört med de två 
andra fartygen: den är tillfredsställande och inte alls dålig, men man utdelar å andra sidan inga 
större superlativ om den. 

3. Frågor om fritidssituationen: allmänt 

- Samtliga 10 tillfragade tycker att fritiden ombord är lagom till sin omfattning. Någon sade så 
här: l 

"Man ar så inställd på de arbetstider man har så att den fiitid som Jinns däremellan ar val 
ok. Man är ju ändå ombord för att jobba. " 

- De vanligaste fritidssysselsättningarna är aven här läsning och videotittande. Vidare sker det 
inga gemensamma aktiviteter ombord i form av idrott, spel eller liknande. En 
besättningsmedlem meddelade dock att det anordnas poängpr~menad någon gång till sjöss. 

4. Fråpor om fritidssituationen: läsning 

- Alla intervjuade är intresserade av att läsa böcker och gör det regelbundet. En person 
betonade att han bara laser olika slags facklitteratur. Utslaget per månad laser dessa tio sjömän 
c:a 3-4 böcker per månad. 



- Merparten av de tillfiågade tar inte med sig litteratur hernifran. De som gör det uppgav som 
skäl det som nämnts förut: böcker som är påbörjade. Någon hade med sig studiematerial 
ombord. 

- Man verkar läsa det mesta; ett par personer säger att "man laser vad som helst ", resp. "Jag 
ar allätare ." Tonvikten finns dock på tidigare uppräknade genrer: thrillers, deckare och 
dokumentärer. Här är det dock ingen som nämner sjöanknuten litteratur. 

9 av 10 uppger att det blir mer läst ute än hemma; den tionde personen menar att 
läsfiekvensen blir ungefar samma. 

- När det gäller bokservicen uttrycks ett visst missnöje med att det bara är i Europa som det 
finns reella möjligheter att byta böcker: 
"Det ar ok i Europa men inte annars. " 
"Det blir bara i Europa. Det skulle vara bra med tätare byten. " 

Urvalet i boklådorna tycker de flesta är bra, men ett par kommenterade att det är samma 
böcker som återkommer emellanåt. 

- Personlig bokservice. Ungefar hälften av de tillfiågade kände till denna möjlighet men bara 
en hade provat på det. Han hade ställt en önskan om två böcker till Sjömansbiblioteket, varav 
en kunde ordnas och den hade jag med mig ombord. Någon annan sade: "Nej, det visste jag 
inte, men det brukar gå bra att stalla önskemål om böcker nar HKF kommer ombord. " 

I anslutning till detta var det ett par personer som tycker att det skulle vara vettigt med 
nyförvärvslistor så att man lättare skall kunna komma in med önskemål öm böcker. Annars 
fanns det här inte lika stort intresse eller behov av listor som på de andra två båtarna. 

- På frågan om man hade provat på kassettböcker, blev resultatet att ungefar hälften hade gjort 
det, och flera ville ha en utökning. Omdömet om denna service är positivt: "Det ar 
avkopplande att lyssna på en bok och man kan också göra andra saker under tiden. " 
"Det ar både spännande och mysigt, &en det ar viktig hur uppläsaren ar. " Någon tyckte: 
"Det verkar vara mest svenska författare; jag skulle vilja se mer av utländska . " 

Flera av de som inte har provat på kassettböcker uttryckte en nyfikenhet och önskan att få 
göra det. 

- När det gäller populärtidskrifter var nästan samtliga missnöjda med denna service: 
"DetJiznkar regelbundet i Europa genom HKF, men inte annars. " 
"De kommer inte så ofta, verkar det. " 
"Vi får tidskrifter bara i Rotterdam. Det måste kunna bli en Öhing - det skulle komma mycket 

> >  mer. 
"Det skulle komma oftare ombord. Kommer bara sporadiskt i Europa. " 

Beträffande de fackliga tidskrifterna var man överlag av den åsikten att distributionen av 
dessa fungerar något bättre, men det fanns ett par andra synpunkter: 
"Det fungerar dåligt med rederiposten och därför far vi inte Sjömannen och de andra 
tidningarna överallt. Det ar egentligen bara nar någon mönstrar på som vi vet att vi får 
tidningar. " 
"Det ar en policyfiåga, ingen på rederiet bryr sig. " 



Den allmäna frågan om vad Sjömansbiblioteket betyder ställdes också, och det fanns ingen 
som hade något annat än positivt att säga om detta. Beträffande om man hade märkt någon 
förändring genom åren, så var svaret for det mesta nej. Dock tyckte någon: 
''Det ar battre urval nu och battre standard. Förut var det mer mossigt. De nya böckerna 
verkar bra. " 

5. Fråpor om fritidssituationen: information 

- När det gäller dagstidningsservicen säger sig nästan samtliga vara missnöjda på ett eller 
annat sätt, och man uttrycker det alltifi-ån vagt till väldigt starkt: 
"Med de förutsättningar som finns på den har traden ar det bra i Europa och ibland nar vi 
går igenom Suez. " , 
"Det skulle latta upp om v i j c k  dagstidningar i Viken (läs: Persiska viken) och andra stallen 
långt bort. " 
"Det finkar bra i Rotterdam och andra HKF-hamnar eller nar någon mönstrar på. " 
"Bra i Europa, särskilt i Rotterdam och aven i Narvik genom Sjömanskyrkan, annars inte 
alls. " 
"Nej, det blir egentligen har på kontinenten eller nar det kommer folk ombord som mönstrar 

på och tar nz ed sig tidningar. " 
"Varför .får vi inte tidningar över hela världen? Det tycker jag borde vara HKF:s eller 
rederiets förbannade skyldighet!" 

Locket till farskvattenpåfillningen har nypt fast 

- På frågan om vad som eventuellt kan göras för att förbättra situationen, togs förslaget om 
försändelser med rederiposten upp och flera ville se en sådan åtgärd: 
"Rederiet borde kunna skicka ut tidningar. " 
"Saléns (ett numera upphört svenskt rederi) lade alltid med tidningar iposten. " 
"Istället för att det slangs tidningar på rederiet kan de val skickas till oss?!" 



- Synpunkter på dagstidning via satellit togs också upp och ungefar hälften tyckte att det ar en 
bra åtgärd, aven om de som svarade inte har någon erfarenhet själva. En kommentar: 
"Satellit-tidning är en positiv grej men som det ar nu blir det bara mo~ligt för vissa befäl 
eftersom det inte finns tillräckligt med maskiner. Det blir ju dyrt också. Nej - lagg pengarna 
på att få ut de vanliga dagstidningarna på ett bättre satt istället. " 

- När det galler SAX-presset får det här fartyget numera denna nyhetssammansattning per 
satellit och de allra flesta av de tillfrågade tycker att kvalitén och sammansättningen är bra. 
Båten är med i HKF:s försöksprojekt för att ta emot ett utökat SAX-press per satellit, och 
många ombord väntar på att detta skall komma igång. 

6. Frågor om fritidssituationen: videokassetter (TV-pro~ram) 

- Det finns ett stort intresse av att titta på inspelade TV-program och generellt sett är man nöjd 
med urvalet, men några personer åberopar det som kom fram av intervjuerna med folk på 
fartyg nr 2, nämligen fler serier och underhållningsprogram. 

Man hade också synpunkter beträffande antalet TV-program: "Det borde finnas mer 
kassetter på en sån har tvad. " 

- När det galler film så är man nästan genomgående av den uppfattningen att det är for få 
filmer: 
"På den har farten kunde det gärna vara lite nzer filmer. " 

"Det är för få filmer på en sån har trad. 
"Filmerna kommer ut till båten med alldeles för stor efterslapning. " 

Beträffande urvalet är man överlag nöjda: "Det ar en mycket bra sammansättning och det ar 
fiascha och nyajlnzer. " 

S. Fråyor om fritidssituationon: motion och idrott 

- Denna besättningen håller inte på så mycket med motion och idrott; tiden och intresset finns 
inte och utrustningen ombord för att kunna göra det sades vara otillräcklig. En och annan 
uttryckte uppfattningen att tillräckligt med motion fås i jobbet. . 

Det finns dock några ur besättningen som ibland cyklar på motionscykel, styrketränar, 
spelar bordtennis och springer, alternativt promenerar. 

9. Frågor om HKF 

- Även denna besättning uppskattar HKF mycket och tycker att det är bra att de finns. Flera 
personer hade också sett HW:s enkät från våren -95 och några av dem hade besvarat den. 
Dessa besättningsmedlemmar tycker också att enkäter är ett bra sätt att ta reda på hur saker 
och ting uppfattas ute i båtarna. En av de intervjuade hade hållit i det: "Jag tog tag i det och 
tryckte upp flera ex. Jag tycker det ar viktigt. " 

- Den allmäna uppfattningen är också här att HKF till stor del kompenserar det man går miste 
om hemma nar det galler kultur och fritid, och erfarenheterna från HKF:s platsombud var 
positiva. Nar det galler det senare fanns det ändå saker man ville ta upp: 



"Jag saknar utflykter men å andra sidan finns det ju ingen tid till det. " 
"Det skulle vara bra att få veta vad som är på gång och gärna lite i förväg. " 

- På frågan om det fanns något som borde kunna tas upp i HKF:s program, sade man sig ha 
svårt att komma på något så där på en gång. När jag framfairde ideén från det första fartyget 
angående Multimedia-verksamhet, dataspel osv, var det flera som blev intresserade. Man 
menade dock att det i så fall måste finnas förutsättningar för det ombord, med utrustning etc, 
och hur skall det betalas? 

10 Frågor om Sjömanskyrkans verksamhet 

- Besättningen på den här båten skiljer sig inte från de övriga två när det galler uppfattningen 
om vad Sjömanskyrkan betyder. Man har idel lovord att komma med: 
"Väldigt bra. De är alltid positiva och ställer upp till 100% " 
"Bara gott. " 
"De är nzycket tillmötesgående. " 
"Man @cker mest att nzan utnyttjar denz med tanke på alla transporter de fixar. " 

Det dessa sjömän värdesätter mest när de besöker Sjömanskyrkorna, är främst att få fika och 
prata och få tillgång till farska dagstidningar. På frågan om man vill nämna någon kyrka som 
man har bra eller dålig erfarenhet av får Rotterdam-kyrkan ett mycket positivt omdöme. 

6. Övriga intervjuer 

6.1 HKF:s platsombud 

Eftersom min intervjumanual för fartygen innehåller frågor som b1.a rör sjömännens syn på 
HKF:s platsombud, tyckte jag det kan ligga ett värde i att också höra vad ombuden har f& 
synpunkter på hur det är att jobba med sjöfolket. 

Jag valde att intervjua ett ombud som arbetar på HKF:s anläggning Rosenhill i Göteborg 
och också det platsombud som HKF har stationerat i Rotterdam. Följande skulle jag vilja 
redovisa från dessa två intervjuer: 

l 

I l  

1. Göteborg 

- Den intervjuade arbetar som platsombud sedan c:a tio år tillbaka på anläggningen i 
Göteborg. men har också provat på att arbeta på HKF:s anläggningar i Norrköping och 
Antwerpen och det har då handlat om sommarvikariat. Han har jobbat till sjöss under c:a 8 år 
och har som utbildning - förutom den sjöarelaterade dito - fritidsledareutbildning. 

- Jag frågade hur många som arbetar på Rosenhill och fick veta att man var 15 st inkl. 
Sjömansbibliotekets personal. Som platsombud har han som främsta uppgift att åka ombord i 
båtar som kommer till Göteborgshamnar - både utländska och svenska. 



Man besöker i genomsnitt 80 fartyg i veckan (fördelat på 4 st platsombud) och prioriterar de 
fartyg som inte varit i Göteborgipå länge. De vanligaste uppgifterndaktiviteterna är bokbyten, 
idrottsarrangemang och en och annan seightseeing. 

- På frågan om hur han uppfatta verksamheten, blir svaret att han tycker den fungerar bra och 
att han får ett fantastiskt positivt bemötande av sjömännen, särskilt de utländska. Negativa 
bemötande från sjömännen får han i princip aldrig, men kan i något enstaka fall råka ut för 
någon som kanske skadat sig under idrottsutövande och därför kan vara lite sur mot HKF- 
folk. 

Han tycker att det är tragiskt med Sovjetunionens fall, eftersom det förr fanns många 
sovjetiska båtar som låg inne på varv i rent handelsutbyte med Sverige, man hade många 
aktiviteter med de båtarna och det rönte stor uppskattning bland berörda sjömän. Förändringen 
har verkligen märkts, hävdar mitt intervjuoffer. 

Nu finns i hamnen med jämna m e l l a m  de utländska "bananbåtarna" som är kylbåtar och 
fraktar bananer för de två stora bananjattarna Chiquita och Dole. Besättningarna på dessa 
fartyg vill gärna spela basket. 

Det är annars svårare att engagera de svenska sjömännen - de ar inte särskilt intresserade av 
service i Göteborg. De som bori närheten vill hem, alternativt ta ombord sina anhöriga. Andra 
vill iland på egen hand. 

- När det galler om man fi-ån HKF i Göteborg faxar eller på annat satt meddelar inväntade 
fartyg om vad HKF kan erbjuda, fick jag till svar att man hittills inte har gjort det. Det 
diskuteras däremot att skapa någon slags rutin för det, dar också folket ombord borde vara 
intresserade av att meddela eventuella önskemål. 

2. Rotterdam 

Platsombudet i Rotterdam har jobbat där i sammanlagt c:a tio år och har också jobbat på 
Antwerpen-stationen en kortare tid. Även Kobe (Japan-stationen) var hans arbetsplats under 
två år och dessutom har han jobbat på Rosenhill i tre år. Här finns också sjöbakgrund - 
omkring tio år - och när det galler utbildningar finns både fritidsledare- och 
fritidspedagogutbildning i bagaget, samt utbildning till fartygselektriker. 

- På frågan om hur många fartyg som besöks, får jag veta att det handlar om 15-20 fartyg per 
vecka (Obs! Svenska fartyg eller fartyg med hela eller delvis hela svenska besättningar) och 
det kommer in c:a 90 svenska båtar per månad till Rotterdam. Ibland kan det bli 1 fartyg om 
dagen, ibland 10 - det varierar mycket. 

- De viktigaste uppgifterna ombord i båtarna är tidningar och böcker, men också bara en sådan 
sak som att prata med folk. Idrottsaktiviteter sysselsätter honom också till stor del. 

Han tycker verksamheten är mycket viktig för sjöfolket och att det i ston sett fungerar bra, 
men att det alltid finns tankar om att göra saker och ting bättre. Att bara vara en person ar för 
lite - två personer behövs verkligen för att hinna med att uppehålla den servicenivå som alla 
vill ha. 



- Bemötandet från sjömännen tycker han är oerhört positivt och han märker att det betyder 
mycket bara att ta sig tid till att prata med dem ombord: "Men man måste ha en 
fingertoppskänsla och kunna kunna nar man måste dra sig tillbaka om laget ar sådant. " 

- Inte heller från Rotterdam skickas det ut fax eller liknande med information om vad HKF 
kan stå till tjänst med: "Nej - detfinns alltid folk ombord som vet vadjag kan erbjuda. Ideér 
om vad song kan hittas på föds nar man traflas. " 

Däremot händer det inte allt för sällan att intresserade fartyg faxar och meddelar sin 
ankomst och önskemål om vad man vill göra. Det handlar då oftast om önskemål om att byta 
bokväskor eller arrangemang av idrottsutbyte, t.ex fotbollsmatch mot någon annan besättning. 
(Den morgonen då jag satt och intervjuade, kom ett telefax från ett utländskflaggat fartyg med 
svenskt befal som önskade att få byta 5 st bokvaskor). 

HKF går ornbord 

Jag bad också att få en beskrivning i korta ordalag av verksamheten nar det galler böcker, 
film, tidningar etc och följande information delgavs mig: 
* Böcker 
Förut fanns det ett 30-tal bokvaskor på lager, men sedan någon månad tillbaka har 
inflaggningen av svenska båtar glädjande nog ökat igen, men till följd att lagret sjunkit till c:a 
20 bokvaskor. Han byter 50-60 bokvaskor per månad. 

(Platsombudets förklaringar till återinflaggningen av svenska fartyg: svenska kronan är inte 
så hög, innebärande att svenska löner inte längre är förhållandevis så höga. Vidare betyder det 
mycket att kvalitet är viktigt, och har har svensk sjöfart ett mycket gott rykte - Sverige ligger i 
topp när det galler utbildning och säkerhet inom sjöfart). 
* Film 
För de fartyg som inte har hyresavtal för film, finns köpfilmer till förfogande. En lista med 
sådana filmer tas ombord, alternativt vissa sådana filmer från lagret. 
* Dagstidningar 
HKF och Sjömansbiblioteket har avtal med det förut nämnda distributionsföretaget 
Distrinews. Tidningarna hämtas vid flygplatsen och körs sedan direkt till addressaten. I och 
med detta kommer dagstidningarna till Rotterdam samma dag de ges ut. Helgens tidningar 
kommer till Rotterdam redan på söndag kväll. 



Vid tidpunkten för min intervju fick platsombudet uppkoppling till Internet. Den 
huvudsakliga orsaken till det, ar utbudet av dagstidningar via nätet. I och med denna 
anslutning kan han "hämta hem" nyheter från ett flertal dagstidningar: 
"Via en innehållsförteckning kan man valja ut nyheter som man vet med sig intresserar folk i 
de olika båtarna, men jag ser det mer som ett komplement - den "riktiga" tidningen kommer 
ju ändå lite senare samma dag, och dessutom skulle det bli väldigt tidsödande att ta Jram 
många nyheter på det här viset. " 
* Tidskrifter 
Det ar slumpen som avgör vilka båtar som får tidskrifter: "I första hand är de ju tänkta för 
båtar som går på langre resoq men vad ar längre resor? Om bara oceangående skall få 
tidskrifter skulle berget vaxa. " 
Den intervjuade har tydligt märkt att tidskrifterna har ökat i antal. 
* Kassettböcker 
"Det har slagit bättre an vadjag trott att det skulle göra och jag ser ett ökande intresse. Jag 
tar med mig vadjag har i den vägen nar jag åker ut till båtarna. " 

-k 

6.2 Personal inom Sjömanskyrkan 
l 

För att få en så komplett bild som möjligt av hur sjömännens fritid kan berikas, ville jag också 
intervjua personer som jobbar ieom den svenska sjömanskyrkan. Eftersom det fartyg som jag 
följde med på som passagerare [fartyg nr 2) trafikerar Rotterdam och Middlesborough och att 
det finns Sjömanskyrka på bagge orterna, passade det bra att utföra intervjuerna där. 

På kyrkan i Middlesborough valde jag prästen för min intervju och i Rotterdam intervjuade 
jag en av assistenterna. 

1. Middlesborough 

I 8 år har prästen varit verksam i Middlesborough men han har också arbetat 5 år på 
Sjömanskyrkan i Alexandria. Plå kyrkan i Middlesborough arbetar 4 st heltidsanställda - tre 
svenskar och en norrman. 

- På frågan om hur stor del av verksamheten som inriktar sig till sjöfolket resp. till 
utlandssvenskar fick jag veta att det mesta av verksamheten riktar sig till just sjöfolket. 
Båtarna prioriteras högst, aven om det bor en del "ko1onister"på orten. 

- Jag frågade hur prästen tyckte att verksamheten fungerar och fick till svar att det fungerar 
mycket bra, men att en förutsättning för att det skall göra det, är att man måste var djupt 
integrerad i den: " Det är som en enhet som är ens egen; ett måste för att man skall trivas och 
att det skall gå bra. " 

- Jag bad prästen beskriva lite om hur han tycker det ar att jobba med sjöman och följande 
synpunkter kom fram: 
"Sjöman ar en mycket trevlig grupp av människor, och de kan om man så vill betraktas son1 
en koloni. Ett besök ombord på en båt ar som ett hembesök. Jag tror mig veta att sjöman i 
allmänhet ar trygga och oberoende men något känsliga. " 



Han tror vidare att Sjömanskyrkan betyder betyder mycket för dem som seglar, och att alla 
sjömän generellt finner en stor trygghet i kyrkan, särskilt om något speciellt händer: 
"Kyrkan ar hemmet nar man kommer långt zfiån, ett ställe där man kan prata med andra an 

folk ur besättningen, på samma språk. " 

Sjömanskyrkan i Middlesborough 

- På frågan om vad det vanligaste är som Sjömanskyrkan brukar få göra for sjöfolket, kommer 
transporter högst upp på listan, tätt följt av dagstidningsservice och bokbyten. Man får också 
ofta hjälpa till med vissa ärenden: "De får hjälp med saker och ting, vi vet ju var alltingfinns 
och har vi moylighet så handlar vi ibland för dem. Om man vill ha det lilla extra kan vi på . 

kyrkan Jixa det. " 

- Jag fiågade också i vilken utsträckning sjömännen söker sig till gudstjänster, andakter mm 
och jag fick följande svar : 
"Sjömän har faktiskt ofta sjalavårdsbehov. Frågor om liv och död ar viktigt aven för icke- 
troende. Men detta indikeras individuellt; det är något sonz berör en enskild person, och det 
har nzycket nzedpersonkenzi och förtroende att göra. " 

2. Rotterdam 

Den person jag intervjuade på kyrkan i Rotterdam är assistent och har jobbat där i två år, och 
innan dess ett år på kyrkan i Hamburg. På Sjömanskyrkan i Rotterdam arbetar totalt 6 
personer - 1 präst, 3 husmödrar och 2 assistenter. 

Även här koncentrerar man sig i första hand på sjöfolket, aven om det i Rotterdam och dess 
närområde finns ett stort antal "kolonister". 

- På frågan om hur verksamheten fungerar, tycker assistenten att det i stort sett fungerar bra, 
men han efterlyser fler programkvällar: "Som det ar nu ar det väldigt lite av program och 
aktiviteter, så det blir som det blir på kvällarna - det vanliga bara. " 



Nar det galler bemötandet från sjömännen tycker han att det är mycket positivt: "Det ar 
roligt, men mycket beror nogpå hur man är själv. Vi betyder mycket för dem och det säger de 
också. Men det finns undantagsbåtar, dar folk inte ar lika positiva. Ibland har nog sjöfolk lite 
val stora kvav och förväntningar. Det som ibland kan varafiustrerande av att man inte trugar 
så många ombord. " 

Sjömans&rkan i Rotterdant 

- Även i Rotterdam består de vanligaste uppgifterna av att ordna med skjutsar, dela ut 
dagstidningar och prata ute i båtarna. Assistenten uppfattar det som att det är väldigt sällan 
som sjömännen vill delta i gudstjänster etc? men tycker för egen del att det inte gör så mycket. 



6.3 Rederiföretradare 

Intervjuerna med rederiföreträdarna skedde per telefon eftertett antal veckor sedan mina brev 
med frågorna skickats iväg, och som det många gånger kan bli sker inte saker och ting alltid 
som man tänkt sig. Det visade sig dra ut på tiden med två av rederierna på grund av semestrar 
och diverse turer. De sista intervjuerna kunde äga rum mycket sent. Jag redogör för de olika 
företeelserna som jag ville belysa i tur och ordning, korresponderande med uppställningen i 
brevet (bilaga 3). 

* postgånyen 
Här ställer sig samtliga rederier frågande till uppfattningen på en del håll att postgången är 
dålig. Samtliga uppger att de skickar post till agenterna i varje hamn som fartygen är 
beräknade. att anlöpa och man begagnar sig nästan uteslutande av kurir-försändelser med 
DHL. På ett rederi sade man att man sänder post med DHL-kurir en gång per vecka till olika 
agenter och andra addressater, just för att säkerställa att båtarna skall få post kontinuerligt. När 
försändelsen har gått iväg bekräftas detta med ett meddelande till befalhavaren. Denne hör 
sedan av sig om det inte kommer fram. På detta rederi tycker man att man fått positiva 
reaktioner fiån folk ombord angående posthanteringen - i alla fall kan man inte påminna sig 
ha fått negativa sådana. 

Ett annat rederi:~ posthantering var enligt respondenten usel förut, men den hade blivit 
mycket bättre efter översikt av rutiner och viss omorganisation. Den intervjuade sade också att 
om posten inte fungerar tror man ute i båtarna att det är på grund av rederiet, men oftast är det 
någonstans på vägen det hänger upp sig - även om kurirpost används; det är så många 
mellanled. Det finns också naturliga förklaringar till att posten kan dröja, och det är när 
fartygen skall anlöpa vissa hamnar eller länder, som exempel nämndes b1.a Suez. Då håller 
rederiet inne med att skicka posten tills dess fartyget kommer till en ur postsynpunkt sakrare 
hamn. 

* Dacstidnin~ar 
På ett av rederierna tror man sig veta att man ombord i fartygen är nöjda med 
dagstidningsdistributionen via HKF - särskilt ombord i de båtar som trafikerar europeiska 
hamnar kontinuerligt. Folket ombord i de båtarna i rederiet som går i oceanfart är såvitt man 
vet också nöjda med dagstidningsdistributionen som den sker idag, och man tror att SAX- 
presset betyder mycket. I alla fall finns inga intentioner från detta rederiets sida att lägga med 
dagstidningar i rederiposten. 

På ett av de rederier som företräder en av de undersökta båtarna i oceanfart hävdar man att 
man i varje postutskick faktiskt skickar med några farska dagstidningar - alltså förutom de 
som HKF ombesörjer. Här menar man att det i och för sig handlar om ett fåtal exemplar, men 
ombord kommer de. Den person jag pratade med antydde också att man bör ha i beaktande 
risken for att dessa nya tidningar kan "fastna"någonstans ombord. 

Andra tillfallen när farska dagstidningar kommer besättningarna till del är när folk skall 
mönstra på eller när personer från rederiet skall besöka fartyget i något ärende - då tas 
tidningar med i bagaget. 

Företrädaren for ett annat rederi nämnde att förslaget med dagstidningar via rederipost varit 
uppe till diskussion men fallit på grund av kostnadsaspekter. Tidningar är tunga och därför 
dyra att skicka, och en viss fördyring i hanteringen skulle det också bli fråga om. Dock är man 
lyhörd for att diskutera sådana önskemål om det skulle komma upp. 



* Veckotidninpar och kvallstidnin~ar 
Här säger man på ett rederi att tanken inte är främmande och det kanske skulle gå att ordna 
om detta verkligen av intresse och om sådana krav framfördes mer samlat. Det samma 
framskymtade i samtalet med en annan rederiföreträdare. Man är villiga att ta upp en 
diskussion åtminstone, om man får höra detta önskemål mer specifikt men att det förmodligen 
är en kostnadsfråga. På det återstående rederiet anser man sig inte kunna göra annat än att 
hänvisa till att folk som reser ut till båtarna tar med sig detta. 

* Populärtidskrifter 
Ett av rederierna abonnerar på Newsweek i så många exemplar att varje fartyg får ombord 
denna tidskrift. Annars menar denne respondent att man ombord i en del fartyg prenumererar 
själva på enstaka tidskrifter och finansierar detta via fritidskassan. Detta är något som också 
framkommer av de andra två rederiföreträdarna. 

* Distribution av hyrfilmer 
På alla rederierna hävdar man att filmerna tas om hand och skickas ut till fartygen omgående. 
En av personerna jag pratade med berättade att man själva ombesörjer upphämtningen av 
filmerna på HKF när man där meddelat att de finns klara. Samme person nämnde ett par 
naturliga förklaringar till varför det kan dröja innan filmer kommer ombord: på vissa platser 
blir det problem i form av censur, exempelvis i Singapore och hamnar filmer där kan det dröja 
upp till 4-6 veckor innan de kommer loss. Mellanöstern ar också ett problemområde i det 
avseendet. Därför gör man som ibland med posten, håller inne med att skicka filmerna tills det 
är mer lämpligt. Det här om att filmer kan fastna uttryckte också en av de andra jag pratade 
med, och att man på det rederiet undviker att skicka filmer till vissa länder, exempelvis 
arabländerna. 

* Datorkunska~ 
På ett av rederierna anordnar man då och då kurser på själva rederikontoret. Man stimulerar 
också de ombordanställda att gå kurser på sina hemorter; i det senare fallet betalar man 
kursavgiften. Här resonerar man som så att datorkunnigt folk i högsta grad är till gagn för 
rederiet. Man vänder sig i första hand till seniorbefal som inte har lika fräscha datorkunskaper 
som juniorbefalet. Då är det svårare ombord där sjömännen jobbar minst 10 timmar per dag, 
det blir svårt att hinna med att gå någon kurs. Däremot jobbar man intensivt med det här med 
ny teknik när det gäller kommunikation fartyg-rederi, och diskuterar möjligheter till 
kommunikation också mellan fbrtyg-anhöriga. Detta som ett led i att förbättra arbetsmiljön 
och därmed göra sjötjänstgöring mer attraktiv. Det är inte så lätt for rederiet att få tag i 
behörig personal idag, särskilt inte nu i och med den ökande inflaggningen av svenskt 
tonnage. Ny teknik for de ombordanställda kan då förhoppningsvis bli en morot till att börja 
arbeta till sjöss. Då kan säkert multimedia mm komma att bli aktuellt också, man arbetar med 
sådana frågor på rederiet idag. , 

På ett av de övriga rederierna säger man att det tillsvidare är en policyfråga och att man för 
närvarande inte har några funderingar åt det hållet. Skulle det visa sig leda till förbättringar för 
rederiet är man dock villiga att diskutera frågan, och menar att de ombordanställda i så fall får 
specificera sina önskemål. Detsamma galler multimedia och annan ny teknik - det intressanta 
är vilket behov som finns och det vill man i så fall veta. Lösningen kanske är en ny dator. 

Företrädaren for det återstående rederiet säger att man inte kräver datorkunskap vid 
anställning och att det därför är lite upp till var och en. Rederiet förser dock nu fartygen med 
nya datorer och de gamla får förvaltas och användas av dem ombord, med spel och annat. 



7 Sammanfattande analys av intervjuer 

Detta kapitels första avsnitt inleds med en analys och tolkning av, enligt mitt tycke, de 
viktigaste resultaten av intervjuerna med fartygsbesättningarna. I Att skriva och läsa 
vetenskapliga rapporter skriver Jarl Backman (1985) att även kvalitativa data skall ges en 
ändamålsenlig och tolkningsbar form för att det som observerats skall kunna relateras till den 
ursprungliga problemställningen. (Backman, 1985, s. 20). Han säger också att tolkningsfasen 
sammanhänger med analysfasen och att man med dessa faser i bagaget kan dra slutsatser och 
implikationer. (Ibid). Jag väljer alltså att inte särskilja tolkningarna utan de skall 
förhoppningsvis följa naturligt på analysen. 

I avsnitt 7.2 och 7.3 görs en kort sammanfattning av intervjuerna med HKF platsombud resp. 
Sjömanskyrkornas personal, följt av en något mer utförlig dito nar det gäller intervjuerna med 
rederiföreträdare i avsnitt 7.4. 

7.1 Fartygsbesättningar 

Arbetssituationen . 
- På fartyg nr 2 gavs uppfattningen att arbetssituationen har förbättrats socialt sett och att 
kvalitin på sjöfolket blivit bättre. Trivseln ombord ar stor och man jobbar åt samma håll. 
Även nar det galler antalet befattningar är man nöjda, med undantag i viss utsträckning för 
maskinavdelningen. På fartyg nr 1 och 3 däremot, är man av den uppfattningen att 
arbetssituationen är stressig och betungande och man märker helt klart av den minskade 
bemanningen. 
- Kamratskapet/sammanhållningen är tillfredsställande på alla tre fartygen och för fartyg nr . 
två helt enastående. 

Tolkning: 
Det andra fartyget var det som jag hade förmånen att få följa med och det trafikerar i 
nuläget två europahamnar (= nara hemma). Man har inte så långa törnar ombord och man 
fungerar nästan som en familj ihop. Detta gör att trivseln är stor och att man lättare ser 
olika företeelser positivt. Den ökade arbetsbördan som &r ett faktum också på denna båt 
känns inte lika betungande. 
Jag utlovade ju i avsnitt 3.1 en koppling till Olofssons albete och gör så också först med 
anledning vad som sägs ovan om kvalitén på sjöfolket. Kanske är det som Olofsson säger 
att det är de mest hängivna som lyckats hålla sig kvar i yrket och följaktligen de som är 
"duktigast". Olofson säger också att det som man uppskattar mest med sitt yrke är friheten 
i jobbet och kamratskapet ombord och detta tycks i alla fall stämma med RolRo-fartyget. 
Också hans observation angående seniorbefalen i maskin, och deras uppfattning av en för 
urholkad maskinavdelning; att det är dessa som kännek störst ansvar för den tekniska 
standarden ombord. 



Det är kanske lättare att förstå de andra besättningarnas mer tveksamma inställning till 
trivsel, arbetsbörda och bemanning. De seglar på långa törnar i oceanfart (fartyg nr 3 
dessutom i trampfart) och om då inte kamratskapet/sammanhållningen är den allra bästa, 
blir trivseln inte lika stor. Att, som Olofsson säger, manskap är mer positivt inställda till 
sjömansyrket än befal kan jag inte se - på fartyg nr 1 och 3 var det tvärtom folk ur 
manskapet som stod for flertalet av de negativa kommentarerna. 

Fritidssituationen: allmänt 
- Den allmäna uppfattningen var att mängden fritid ombord i förhållande till arbetstid är 
tillräcklig och många sade att när man ändå är ombord kan man lika gärna jobba. Dock finns 
en stor avsaknad av tillräckligt med fritid när fartygen ligger till kaj. 
- När det galler gemensamma fritidsaktiviteter är det bara på fartyg nr 2 som man uppvisar 
något sådant, men då rejält. 

Tolkning: 
Jag kan utefter egen erfarenhet kanna igen det här med att det är lika bra att jobba när man 
är ombord, men jag hade den förmånen att arbeta 8 timmarldag och inte 10, och kunde få 
övertid för det jag behövde arbeta extra. Med en så hög arbetsbelastning som gäller idag 
finns det inte mycket ork eller tid kvar. 
Att liggetiderna i hamn är korta och att dezsutom arbetsuppgifterna da är än mer 
omfattande är helt enkelt ett faktum som sjömännen måste, och också tycks, acceptera, om * 

än med ovilja. Det är i princip bara vaktgående personal och ekonomipersonal som ibland 
kan få till några timmar iland. Att man skall ha möjligheter till gemensamma aktiviteter ii 
la RolRo-fartget får nog tillskrivas enbart en väldig god trivsel och en enorm vilja från alla 
att verkligen göra något tillsammans. Att som under Georg Kämpendahl:~ tid (se citatet, 
sid 3) kunna samlas och ha diskussioner kring god litteratur är tyvärr nog svårt idag med 
den pressade situation som råder. 

Fritidssituationen: lasninz 
- Jag tycker att det framgår klart av intervjumaterialet att man läser mycket på alla de tre 
undersökta fartygen; det handlar i snitt om åtminstone 3-4 böcker per månad och så gott som 
samtliga laser mer ute än hemma. Det framgår också av tidigare undersökningar att sjömän 
läser böcker i stor omfattning - se exempelvis avsnitt 4.1. Där framkom att den genomsnittlige 
sjömannen läste 4.84 böcker per månad mot c:a 2 st for folk iland. Förhållandet att sjömän är 
ett bokslukande släkte nämns också i flera sammanhang i den här uppsatsen. 
- En rad olika genrer som folk i båtarna gärna laser nämndes i intervjumaterialet, men är det 
något som man särskilt wurmar for verkar det vara sjöanknuten litteratur och 
dokumentärskildringar. Det framkommer också å andra sidan att man läser det mesta. 
- Somliga av de tillfrågade tar med sig litteratur hemifrån och då är det fråga om sådant man 
fått i gåva eller inte har hunnit läsa hemma. 
- När det gäller bokservicen finner jag det fastställt att sjömännen i allmänhet är mycket 
nöjda med hur detta fungerar, både vad gäller omfattningen av bokbyten och det sammansatta 
urvalet. På det tredje fartyget var man dock Övervägande av den åsikten att det är svårt att byta 
böcker utanför Europa och på fartyg nr ett är man djupt besviken över Japan-situationen, att 
HKF-stationen där ar indragen. Nar det gäller sammansättningen förekomper uppfattningen 
att samma böcker återkommer ibland. Detta tycker man på alla de tre fartygen. 
- Den personliga eller individuella bokservicen är något som många reagerar positivt för. 
men det uppstod en stor förvåning hos många när de fick veta att denna service finns. 



- Nyförvärvslistor vill man i allmänhet se mer av, just for att lättare kunna beställa böcker. 
Även medföljande listor på vilka böcker som finns i boklådorna som kommer ombord är 
Önskvärt. Detintresset var dock inte så stort på fartyg nr 3. 
- Ett ökande intresse for kassettböcker gör sig gällande och jag fick inte höra någon 
invändning i stil med att det bara skulle vara ämnat för folk med lassvårigheter, i likhet med 
vad som sades i HKF-undersökningen från 1995 (se avsnitt 4.2). Däremot förefaller intresset 
nastan uteslutande ligga hos vaktgående däckspersonal. 
- Beträffande populärtidskrifter finns mer att önska. Även om en del av de tillfrågade tyckte 
sig ha märkt en ökning, var det ännu fler som tyckte att dessa tidskrifter kommer ombord for 
sällan, lite stötvis. På fartyg nr 3 var nastan samtliga av de tillfrågade missnöjda med denna 
service. 
- De fackliga tidskrifterna kommer i allmänhet ombord kontinuerligt i fartyg nr 1 och 2, men 
på det oceangående fartyget i trampfart (nr 3) upplevde man detta annorlunda och tyckte att 
rederiet borde kunna skicka oftare. De mest populära fackliga tidskrifterna tycks 
genomgående vara Sjömannen och Svensk Sjojiartstidning. 
- Samtliga intervjuade ger ett mycket positivt omdöme av Sjömansbiblioteket och många av 
dem tycker sig framförallt ha märkt en förbättring i urval. Många säger att de laser sådana 
böcker som de aldrig annars skulle ha last. 

Tolkning: . 

Att sjöfolket aven i dagens högt uppskruvade tempo inom shipping laser såpass mycket 
böcker tycker jag samtidigt är både häpnadsvackande och mycket positivt - trots stor 
arbetsbörda, lite fritid och ett ökat utbud av hyrfilmer och TV-kassetter. Min tolkning är att 
läsning är något som till sjöss är lätt att ta till nar man val är ledig, men också att det finns 
en djup tradition bland sjöfolk att läsa böcker - en tradition som fortlever. Det finns säkert 
också förklaringar som att "detjnns andå inte så mycket annat att göra", eller att man, 
som en av de intervjuade nämnde, går och lägger sig två gånger per dygn som vaktgående. 
Men den främsta förklaringen tror jag just ligger i detta att det bland sjöfolk finns ett stort 
intresse för litteratur. 
Det finns också en stor skrivande tradition bland sjöfolk, både kända och okända författare. 
Jag har redan nämnt Ove Allansson och Georg Uhlin, men nämnas bör aven Harry 
Martinsson, Walter Nilsson och Anders Wallhed. I den fantastiska boken Dikt babord: 
berättelser ur Sjömannen med Ove Allansson som redaktör finns de där, alla dessa kända 
och mer okända författare som skrivit både prosa och poesi, om sjöfart och sjömansliv. 
(Allansson, 199j). 
Att sjömän i viss utsträckning tar med sig litteratur - både böcker och tidskrifter - är inte 
märkvärdigare an att folk som åker på semester gör det. Ingen av de tillfrågade har uppgett 
besvikelse på "båtbiblioteket" som skal. 
Bokbytesverksamheten. Japan-situationen 31 olycklig for svenska fartyg som trafikerar 
Japan, men åt detta verkar det inte finnas så mycket att göra. Att man på fartyg nr 3 
upplever svårigheter med att byta böcker utanför Europa tolkar jag som att det borde vara 
rimligt for HKF att vidare undersöka förutsättningar for en förbattring. 
Om man från Sjömansbiblioteket informerade mer om möjligheten till individuell 
bokservice tror jag att det från folk ute i båtarna skulle komma in fler önskemål. Men aven 
de seglande måste man dra sitt strå till stacken - att synliggöra den blanketten som finns i 
boklådorna, blanketten där man kan fylla i sina önskemål. 



* Man skulle nog från Sjömansbiblioteket utkomma med nyförvärvslistor lite oftare för att 
sjömännen skall få se vilka inköp som görs. Att skicka ut packlistor med boklådorna blir 
nog dock för betungande och administrativt svårt. 
Kassettböcker. Det finns en paradox med anledning av det stora intresset hos vaktgående 
däckspersonal för kassettböcker. De som ar intresserade tycker att det går fint att "lyssna" 
på en bok samtidigt som map går vakt, men de som inte tycker kassettböcker är bra säger 
att det händer för mycket på bryggan och att det kan ta för mycket av koncentration av 
jobbet att lyssna på en kassettbok. En paradox som jag låter vara otolkad. 
Att man överlag pil fartyg, nr 1 och 2 inte verkar nöjda med i vilken omfattning 
populärtidskrifterna kommer, ombord kanske har att göra med att det är svårt för HKF- 
ombuden att välja vilka båtar som skall få en viss omgång tidskrifter. Dessa är ju i första 
hand avsedda för båtar i oceanfart och fiågan är kanske om de når dem i den utsträckning 
som är tankt. 
Att de flesta är tillfreds med i vilken omfattning de fackliga tidskrifterna kommer ombord 
tror jag beror på att dessa oftast skickas med rederipost och därför pålitligt kommer till 
båtarna. Undantag fartyg nr 3 där inte rederiposten tycks fungera så bra. 
De uteslutande positiva omdömena om Sjömansbiblioteket kan jag inte tolka på annat sätt 
an som en kvittens på att man jobbar helt ratt, och att det är så man också bör fortsatta att 
bedriva verksamheten. 

Fritidssituationen: information 
- Det är bara ombord på RoIRo-fartyget man är nöjda (las extremt nöjda) med 
dagstidningsservicen, på de andra två båtarna, särskilt fartyg nr 3 tycker man överlag att man 
får för gamla tidningar utanför Europa. Det är på fartyg nr 1 som idén med att skicka 
dagstidningar med rederiposten föds. 
- Det verkar råda delade meningar om dagstidning via satellit, kanske med övervikt åt att man 
är mer skeptiska än entusiastiska. 
- Beträffande SAX-presset tycker de flesta att denna service fungerar bra, särskilt nu när det 
sänds via satellit. Det finns dock en del som tycker att nyhetssammansättningen kunde vara 
något annorlunda. 
- Det verkar finnas en viss önskan att aven kvälls- och veckotidningar skall skickas ombord 
och man efterlyser att rederierna kunde åta sig detta. 

Tolkning: 
Det här med dagstidningsservicen utanför Europa ar ett problem som verkar vara svårt att 
lösa - det visar sig genomgående i alla de refererade undersökningarna, så ock denna. Jag 
tolkar det som att idén med dagstidningar per rederipost borde kunna vara något att 
diskutera, kanske i kombination med att HKF ser över det nät av förmedlingsstationer man 
använder sig av för att distribuera tidningar. Med anledning av det senare kanske det också 
går att göra som några av detillfiågade givit uttryck för - att berörda parter noterar vad som 
lämnas ut till båtarna för att undvika att en båt skall få samma tidning två hamnar efter 
varandra. 
Att det råder delade meningar om dagstidning via satellit tolkar jag som att de som hyser 
en skeptisk tilltro till denna teknik inte tror att det kommer att fungera i praktiken att ta till 
sig nyheter på detta satt, i q la  fall inte än på ett tag. Det verkar också finnas en oro för att 
det skall kosta för mycket och då anser man att pengarna borde satsas på vanliga 
dagstidningar istället. 



Jag tolkar resultaten angående SAX-presset enligt följande: det finns en bred acceptans av 
nyhetssammandraget men man väntar med spant intresse på att SAX-presset via satellit 
skall få det utökade nyhetsomfhg som utlovats. 
Nar det galler önskemålet att få ombord kvälls- och veckotidningar, utgår jag ifrån att det 
enda sättet att kunna möta detta, är att man på rederierna åtar sig att ombesörja försändelser 
av sådana tidningar; tidningar som exempelvis personalen på kontoret redan läst. Eftersom 
Sjömansbiblioteket av kvalitetsskäl inte har några abonnemang på kvallstidningar tror jag 
inte att vare sig de eller HKF skulle vilja åta sig att skicka ut vare sig kvallstidningar eller 
veckotidningar. 

Fritidssituationen: TV-kassetter 
- Asikterna går isär angående vad man tycker om urvalet men genomgående är man nöjda 
med denna service. De flesta vill dock se mer av komediserier, ren underhållning och 
dokumentärer. Beskrivning av TV-programmen som kommer ombord önskas. Det förefaller 
också önskvärt med inspelade TV-program även från andra kanaler än Sveriges  television:^ 
kanal 1 och 2. 

Tolkning: 
Jag tolkar önskemålet om företrädesvis komediserier och ren underhållning som att det efter 
en tuff arbetsdag finns behov av att bara sitta och koppla av utan att behöva anstränga sig 
särskilt mycket. Orsaken till att det bara skickas ombord program från Sveriges Television 
förmodar jag beror på avtalsmässiga förhållanden. 

Angående medföljande lista tror jag att orsaken till det önskemålet ligger i det faktum att det 
kan upplevas irriterande att inte veta vad de olika programmen handlar om förrän man väl har 
startat kassetten. 

Fritidssituationen: lånofilmer 
- Med hyrfilm-servicen verkar de flesta vara nöjda, särskilt med urvalet och aktualiteten. Man 
tycker att nya filmer står förvånansvärt fort till förfogande - långt innan de kommit ut som 
köpfilmer hemma. 
- Svårigheten med att se filmer tillsammans framkommer på sina håll och man verkar inte 
umgås så ofta som förr i samband med filmvisning. Undantag är fartyg nr 2 där man försöker 
vänta in varandra, oftast efter maten. 
- Distributionen av hyrfilmerna verkar en del tycka fungera mindre bra och man undrar ibland 
om filmerna blir kvar på rederiet innan de går ut till fartygen. 

Tolkning: 
Att man på HKF är duktiga på att välja bland nyutkomna filmer verkar det inte råda någon 
tvekan om, och jag tolkar det positiva omdömet som att nuvarande upplägg med sex filmer 
per månad och med den urvalspolicy som används hittills också skall begagnas i 
fortsättningen. 
Jag tror inte att det är så svårt att förstå om det lätt blir så att folk ombord umgås mindre 
när var och en kan titta på video lite hur hon eller han vill. Jag tycker det som sades i 
samband med intervjuerna i fartyg nr 1 tål att upprepas: Nu får man ju nästan Itjärtslag 
om mar1 möter nån i gåizgen efer klockan åtta!) 
Jag tycker det bör göras klart inom rederierna och vidare ut till båtarna hur distributianen 
av filmerna går till för att sedan kanske justera relevanta rutiner. 



Fritidssituationen: idrott och motion 
- På fartyg nr 2 idrottar man otroligt mycket men det är inte fallet på de andra två fartygen. 
Uppfattningen att arbetet räcker som motion förekommer flera gånger. 

Tolkning: 
För att det skall fungera med idrottande i någon organiserad form ombord tror jag att det 
måste finnas ett stort intresse, stor trivsel och praktiska möjligheter till att göra detta och 
samtliga dessa tre faktorer uppvisar man på RoIRo-fartyget. Jag tror också att det ar nästan 
enbart i nordsjöfart och andra närliggande trader som det är möjligt att utöva idrott i någon 
större utsträckning. Detta säger jag mot bakgrund av vad som kommit fram i intervjuerna och 
jag tror att man ombord i oceangående fartyg inte har möjlighet att idrotta lika mycket. 

Allmänt om HKF 
- Så gott som samtliga som jag intervjuade tycker att HKF betyder mycket för sjöfolket och 
att det vore illa om organisationen inte funnes. Att rangordna de olika verksamheterna var det 
inte så många som ville göra, utan allting anses i princip lika viktigt. De intervjuade tycker 
också genomgående att HKF kompenserar så gott det går det som de går miste om hemma. 
- Angående tidigare enkäter var det lite blandat huruvida de tillfrågade hade sett dessa eller ej 
och några hade svarat, andra inte. De som hade svarat tyckte att det var viktigt att göra det och 
hade också genomgående gott att saga. Det verkar dock finnas en uppfattning att enkäter &ett 
bra instrument för att få reda på vad folk ombord tycker om HKF, men att enkäterna som 
skickas ut måste styras upp hart när det galler att få folk att svara. 
- När det galler HKF platsombud är omdömena också i högsta grad positiva. Dock verkar det 
finnas en utbredd uppfattning att det vore önskvärt med dels information om vad som finns att 
göra iland och dels mer av faktiska utflykterlarrangemang. På en av båtarna var man noga 
med att framhålla att utflykter och andra icke-sportsliga arrangemang borde värderas lika högt 
av HKF som sportaktiviteter. 
- En annan sak som jag tycker framgår är att det finns ett behov och en önskan att datakurser 
och liknande skall ges möjligheter till ombord. Likaså finns ett intresse för multimedia och 
annan ny datateknik och att man vill se en satsning fi-ån rederierna på detta. A andra sidan 
tycker en stor del av de tillfrågade att det räcker som det är med fritidssysselsättningar, och att 
man inte skulle kunna ta till sig mer om det erbjöds, varken i fråga om tid eller ork. 

Tolkning: 
De många positiva åsikterna om HKF låter sig, enligt mitt tycke, tolkas på så satt att HKF 
utför en enormt betydelsefull insats för sjöfolket. 
När det galler enkäter verkar det vara något som HKF bör fortsatta med, om än med mer 
styrning - att någon ombord, lämpligen befalhavaren, tar på sig att hålla i den. Jag tror 
också det ar viktigt att HKF betonar for de tilltänkta respondenterna i allmänhet och för 
befalhavaren i synnerhet hur viktigt det är att man verkligen bemödar sig med att svara. 
Med kommentarerna jag fick med anledning av enkätfrågan tror jag mig kunna saga att: 
=. det &i princip de som ar mest positiva till HKF som tidigare svarat, 
3 anledningen till att de flesta inte svarat är att det ar så mycket annat som skall göras och 
som kommer före i prioritet. Jag tror också det finns sådana naturliga anledningar som att 
man inte har lust eller att man inte tycker det ar någon idé att svara. 



Jag tolkar det som att HKF platsombud ar mycket uppskattade av sjömännen, men kanske 
att det, enligt somliga, blir en kantring åt för mycket idrottande på bekostnad av andra 
aktiviteter. Det är kanske olyckligt om det &-så att HKF platsombud måste uppvisa främst 
idrottsresultat som ett mått på den lokala verksamheten och att inte andra aktiviteter 
värderas lika högt på HKF:s kansli. 
Jag tycker mig ha förstått att det finns ett antal sjömän som idag inte kan mycket om 
datorer eller datateknik men som gärna skulle vilja lära sig. Om fler av de ombordanställda 
kunde mer om detta skulle det säkert gynna inte bara dem själva utan också rederierna, och 
jag upplever att det finns all anledning för de senare' att tillsammans med sjöfolkets 
organisationer diskutera möjligheter till datakurser, multimedia etc ute i båtarna. 

Om Sjömanskyrkan 
- Nästan uteslutande tycks sjöfolket lyfta sjömanskyrkorna högt till skyarna och de seglande 
är mycket tacksamma för vad sjömanskyrkornas medarbetare åstadkommer för dem. 

Tolkning: 
Sjömanskyrkorna har som visats tidigare i denna uppsats en lång tradition och man har stor 
vana vid att arbeta med sjöfolk och kan detta utan och innan. Det finns naturligtvis alltid 
åsikter om specifika platser eller personal men på det stora hela tror jag att man på 
sjömanskyrkorna skall jobba vidare som man gör. 

7.2 HKF p lats ombud 

Det som kommer fram av intervjuerna med platsombudet i epteborg är: 
+ Det ar ett tacksamt arbete och förknippat med positiyt bemötande fr-ån sjömännen. I 

Göteborg (och förmodligen i de andra svenska stationerna också) blir det mest kontakt med 
utländskt sjöfolk. Bokbyten, idrottsarrangemang och seightseeing är de främsta 
aktiviteterna. 

+ Det är svårt att engagera sjömän på svenska båtar när dessa ligger till kaj. 
+ I Göteborg diskuteras det att låta meddela fartygen per fax om vad man har att erbjuda. 

l 

När det gäller Rotterdam fås följande fram: 
+ Mest kontakt med svenskt sjöfolk och en mycket intensiv sådan. Idrottsaktiviteter upptar 

en stor del av tiden. Böcker, tidningar och tidskrifter ar också något man ägnar mycken 
möda åt. 

+ Det upplevs kämpigt att vara bara ett platsombud här, i fråga om att hinna med att utföra 
den service som motsvarar behovet. 

+ Det upplevs svårt att styra så att främst fartyg i oceanfart får populärtidskrifter. 

7.3 Personal på. Sjömanskyrkorna 

På bagge sjömanskyrkorna jag besökte upplevde man kontakten med sjöfolket som mycket 
positiva. Man försöker tillmötesgå alla önskningar som kommer upp, vilka ändå ibland kan 
vara lite val speciella. För sjömännens del verkar transporter vara viktigast, tätt följt av 
bokbyten och dagstidningsservice. Väl inne på sjömanskyrkorna är det pratstunder över en 
kopp kaffe och bladdrande i tidningar och tidskrifter som man uppskattar mest. 



7.4 Rederiföretradare 

F'öljande utdrag ur intervjuerna hed  företrädare för de tre rederier på vars fartyg jag varit på 
tycker j ag bör tas upp: 

- Nar det galler posthanteringen anser sig samtliga sköta denna på basta möjliga satt. Att inte 
posten kommer fram till vissa h h a r  beror antingen på att den fördröjs någonstans på vägen i 
mellanleden eller att rederierna självmant väljer att hoppa över vissa hamnar där det av 
erfarenhet kan bli problem. 

- Det har nog framkommit i den här uppsatsen på flera håll att det är ett problem att få ut 
färska dagstidningar till sjöfolket, men id& som kom upp vid mina intervjuer ombord om att 
låta medsända dagstidningar med rederiposten bortvisas åtminstone inte av ett av rederierna. 

- På två av rederierna ar man villiga att ta upp till diskussion om det föreligger behov eller 
önskan från de ombordanställda att få tillsänt sig kvälls- och veckotidningar. 

- När det gäller populärtidskrifter var denna fiåga ställd främst for att få klarhet i omfattningen 
av distributionen av sådana tidskrifter som rederierna eventuellt står för, mot bakgrund av den 
förvirring som kunde upplevas ombord. Det visar sig att ett av dessa tre rederier abonnerar på 
en tidskrift, de andra tidskrifterna som kommer ombord gör det således antingen genom 
HKF:s försorg eller på grund av att det är tidskrifter som man själva prenumererar på. 

- HKF:s hyrfilmer (6 st per månad) skickas omgående iväg från rederierna efter att dessa har 
fått filmerna av HKF. Den upplevda fördröjningen får förmodas bero på att man ibland fkån 
rederiernas sida måste vänta med att skicka dem tills dess fartygen anlöper lämplig hamn. 

- Ett av rederierna uppvisar ett stort engagemang när det galler att vilja tillmötesgå de 
ombordanstalldas önskemål om ökad datorkunskap i form av kurser, och aven i fiåga om ny 
teknik ombord - både nar det gilller kommunikationsteknik och teknik som kan användas för 
att förbättra arbetsmiljön, och också på sikt fritidsmiljön. På ett av de andra rederierna kan 
man ana ett visst intresse av att få höra de ombordanstalldas eventuella Önskemål för att sedan 
diskutera detta. 



9. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att dels få en bild av hur dagens kultur-, informations- och 
fritidsutbud fungerar för de ombordanställda i svenska handelsflottan, och dels beskriva en 
verksamhet inom biblioteksvärlden som inte många inom denna känner så mycket till- 
nämligen Sjömansbiblioteket. I det första delsyftet ligger också ett försök till att, mot 
bakgrund av utförda intervjuer ombord i tre svenska handelsfartyg, fora fram förslag till 
åtgärder som förhoppningsvis skall kunna leda till förbättringar för vårt sjöfolk. 

Det framstår kanske som uppenbart att uppsatsen för de som arbetar inom sjöfarten kan 
upplevas en aning för omfattande, men under arbetets gång har jag h i t  det både roligt och 
nödvändigt att för människor i biblioteksbranschen ge en så tackande bild som möjligt av den 
verklighet som HKF i allmänhet och Sjömansbiblioteket i syherhet har att verka i. 

I min problemformulering undrar jag över hur sjömännen i c/en specificerade målgruppen ser 
på den service som erbjuds dem i HKF:s regi och jag anser att denna övergripande fråga 
besvaras dels i det redovisade intervjuavsnittet (avsnitt 5.3) och dels i analysen av det samma, 
avsnitt 7.1 . 

Jag vill också här försöka besvara de till problemformuleringen underliggande 
frågeställningaha, och jag kommer fram till följande slutsatser: 
+ Den bild som HKF och Sjömansbiblioteket i sina rapporter från tidigare enkäter ger 

överensstämmer i det mesta med den bild jag har fått vid mina intervjuer med fartygs- 
besättningarna. Den positiva bilden som framkommit tidigare kan i stor utsträckning 
bekräftas. Det finns dock företeelser som avviker från den synen, vilka jag tar upp nedan i 
samband med forslag till åtgärder. 

+ När det gäller ytterligare krav på fiitidsutbud som sjömän kan tänkas ha kommer det . 
egentligen bara fram ett önskemål: kurser om datorer och, datateknik och tillgång till dator 
med multimediamöjligheter etc. Det framkommer inget som tyder på att det finns något i 
det totala utbudet som sjömännen anser sig kunna vara utan. 

+ Den låga svarsfrekvensen i tidigare undersökningar beror förmodligen mest på att man 
överlag ombord inte orkar med att besvara enkäter, om man inte är mycket intresserad 
prioriteras andra saker före. 

+ Sjömännens syn på HKF:s olika servicegrenar framkommer i analysen av intervjuerna i 
avsnitt 7.1, och mina slutsatser av detta följer i nedystående stycke, där jag också i 
förekommande fall föreslår vissa åtgärder. 

De ombordanställda är Övervägande mycket positiva till hur bokbytesverksamheten fungerar 
och tycker att det ges möjligheter till att byta böcker i tillräcklig omfattning. Dock är det ett 
stort problem för fartyg som trafikerar Japan att få tillräcklig service dar. Att lösa det 
problemet förefaller inte möjligt såvida inte tillströmningen av svenska båtar dit ökar, vilket 
kanske kunde motivera att HKF-etablerande igen. 
När det gäller det bokurval som görs av Sjömansbiblioteket verkar alla nöjda med hur det 

görs, men kanske att det på förmedlingsstationerna går att påverka så att inte ett fartyg får 
samma böcker för ofta. Kanske att det vore möjligt att föra viss statistik över vilka boklådor 
som fartygen får ombord? 



De flesta tillfrågade sjömän verkar positiva till individuell bokservice men jag tror att 
Sjömansbiblioteket måste informera mer om denna möjlighet, lämpligen då med påminnelser 
i HKF:s tidskrift Utkik eller genom särskilda utskick. Dessutom bör blanketten som de 
ombord kan iSllla sina önskemål verkligen finnas i alla boklådor, vilket man både på 
Sjömansbiblioteket och på förmedlingsstationerna bör ombesörja. Det måste också till ett 
engagemang ombord - någon måste se till att denna eller dessa blanketter synliggörs. 

Som det är idag skickas det fran! HKF ombord farska dagstidningar till alla båtar dagligen till 
ett 60-tal platser runt om i världen och man använder sig uteslutande av flygpost. Det 
förefaller inte troligt att denna del av dagstidningsservicen skulle kunna bli så mycket bättre. 
Däremot finns det vissa tecken på att man på rederierna är villiga att diskutera 
dagstidningsdistribution via rederipost. För att sådana diskussioner skall kunna komma igång 
måste initiativ till och jag föreslår att sjöfolket i samråd med HKF och Sjörnansbiblioteket 
tittar på detta. 

När det galler tidskrifterna som HKF skickar ut, förefaller de flesta tillfreds med denna 
service, men det verkar vara svårt att styra så att verkligen fartyg i oceanfart i första hand får 
dem. Mitt förslag ar att man på RKF tittar över dessa rutiner. 

Ombord i båtarna förefaller det som att den TV- och filmkassettservice som erbjuds upplevs 
mycket positiv; både vad galler urval och antal. När det galler filmerna är man mycket 
positiva till det urval som görs Och förvånar sig över den farskhet och aktualitet som filmerna 
uppvisar. Det verkar dock finnas ett önskemål, vad TV-kassetter beträffar, att få mer av 
komediserier och ren underhållning. Det vore också Önskvärt om inspelade program från 
andra TV-kanaler än bara de nuvarande kom ut till båtarna. 

Det ar genomgående mycket positiva ordalag som ges om HKF platsombud; sjömännen 
uppskattar engagemanget och glädjen som dessa uppvisar, och man tycker de ger en fin 
service. Nar det galler idrott kontra andra aktiviteter borde man kanske på HKF diskutera 
huruvida exempelvis utflykter kunde $å en mer likvärdig stallning till idrotten. Jag tror också 
att besättningarna kan få ut mer av eventuell ledig tid iland om de bara meddelar HKF någon 
dag innan vad de vill göra. 

När det galler övriga frågor finns det, som jag ser det, två sådana: 
För det första angående intresset for datakurser och datoreknik i form av multimedia, 

kommunikation etc; det verkar finnas en vilja hos somliga rederier att diskutera detta med de 
ombordanställda. Precis som när det galler dagstidningarna föreslår jag att sjöfolket själva tar 
tag i detta. Har tror jag att det kan ligga ratt i tid att ta upp sådana har saker, nu när 
inflaggningen av svenska fartyg glädjande nog ökar. 

För det andra galler det för dem ombord att ta initiativ till diskussion med rederierna 
angående att dessa ombeds skicka kvälls- och veckotidningar till fartygen. Det måste forst 
fastställas om det verkligen finns ett sådant behov. 
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Bilaga 2 

Intewjumanual - for fartygen 

I .  Inledande frågor, av personlig oclr 
allmän art 
Namn (-för) Alder Kön 

Hur känns det att mönstra på igen, alternativt 
att mönstra av? 

Hur har semestern alternativt resan vant? 

Hur lång ar din töm ombord? 

Vet du redan nu var och nar du skall mönstra 
av alternativt mönstra på? 

Hur lång tid har du haft i a) båten? 

Fartyg Intervjuort 

Familj Bostadsort 

l 

b) i rederiet? c) till sjöss? 

2. Frågor om arbetssituationen 
Vad var det som fick dig att välja sjön? 
Slaken? Tips? Lockande? Tillfallighet, etc? 

Hur ser din vag till sjömansyrket ut? 

Utbildningsbakgrund? 

Hur upplever du att arbetssituationen 
förändrats sedan du började till sjöss? 

Blev sjömansyrket som du ta& dig det9 

Jobbar du dagtidlvaktijour? 

l 

l 



I Hur många arbetstimmar ordinarielvecka? 
Hur mycket i snitt per manad inkl.övertid etc? 
Skulle du vilja jobba merlmindre? Lagom nu? 

Ar jobbet enformigt eller omväxlande? 
Upplever du jobbet berikande? 
Ar jobbet stressigt - till sjöss resp. iland? . 
Hur upplever du besättningsantalet? 
Tillräckligt mångalför f"a/ för många? 

Hur upplever du kamratskapet eller samman- 
hållningen mellan manskap resp. befal 
sinsemellan och "tvärsöver" i arberet? 

l 3. Frigor om fritidssituationen; 
allmänt 
Anser du att fritiden ar tillräckl~ig; 
till sjöss resp. i hamn? 

Blir fritiden sammanhängande eller splittrad; 
till sjöss resp. i hamn? 

Vad föredrar/bmkar du göra p5 fritiden; 
till sjöss resp. i hamn? 

Hur upplever du kamratskapet eller samman- 
hållningen: mellan manskap resp. befal 
sinsemmellan och "tvarsöver"pi friilden? 

I 
Sker det gemensamma aktiviteter i mindre I eller större grupper; spel,musik, motion etc? / 



I X Frågor om fritidssitu ation en; I 
läsning 
Brukar du l&a på fhtiden? Intresserad? 

Brukar du ta med dig egna böcker ocldeller 
tidskrifter inför en resa? 

Har du någon uppfattning om hur mycket du 
laser ombord av böcker resp. tidsknfter 
utslaget per månad? 

Vad laser du helst nar det galler böcker? 

Laser du mer alt mindre nar du ar hemma 
på ledighet? Lånar du på bibliotek? 

Hur upplever du bokservicen nar det galler: 
a) Möjligheter till bokbyien i lämpliga 
hamnar? Vet du vilka hamnar det gur att byta 
böcker i? 
b) Hur det sköts från ansvarig (-a) ombord? 
c) Bokurvalet med tanke på allsidighet, 
kvalitet, aktualitet? 
d) Anser du att det finns tillräckligt med 
böcker ombord? 

b) 

C) 



4. forts 
Använder du dig av möjligheten till personlig 
boksenlice? Kännedom om detta eller ej? 

Vilka tidskrifter läser du helst? 

Hur upplever du tillgången på och 
distributionen av tidskrifter? 
Vad anser du om urvalet? Önskemål? 

Vilka facktidskrifter läser du helst? Rang- 
ordning av dem inkl. Ilte och Izemma och 
(Jrkrk. 
Hur ofta? 

Hur upplever du tillgången på och 
distributionen av facktidskrifterna? 

Upplever du att du Gr information om böcker, 
exempelvis via "Arets böcker", eller 
presentation av nya böcker i utkik? Om inte - 
hur skulle du vilja få informationen? (Fler 
bokanmalningar, nyfönlänlsIistor, personliga 
besök, övrigt?) 

a) Har du provat på att "läsa" kassettböcker, 
och i så fall i vilken omfattning? 
b) Vad ar din åsikt generellt om denna 
bokvariant? För- resp. nackdelar? 

A) 

c) Hur upplever du andelen kassettböcker 
jämfört med vanliga böcker - 
tillfredsställande/ för få Iför många? 
d) Vad anser du om urvalet? 

b) 

C) 



5. Frågor ont fritidssituationen; 

'upplever du någon skillnad idag jämfört med 
tidigare under din sjötid angående 
Sjömansbibliotekets verksamhet? 

Vad ar din allmana åsikt om 
Sjömansbiblioteket? 
. 

Finns det något du funderat över som du 
skulle vilja ändra på nar det galler a) 
Sjömansbiblioteket i stort b) bokservicen c) 
tidskriftsservicen d) övrigt? 

Hur vill du att Sjömansbiblioteket skall verka 
i framtiden - som nu eller med en inriktning 
mot mer IT-teknik etc? 

in formation 
Hur upplever du att informations- och 
nyhetsförmedlingen fungerar nar det galler: 
a) Dagstiu'i~zirgar 
-Tycker du att du i tillräcklig omfattning få1 

tillgång till farska dagstidningar i hamnarna? 
-Läser du vad du kommer över eller bara en 
viss eller vissa dagstidningar? 
-Hur upplever du urvalet nar det galler 
dagst idni ngar? 
-Hur upplever du cirkulationen av 
ombordkomna dagstidningar? (Det samma 
galler böcker och tidskrifter) 
-Finns det något du funderat på som 
föranleder andringarlönskningar beträffande 
dagstidningshanteringen? 

a) 

b) 

c) 

d) 

b) SAX-presset 
-Hur tycker du att denna service fungerar? 
-Laser du detta? Hur ofta? 
-Hur upplever du omfånget och urvalet av 
denna nyhetssammanfattning? 



c) Information 
-Hur upplever du att du får kännedom om 
sådant som direkt rör dig ombord och iland 
i fråga om fartyget, rederiet, fackliga 
frågor, personalfrågor? 

Något du allmänt funderat på nar det galler 
nyhets-och informationsförmedling? . 

6. Frågor om fritidssituationen; 
videokasseiier (TV-program) 
Brukar du titta på TV-program? Intresserad? 
Vad tittar du helst på? 
Har du någon uppfattning om hur mycket du 
tittar på TV-program? 

Hur tycker du denna HKF-service fungerar? 

Tycker du att det finns tillrackli~för Wför 
många TV-program? 

Vad tycker du om: -urvalet 
-aktualiteten 
-kvalrtén 

.<R 



Finns det något du funderat på med detta? 

I 

7. Frågor om fritidssitu ation en; 
videokassetter (långfilmer) 
Brukar du titta på långfilmerna? Alla, eller 
väljer du ut? 

Vad ar din uppfattning om denna service 
(med sex st svensktextade filmerlmiin)? 
Är antalet filmer tillrackligti för W för 
många? 

Vad iycker du'om: - urvalet 
-akfualite~en 
-kvallién 

Finns det något du funderat på / har 
synpunkter på beträffande denna service? 

t 

t 

l 

8. Fragor om fritidssitri ationen; 
motion och idrott 
Brukar du motionera eller idrotta ombord 
resp.iland p i  HU-anläggningar? 
I så fall med vad? 
Ungefär hur ofta? 

Hur upplever du att möjligheter finns till att 
motionera/idrotta ombord resp. i HKF- 
hamnar? 

Hur skulle du vilja ha motions/idrottsnivån: 
- bibehållen, minskad eller ökad? 

S 

1 

I 



Något du vill tillägga om denna 
fntidsmöjlighet? 

9. Frågor om HKF 
Vad beiyder HKF för dig? 
Känner du till någon av de tidigare enkäterna? 
Om ja - besvarade du denlde eller inte? 

Tycker du att HKF:s utbud kompenserar den 
kultur- och fritidsverksamhet du gir miste om 
hemma? 
Gör du saker på hemmaledigheten betr. 
kultur- och fritid som du inte* har/far 
möjlighet till nar du ar ute? Exempel? 

Finns det nigot som idag inte tillgodoses av 
W men som borde kunna finnas på 
progammet? 



Har du funderat på något angående HKF 
som skulle behöva förändras? 

Vad är din allmäna uppfattning om HKF:s 
platsombud och den service som de utfor? 

T vilken utsträckning har du själv kontakt 
med platsombuden? 
Favoritställe resp Motsatsen? 

Vad uppskattar du mest av den service som 
platsombuden kan erbjuda? 

Ar det nagot du saknar i Mga om service fran 
platsombuden? 

Kan du rangordna de tre HKF:verksamheter 
som du sätter störst resp. minst varde på? 

10. Frågor om sjömanskyrkans 
verksamls et 
Vad beiyder sjömanskyrkorna för dig rent 
allmänt? 



Besöker du gama sjömanskyrkorna? 
Regelbundet? 
Har du något favontställe resp. Motsatsen? 

Vad brukar vara ditt främsta skal att gå dit? 

L 

Finns det något som sjömanskyrkan kan 
erbjuda på ett bättre sätt an f a r t y g e m ?  

Har du funderat på något som brister nar det 
gal l er sjömanshyrkanlsj ömanskyrkorna? 

- 



Bilaga 3 

Xxxxxxx X/XX/?a 

Xxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxx Xxxxx 
Xxx X X X  
XXX XX Xxxxxxxxxxxxx 

Hej. 

Refererande till telefonsamtal med Nnnnnnnnnnn tidigare idag, ber jag i enlighet 
med hans rekommendation att här nedan få ställa några frågor med anknytning till 
den intervju jag nyligen gjorde med besättningen på ett av Xxxxxxxxx:s fartyg. 
Tillåt mig bara att först berätta vem jag är och vad det är för en undersökning jag 
håller på med: 

Jag heter Per-Axel Hellman, ar 39 år gammal och student på Högskolan i Borås, 
instititutionen Bibliotekshögskolan. I augusti påbörjade jag min sista termin vilken 
för min del huvudsakligen har bestått i att skriva en magisteruppsats inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap, på 20-poängsnivå. 

Med mig i bagaget till Bibliotekshögskolan hade jag också sjöingenjörsutbildning 
och jag har seglat elva år i det "gamla" Broströms - de tre sista åren som 2:e maskinist 
på "Nihon", men jag slutade till sjöss så tidigt som 1983 och har varit 
försäljningsingenjör på en firma iland fram tills jag satte mig på skolbänken igen 
1994. 

Med tanke på min sjöbakgrund tyckte jag det skulle vara inspirerande att inrikta min 
magisteruppsats mot Sjömansbiblioteket och HKF och nu har jag gjort själva 
undersökningen och försöker sy ihop trådarna. Efter att ha läst in mig på området 
och efter diverse ideer bestämde jag mig för att ta reda på vad sjöfolk idag har för 
uppfattning om det kultur,- informations,- och fritidsutbud som står till förfogande 
genom HKF:s försorg, och kanske kunna peka på detaljer i de olika verksamheterna 
som borde ses över och som förhoppningsvis kan leda till förbättringar - till gagn för 
den enskilde sjömannen. 

Jag har, vilket framgår i inledningen av detta brevet, begagnat mig av intervjuer som 
huvudsaklig metod. Detta för att följa upp tre enkätundersökningar som HKF resp. 
Sjömansbiblioteket har gjort 1989, 1994 och 1995. Åtminstone två av dessa 
enkätundersökningar uppvisade en mycket låg svarsfrekvens, samtidigt som de svar 
som kom in indikerade en Övervägande positiv bild av HKF:s service. 
Jag ville antingen kunna bekräfta eller revidera den uppfattningen baserat på 
intervjuer med tre besättningar - en i oceanfart/linjetrafik, en i oceanfart/trampfart 
och en i nordsjöfart/linjetraflk. 



Redan nu, innan uppsatsen är klar, kan jag med all säkerhet bekräfta att man ombord 
i båtarna ar överlag mycket nöjda med den service man får av HKF, dock med vissa 
undantag och det är med anledning av det som jag vänder mig till Er. 

Vissa av de kommentarer och synpunkter som kommit fram har, som jag ser det, 
mer med rederierna att göra och det är dessa synpunkter som jag vill framföra här 
och i anknytning till dem ställa vissa frågor. Det är de samlade synpunkterna från de 
tre fartygen som jag framför, vilket kan innebära att Ni får uppfattningen att en viss 
specifik fråga inte är relevant för just detta rederiet, och då kan Ni gärna ange det. 
Jag ber Er ändå tänka ut/diskutera fram svar eller ideér på d a  punkter. 

1. Postgången 

Man tycker på sina håll att postgången fungerar dåligt och att post ibland inte 
kommer alls i hamnar som anlöps. Detta kom upp i samband med att jag frågade hur 
man upplevde tillgången på de fackliga tidskrifterna; Maskinbefälet, Sjömannen etc. 
Somliga menade att dessa tidskrifter kommer regelbundet, andra inte, och av de 
senare var det många som passade på att uttrycka sitt missnöje generellt om 
postgången. På ett fartyg var det tydligen så att man i stor utsträckning får förlita sig 
på folk som mönstrar på för att man skall få p'o"st, dagstidningar och tidskrifter. 

Mina fiågor: 
-Uppfattar Ni på rederiet att synpunkterna om den dåliga postgången går att 
instämma i, eller tycker Ni att rederiposten till båtarna kunde bli bättre med 
avseende på frekvensen och snabbheten? 
-Kan Ni kort nämna något om rutinerna för posthanteringen. 
-Om det finns anledning att se över detta, kan besättningarna få information därom? 

2. Dagstidningar 

Det största problemet, som också jag har kommit fram till i min undersökning med 
anledning av den service man får i båtarna, är tillgången på dagstidningar. I Europa 
fungerar det för det mesta bra och aven på andra håll i världen, men övervägande är 
man missnöjd med både omfattningen och färskheten "overseas". Dagstidningar 
distribueras ju ut till båtarna av både HKF och Sjömanskyrkan på sammanlagt c:a ett 
60-tal platser runt om i världen, men det hjdper många gånger inte båtar på vissa 
rutter. 

T dem sammanhang kom det upp synpunkter på att rederierna borde kunna lagga 
med $agstidningar i rederiposten för att på så sätt bättre kunna förse de 
omb~rdanstallda med sådana. Det är på rederiet den exakta kännedomen finns om 
nar f&tyget anländer till en viss hamn. 



När dagstidningarna diskuterades framfördes av en del besattnjngsmedlemmar 
också den uppfattningen att det vore bättre att satsa mer på hanteringen och 
distributionen av de "vanligaJJ dagstidningarna än på elektronisk vag, via satellit. 
Man sade sig ha förstått att det skuile bli dyrt med den tekniken och vissa menade på 
att det ändå bara blir få förunnat att kunna läsa tidningen på skärmen på grund av 
den begränsade tillgången på terminaler. Dessutom trodde man att det skulle bli 
omständigt och föga inspirerande att förse sig med nyheter från en datatenninal, 
aven om utskriftsmöjligheter finns. 

Mina fragor: 
-Är detta något som man på rederiet kan tänka sig att göra, att alltså bifoga 
dagstidningar med den vanliga rederiposten som ju ändå alltid (?) går iväg? 
-Om Ni anser detta vara värt att prova, hur tror Ni att det praktiskt skulle gå till - att 
rederiet självt ombesörjer nödvändigt antal exemplar eller att ett samarbete med 
Sjomansbiblioteket vore att föredra? 
-Skulle information gå ut till fartygen i händelse av att detta grepp provas? 
-Om denna tanke inte går att genomföra, vänligen förklara varför, ur rederiets 
synvinkel. 

3. Veckotidningar och kvällstidningar 

En hel del människor ute i båtarna efterlyser "vanliga" veckotidningar och 
hälistidningar ombord, vilket är något som HJKF eller Sjömansbiblioteket av 
kvalitetsskal inte tillhandahåller. Det man bland de jag intenjuade menar, är att man 
skulle vara glada över att få ut redan lasta vecko- och kvällstidningar. Man tänker då 
främst på rederiet dar personalen istället för att slänga utlästa tidningar kunde skicka 
ut dem till båtarna och menar att det lättar upp stämningen och arbetsbördan att få 
aven gamla tidningar nar man är på andra sidan jordklotet. 

(Jag drar därmed också slutsatsen, med anledning av punkt 2 ovan, att om rederiet 
kunde skicka dagstidningar med posten, gör det inte så mycket att aven dessa ä r  
begagnade, vilket i så fall inte skulle innebära andra kostnader för rederiet an de för 
frakten [?I). 

Mina fragor: 
-Kan man på rederiet tanka sig att skicka ut vissa vecko- och kvällstidningar till 
båtarna, sådana som anställda på kontoret själva har läst och som de antingen redan 
har på kontoret eller som de kan ta med sig hemifrån? 
-Om det skulle vara möjligt, kan en indikation då ges på i vilken/vilka former det 
skulle kunna gå till? Lnformation om detta till fartygen? 
-Om uppfattningen ar den att det inte går att lösa, vänligen förklara varför. 



Sammantaget verkar det råda något av ovisshet ombord angående om det är rederiet 
eller HKF som skickar ut populärtidskrifter. Sjömambiblioteket prenumererar på 
omkring 20 st titlar, som främst lir avsedda att komma oceangående fartyg till del 
och de distribueras ut till fartygen via =:s platsombud i Europa. 
Ovissheten framskymtade i samband med att jag frågade om man ansåg att man fick 
ombord populärtidskrifter i tillräcklig omfattning, och sjömännen tycker nog att de 
ser tillgången på populärtidskrifter som stötvis - ibland kommer det tidskrifter 
ombord, ibland inte. 

Mina frågor: 
-Prenumererar rederiet på någon eller några tidskrifter (exkl. de fackliga organens) 
för fartygens räkning och i så fall vilken/vilka? 
-Hur många exemplar och hur är det tänkt att tilldelningen skall ske? Rutiner? 
-Om det är så att rederiet prenumererar på vissa titlar, vet man ombord i fartygen det 
alternativt kommer de att få reda på det? 

5. Distribution av hyrfilmer 

Somliga av de intervjuade uttryckte missnöje med att det ibland kan dröja länge 
innan nya @mer kommer fartygen till del. Det är ju så att HKF distribuerar 72 filmer 
om året, fördelat på en gång i månaden (=6 filmer i månaden) till rederierna för 
vidarebefordran till fartygen, men man menar att det ibland dröjer länge innan 
man får de nya filmerna. 

Min j-åga: 
-Hur går det till när filmerna kommer rederiet tillhanda - skickas de ut direkt till 
båtarna eller b h  de kvar på kontoret? Rutiner för detta? 

6. Datorkunskap 
En av de sista frågorna som jag hade med i min intenjumanual, var om man kunde 
komma på något mer i servicehänseende som HKF skulle kunna ha med i sitt 
program och som inte finns idag. 

De flesta tillfrågade hade svårt att komma på något så dar på en gång, men det var 
en ide'eller önskan som nämndes - det här med datorer, något som kanske ligger 
utanför HKF:s verksamhetsområde. En tanke var att det skulle anordnas kurser i 
datakunskap och ADB och att rederiet skulle stå för detta. Kursledare, menar man, 
går alltid att ordna ombord - det finns alltid någon eller några som har både kunskap 
och intresse och som skulle kunna hålla i sådana kurser. Förutsättningarna skulle 
vara att rederiet tdlhandahåller kursmaterial samt hård- och mjukvara. 



Den a h ä n a  uppfattningen var också den att det skulle vara till nytta för rederiet om 
fler ombord blir bekannta med datorer och datateknik och lärde sig använda detta, 
och den äldre generationen som idag till viss del "ar radda för knappar" skulle 
kanske se den nya tekniken som en hjälp snarare än problemskapare. 

När diskussionen om datorer väl var igång kom man in på saker som också kanske 
ligger an på rederierna snarare än HKF, nämligen förmedling av/tillgång till CD 
ROM-skivor med Multirnediaprogram (=exempelvis uppslagsverk i CD-utförande) 
och/eller eventuellt dataspel. Det kanske skulle finnas förutsättningar för att HKF 
kan hyra ut mjukvaran, på ett avtalsmässigt liknande satt som Wmerna uthyrs, 
fönitsatt att ratt hårdvara finns ombord. Några tyckte, med anledning av frågor som 
ställdes angående Sjömansbibliotekets bokurval, att rederiet skulle tilkandahålla en 
lexikon-uppsättning ombord, och man hade t.0.m haft uppe det i fritidskassan för 
diskussion varefter man undersökte förutsättningarna. 

Det man kom fram till var naturligt nog att det skulle bli för dyrt för de 
ombordvarande att Iösa själva. Man kan ju föreställa sig att det också för rederierna 
skulle bli dyrt, men som säkert är bekannt finns det bokförlag som nu erbjuder 
kompletta uppslagsverk på CD ROM och det kanske kunde vara ett alternativ. Nu är 
jag inte alls mannen att svara på hur det har med uthyrning av CD ROM-skivor 
alternativt dataspel skulle gå att Iösa rent upphovsmannamässigt och inte minst 
kostnadsmässigt, men jag tar ändå upp detta eftersom man ombord verkar ha ett 
stort intresse och behov av det här med datorer och den nya tekniken. 

Mina fvagor: 
-Är det tänkbart att rederiet skulle uppmuntra till och möjliggöra för datakurser 
ombord i exempelvis studiecirkelform? 
-Vilken ar Er uppfattning om önskemålet beträffande Multimedia ombord? Skulle 
det vara möjligt att x antal fartyg kan utrustas med en dator med Multimedia- 
förutsathtingar eller att en befintlig dator ombord kan kompletteras med sådan 
utrustning, alternativt är det åtminstone värt att undersöka? 
-Om ideen kommer att beaktas, hur skulle ett framtida åtgärdsprogram kunna tänkas 
se ut; i vilken skala skulle det vara rimligt att börja? skulle det vara en idé att 
informera besättningarna om eventuella sådana tankar? 
-Om detta inte anses vara möjligt att satsa på eller ens fundera över, vänligen 
förklara varför. 

Synpunkterna ovan kommer alltså från tre fartyg och därmed kan jag inte uttala mig 
om uppfattningen på andra fartyg angående dessa punkter, men eftersom 
intervjuerna omfattar sammanlagt 38 sjömän på tre fartyg i olika fartområden, tror 
jag att uppfattningarna som kommit fram speglar en generell bild av hur man tycker 
i båtarna. Det kanske f r k  rederiets sida vore intressant att gå ut med en enkät eller 
liknande för att höra övriga besättningars åsikter om just de har frågorna? 



Jag kan bara hoppas att Ni kommer att ta del av frågorna ovan fullt ut och besvara 
dem helt eller åtminstone delvis. Naturligtvis är jag medveten om komplexiteten i 
vissa punkter, särskilt den sista, men jag hoppas att det jag har framfört åtminstone 
kan föra tankarna mot åtgärder som kan leda till förbättringar för dem ombord och 
att en diskussion kan komma igång. 

Jag ämnar ta med Era svar och kommentarer som en punkt i min uppsats och därför 
vore jag tacksam om jag fick kontakta Er per telefon någon gång under vecka 51. Jag 
har inte för avsikt att redogöra för i detalj vad Ni ämnar svara, utan är mer inne på 
att få reda på vilka intentioner rederiet har i sådana här frågor, detta för att jag i 
slutet av uppsatsen skall kunna lämna förslag på åtgärder eller en fingervisning om 
hur en fortsatt diskussion kanske kan föras. 

Med förhoppning om en fortsättning 
och med vanlig hälsning 

Per-Axel Hellman 



Högskolan Institutionen 
i Borbs bibiiotekshcgskolan 

i Borh iir en nationdl h6pkoli. Studenter kom- Biblioteksh(igs1 ha fuwti  i Boris sedan 1 972. Fw In landet för att studera hk. Högskolan bestar I mhnga år var bibiiorekshögskolan i Rorås landets enda a 
tutionar och utbildningsprogram och kurser ges specinlhögskola fir bibliotekarier, ina genom wiversite- 
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