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Här följer en återblick på ett par av 
senhöstens viktigare fackliga möten. Vi 

i klubbstyrelsen har hållit vårt årliga budget—
och nomineringsmöte tillsammans med en 
skara medlemmar. En kort sammanfattning 
av branschorganisationen Seko Spårtrafiks 
budget— och nomineringsmöte tidigare i 
höstas kommer också delges.

SEKO LOKFÖRARNA CST/HGL  
BUDGET— OCH NOMINERINGSMÖTE
Klubbens medlemsmöte ägde rum den 29 

november och vi var 20 deltagare, styrelsen 
inräknat. Budget— och nomineringsmöte skall 
äga rum varje höst och syftet är att klubbens 
medlemmar ska fatta beslut om budgeten för 
kommande verksamhetsår. Val  beredningen 
ska också presentera sitt underlag för nästa års 
klubbstyrelse. Mötet nominerar kandidater 
— såväl från valberedningens förslag som 
medlemmars egna förslag — inför årsmötet, 
som  i sin tur hålls i början på följande år där 
eventuella nya förtroende mannaposter tillsätts.
Efter den inledande mötesformalian med val 
av mötesfunktionärer, stod beslut om klubbens 
verksamhetsplan på dagordningen. Klubbens 
ordförande Mikael Hedlund gick igenom 
styrelsens förslag på verksamhetsplan, varpå 
mötet godkände denna och beslutade om att 
klubben ska arbeta utifrån den under 2023.
BESLUT OM SLOPAD KLUBBAVGIFT 2023
Därefter presenterade kassör Anders Arnesson 
styrelsens budgetförslag, vilket var i linje med 
föregående års budgetar, med ett undantag som 
föranledde viss debatt bland mötesdeltagarna. 
Styrelsen hade nämligen lämnat som förslag att 
slopa klubbavgiften under året, i huvudsyfte att 
underlätta ekonomiskt för de lokförarstudenter 
som går SJs kurs och uppbär utbildningslön. 
Här tog samtal vid om hur stor nytta det skulle 
göra och om det skulle innebära ekonomiska 

problem för klubben att gå med förlust ett år. 
Styrelsen redovisade klubbens tillgångar och 
argumenterade för att ekonomin är mycket god 
och kan ta kostnaden. Vidare debatterades ifall 
den slopade avgiften skulle gälla endast lokfö-
rareleverna, eller samtliga klubbmedlemmar. 
Mötet beslutade till sist att medlemsavgiften 
under år 2023 ska vara 0 kronor och att detta 
gäller samtliga medlemmar. Med det avklarat 
kunde mötet gå till beslut och godkänna styrel-
sens förslag på budget.
Valberedningen gav rapport, med konstate-
rande att inget färdigt styrelseförslag ännu är 
redo inför årsmötet. Skicka gärna in förslag till 
valberedningen på personer som kan vara lämp-
liga kandidater till förtroendemannaposter. 
Kontakta Rikard Fredlund, Peter Svensson eller 
Kerstin Hansson.
FYLLNADSVAL TILL VAKANT STYRELSEPOST
Klubben har länge haft vakanta ledamots-
poster vilket ökar arbetsbördan för styrelsen. 
Val  beredningen hade uppfattat intresse från 
Niklas Sandberg (Hgl) och under mötet 
beslutades att via fyllnadsval tillsätta Niklas 
som ledamot i klubbstyrelsen mandatperi-
oden ut. Vi välkomnar sålunda Niklas som ny 
styrelseledamot och är extra glada att ha en till 
representatant som är stationerad i Hagalund.
SJ:S 10-PUNKTSPROGRAM
Björn Nero från turlistegruppen redovisade hur 
arbetet fortskridit i samverkan med SJ om det 
nya gruppvalet och T23-turerna. Sammanfatt-
ningsvis var inte klubbens turlistombud och 
styrelse nöjda med underlaget SJ presenterat. 
Material har utsänts med för kort framför-
hållning för att hinna granska utförligt, och 
den återkoppling som lämnats till SJ har i stor 
utsträckning nekats eller ignorerats. Kritik har 
framförts till bolaget att det är problematiskt 
att endast cirka 40% av lokförarna Cst/Hgl 
kommer rymmas i de fasta grupperna, och 
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resten i olika skubbgrupper som liknar de vi har 
idag.
Styrelsen vill understryka att arbetet fortskrider 
och att det här är vad som rapporterades vid 
mötets tidpunkt.
AVTALSRÖRELSEN
Slutligen genomdrog klubbstyrelsen i kortare 
ordalag situationen inför avtalsrörelsen 2023, 
när kollektivavtalet ska omförhandlas med 
branschorganisationen Almega Tågföretagen 
samt sedan lokalt hos oss på SJ. LO har valt att 
sätta ett lönekrav på 4,4% i år med argumen-
tationen att för höga lönekrav skulle riskera 
orsaka löneinflation och förvärra det ekono-
miska läget ytterligare. Seko som förbund har 
uttryckt visst missnöje med detta och även vi i 
klubben anser att det är för lågt, men att ställa 
krav som går emot LO:s bud innebär att gå 
utanför kollektivet och det medför betydligt 
sämre stöd i händelse av konflikt.
Avtalsrörelsen handlar inte bara om löneför-
handling utan givetvis alla andra aspekter av 
arbetsplatsen som styrs av kollektivavtalet. 
Seko prioriterar i schemafrågor inför denna 
avtalsrörelse, bland annat frågan om en tving-
ande skrivning för stärkt fridagsskydd (det vill 

säga att arbetsgivaren inte skall få schemalägga 
sen tur mot FP, eller tidig efter).
Efter mötet samlades cirka 30 medlemmar för 
att i glädje och gamman tillsammans angripa 
Gröna Lund Tyrols julbord.

HÖSTMÖTE FÖR  
BRANSCHORGANISATIONEN  

SEKO SPÅRTRAFIK
Den 8 november höll Sekos bransch-

organisation Seko Spårtrafik höstmöte. 
Styrelsen hade en ledamot på plats för 
representation.
Vid mötet valdes en ny ordförande för 
branschorganisationen, Alexander Wein-
fors från SJ Götalandståg klubb Västtrafik. 
Organisationens aktivitetsplan och budget 
skulle också godkännas vilket skedde efter att 
mötet beslutat skjuta till medel för att stärka 
initiativet med att driva ett kvinnligt nätverk 
med syfte att föra fram kvinnliga förhandlare i 
fackföreningsrörelsen.
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Rätten till fackligt arbete regleras via svensk 
lagstiftning och anledningen är enkel 

— den fackliga verksamheten ska inte vara 
beroende av en välvilligt inställd arbetsgivare. 
Alla arbetsgivare behöver ha en organisation 
som ger utrymme för de fackligt förtroende-
valda att fullfölja sina uppdrag. En viktig del av 
det fackliga arbetet är att informera om just det 
fackliga arbetet. Det är ett arbete med ständig 
förbättringspotential. Under det gångna året 
har den lokala klubbstyrelsen inte fyllt sina nio 
platser och det har under långa perioder varit 
hög arbetsbelastning och flera gånger har tyvärr 
informationsarbetet fått stryka på foten. 
MEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA 
NEKAS SIN LAGLIGA STUDIERÄTT
Utöver en underbemannad styrelse har vi även 
stött på andra problem i form av en arbetsgivare 
som blir allt mindre tillmötesgående när det 
gäller att tillhandahålla den tid som fordras för 
det fackliga arbetet. I flera fall har både fackligt 
förtroendevalda och medlemmar som ska delta 
vid facklig utbildning nekats arbetstid respek-
tive tjänstledighet för detta, ett agerande som 
strider mot svensk lagstiftning. Naturligtvis ett 
oacceptabelt beteende men än mindre klädsamt 
för ett företag som är helägt av den svenska 
staten. Enligt statens ägarpolicy som omfattar 
alla företag med statligt ägande ska dessa agera 
”föredömligt” inom ett flertal områden. 
I flera fall visar det sig att vår arbetsgivare inte 
vet vad som gäller utan endast utgår ifrån 
sina egna intressen, åtminstone i de fall då det 
redovisas en motivering till den nekade tjänstle-
digheten eller arbetstiden. Under höstens lokalt 
anordnade utbildningar har vi ett flertal gånger 
stött på problem när SJ inte beviljat deltagare 
tjänstledighet för facklig utbildning trots att 
ansökan inkommit i god tid innan utbildningen. 
Eftersom det råder stort hemlighetsmakeri kring 
de olika ansökningsförfarandena passerade ett 

antal dagar innan ansvarig instans kunde iden-
tifieras, uppsökas och informeras om vad som 
finns att läsa i studieledighetslagen. De som 
sökt tjänstledigt fick efter denna insats delta vid 
sin utbildning. Vi frågar oss om det inte är en 
bättre ordning att den som behandlar ansök-
ningar om tjänstledighet för studier har den 
kunskap om studieledighetslagen som krävs då 
det är resurskrävande för den fackliga organisa-
tionen att behöva leta upp rätt person/instans 
och lagföra dessa.
BOXNINGSMATCH MOT SPÖKEN
Svårare är det att stävja det pågående sabotaget 
mot klubbens fackliga verksamhet. För varje 
enskilt uppdrag behöver klubbens förtroende-
valda ansöka om facklig tid för sitt uppdrag. 
Varje enskild ansökan hanteras av en hemlig 
grupp. Ja, du läste rätt — en grupp människor 
med okänd identitet administrerar samtliga 
ansökningar om facklig tid från de fackligt 
förtroendevalda på SJ. Efter att en ansökan 
skickats in dröjer det olika lång tid innan ett 
besked levereras. Att gruppen består av ett antal 
olika personer alternativt en person med någon 
form av slumpgenerator råder inget tvivel då 
bedömningarna är högst inkonsekventa. Detta 
visar sig främst då flera av klubbstyrelsens leda-
möter ansöker om tid för samma tillfälle för 
gemensamt arbete. Helt utan rimlig motive-
ring kan en person nekas sin fackliga tid trots 
att en annan person som ansökt med exakt 
samma förutsättningar för samma dag och tid 
beviljas sin fackliga tid. Som tur är har gruppen 
en mejladress dit vi är välkomna att höra av 
oss vid frågor sägs det. Problemet är bara att 
mejl endast besvaras om den hemliga grupper 
känner för det och den känslan verkar sällan 
infinna sig. Denna hantering försvårar det 
fackliga arbetet enormt. Att en anonym 
grupp hanterar de fackligt förtroendevalda 
är i sig inget lagbrott men när denna grupp 
tar sig friheten att helt godtyckligt neka olika 
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personer den arbetstid som krävs för det fack-
liga uppdraget och sedan inte är kontaktbar för 
att lösa situationen — då är man som arbetsgi-
vare ute på tunn is.
SJ FÖRSVÅRAR KONSTRUKTIVA MÖTEN
Klubben har vid tre tillfällen begärt en över-
läggning (ett förutsättningslöst möte för att 
tillsammans med arbetsgivaren sätta sig ned, 
identifiera ett problem samt försöka lösa detta) 
med anledning av denna behandling. Endast 
vid ett tillfälle har arbetsgivaren behagat svara 
och inställa sig till ett möte. Under det senaste 
halvåret har klubben begärt totalt fyra överlägg-
ningar med arbetsgivaren för att försöka lösa 
olika frågor som berör hur vi fackliga hanteras 
men även respektlös schemaläggning. I två fall 
har arbetsgivaren helt ignorerat vår begäran. I 
ett fall har man valt att vägra infinna sig. I endast 
ett fall har man besvarat vår begäran och faktiskt 
dykt upp till begärd överläggning. Enligt den 
norm som ska råda på svensk arbetsmarknad 
ska den fackliga organisationen behandlas som 
en jämbördig part. Det är minst sagt bekläm-
mande att se vår arbetsgivare gång på gång sätta 
sig själv och sina egna intressen över svensk 
lagstiftning samt medverka till nedmonteringen 
av den så kallade Saltsjöbadsandan. 

ETT AKTIVT ANTIFACKLIGT ARBETE BEDRIVS
Att vår arbetsgivare vill minska tiden som åtgår 
för fackligt arbete är välkänt och uttalat. Det 
är heller inget som vi blir särskilt förvånade 
över. De flesta arbetsgivare brukar vid någon 
tidpunkt hävda att det tas ut för mycket facklig 
tid i sin iver att vinstmaximera trots att det 
inte är deras uppgift att avgöra hur mycket tid 
som åtgår för det fackliga uppdraget. Vi ser ett 
mönster som antyder SJ vill verkställa detta 
genom att först obstruera och sedan göra sig 
icke kontaktbara. Det hela påminner om ett 
barns beteende och inte särskilt mycket av den 
anda som ska prägla svensk arbetsmarknad där 
två jämbördiga parter möts för att gemensamt 
komma fram till en lösning. För närvarande 
och under en längre tid har nu SJ ställt sig till 
skaran av arbetsgivare i denna bransch som i 
detta hänseende framstår som direkt fackför-
eningsfientliga. Förutom att det rent praktiskt 
försvårar eller omöjliggör vårt arbete håller det 
också tillbaka det förbättringsarbete som denna 
arbetsplats är i så stort behov av och som skulle 
komma både oss och vår arbetsgivare till gagn. 
Vi undersöker vilka vägar som finns framåt i 
detta och till dess att vi kommer till rätta med 
problemen får vi be om ursäkt om vi tidvis är 
dåliga på att hålla er som medlemmar informe-

rade om klubbens fortlöpande arbete.
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PLATS AVGRÄNSNING ORSAK/RISKER

Stockholm (Cst)

Spår: 12, 13, 16, 17.
Moment: Arbete i 
spår, t. ex. tillkoppling, 
bromsprov.

Nivåskillnader i ballasten sedan tidigare ban
arbete, samt avsaknad av brunnslock och an
dra hinder. Ihop— och isärkoppling av motor
vagnar är tillåtet, men om dessa arbetsmoment 
kräver vistelse i spår ska beträdandet ske från 
plattformssidan. Om arbete utförs mot intillig
gande spår anordnas först egenskydd i samråd 
med tågklarerare.

Hagalund (Hgl) Mellanbangården

Av arbetsmiljöskäl bör särskild försiktig
het vidtas vid klargöring och uppställning på 
mellanbangården. Invid flertalet spår sak
nas iordningställda gångvägar. Kurvspår gör 
siktsträckan mycket kort på vissa platser och 
det är dessutom trångt mellan spåren. Egen
skydd anordnas i samråd med tågklarerare i de 
fall man behöver arbeta utmed tåg uppställda 
bortanför de iordninggjorda gångvägarna. 

Karlberg (Ke) Stopp för spår
beträdande.

Tåg har planerats för vändningar och rund
gångar i Ke, men det är trångt mellan spåren, 
samt saknas gångvägar både inom området 
samt till och från området. Skulle det oplan erat 
uppstå behov av att beträda spårområdet ska 
egenskydd anordnas. Vändande tågsätt med 
smslok ska vara bemannade med lok förare 
i var lok. Vändande mult ska vara bemannad 
med lokförare i var tågsätt.

Ulriksdal (Udl) Stopp för spår
beträdande.

Personalbyte, klargöring, vändning med multa
de fordon, och dylikt där spårbeträd ande krävs, 
får ej genomföras. Tillåtet att byta ände/kör
riktning på singelmotorvagn då det ej kräver 
vistelse utanför det egna fordonet.

Borås Central 
(Bsc)

Stopp för spår
beträdande.

På grund av banarbete; öppna kabelkanaler och 
avsaknad av brunnslock. Klargöring görs från 
plattform.

Och som vanligt — kom ihåg att du alltid är ”ditt eget skyddsombud”! Utsätt dig aldrig för 
onödiga risker och vidtag försiktighet vid arbete intill trafikerat huvudspår, till exempel vid 

spår 12 på Uppsala godsbangård, eller på bangården i Hallsberg.

Uppdaterad: 221216
AKTUELLA SKYDDSSTOPP
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Å klubbens vägnar tackar vi avgående skyddsombud Linnea Andersson 
och Didrik Holstensson Kvist för ett gediget och värdefullt arbete.

Från vänster till höger: Kerstin Hansson, Olle Blomberg, Didrik Holstensson-Kvist, 
Linnea Andersson, Helén Rauséus, Martin Zimmerman

AVTACKNING AV SKYDDSOMBUD
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Att SJ har stora problem relaterat till turer 
och schemaläggning är inget nytt och 

kanske har du hört om SJs tiopunktsprogram 
för ett bättre schema. Hur går det då med detta 
arbete? Här nedan kommer info om vad som 
gjorts och väntar runt hörnet på schemafronten.

TIO PUNKTER FÖR ETT 
BÄTTRE SCHEMA

Vi börjar med de tio punkterna för ett bättre 
schema som i sin helhet finns att läsa om 

i vår VD Monica Lingegårds mejlutskick den 
fjärde oktober.
1. Planeringssupporten läggs ned och ersätts 
av direktkontakt med personalplaneringen.

Planeringssupporten är nedlagd.
2. Återgång till en schemamodell med 
sökbara grupper i varierande grad av förut-
sägbarhet inkluderat fast lista.

Start i mars enligt plan. Arbetet med detta 
fortgår, men är behäftat med problem, som 
vi återkommer till senare i artikeln.

3. Förstärkt arbete kring schemakvalitet. 
Avstämning med lokal GC och planering 
inför schemasläpp.

Fackliga turlistombud samt skyddsombud 
har nekats tid för turlistegranskning, vilket 
innebär att vi ser en risk för att fler fel och 
brister kommer att förekomma i turer.

4. Förstärkt planeringsfunktion genom att 
tillföra fler resurser genom rekrytering.

Gissningsvis pågående. Har du svårt att få 
tag i personalplanerare uppskattar vi om du 
påtalar saken så att problemet lyfts fram.

5. Tidigarelagd info om arbete/ledighet över 
jul och nyår.

Detta har i stort meddelats i månadslistan 
men det finns fall där dispdagar och otyd-
lighet har förekommit.

6. Ge tidiga besked om ledigheter med hjälp 
av kvoter satta per åkstation.

Upplever du en skillnad? Vi tar tacksamt 
emot rapporter i frågan. Om tanken är att 
kvoter ska delges oss arbetstagare har detta 
ej skett.

7. Förbättrad process för att balansera 
trafikutbudet med personaltillgången under 
semesterperioden.

Ska vara klarlagt under december månad 
och det återstår att se utfallet nu i sommar.

8. Förbättrad kommunikation kring 
ändringar i schema och delgivningsdirektiv.

Pågående process som beräknas vara klar 
innan årets slut.

9. Förbättringar i prognosarbete för att 
undvika att tvingas ställa in redan aviserade 
avgångar.

Planen är att detta ska bli klart i december 
och så vitt vi vet är det en högt prioriterad 
fråga för företaget.

10. Införa funktion för turbyten kollegor 
emellan.

Pilot har pågått en kortare period under 
hösten och utvärderas. Funktionen är tänkt 
att lanseras under 2023s första kvartal.

PUNKTERAT LÖPANDE 
TURLISTEARBETE

Sedan oktober månad har SJ först godtyck-
ligt, sedan mer konsekvent nekat lokala 

skyddsombud och fackliga företrädare tid för 
att gå igenom turlistor för kommande månad 
vilket innebär att redan bristfälliga möjligheter 
att påverka turernas kvalitet har försämrats 
ytterligare. Vanliga fel som turer förlagda med 
start och/eller slut till fel ort, fel gångtider och 
andra problem har inte minskat och vi ser inte 
hur vår arbetsgivare tänker sig komma framåt i 
schemakvaliteten när man samtidigt slår undan 

NYA TURLISTEARBETET
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kontroll och återkoppling. Någon riktig lösning 
på de återkommande problem som ännu före-
kommer nu mer än ett år sedan lanseringen av 
IVU har inte setts till. Planen för kommande års 
schemaförbättringar är mycket oklar rörande 
alla de turer som löpande förväntas ritas månad 
för månad. Vi har efterfrågat besked i hur SJ ser 
på lokal turlistegranskning som en del i att nå 
en godtagbar schemakvalitet men ej fått besked 
i frågan.
FEL GÅNGTIDER
Frågan om felaktiga gångtider/förflyttnings-
tider är högst aktuell och hittills har SJ i regel 
lagt skulden på systemet men utan någon plan 
för hur detta ska lösas. Inte minst gångtiden 
till passresa har åtminstone fram till införande 
av MPK fortfarande planerats mot teknisk 
avgångstid (numera OTN kan tänkas?) vilket 
innebär att föraren förväntas gå ombord på 
tåget efter dess annonserade avgångstid och 
att SJs planering i praktiken med full vetskap 
innebär att pasståget missas. Skulle problemet 
redan vara löst om fler följde sin tur och faktiskt 
missade sina passresor? Att påtala problemet 
har hittills inte mötts med något större enga-
gemang från företaget.
OKLARA ARBETSINSTRUKTIONER
Problemen kan röra avsaknad av info om 
bland annat multning, delning av mult och 
rundgång. Tidigare har det till oss meddelats 
att arbetsinstruktioner ej ska finnas — vilket 
vi inte har godtagit — men det finns nu en 
arbetsgrupp som arbetar med komponent-
namn och där skyddsombud ingår vilket 
inkluderar arbetet med just arbetsinstruk-
tioner i våra turer. Ännu är frågan dock ej 
löst.

SCHEMAT 2023
I enlighet med schemaförbättringspla-

nerna som lanserats är nuvarande plan 
att från och med mars 2023 övergå till en 
förändrad schemamodell som inkluderar 
återgång till fasta gruppnycklar för delar av 

personalstyrkan och också innehåller olika vari-
anter av, ur planeringens perspektiv, mer flexibla 
schemavarianter. Exakt hur allt planeras att bli 
är ej ännu spikat men följande kan tänkas ingå.

• Fasta gruppnycklar innehållande turer 
fullt ut.
• Vikarielista med fp-dagar utlagda.
• Vrålskubbgrupp som tar upp en stor del 
av hastiga turändringar
• 8/6-grupp
• Deltidsgrupp med föräldraanpassning
• Andel på fast grupp

Just i frågan om fasta gruppnycklar har vi 
från lokförarklubben strävat efter ett stabilare 
schema där en återgång mot gruppnycklar är en 
viktig del. Vi har blivit lovade att minst 50 % 
av personalstyrkan ska kunna söka fasta grupp-
nycklar men i det utkast som kommit ut har 
inte ens denna lågt uppsatta miniminivå nåtts. 
Vad slutresultatet blir är ännu inte klart, men vi 
har valt att försöka påverka de lokala förutsätt-
ningarna så gott vi förmår.
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PROCESSEN
Förbättringsarbetet med schemat har tyvärr 
haft en rad brister. Både från vår klubb, andra 
fackliga representanter samt skyddsorganisa-
tionen har kritik framförts om hur processen 
hittills har sett ut. Lokal samverkan för turer 
och schemagrupper har hållits vilket är bra 
men det finns en hel del som inte har fungerat. 
Arbetsmaterialet har i regel skickats till oss 
mycket nära inpå planerade möten och även 
själva mötena har i vissa fall delgetts med orim-
ligt kort framförhållning. Vi förtroendevalda 
har frågat oss om vi borde ha sagt nej tack till 
att fortsatt medverka i den ”delaktighet” som 
levererats av företaget. För att över huvud taget 
kunna gå igenom materialet eller återkoppla 
har förtroendevalda tvingats belägga sin fritid. 
Att förtroendevalda i vissa fall till en början 
dessutom har nekats att delta på själva mötena 
har ytterligare grumlat vår bild av hur stort 
engagemang det egentligen finns hos företaget 
eller hur brett den målbilden förankrats. Vill SJ 
på allvar genomföra förbättringar för att skapa 
trivsel och få personalen att stanna, eller är olika 
delar av organisationen inne på helt olika linjer? 
Söker SJ hos personalen ett lägsta acceptansgolv 
eller är målet denna gång på allvar att leverera 
ett schema som tar vara på personalens olika 
behov och önskemål och skapar trivsel?
Läget just nu är att en del turer finns färdiga 
och att schemagrupperna i övrigt arbetas med. 
Vi försöker så gott det går få vår arbetsgivare att 
leverera nödvändiga förbättringar i vårt schema.  
Bland annat ställer vi krav på skäligare nattvilo-
perioder vid överliggningar, och att motarbeta 
sena turslut mot fridagar. Arbetet med detta 
kommer antagligen fortsätta även lång tid 
framöver bortom den planerade starten av nya 
scheman under våren.

OM A-KASSAN
Du är väl med i a-kassan? Frågan har ställts 

tidigare, men är fortfarande högaktuell, 
då det kan finnas medlemmar som missat att ett 
medlemskap i Seko inte auto matiskt för med sig 
ett medlemskap i Sekos a-kassa.
A-kassan är en viktig del av den svenska 
modellen och fackföreningsrörelsens styrka, 
eftersom det är tack vare att vi har arbetslös-
hetsförsäkringar som vi kan skydda de mest 
utsatta från att tvingas acceptera usla villkor 
av desperation. På det viset hjälps vi alla åt att 
stärka kollektivet och försvåra lönedumpning.
Vi alla hoppas förstås slippa få vår försörjning 
tillgodosedd via a-kassan, men ibland vänder 
livet när en minst anar det och då vill en inte 
stå utan skydd. Behöver vi själva inte ta del av 
kakan, har vi istället varit med och solidariskt 
stöttat andra som behöver det bättre. 
A-kassans tak medger för närvarande ersättning 
för inkomster upp till 33 000 kronor. Detta 
kan komma att sänkas av fackföreningsfientliga 
regeringar. Som Seko-medlem omfattas du även 
av en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen 
har inget övre tak och är din inkomst högre än 
a-kassans tak kan du få ut cirka 80 procent av 
din ersättningsgrundande inkomst när a-kassa 
kombineras med Sekos inkomstförsäkring. Nya 
Seko  medlemmar måste från och med den 1 juli 
2020, vara medlem i just Sekos a-kassa för att 
kunna ta del av inkomstförsäkringen. Föränd-
ringen berör alltså inte dig som sedan tidigare 
varit med i annan a-kassa. Läs gärna mer om 
a-kassa och inkomstförsäkring på Seko:s 
hemsida. 
Avslutningsvis vill vi påminna om att det är 
viktigt att du håller dina uppgifter aktuella 
och uppdaterade. I dessa sammanhang är den 
angivna lönen avgörande. Förutom att den ser 
till att du betalar rätt medlemsavgift så är det 
den uppgiften som avgör vilken ersättning du 
har rätt till i händelse av arbetslöshet.
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Vi visste alla att den var på väg och fler-
talet rapporter, artiklar, krönikor och 

APT-powerpointbilder har förekommit i 
diverse forum inför det stundande uniforms-
skiftet. Det höjdes röster inom företaget som 
ansåg att det var dags att förändra och byta ut 
den uniform som man, med smärre modifika-
tioner och tillägg, haft sedan 2008.

DEN NUVARANDE UNIFORMEN 
När det väl begav sig år 2008 så var det inte 

bara designern Evelina Kravaev Söder-
berg som stod för färgschema och snitt, utan 
även självaste Lars Hall (som hade utformat 
utseendet av SJ:s nya tåg) deltog i arbetet. 
Färgerna överensstämde med profilfärgerna på 
de nya tågen och i resebutikerna. Uniformen 
var både modern och tidlös på en och samma 
gång, i sobert svart och en kryddig, glad, röd 
accentfärg. Enligt dåvarande kommunikations-
direktören på SJ hade man strävat efter att ta 
fram plagg som var ”snygga, funktionella och 
som hade en bra passform”. Dåvarande PR-an-
svarig kommenterade i media att det ingick i 
jobbet att ha uniform och att man nu skulle vara 
lika snygga som man förtjänade. 
Och visst har den strävan med råge infriats, den 
nuvarande uniformen har hållit i 14 år. Den har 
varit synonym med SJ och är mycket populär 
bland personalen. Anställa som Sthlm Lok har 
varit i kontakt med rörande vad man tycker om 
sin dagliga yrkesskrud säger i stort sett alla att 
den är myndig och seriös samtidigt som majo-
riteten även säger att den är just snygg; den 
upplevs som smickrande på alla kroppstyper. 
Positiva intryck i övrigt är att det finns både ett 
dressat och neddressat alternativ samt god vari-
ation på plaggen. Det tog fyra år att utveckla 
kollektionen och den togs emot väl.  
De som arbetade med att ta fram den nuva-
rande uniformen ska verkligen ha en eloge. Man 
har inte enbart tänkt på profilfärger och bild/

intryck ut mot kund, utan har även inkluderat 
personalen i målgruppen.

DEN NYA UNIFORMEN TAS FRAM
Det började diskuteras en ny uniform för 

några år sedan. SJ hade länge dragit åt det 
grönare hållet och arbetat med miljömärkning 
och för hållbarhet. En ny fräsch profil fordrade 
en ny modern uniform och en justering av 
uniformsreglementet. Parallellt med uniforms-
arbetet introducerade man efter ett par år nya 
accentfärger, grön för gräs och blå för himmel 
och hav. Den varmt röda slopades, vilket inte 
mottogs med öppna armar utan snarare med 
skepsis och så småningom en axelryckning då 
det kommunicerades som ett medvetet färg-
profilval. Den gröna upplevdes som skrikigt 
neonfärgad och ådrog sig en del kommentarer 
från omvärlden. Den blå upplevdes som lite kall 
men mer stilren. 
En referensgrupp för arbetet med den nya 
uniformen hade även satts ihop, där en uniforms-
konsult, uniformsansvarig, skyddsombud och 
åkandepersonal samlades. Miljö- och sociala 
krav hade under åren stärkts, vilket påverkade 
hur upphandlingsunderlaget som skickades 
ut såg ut. Anbudsgivaren som bäst uppfyllde 
kravspecifikationen var Ted Bernhardtz, med 
vilken man sedan tidigare redan hade ett 
löpande avtal. Deltagarna i referensgruppen 
har enligt egen utsago fått känna på materialet 
men informerats om att färgerna skiljt sig från 
det tänkta, varför det varit svårt att avgöra exakt 
hur den färdiga uniformen skulle komma att se 
ut. Man arbetade hårt från åkandesidan med 
att få till extra fickor för bland annat mobilen 
på byxorna. Då röster hade höjts om att shorts 
”inte förmedlar trygghet och säkerhet utåt” så 
fick de stryka på foten. Istället skulle långbyxor 
i tunnare tyg bäras sommartid. Efter många 
om och men beslutade man att kjolen med 
innerbyxan skulle gå att beställa för samtliga 

KEJSARENS NYA KLÄDER
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medarbetare, därmed skulle den designas som 
mer könsneutral.  
Det gick ut info om att uniformsarbetet pågick, 
så småningom började även övriga medarbetare 
att få se tecknade bilder och färgprover på såväl 
APT:er som intranätet. Det talades om att 
materialen var valda utifrån komfortperspektiv, 
där exempelvis kavajen skulle vara av stickad 
följsam variant.  
Utprovningen av uniformen började något år 
därefter, på plats meddelades de som provade 
kläderna att byxor och skjortor skulle vara i 
samma storlek som förut, därför provades de 
inte. Det var bara att beställa samma storlekar 
som vanligt. Som ersättning för pikétröjan 
fanns nu en tunnare Coop-grön jerseytröja med 
kortare ärmar i ett flertal storlekar. (Vilken friskt 
cirkulerade i diverse skoj-memes i både perso-
nalgruppen och privatchattar.) Cardigan och 
windstoppern hade pensi-
onerats till förmån för en 
lager-på-lager-princip i 
sann friluftsanda. Vilket 
passade väl, då man hade 
kontrakterat Thomas 
Håkansson för design 
av uniformen och han 
tidigare ritat kläder för 
bland annat Fjällräven. 
(Att han också varit 
ansvarig för en av de 
mest svårbeställda och 
impopulära uniformerna 
i Posten AB:s historia, 
där medarbetarna så småningom utvecklade ett 
chiffernyckelsystem för att lista ut rätt storlekar, 
hör inte till historien).
Vid uppdragstilldelningen önskade man, precis 
som när den nuvarande uniformen togs fram, 
att den nya skulle spegla varumärket samt 
inredningen i fordonen.  Därmed utrustades 
han med den uppdaterade varumärkesplatt-
formen och bilder på inredningen i nya X2000.  
Håkansson är välrenommerad, har god inblick 

i textilindustrin, har designat ett flertal arbets-
platskollektioner och har goda visioner. Ett av 
hans signum är funktionalitet och bekväm-
lighet. Detta till trots var tongångarna när 
uniformen provades inte särskilt muntra. 
Faktum var att en överväldigande majoritet 
tyckte att den nya uniformen var ful och satt 
dåligt. Kavajen gick inte att knäppa och inner-
fodret på vinterjackan var inte stretchigt vilket 
gjorde att många anställda fick gå upp flera stor-
lekar i vinterjackan för att kunna bära fodret. 
Vinterjackans utseende fick dock goda vitsord.

NÄR DEN FULA ANKUNGEN 
ALDRIG BLIR SVAN

Till sist kom då dagen D. Uniformsbytet 
planerades till den 14:e december efter att 

ha skjutits fram från september. Åkandeperso-
nalen aviserades om paket att hämta här och 

var. Alla undrade hur 
uniformen skulle se 
ut. Var det lika illa som 
man efter provningen 
förväntade sig? Svaret 
kom snabbt i personal-
gruppen på Facebook, 
där bilder av uniformen 
postades tillsammans 
med omdömen av 
färgschema, material 
och ”herregud”-utrop. 
Många undrade hur 
SJ hade tänkt med den 
grå-marinblå-gröna 

färgkombinationen och det visade sig att 
skjortor, byxor och väst inte motsvarade samma 
storlekar som förr, eftersom designen var annor-
lunda. Skjortornas gröna kragar och kvalitet 
förde tankarna till tivolipersonal. Att de olika 
delarna var i olika färger ogillades av de flesta 
som tyckte att det bidrog till det mindre seriösa 
intrycket som uniformen gav. 
Kommentarerna haglade om varandra. Det blev 
tydligt att uniformen är någonting som väcker 
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ett allomfattande engagemang. Uniformen 
är en del av vår yrkesidentitet och signalerar 
såväl pondus som tillgänglighet, men det är 
också viktigt att känna sig snygg i den. Och 
det framgick med all 
tydlighet att majoriteten 
av de som hade hämtat 
ut och provat uniformen 
kände sig allt annat än 
snygga och professio-
nella. Mest hatkärlek 
fick kavajen, som nu inte 
längre var i ett stickat 
material utan snarare 
påminde om tjockare 
trikåtyg och fick smek-
namn som ”städrocken”, 
”järnaffärsrocken”, och 
”Nordkorearocken”.
Materialen i uniformen 
upplevdes över lag som 
billiga jämfört med den 
nuvarande uniformen. 
Även skärningen av den nya uniformen 
upplevdes problematisk. Den könsneutrala 
kjolen var rak i formen och den som hade 
kurviga höfter fick problem med passformen, 
det gick helt enkelt inte riktigt att röra sig. 
Skjortorna var mycket snäva över höfterna, 
bylsiga som en säck från midja till armhåla och 
sedan alldeles för tajta när folk höjde armarna. 
En kollega beskrev det som att hans armar 
domnade bort, vilket kanske inte är så bra när 
man ska hänga av/på lok.  
Byxorna upplevdes som bylsiga av kvinnorna 
och i allmänhet som att ha för breda byxben 
bland lokförarna, som började fundera över 
huruvida man skulle komma att fastna med 
byxbenen vid rundgång och liknande. 59:orna 
påpekade detsamma och underströk att man 
inte verkade ha tänkt på att den grå färgen 
snabbt skulle förstöras av buffertfett. 
Röster började höjas för att starta en namn-
insamling i protest mot den nya uniformens 

lanserande i nuvarande format. 
Många undrade hur i hela friden man hade 
tänkt i referensgruppen. De som hade deltagit 
i den sade att man hade haft en god dialog 

men att själva utseendet 
på uniformen inte hade 
gått att påverka fullt ut. 
Några röster höjdes om 
att man inte skulle fråga 
sig vad i helsike gruppen 
hade gjort, då det var att 
peka ut sina medkollegor. 
Dessa röster visade sig 
dock vara SJ:s kommu-
nikationsstrateg och 
varumärkesansvarig, vilka 
tålmodigt fick förklarat 
för sig att de som de facto 
skulle bära uniformen till 
vardags hade velat få tycka 
till om den på bredare 
front innan ett oåterkalle-
ligt beslut om beklädnad 

fattats och körts ut i hela verksamheten.

DEN KÖNSNEUTRALA MEN 
SAMTIDIGT EXKLUDERANDE 

UNIFORMEN
Någonting som stod klart efter många 

hundra inlägg i debatten om den nya 
uniformen var att de enda personerna som 
uniformen verkligen satt bra på var de med en 
smal och rak kroppstyp.  Minsta tillstymmelse 
till kroppskurvor, hull eller liknande innebar att 
uniformen satt katastrofalt illa. Flera medarbe-
tare vittnade om att man inte ville visa sig ute 
i uniformen samt kände sig exkluderade. Flera 
nämnde att de talat med uniformsansvarig om 
att beställa olika storlekar på vinterjacka och 
innerfoder, andra sade att de hade beställt större 
storlekar eller funderade på det och sedan gå till 
skräddaren med plaggen för att få dem anpas-
sade till sin egen kroppstyp.
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Den nya uniformens bekvämlighet ifrågasattes 
inte, flertalet var eniga om att den kändes skön. 
Men däremot var känslan när man såg sig själv 
i spegeln allt annat än skön; självkänslan gick 
i botten för så många kvinnor i personalen. 
Kanske även män, men de uttryckte inte detta i 
debatten med mer än att man inte såg klok ut i 
kläderna. I kontrast påpekade i stort sett alla att 
den nuvarande uniformen både satt bättre på 
respektive kroppstyp och ingav yrkesstolthet. 
Man kände sig proffsig och som en representant 
för SJ, inte som en cirkusclown. Hopplösheten 
över situationen och ångesten över att behöva 
bära uniformen var klar och tydlig.

UNIFORMSSLÄPPET 
SKJUTS UPP

Efter de många kommentarerna om osyn-
kade färger och om uniformens passform, 

med mera, har lanseringen av uniformen skju-
tits upp. Rent cyniskt kan det säkert sägas vara 
enbart för att medarbetarna ska kunna matcha 
den marinblå västen med marinblå byxor eller 
liknande. Röster och rykten talar däremot 
med hopp i rösten om att kanske tänker SJ om, 
kanske kommer de inte att utsätta sin personal 
för detta. Kanske...
Det enda vi i nuläget vet är att inget offici-
ellt datum för lansering finns. Däremot har 
kepsarna nyligen levererats och där går den 
grå-marinblå-gröna färgskalan igen. Och åter-
igen har vi en ny snackis i lunchrummen, om 
hur den styggelsen till huvudbonad liksom 
riktigt understryker den billighet och det löje 
som hela nya uniformen utstrålar.

NÄR EN UNIFORM SÄNKER 
DEN ANSTÄLLDE

Jag är trött på att nästan börja grina varje 
gång man ska prova uniform på SJ. På att 

vara superstolt över att ha gått ner 20 kg och 
ändå behöva ha XXXL i vinterjackan för att 
en foderjacka är för tajt över höfterna och 
man nu är bunden till den inbyggda lager 

på lagerprincipen. Följden? Jag skulle kunna 
använda vinterjackan som fyrsäsongstält i 
fjällen, så stor är den. Behöver bara ta med tält-
pinnar. Den åker rejält tillbaka till Teddan, har 
hellre en för liten foderjacka än går klädd i ett 
tält. Man ser dessutom ut som en stoppad korv 
i den övriga uniformen eftersom vare sig västen 
eller kavajen har någon stadga. Visst, det är en 
skön uniform att ha på sig men det känns inte 
som att den är konstruerad med alla människor 
i åtanke.  
Vår nuvarande uniform har stadga i tyget och 
följer kroppslinjerna i sina snitt, västen blir 
inte osmickrande oformlig i sidorna (en grön 
rygg i det gröna tyget hade varit bättre av den 
anledningen) eller väller ut som stora veck åt 
sidan runt brösten, utan den är snygg och andas 
kvalitet. Tyget smiter åt rätt och faller bra. När 
en ser sig själv i spegeln känner en stolthet, 
trots sin rundhet. Men den nya uniformen gör 
att man måste tillhöra de som har en samhäll-
snormativt smal kroppstyp. Det mest positiva 
man kan säga om den är att den 
inte reproducerar de strikta 
könsstereotyper eller normer 
klädmässigt som är vanliga 
inom exempelvis flyget. 
Den nya uniformen är 
könsmässigt icke-
normativ vilket 
gör att den i 
stort sett är 
helt avsexu-
aliserande. 
Och det är 
ju trevligt 
att inte 
objektifieras. 
Kläder, särskilt då 
uniformer, har ett 
performativt värde 
som kan vara värde-
fullt: personen som 
bär den går in i sin 
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yrkesroll och kan förmedla en stark vi-känsla/samhö-
righet/laganda, auktoritet, trygghet, värme, avstånd 
eller informalitet.
Arbetstagare som känner sig stiliga i en uniform 
överför exempelvis en tydlig energi av yrkesstolthet 
och professionalism till arbetet. Som en som pluggat 
”Kläder, kropp och identitet” rekommenderar jag 
varmt boken Uniforms exposed: from conformity 
to transgression av Jennifer Craik till envar 
som vill skapa en uniform. Den går igenom 
både funktion, materialval, kroppstyper 
och intention med en uniform och hur 
arbetstagare upplever sin beklädnad. 
Riktigt jävla bra när man ska sätta ihop en 
uniform, helt enkelt.  
All respekt till referensgruppen och dess 
uttalat goda dialog, det är inte lätt att få 
ihop en uniform som alla ska vara hyfsat 
nöjda med och säkerligen är det flera 
element som inte har blivit som man 
diskuterat eller förväntat sig vad gäller 
vissa material eller snitt. Tanken var god, 
som sagt är uniformen i alla fall bekväm, 
det finns gott om fickor och den är varm. 
Men som anställd, som en del av kollek-
tivet SJ och som en individ som nu ska 
knata runt som en liten tjock betonggråblå 
chorizokorv stoppad till bristningsgränsen, 
hade jag dock velat se fler enkäter rörande 
uniformen och en mycket större referens-
grupp under utprovning där fler av alla 
kroppstyper representerats. 
Jag känner mig fet, ful och äcklig i den 
nya uniformen. Den väcker minnen av att 
ha blivit mobbad under uppväxten, pekad 
på, skrattad åt och av att vara en person av 
mindre värde som är icke önskvärd normativt 
sett. På jobbet vill jag åtminstone, rundheten 
till trots, få känna värdighet och samhörighet. 
För ofta bärs uniformen 12-14h per dygn om 
man räknar resor till och från jobbet. Och min 
storlek till trots känner jag mig delaktig, yrkesstolt 
och snygg i den uniform vi har nu.
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AVTALSKUNSKAP
Kollektivavtalet som vi alla lokförare här på SJ arbetar under heter Spåra SJ och är en lokal 

version av det branschomfattande Spår trafikavtalet. Det är inte alltid helt lätt att hitta vad 
man söker i det, varför vi i klubbstyrelsen vill försöka lyfta fram olika regleringar i avtalet som kan 
vara bra att känna till för varje medlem.
VARFÖR MÅSTE VI BETALA FÖR HOTELLFRUKOSTEN?
Frukostavdraget är faktiskt reglerat hos Skatteverket. Du kan finna det som ett avdrag i din löne-
specifikation. Det uppkommer när frukost eller frukostpåse tillhandahållits, vilket ingår då du har 
överliggning. För att ett frukostavdrag ska göras krävs det att du inte haft tidsmässiga eller fysiska 
förhinder till att kunna åtnjuta denna frukost, vilket innebär att du kan behöva hålla ett extra öga 
på vilka frukostavdrag som görs nu när Hagalundsjourerna flyttat till Comfort Hotel. Det är alltså 
inte SJ som tar betalt för frukosten, utan det är en slags förmånsbeskattning.
HUR TUSAN FUNGERAR TIDSFÖRSKJUTNINGSTILLÄGGET?
Tidsförskjutningstillägget är en ersättning som betalas ut per kalenderdygn när ditt schema 
ändras med kort varsel. För att ersättningen ska betalas ut krävs det att din arbetsdag har förskju-
tits minst två timmar, och att ändringen gjordes senare än måndagen veckan innan turen äger 
rum. Ersättningen för detta ligger på 133 kronor. Om ändringen meddelas senare än två dygn 
före tjänstgöringsdagen, blir ersättningen istället 155 kronor. I lönespecifikationen kan du se de 
tidsförskjutningstillägg du fått ut per månad.
Vill du läsa avtalstexten om tidsförskjutningstillägg hittar du den i Spåra SJ §6 Mom. 7. 
Själva avtalet hittar du enklast på klubbens webbplats.
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J A N U A R I

GRUPPVAL
Preliminärt i början på januari
Det har äntligen blivit dags för gruppval! 
Blott tiden kan utvisa huruvida schemat faktiskt 
kommer att bli bättre eller ej. Från klubbsty-
relsen vill vi flagga för att inte planera hela året 
utifrån förutsättningen att gruppval ska ske i 
januari och sedan meddelas kort därefter, då vi 
vet av erfarenhet att den här typen av projekt 
ganska ofta drabbas av förseningar.

F E B R U A R I

ÅRSMÖTE OCH MIDDAG
3 februari, Klaraporten, hörsalen plan 10
Klubbens årsmöte går av stapeln. Vi hoppas 
få träffa många av er medlemmar där så vi kan 
välja en styrelse på så god demokratisk grund 
som möjligt. Dessutom åtföljs ju årsmötet av en 
förhoppningsvis läcker middag och även där ser 
vi fram mot ert sällskap.
Mer information om årsmötet och middagen 
kommer följa i epostutskick, samt i nästa 
Sthlm Lok om det skulle falla så väl ut att den 
utkommer innan mötet äger rum.
FACKLIG INTRODUKTIONSUTBILDNING
23 Februari, Klaraporten, lokal Rom
Vi är glada över att ha fått många nya kollegor 
på SJ nu under hösten. Somliga kanske är 
ganska nya i branschen, eller till och med i 
arbetslivet. Vi hoppas att ni vill ta chansen 
att gå den fackliga introduktionskurs vi själva 
anordnar i Lokförarklubben. Du har enligt 
lag rätt till tjänstledighet för att gå fackliga 
utbildningar, och Seko ersätter din förlorade 
arbetsinkomst och bjuder dessutom på lunch. 
Med andra ord förlorar du ingenting alls på 
att läsa utbildningen, utan tvärt om får du en 

trevlig dag med gratis mat och en chans att lära 
känna nya kollegor.

M A R S

SPÅRA SJ-UTBILDNING
15-16 mars, Klaraporten, lokal Rom
Detta är klubbens utbildning i SJ:s kollektiv-
avtal Spåra SJ, och brukar  vara vår populäraste 
kurs. Det är inte helt lätt att ha koll på alla 
aspekter av vårt kollektivavtal, men det är en stor 
fördel att tillgodogöra sig vissa grund kunskaper 
för att veta vad som gäller om exempelvis OPSL 
eller planeringen ringer och försöker övertala 
en till att göra någonting som låter märkligt.
Precis som introduktionsutbildningen får du 
tjänstledigt från jobbet och Seko ersätter din 
förlorade inkomst. Utbildningen är två dagar 
och du får lunch båda dagarna.

KALENDARIUM
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Därför är vi 
a-kassan

för dig

Ansök om  
medlemskap på 
sekosakassa.se

1

2

3

4

5

A-kassan + facket = Trygghet
Sekos inkomstförsäkring ingår för dig som är medlem i både facket 
och a-kassan. Tillsammans med ersättningen från oss på a-kassan 
kan försäkringen ge dig upp till 80 procent av din faktiska lön vid  
arbetslöshet. Sekos inkomstförsäkring har inget övre tak.

Vi är professionella 
Vi ser alltid till våra medlemmars bästa inom ramen för den lagstift-
ning som styr vår verksamhet. Vi har många års samlad erfarenhet 
och vi kan arbetslöshetsförsäkringen på våra fem fingrar.

Vi är tillgängliga 
Vi svarar på telefon mellan klockan åtta och fyra på vardagar och vi 
har riktigt korta svarstider. Du kan också chatta med oss på vår webb-
plats sekosakassa.se eller mejla oss på akassan@seko.se. 

Vi kan Sekos branscher
Ingen annan a-kassa kan Sekos branscher bättre än vi. Vi vet när kon-
junkturen svänger och vi vet hur förutsättningarna ser ut inom Sekos 
olika verksamhetsområden. Den kunskapen är vi stolta över och den 
har du glädje av som medlem. 

Våra medlemmar gillar oss 
Varje år gör vi en medlemsundersökning där vi frågar våra medlemmar 
vad de tycker om oss och vi blir alltid lika glada när vi får svaret: De gil-
lar oss. Testa oss du med! Ansök om medlemskap redan i dag så missar 
du ingen värdefull medlemstid. Välkommen!
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