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Inledning
2018–2021 ska Seko sjöfolk verka för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande och en-
gagemanget för organisationens gemensamma intressen. Detta slås fast i verksamhetsplanen 
liksom målsättningen att utveckla nya inkluderande samarbetsformer. Denna handlingsplan för 
jämställd representation är ett verktyg för att genomföra detta i hela vår organisation. Planen 
i denna version är antagen av styrelsen 2019-02-14 som är ytterst ansvarig för att alla delar av 
Seko sjöfolks organisation arbetar med, följer och genomför denna plan.

Nya inkluderande arbetsformer 
(ur Seko sjöfolks verksamhetsplan 2018–2021)
I enlighet med Sekos stadgar har vi till uppgift att ”Främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män i arbetslivet och i samhället i övrigt.” Att andelen män på inflytelserika positioner är så 
mycket större än andelen män bland Seko sjöfolks medlemmar är därför något vi behöver ändra 
på av följande skäl:

l Demokrati. Alla ska ha lika rätt och samma möjligheter.
l Hållbarhet. Ta vara på kompetens hos både gruppen kvinnor och gruppen män. 
l Attraktiv organisation: En överlevnadsfråga. Jämställdhetssatsningar skapar också mer- 

 värden eftersom organisationen fungerar bättre utan begränsande normer och att alla ges  
 ökade möjligheter att trivas och utvecklas i arbetet. 

l Trovärdighet: Tydligt jämställdhetsarbete är ett sätt att öka förtroendet för organisationen.

Målsättning: Nya inkluderande arbetsformer

Seko sjöfolk ska ha jämställd representation. Med detta menar vi att alla beslutsfattande posi-
tioner eller andra positioner med inflytande inom Seko sjöfolk ska fördelas så att könens del av 
medlemskåren återspeglas. En jämn fördelning av beslutsfattande positioner mellan könen är 
en viktig princip för att skapa en jämställd organisation där alla har lika möjlighet och förutsätt-
ningar till inflytande och delaktighet.

Vi är medvetna om att det inte räcker att endast räkna antal kvinnor och män på besluts-
fattande och andra inflytelserika positioner, utan att det handlar om att vi organiserar arbetet 
på ett inkluderande sätt. Om alla ska ha lika tillgång till förutsättningar för inflytande och makt 
måste vi hitta nya arbetsformer för att långsiktigt skapa en öppen organisation. Vi behöver 
kompetensutveckla organisationen och ta fram nya riktlinjer, rutiner och arbetssätt inte bara 
för tillsättningen av inflytelserika positioner utan också för hur vi samarbetar. Detta kommer 
att ta tid, men det kommer att stärka vår organisation.

Handlingsplan 
för jämställd representation
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2018–2021 ska Seko sjöfolk utveckla nya inkluderande arbetsformer genom att:
l Genomföra kompetensutveckling av klubbstyrelsen, sektionsstyrelserna och alla valbered- 

 ningar inom organisationen.
l Ta fram en handlingsplan för jämställd representation.
l Ta fram ett utbildningsmaterial för samtliga sektionsstyrelser som också prövats och för- 

 ankrats i klubbstyrelsen. 

Arbetsprocess 
Styrelsen har under 2018 arbetat med att ta fram denna plan. Frågan om hur vi ska arbeta för 
att nå målsättningen om nya arbetsformer och jämställd representation har behandlats på 
en rad styrelsemöten. Erfarenheter från och kunskaper om hur andra fackliga organisationer 
 arbetar med frågan har samlats in. 

Styrelsen har valt en arbetsprocess som fokuserar på diskussion och insikter inom hela orga-
nisationen. Fördelarna med det är att många blir delaktiga och bärare av de nya arbetsformerna 
och jämställdhetsarbetet. Detta kan ta något längre tid och det finns en risk att arbetet uppfat-
tas som mycket snack och lite verkstad. Styrelsen är medveten om att det därför krävs att varje 
ledamot i styrelsen prioriterar jämställdhetsarbetet och är drivande i arbetet med att genomföra 
denna plan.

Under hösten 2018 lät styrelsen genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna för 
att få ett underlag till större förståelse för vilka åtgärder och hur dessa ska genomföras i arbetet 
för att nå en jämställd representation i Seko sjöfolk. Så här sammanfattas analysen i rapporten 
”Resultat av medlemsenkäten Jämställd representation Seko sjöfolk”:

Om sexuella trakasserier

l Att en av fyra som svarat på enkäten uppger att de har upplevt att någon på deras arbets- 
 plats blivit utsatt för sexuella trakasserier det senaste året, tyder på att detta är ett relativt  
 utbrett arbetsmiljöproblem. Nästan var femte kvinna uppger att hon har själv blivit utsatt  
 det senaste året. 

l Reaktionerna på #lättaankar ser något olika ut mellan kvinnor och män, även om det inom  
 könen finns olika förhållningssätt. Kvinnorna är överlag mer positiva till att #lättaankar  
 bidragit till att lyfta problemen kring den ”hårda” jargong som de upplever finns på arbets- 
 platsen, medan männen är mer skeptiska till vittnesmålen och dess trovärdighet.

l Att så många som 40 procent instämmer i att stämningen på arbetsplatsen är ”rå men  
 hjärtlig”, i kombination med att arbetskamrater utsatt någon för sexuella trakasserier  
 och att relativt få berättade det för en fackligt förtroendevald, tyder på att arbets  kultu- 
 ren /jargongen ombord är ett hinder för såväl det förebyggande arbetet som förutsättning- 
 arna att anmäla och åtgärda kränkningar på grund av kön.
 

Om fördelning av makt inom Seko sjöfolk

l Det finns en skillnad mellan könen i synen på att andelen män på inflytelserika positioner  
 är mycket större än andelen män bland Seko sjöfolks medlemmar. Uppfattningen att   
 förutsättningarna är lika för kvinnor och män när det gäller förtroendeuppdrag inom 

 organisationen är betydligt mer utbredd bland män. Till exempel är det vanligare att män  
 förklarar den ojämställda fördelningen av förtroendeuppdrag med att kvinnor inte är lika  
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 intresserade. Denna uppfattning är inte alls lika vanlig bland kvinnor, vars svar i större ut- 
 sträckning uttrycker uppfattningen att förutsättningarna för män att engagera sig fackligt  
 samt att få och ha förtroendeuppdrag är bättre.

l De som svarat förklarar den ojämställda maktfördelningen inom Seko sjöfolk med mans- 
 dominerad tradition inom facket och branschen, att män väljer män, höga och tuffa för- 
 väntningar på förtroendeuppdrag samt kvinnors större ansvar för hem och barn. 

Om fackligt engagemang och förtroendeuppdrag

l En av tre har under det senaste året träffat en fackligt förtroendevald, vilket visar på vikten  
 av det fackliga arbetet. En påtaglig skillnad mellan kvinnor och män när det gäller vilken  
 fråga träffen gällde är att kvinnor i större utsträckning uppger att det gällde kränkning  
 eller mobbning. 

l Större andel män än kvinnor uppger att de deltagit i ett fackligt möte det senaste året. Som  
 skäl till varför de inte deltagit i en facklig utbildning det senaste året anger endast män  
 att de gått en utbildning tidigare. Detta i kombination med att både kvinnor och män i stor  
 utsträckning anger brist på information som en orsak till att de inte deltagit, visar på ett  
 behov av att se över informationsvägar och kommunikationskanaler.

l Svaren i enkäten visar även att hur, var, när och för vem fackliga möten och utbildningar  
 arrangeras är avgörande för om medlemmar i allmänhet och kvinnor i synnerhet deltar. 

l Så stor andel som 26 procent av kvinnorna som svarat på enkäten kan tänka sig att ha  
 ett fackligt förtroendeuppdrag, och då är inte de 10 procent medräknade som redan har  
 ett. Anmärkningsvärt är att deras intresse inte kommer till valberedningens eller organi- 
 sationens kännedom. Av deras svar går det att utläsa att det finns brister både i informa- 
 tionen om vem som kan bli förtroendevald och i den demokratiska processen kring val till  
 förtroendeuppdrag, eftersom kvinnornas intresse inte fångas upp. Detta bekräftas även av  
 de svar männen ger.

Om Seko sjöfolks arbete för jämställdhet på arbetsplatsen

l Oavsett hur frågan ställs visar svaren att det finns starkt stöd för att Seko sjöfolk ska  
 arbeta för jämställdhet och att det är en viktigt facklig fråga. Engagemanget finns hos båda  
 könen, även om det är större hos kvinnorna. Kvinnorna uttrycker även i större utsträck- 
 ning ett behov av att Seko sjöfolk arbetar för jämställdhet på deras arbetsplats.

Arbetssätt, strategi och utgångspunkt
Slutsatsen i rapporten ”Resultat av medlemsenkäten Jämställd representation Seko sjöfolk” är 
att Seko sjöfolk behöver göra insatser för jämställd representation inom fem områden:

l Ledarskap (mål, planer och budget, uppföljning och utveckling)
l Val och förtroendeuppdrag (främjande rutiner och stöd)
l Möten och arbetskultur (inkluderande med delaktighet)
l Fackligt arbete (prioritera att driva frågor som rör jämställdhet)
l Kommunikation (medveten och inkluderande)

Därför är arbetssättet vi använder för att genomföra åtgärderna i denna plan indelat i ovan 
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områden för insatser. Varje område kräver åtgärder på alla nivåer och i flera delar såväl av vår 
demokratiska organisation som bland vår personal.

Strategin för vårt arbete vilar på en strukturerad samordning av följande faktorer:
l Ett aktivt ledarskap som lyfter frågan och vill förändra 
l Systematik – kartlägga, analysera, åtgärda och utvärdera 
l Ekonomiska resurser och tydlig ansvarsfördelning 
l Uthållighet och långsiktighet 
l Kunskap, reflektion och förankring 
l Praktisk handling

För att utvärdera målen i denna handlingsplan tar vi utgångspunkt i fördelningen mellan 
kvinnor och män bland Seko sjöfolks medlemmar och nyckelpositioner i organisationen. Verk-
samhetsplanen redovisar hur fördelningen såg ut i november 2017, men i denna plan har vi valt 
att sätta vår utgångspunkt och nollmätning till januari 2019, eftersom januari är den månad vi 
använder som underlag i andra redovisningar.

Siffror för antalet och andelen män och kvinnor i Seko sjöfolk i januari 2019 uppdelat på:

Totalt  
antal

Antal  
män

Antal  
kvinnor

Procent  
män

Procent 
kvinnor

Kommentar

Medlemmar 4 469 2 712 1 756 61 % 39 % Aktiva medlemmar = exklusive 
pensionärer och elever

Ombud till rep
resentantskapet

Siffran från 2018

Ersättare till rep
resentantskapet

Styrelsen 15 15 0 100 % 0 % Valda 2018 (ersättare medräk
nad)

AU 4 4 0 100 % 0 %

Sektionsstyrelser Inga siffror eftersom alla sektio
ner inte lämnat in redovisning

Ersättare  
sektionsstyrelser

Sektionsordfö
rande

9 7 2 78 % 22 %

Viceordförande 
sektionerna

Samtliga vice

HSO Inga siffror eftersom alla sektio
ner inte lämnat in redovisning

Skyddsombud Inga siffror eftersom alla sektio
ner inte lämnat in redovisning
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Totalt  
antal

Antal  
män

Antal  
kvinnor

Procent  
män

Procent 
kvinnor

Kommentar

Anställda 23 12 11 52 % 48 %

– ombudsmän 8 8 0 100 % 0 %

– assistenter 8 2 6 25 % 75 %

– redaktör/ 
  kommunikatör

3 1 2 33 % 67 %

– projektanställda 4 1 3 25 % 75 %

Vi använder könsuppdelad statistik för att på så sätt utvärdera om våra mål bidrar till syftet 
med den förändring vi vill se: Att Seko sjöfolk ska ha jämställd representation. Vi är medvetna 
om att det går att mäta och räkna på andra sätt och att det finns problem med det arbetssätt vi 
valt, till exempel vad gäller uppdelningen mellan kvinnor och män och att inte redovisa andra 
könsidentiteter. Därför ska de faktiska siffrorna ska därför betraktas som en metod (snarare än 
ett mål eller ett resultat) för att skapa förutsättningar, möjligheter och ge utrymme åt under-
representerade grupper, vilket i det här fallet är personer som definierar sig som kvinnor, trans-
personer, icke-binära, intergender, gender queer eller inte alls.

Syfte
Syftet med denna handlingsplan är att Seko sjöfolk ska ha jämställd representation. Detta i 
 enlighet med verksamhetsplanen för 2018–2021 och den särskilda satsningen att stärka Seko 
sjöfolk som organisation genom ökad delaktighet med målsättning att utveckla nya inklude-
rande arbetsformer. 

Mål
Att arbeta med jämställdhetsfrågor är komplext. Det finns ingen färdig mall för hur vi ska 
 arbeta med detta och därför vet vi av erfarenhet att uppsatta mål inte alltid får önskvärt utfall. 
Det gör att vi får prova oss fram och att vi under arbetsprocessen får utvärdera så väl mål som 
 metoder. 

Övergripande mål 

År 2024 ska Seko sjöfolk ha jämställd representation. Med detta menas att fördelningen mellan 
kvinnor och män på nyckelpositioner i organisationen ska motsvara fördelningen mellan kvin-
nor och män bland medlemmarna (cirka 40 procent kvinnor och 60 procent män).

Senast under 2020 ska övriga två mål verksamhetsplanen om nya inkluderande arbetsformer 
i vara uppfyllda:

l Kompetensutveckling av klubbstyrelsen, sektionsstyrelserna och alla valberedningar inom  
 organisationen.

l Ta fram ett utbildningsmaterial för samtliga sektionsstyrelser som också prövats och för- 
 ankrats i klubbstyrelsen.
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Delmål för 2019

I slutet av året ska Klubbstyrelsen ha:

Ledarskap (mål, planer och budget, uppföljning och utveckling)

l Avsatt pengar i budgeten för att genomföra denna plan.
l Följt upp denna plan på samtliga styrelsemöten.
l Sett till att såväl klubbstyrelsen som samtliga sektionsstyrelser samt anställda har  

 deltagit i ett utbildningstillfälle om jämställdhetsarbete.
l Utvärderat sektionernas behov av stöd för nå det övergripande målet om jämställd  

 representation 2024.
l Skapat delaktighet i arbetsprocessen för denna plan genom workshop på sjöfolks -
 konferensen.

Val och förtroendeuppdrag (främjande rutiner och stöd)

l Sett till att såväl klubbens valberedning som samtliga sektioners valberedningar har   
 deltagit i utbildningstillfälle om jämställdhetsarbete.

l Genomfört en förhandlingsutbildning för kvinnor som är förtroendevalda.

Möten och arbetskultur (inkluderande med delaktighet)

l Implementerat strukturer för att arbeta i enlighet med Sekos etiska policy.
l Skapat förutsättningar för att starta ett nätverk för förtroendevalda kvinnor.

Fackligt arbete (prioritera att driva frågor som rör jämställdhet)

l Aktivt deltagit i samarbetet inom ramen för #vågrätt.
l Tagit fram en checklista som stöd för förtroendevalda i arbetet mot sexuella trakasserier  

 och kränkande särbehandling. 
l Sett över de fackliga utbildningarnas upplägg och material och utifrån detta kompletterat  

 dessa med frågor som rör vårt arbete för jämställdhet.
l Skapat delaktighet i arbetsprocessen för denna plan genom workshop på en HSO- 

 konferens.

Kommunikation (medveten och inkluderande)

l Utvärderat kommunikationsstrukturer och kommunikationsarbetet inom Seko sjöfolk. 

Delmål för 2020

I slutet av året ska Klubbstyrelsen ha:

Ledarskap (mål, planer och budget, uppföljning och utveckling)

l Avsatt pengar i budgeten för att genomföra denna plan.
l Följt upp denna plan på samtliga styrelsemöten.
l Tagit fram en plan för åtgärder som svarar på sektionernas behov av stöd för att nå det  

 övergripande målet om jämställd representation 2024.
l Skapat delaktighet i arbetsprocessen för denna plan genom workshop på sjöfolkskonferensen.
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l Utvärderat de förtroendevaldas upplevelser av klubbstyrelsens arbete enligt denna plan.
l Genomfört en medlemsundersökning i linje med den som genomfördes hösten 2018, i  

 syfte att se om åtgärderna i denna plan haft önskat resultat.

Val och förtroendeuppdrag (främjande rutiner och stöd)

l Efter samråd med sektionerna tagit fram mallar för uppdragsbeskrivningar för förtroende- 
 valda.

l Efter samråd med valberedningarna för klubbstyrelsen och sektionerna tagit fram riktlin- 
 jer för nomineringsprocessen.

Möten och arbetskultur (inkluderande med delaktighet)

l Efter samråd med sektionerna tagit fram tips och råd för inkluderande möten.

Fackligt arbete (prioritera att driva frågor som rör jämställdhet)

l Aktivt deltagit i samarbetet inom ramen för #vågrätt.
l Utvärderat hur en checklista som stöd för förtroendevalda i arbetet mot sexuella trakasse- 

 rier och kränkande särbehandling fungerar.
l Tagit fram förslag på kriterier för en fungerande utredningsmodell vid anmälan av sexuella  

 trakasserier eller kränkande särbehandling.
l Tagit fram och vid minst ett tillfälle genomfört en utbildning för förtroendevalda om jäm- 

 ställdhetsarbete på arbetsplatsen. 

Kommunikation (medveten och inkluderande)

l Efter samråd med sektionerna tagit fram grundprinciper, mallar och tips för kommunika- 
 tionsarbete på både klubb-och sektionsnivå.

Delmål för 2021

I början av året ska Klubbstyrelsen ha reviderat och uppdaterat denna handlingsplan för jäm-
ställd representation med mål för åren 2021–2023, så att det övergripande målet är uppnått år 
2024.




