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Ta chansen att påverka 
föreningens framtid!
Det är snart bara ett år kvar till Sjöbefälsföreningens kongress. 
Kansliet har redan bokat lokal, vi kommer att husera på Frö
sundavik, alltså samma ställe som 2016 där vi höll den förra 
kongressen. Vid de utvärderingar som gjordes fick anläggningen 
bra betyg och vi anser att vi kan köra en repris, åtminstone en 
gång. Kongressen kommer att hållas i början av juni 2020. 

Valberedningen har fått instruktioner av styrelsen och det arbe
tet kommer snart igång. Valberedningen har ett gediget arbete 
framför sig, de måste nominera minst 90 kandidater till kon
gressombud och då detta är klart skall det ske ett val där de  
35 ombuden skall utses. Hjälp gärna valberedningen i deras 
arbete och anmäl er som kandidater, det kommer nämligen att 
ringas och mailas en hel del under sommaren.

Kongressombuden kommer sedan att få delta i en mycket 
intressant kongress där vi stakar ut priorite
ringar i arbetet för de fyra kommande åren. 

Förutom att anmäla er som kandidater till 
kongressen så ser vi fram mot era motio

ner. Ni behöver inte vara proffs på att 
skriva själva, kansliet hjälper gärna 
till att formulera texterna bara vi  
får klart för oss vad budskapet är.  
Vi tar även emot övriga synpunk
ter som föreningen kan arbeta 
vidare med.

På det ekonomiska planet skall 
föreningens fyraårsbudget 
antas, arvoden och ersättningar 
skall fastställas. Vi kommer att 
hantera ett antal motioner, 
många av dessa kommer troli

gen att handla om vilka punkter 
vi ska prioritera i framtida för
handlingar med redarna. Den 
önskelistan har i alla tider varit 
ganska lång och mycket intres
sant eftersom vi har flera yrkes
grupper och olika fartygstyper 
att ta hänsyn till. 

Problemet är att vi har en mot
part som också har synpunk

ter på våra konstruktiva för

APRIL
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slag och dessutom inte alltid i linje med våra önskemål. Vi har 
fortfarande förra kongressens beslut att följa och vi kommer 
under hösten att ta fram en yrkandelista inför kommande avtals
förhandlingar. Våra avtal löper ut vid årsskiftet för Almegas del 
och den sista januari med Sarf. Jag är rädd för att förhandlingarna 
kommer att dra ut på tiden då våra motparter är låsta till ramar
na som arbetsgivarnas organisation kommer fram till och de 
brukar inte vara klara förrän i april. Det brukar tyvärr inte vara 
lika spännande förhandlingar numera, då Sverige får toppstyrda 
direktiv som våra motparter inte får ta för vida svängar kring.

Styrelsen ska också ta fram ett antal rapporter. Till förra 
 kongressen presenterade styrelsen hela sju rapporter. Det blir 
kanske inte riktigt lika många rapporter till denna kongress, 
men de är viktiga eftersom innehållet i rapporterna till vissa 
delar styr verksamheten för kommande fyraårsperiod. 

En av rapporterna handlar om arbetsmiljö och säkerhet, det  
har hänt en hel del på arbetsmiljöområdet, så det kan säkert  
bli en intressant läsning. Dels har vi nya arbetsmiljöföreskrifter 
på gång och sen har vi alla frågor som kommit efter metoo 
uppropen. Avseende #metoo inom sjöfarten, #lättaankar, så har 
det bildats en arbetsgrupp, Vågrätt. Den har genomfört konferen
ser och tagit fram en handlingsplan liksom en avsiktsförklaring 
som alla sjöfartens parter står bakom. När det gäller arbetsmiljö
frågor i övrigt fortsätter diskussionerna om varför vi inte kan ha 
samma arbetsmiljöföreskrifter som övriga företag iland har, 
dessutom kommer frågan om vem som ska ha tillsynsansvaret 
upp med jämna mellanrum.

I utbildningsrapporten är naturligtvis sjöbefälsskolorna i fokus. 
Men vi har också en mycket viktig fråga i antågande, det är dags 
att revidera STCWkonventionen igen. Det är snart tio år sedan 
den förra revisionen gjordes och där fick vi gehör för några av 
våra hjärtefrågor. Men hur ser det ut denna gång? Det har redan 
nu börjat landa inlagor på IMO:s skrivbord och lobbyarbetet är i 
full gång. Sjöbefälsföreningen är delaktiga i detta arbete för att 
kunna bevaka befälens status, behörigheter, certifikat samt hur 
vi ska hantera alla övergångsregler. Vi minns även alla frågor 
som kom upp i samband med att de nya Manilareglerna skulle 
implementeras i det svenska regelverket. Många kom i kläm 
bara för att det uppstod konstiga tolkningar kring hur regelver
ket skulle tillämpas. De svenska reglerna var onödigt fyrkantiga 
samt trädde dessutom ganska sent i kraft, vilket gjorde att det 
uppstod tidsbrist för många som skulle förnya sina certifikat. 
Jag hoppas att vi denna gång kan ha en kreativ dialog med 
Transportstyrelsen och dessutom i god tid, i stället för att hamna 
i situationer där våra medlemmar fastnar i byråkratiska åter
vändsgränder. 
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2019 års Career Event bjöd på 20-årsjubileum och  
23 procent fler utställare än förra året.

– Det är kul att det är så många företag här, att det 
har växt så stort, säger vice projektledare Jessica 
 Kristoffersson. TEXT OCH FOTO SOFI CEDERLÖF

Traditionsenligt inledde prefekten Ted 
Bågfeldt årets Career Event, med att stolt 
berätta om det höga utställarantalet på  
47 stycken.

– Jag har två teorier om detta, sa han i 
sitt tal. Det kan bero på att vi har ett lysan
de projektteam. Det kan också bero på att 
det börjar bli svårt att rekrytera.

Frågar man projektgruppen själva tror 
de på en kombination av de två teorierna.

– Vi har gjort ett jättejobb med att 
 marknadsföra mässan. Vi har några nya 
som inte var här förra året som vi har 
lyckats få hit. Men det är också några  
som själva har hört av sig till oss och vill 
komma på mässan, säger projektledare 
Ellinor Brandt.

– Men en orsak till det stora intresset i 
år kan vara att arbetsmarknaden ser ut 
som den gör, säger vice projektledare 
 Jessica Kristoffersson.

– Men även om det här är en arbets
marknadsmässa så ligger mycket i stäm
ningen här. Många rederier tycker nog att 
det är värdefullt att de träffar varandra, 
säger Ellinor.

Full fart framåt i 20 år
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Studenterna var inte attraktiva
För att uppmärksamma 20årsjubileet så 
har projektgruppen bjudit in Career 
Events första projektledare från 1999, 
Björn Brödje, som kom och berättade om 
hur allting startade.

– Vi skulle ta examen år 2000. Under vår 
utbildning så förändrades villkoren och 
TAPavtalet lanserades 9798. Vi som skul
le ut var inte attraktiva, berättar han i sitt 
tal vid invigningen.

– Det var tufft, alla grubblade, vad ska vi 
göra nu? fortsätter han. På den tiden var 
det inte så många rederier som kom till 
oss i Kalmar. Vi bestämde oss för att bjuda 
in näringslivet.

De skickade ut flera hundra inbjud
ningar över hela världen, vilket resulte
rade i att 15 utländska rederier kom.

– Vi fick anställning av dem när vi gick 
ut, de svenska rederierna var inte intres
serade. TAP var bra på så sätt att det 
 räddade svensk sjöfart, men som student 
var det tufft, säger Björn Brödje i sitt tal.

Ville få kontakt med branschen
Idag är dock läget ett annat, vilket inte 
minst Ted Bågfeldts redovisning av siffror 
från AF Sjöfart visar. I mars 2016 fanns  
det 111 nautiska befäl inskrivna på 
arbetsförmedlingen. I mars 2019 är mot
svarande siffra 51. För tekniskt befäl var 
det 52 stycken i mars 2016 och 14 stycken 
2019.

En av anledningarna till att Ellinor och 
Jessica ville bli projektledare och vice 
projektledare för Career Event var just  
för att få kontakt med branschen på ett 
närmare sätt.

– Jag var företagskontakt förra året och 
Ellinor var kommunikationsansvarig, 
säger Jessica.

Därför hade de också ett visst försprång 
den här gången.

– Vi lärde oss att börja med vissa saker 
lite tidigare. Planeringen har varit enklare 
den här gången än förra gången. Men det 
har varit en stegrande arbetsbelastning, 
säger Ellinor.

– Vi tog med oss det som var bra förra 
gången och ville göra det ännu bättre, 
säger Jessica.

Som projektledare har de det över
gripande ansvaret för planeringen.

– De andra har mer specifika uppgifter. 
Vi leder, avlastar och organiserar kring 
mässdagen, säger Jessica. Det svåraste har 
varit att hitta tiden, vi är inne i en hektisk 
period med examensarbete, fortsätter 
hon. Man tar sig tiden, men det blir många 

sena kvällar och helger. Det har dykt upp 
problem här och där, men inget som inte 
har gått att lösa.

Ser ljust på framtiden
De är båda två väldigt nöjda med mäss
dagen och banketten på kvällen.

– Det kunde inte ha gått bättre. Vi fick  
så mycket beröm och komplimanger vil
ket var jättekul. Många poängterade just 
att stämningen var så god genom hela 
mässan och banketten. Det lät och kän

des verkligen som att både utställare och 
besökare uppskattade Career Event 2019, 
säger Ellinor.

Både Ellinor och Jessica går sjökaptens
programmet, fjärde året, och till skillnad 
från Björn Brödjes klass ser de ljust på 
framtiden.

– Tiden har gått så fort, säger Jessica.
– Det känns jätteroligt att snart ta 

 examen. Vi har inte något jobb spikat, 
men lite saker på gång så det känns 
hoppfullt, säger Ellinor. S C

Prefekten Ted Bågfeldt berättade om allt som 
är på gång på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Den tidigare eleven Björn Brödje var den första 
projektledaren för Career Event, när det 
startade 1999.

Sjöbefälsföreningen var på plats för att träffa studenterna. Här ombudsman Lennart Runnegård 
Jonsson och Rebecka Fransson.
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Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt och växande 
logistikläge. Här finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, 
och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och  
långsiktighet.
Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar 
vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets krav på  
effektiv logistik.

Vi växer i takt med våra kunders framgångar

Läs mer på norrkopingshamn.se
Vi finns också på LinkedIn,  
Facebook och Instagram. 

Styrelsen i Sjöbefälsförbundets Stöd-
fond har beslutat att ändra villkoren för 
utbetalning av stipendier till högskole-
elever som efter årskurs två (det vill 
säga under årskurs tre och fyra) genom-
går den fartygsförlagda delen av ut-
bildningen. Minst ett års medlemskap 
gäller fortfarande för att kunna få del av 
stipendiet.

– Vi har upptäckt att de elever som 
går på Sjöingenjörsutbildningen endast 
har fem månaders praktik i åk 3 och 4, 
vilket innebär att de får en mindre del 
studiestipendier än de som går Sjö-
kapten så därför beslutade vi oss för att 
göra den här ändringen, säger Mikael 
Huss, vd på Sjöbefälsföreningen.

Styrelsen har beslutat att höja stipen-
diet till 200 kronor per omborddag, 
dock maximalt 30 000 kronor per elev. 
Detta motsvarar då fem månader istäl-
let för sex månader.

De nya beloppen gäller från och med 
den 1 april.

Studiestipen-
diet höjs till  
30 000 kronor

Transportstyrelsen borde inte ha 
tillsynsansvar för arbetsmiljön till 
sjöss. Det skriver Seko sjöfolk i en 
debattartikel i tidningen Arbetet.

Idag har Arbetsmiljöverket tillsynsansvar 
för arbetsmiljön på alla svenska arbets
platser utom i en bransch. Sjöfarten. Här 
är det istället Transportstyrelsen som har 
ansvaret för tillsynen. Detta på grund av 
att det finns ett undantag för fartyg efter
som det finns särskilda säkerhetsaspekter 
till sjöss.

– Dock har detta undantag medfört att 
försämra förutsättningarna för en god 
arbetsmiljö ombord, då Transportstyrel
sens kompetens inom arbetsmiljöarbete 
är bristfälligt samtidigt som fartygssäker
hetslagen är omodern och i stort behov 
av anpassning till rådande villkor på 
arbetsmarknaden, skriver Kenny Reinhold 
och Valle Karlsson från Seko sjöfolk i 
debattartikeln.

På den svenska arbetsmarknaden i  
stort gäller just nu Föreskrifterna om orga
nisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, 
som började gälla den 31 mars 2016. Där 
 regleras bland annat kunskapskrav, arbets
belastning, arbetstid och kränkande sär
behandling. Men Transportstyrelsen har 
ännu inte ratificerat OSA, vilket innebär 
att de alltså inte gäller till sjöss.

– Föreskrifterna är anpassade till 
dagens arbetsliv och förtydligar vad 
arbetsgivare och arbetstagare ska göra 
inom ramen för det systematiska arbets

Brister i tillsynen av  
arbetsmiljön ombord

miljöarbetet som alla arbetsgivare har 
ansvar att bedriva, skriver de i debatt
artikeln.

Arbetsmiljöverket håller just nu på med 
en regelförnyelse för att få ett modernt och 
framåtsyftande regelverk, samtidigt som 
Transportstyrelsen ligger långt efter att 
implementera det ursprungliga regelverket.

– Vi undrar därför vad ansvariga minist
rar, arbetsmarknadsminister Ylva Johans
son och infrastrukturminister Tomas 
Eneroth, planerar att göra för att rätten till 
god arbetsmiljö ska gälla även till sjöss? 
avslutar Seko sjöfolk.

Transportstyrelsen själva tycker dock 
inte att förutsättningarna för en god 
arbetsmiljö är sämre till sjöss. I en replik 
till Seko sjöfolk skriver Gunnar Ljungberg, 
sjö och luftfartsdirektör på Transportsty
relsen, att ansvaret för arbetsmiljön ligger 
på arbetsgivaren och att Transportstyrel
sen besöker 30 procent av alla fartyg årli
gen för tillsyn, där arbetsmiljön är en del.

Angående de nya reglerna, OSA, som 
Transportstyrelsen ännu inte ratificerat, så 
menar han att det finns regler gällande 
den sociala och organisatoriska arbets
miljön även i de tidigare reglerna.

– Transportstyrelsens regler för krän
kande särbehandling är likvärdiga med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organi
satorisk och social arbetsmiljö och utgör 
fortfarande ett skydd mot missförhållan
den. Vår tillsyn påverkas inte av att de nya 
föreskrifterna inte införts för fartygsarbete, 
skriver Gunnar Ljungberg.

Margareta och Rickard Zedelers fond 
finns till för att stödja änkor efter sjö-
kaptener och styrmän, vars män varit 
medlemmar i Sjöbefälsföreningen. 
Vet du om någon som skulle ha ett 
behov av stöd och som uppfyller kri-
terierna, tipsa gärna om fonden. Mer 
info och ansökningsblankett finns på 
Sjöbefälsföreningens hemsida.

Fond för änkor
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E-mail katarina.sjofartsklubb@telia.com - www.katarinasjofartsklubb.com
Du hittar oss även på facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb
Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning 08-517 349 80

Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon 08-640 94 96

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet
och
Katarina Sjöfartsklubb

N Y H E T E R
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 Specializing in 
 Gas, Oil and  

Chemical Tankers 
 Ice Navigation 
 Ship Handling 
 Customized Training 

Courses 

 
- your choice of course 

Marstal Maritime Academy 
+45 62 53 10 75 

kursus@marnav.dk  

 

Fartygsbefäl VIII (7 dgr.) Handh. snabba fartyg 
Maskinbefäl VIII (4 dgr.) Basic Safety Training
BTM, CRM , ROC (2 dgr.), GOC, ECDIS (3 dgr.)

Effektiva och prisvärda kvalitetskurser

www.sjosportskolan.se

LÄS DE SENASTE NYHETERNA PÅ

www.sjobefalsforeningen.se

M/S Visborg underbemannad

Destination Gotlands nya färja  
M/S Visborg har nyligen levererats. 
Men nu framkommer kritik om att 
säkerhetsorganisationen är för liten 
för att kunna utrymma fartyget på ett 
säkert sätt.

Visborg har fler salonger, tar fler passagera
re och har fler utrymmen att genomsöka. 
Ändå baserar sig deras säkerhetsbeman
ning på M/S Visby och M/S Gotland. Detta 
skriver Seko sjöfolks tidning Sjömannen.

– Det känns inte seriöst. Det är inte tro
värdigt när rederiet baserar bemanningen 
på Visborg på helt andra färjor, säger Kata

rina Jakobsson, ordförande i Seko sjöfolks 
klubbsektion på Destination Gotland, till 
tidningen Sjömannen.

Sjöbefälsföreningens ombudsman 
 Lennart Jonsson håller med om kritiken, 
men välkomnar nu att Transportstyrelsen 
har fattat beslut om att en operativ kon
troll måste genomföras.

– En operativ kontroll genomförs med 
statister som figurerar passagerare. Den 
görs för att kunna fastställa om besätt
ningen klarar av att utrymma fartyget 
inom en rimlig tid, säger han.

Lennart Jonsson menar att det är en 
viss skillnad på Transportstyrelsens beslut 

om säkerhetsbesättning och fartygets 
säkerhetscertifikat och dess fastställda 
säkerhetsorganisation. I det förstnämnda 
handlar det vanligtvis endast om driftsbe
sättningen och att kunna ta fartyget från 
punkt A till B. I fartygets säkerhetscertifi
kat handlar det istället om hur fartyget 
skall vara bemannat i operativ drift, det 
vill säga med ett visst antal passagerare 
ombord. 

– Att fastställa en sådan bemanning 
enbart som en skrivbordsprodukt base
rad på tidigare äldre ”liknande” fartyg 
kan inte anses vara acceptabelt. Framför
allt som fartygen skiljer sig från varandra i 
avgörande delar. Till exempel har Visborg 
ytterligare ett fartygsdäck och hon tar 
betydligt fler passagerare. Sedan skall vi 
heller inte glömma bort att de äldre 
1500fartygen M/S Visby och M/S Gotland 
inte direkt kan betraktas som överbeman
nade, säger han. 

Enligt tidningen Sjömannen ska den 
operativa kontrollen vara genomförd 
senast den 21 juni i år. 
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Haverikommissionens  
rapport om Mignon klar
Haverikommissionen har nu kommit med sin rapport om 
branden i Wallenius biltransportfartyg Mignon 2018. Detta 
skriver Sjöfartstidningen. 

Haverikommissionen bedömer att branden hade kunnat  
bli okontrollerbar och leda till både allvarlig fara för besätt-
ningen och totalförlust av fartyget. Troligtvis orsakades 
 branden av en kortslutning i startmotorn på en begagnad 
personbil och spred sig sedan till motorrummet, kupén och 
vidare till andra bilar. Anledningen till att branden spred sig 
så fort var att bilarna var tätt lastade och att sidorutorna på 
förarsidorna var nere.

Wallenius har själva påbörjat ett arbete efter branden för 
att förbättra sina rutiner, bland annat har de installerat en ny 
centralapparat för brandlarmet, de håller på att utarbeta en 
ny instruktion för släckanläggningen och de har börjat se 
över sina checklistor för nödsituationer. De har också en ny 
rutin att alltid koppla bort minuspolen på begagnade bilar.

Sjöbefälen har tidigare skrivit om branden på Mignon. 
 Sjöbefälsföreningens ordförande Mats Högblom, som jobbar 
som teknisk chef på Wallenius, var ombord när branden in-
träffade och var den som ledde släckningsarbetet. Han har 
själv rapporterat om problem med en svårläst instruktion till 
släckanläggningen som ledde till några minuters fördröjd 
släckning.

Haverikommissionens rekommendationer till Wallenius, 
 förutom det de redan har påbörjat, är: att lasta fordonen så 
att rutorna kan vara stängda, vilket minskar risken för brand-
spridning. Att identifiera brandrisker för varje typ av fordon 
och vidta åtgärder. Att förbättra sökgruppens rutiner. Att 
fastställa gränser för vad sökgruppen får utsätta sig för och 
att utbilda gruppen så att de kan identifiera risker. Dessutom 
rekommenderar de att Transportstyrelsen verkar internatio-
nellt för att begagnade fordon kontrolleras i alla hamnar i 
världen.

Mats Högblom tycker att Haverikommissionens rapport var 
bra och i stort stämmer överens med vad han upplevde.

– Det känns oerhört viktigt för mig att vi har en fristående 
Haverikommission som gör ett väldigt bra arbete. Dessutom 
är det ovärderligt att dessa rapporter är offentliga, vilket 
 absolut inte är något man kan förvänta sig internationellt 
sett. I mina ögon är haverirapporter är ett mycket bra sätt  
för oss som är aktiva att förkovra oss, säger han.

Karl Karell ny kanslichef  
för Sjömanshusstiftelsen
Sjökaptenen Karl Karell kommer att ersätta Christer Nordling 
som kanslichef för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Detta 
 skriver stiftelsen i ett pressmeddelande. Karl Karell har 45 års 
internationell erfarenhet från sjöfartsbranschen varav 33 år i 
roro/passagerarsjöfart och 6 år på rederikontor. Sedan 2008 
har han varit ledamot i stiftelsens granskningsgrupp och från 
2013 gruppens ordförande. Karl Karell tillträder tjänsten som 
kanslichef den 1 oktober 2019.  

Besöksadress: Södra Hamnvägen 15
Telefon: 08-556 943 30 
Mobil: 070-461 94 80
E-post: info@sjomanskyrkan.com
Hemsida: www.sjomanskyrkan.com

 
 

Sjömanskyrkan i Stockholm
Vi finns lokaliserade i Frihamnen i Stockholm.

Våra verksamheter är

• Fartygsbesök i Stockholm,  
 Södertälje och Nynäshamn.

• Läsrumsverksamhet

• Gudstjänstliv

• Diakoni

• Pensionärs och föreningsverksamhet

N Y H E T E R

www.sjosakerhet.nu  Tel 031-97 65 90

Öckerö Maritime Center
Vår vision är att genom  

förstklassiga utbildningar  
ge dig förmågan att kunna 

agera korrekt i utsatta  
situationer så att ingen  

förolyckas till sjöss.

Låt oss utbilda Er i STCW Manila kurser.
Vi förbereder Er för framtidens krav.
Ni hittar oss på Öckerö och Rindö.
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Gävles nya containerterminal 2019
Ostkustens största containerterminal blir dubbelt så stor.  
Världens alla stora containerrederier trafikerar redan idag  

Gävle hamn, och nu byggs containerhamnen ut för att 
kunna ta emot fler och större fartyg.

 www.gavlehamn.se

Fullt hus på Vågrätt
Det var fullsatt när Vågrätt höll sin workshop om 
 arbetsmiljö i världsklass.

– Talarna kom från flera olika branscher, med bland 
annat influenser från byggindustrin, även om fokus låg 
på sjöfartsbranschen. Det gjorde att det blev en väldigt 
intressant och lärorik dag, säger Mikael Huss, vd på 
Sjöbefälsföreningen. TEXT SOFI CEDERLÖF FOTO MIKAEL HUSS

I mitten av mars höll Vågrätt en öppen 
workshop på Sjöhistoriska i Stockholm 
som riktade sig till alla i sjöfartsbranschen. 
Dagen inleddes av Rikard Engström, vd, 
Svensk Sjöfart och Katarina Norén, GD, 
Sjöfartsverket som diskuterade hur sjö
fartsbranschen ska arbeta för att få en 
arbetsmiljö i världsklass.

De följdes sedan av Sara Jonasson 
 Ginters, processledare och föreläsare,  
som pratade om hur man sätter stopp för 
kränkande särbehandling och trakasse
rier som medarbetare och arbetsgivare. 
Föreläsaren och författaren Gunnel Rynér 
var där för att prata om hur man hanterar 
svåra situationer och svåra samtal som 
medarbetare och chef. Även Therese 
 Vikström, HR Business Partner på Stena 
Line, var inne på samma spår i sin före
läsning om hur de arbetar på Stena Line 
med att utbilda sina befäl i hur de ska 
hantera trakasserier.

S TO C K H O L M  M A R S  2 0 1 9

En av de stora fördelarna med dagen 
tycker Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföre
ningen, var att det var interaktivt och  
att publiken bjöds in för att diskutera 
 frågorna med de som satt närmast.

– Jag hade intressanta samtal med 
många av de övriga deltagarna, säger han.

Den bästa föreläsningen tyckte han var 
just Therese Vikström från Stena Line.

– Hon visade på konkreta exempel på 
hur ett rederi jobbar för att få en bättre 
arbetsmiljö, och det tycker jag är väldigt 
spännande, säger han.

Alla ska känna sig respekterade
På eftermiddagen fortsatte programmet 
med Elin Kebert, projektledare på Bygg
industrierna som berättade hur bygg
branschen arbetar för att förebygga krän
kande särbehandling och trakasserier. 
Den sista workshopen handlade om hur 
man går från policy till faktiskt handling 
innan Lars Andersson, vice vd Sjöfartens 
Arbetsgivarförbund, avslutade dagen.

Mikael Huss menar att han har fått  
med sig många nya tankar från dagen 
och att det är viktigt att fortsätta arbeta 
med frågan.

– Alla ska kunna jobba till sjöss utan att 
behöva må dåligt av sina arbetskamrater. 
Alla ska kunna jobba på fartyg och känna 
sig respekterade. Det är extra viktigt när 
du har arbetsplatsen och fritiden på 
 samma ställe. Det är också viktigt att man 
uppmärksammar alla typer av trakasse
rier och mobbing på en arbetsplats, säger 
han. S C 

Katarina Norén, GD på Sjöfartsverket 
inledde dagen tillsammans med Rikard 
Engström, vd på Svensk Sjöfart.

N Y H E T E R
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Fackets första strid – 
föreningsrätten

Föreningsrätten har alltid varit central  
i förhållandet arbetsgivarna  fackföre
ningarna. Omkring 1870 började fack
föreningar i modern mening att uppstå, 
med strejker och kollektiva överenskom
melser som redskap att påverka arbets
villkoren. På senare tid har förenings
rätten ifrågasatts i olika sammanhang av 
arbetsgivarsidan. Det har kommit till 
uttryck i bland annat försvårade arbets
möjligheter för fackliga förtroendevalda 
och skyddsombud. Arbetsdomstolen 
(AD) har också haft ett ökat antal mål 
som gällt föreningsrättsliga frågor.

Anställningen upphörde vid strejk
Den fackliga rörelsen fick under mer än 
50 års tid utkämpa hårda strider med 
arbetsgivarna för att få acceptans när det 
gällde rätten att fritt organisera sig. Som 
exempel på metoder som arbetsgivarna 
använde sig av kan nämnas att vid Häl
singborgs sockerfabrik tvingades arbetar
na 1894 genom personliga kontrakt avstå 
från rätten att tillhöra fackföreningen. 
Sådana kontrakt var för övrigt vanliga när 
arbetstagare skulle återanställas efter en 
strejk. På den tiden upphörde anställning
en vid strejk och arbetsgivaren var fri att 
återanställa vem han ville. Idag gäller 
regeln att strejk inte bryter anställningen. 
Detta gäller dock inte i alla länder – till 
exempel i USA. Fackföreningarna hade 
dessutom statsmakten och lagarna emot 
sig. 

Fackföreningsrörelsens utveckling var 
alltsedan 1870talet och fram till 1930talet 
ackompanjerad av lagstiftningsaktioner 
draperade i samhällsfredens täckmantel. 
Det krävdes obligatorisk skiljedom i 
arbetsstrider, lagreglering av det fackliga 

föreningsväsendet, förbud mot kollektiv
anslutning och så vidare. 

Under 1920 och 1930talen växte 
ackom panjemanget till rena janitsjar
musiken. Först när Huvudavtalet träffats 
1938 inträdde lugnare förhållanden på 
arbetsmarknaden.

Sågs som en krigsförklaring
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) – 
numera Svenskt näringsliv (SN) – tog 
redan 1905, tre år efter föreningens bil
dande, i sina stadgar in den beryktade 
§23 som föreskrev att medlemsföretag i 
sina kollektivavtal måste ha med en 
bestämmelse som sade att arbetsgivaren 
”har rätt att begagna arbetare från vilken 
förening som helst eller arbetare stående 
utanför förening”. Från fackförenings
rörelsens sida såg man detta som en 
krigsförklaring och efter hårda förhand
lingar och slutligen hot om lockout fick 
facket, i den så kallade decemberkompro
missen 1906, lov att acceptera §23. Kom
promissen bestod i att §23 i kollektivavta
len kompletterade med en föreskrift att 
”föreningsrätten å ömse sidor skall läm
nas okränkt”.

Detta var det enda skydd för förenings
rätten som fanns fram till 1936 då vi slut
ligen fick ett lagligt skydd i 1936 års före
nings och förhandlingsrättslag. Vad som 
skyddades i denna lag var den så kallade 
positiva föreningsrätten, det vill säga rätt
en att tillhöra en facklig organisation. Den 
negativa föreningsrätten eller skydd mot 
att inte tillhöra en facklig organisation 
lämnades utanför lagstiftningen. Något 
sådant skydd infördes med andra ord inte 
och varken SAF eller riksdagspartierna 
ansåg att man kunde lagreglera den nega

tiva föreningsrätten – en uppfattning som 
alltjämt gäller. Från facklig sida har något 
intresse för en sådan lagstiftning själv
fallet aldrig funnits.

1936 års lag tillkom i första hand för att 
få ett föreningsrättsskydd för de dittills i 
stor utsträckning oorganiserade tjänste
männen. Det var tjänstemannafacken 
som krävde och behövde skydd för sina 
organisationssträvanden.

Reglerna i 1936 års lag överfördes 1976 
oförändrade till Medbestämmandelagen 
(MBL). Frågan om den negativa förenings
rätten behandlades utförligt av §32utred
ningen som lade fram förslaget till MBL. 
Utredningen – som bestod av represen
tanter för riksdagspartierna, SAF, LO, TCO 
och SACO – lade fram ett enhälligt för
slag om att den negativa föreningsrätten 
skulle förbli oreglerad. 

Skydd för arbetssökande
Arbetsgivarsidan – som då och då ömmar 
för oorganiserade arbetstagare – talar 
ibland om att införa ett skydd för arbets
sökande. Då ska man komma ihåg att 
MBL:s föreningsrättsregler inte heller 
skyddar en organiserad arbetstagare som 
blir vägrad anställning för att hen är fack
ligt organiserad. Den positiva förenings
rätten sträcker sig alltså inte till att vara ett 
skydd även för arbetssökande. Men den 
som redan har en anställning kan inte 
sägas upp för att hen är organiserad. En 
sådan uppsägning är inte sakligt grundad 
och därför ogiltig enligt LAS.

Europadomstolen i Strasbourg har haft 
några föreningsrättsmål med svensk an 
knytning och förklarat att den accepterar 
den negativa föreningsrätten som princip 
men framhållit att den inte har samma 
absoluta karaktär och skydd som den 
positiva. Domstolen lämnar också ett 
 relativt stort utrymme för den nationella 
lagstiftaren att utforma regler i syfte att 
skapa balans mellan arbetsmarknadens 
parter. S G

Rätten att organisera sig i ett fackförbund har inte 
 alltid funnits. Dåtidens arbetstagare fick kämpa hårt för 
det som idag finns reglerat i Medbestämmandelagen, 
MBL. Juristen Stig Gustafsson berättar.
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Fråga ombudsmännen

Vice ordförande har ordet
I år har jag besökt både Sjölog på Chalmers och Career Event i Kalmar. Det var 

faktiskt mitt första besök på Sjölog någonsin i Göteborg. Career Event har jag 
 besökt många gånger tidigare. Från den allra första mässan för 20 år sedan, då 
 under namnet Branschdagarna, som student, samt några år där efter. På senare  
tid har jag varit där som utställare och vid de övriga tillfällena som före detta 
 student eller aktivt befäl. Denna gång var jag där som aktivt befäl eller bara 
”privat person” som jag presenterade mig som (så att man inte blandar in alla 
 andra ”hattar” man har ibland). Jag tror inte det är många tillfällen jag har missat 
under årens lopp. När jag inte varit där så har det berott på att jag har varit 
 ombord. 

Jag tycker det är intressant att besöka Career Event. Man får lite koll på hur 
”branschen” mår för tillfället. Det avspeglas ganska tydligt i antalet utställare 

och vilka rederityper som deltar. Det är alltid lika trevligt att träffa och prata med 
rederier, företag och andra utställare. Det är även lika roligt att springa på gamla 
elever (det stora problemet är att känna igen dem, ibland har de utvecklats från 
unga gymnasieelever/gröna sjöbefälstudenter till något äldre studenter eller till 
och med seniorbefäl). I bland så har man gått igenom mässan på en timme och i 
andra fall kanske varit där båda dagarna. 

Tyvärr tycker jag det är lite tråkigt att vi är så få ”gamlingar” som dyker upp på 
mässorna. Vi konkurrerar inte med studenterna om jobben, det är ju sällan vi 

söker samma jobb med tanke på behörigheter. Och även om vi ”gamlingar” inte 
söker jobb så tycker jag vi gör nytta på mässorna. Vi kanske har spridit oss ut i 
 världen till företag som inte finns representerade på mässorna, och springer vi då 
på vänner, bekanta, före detta kollegor och elever, så kan kanske nya kontakter 
knytas som man inte vet vart de leder. Kanske till kännedom  
om nya potentiella arbetsgivare. Det vore intressant om fler 
”gamlingar” som försvunnit ut från den svenska arbets-
marknaden tar med sig sina rederier och företag till  
mässorna framöver och marknadsför mässorna internt. 

Jag hoppas att alla rederier, företag och övriga ut-
ställare fortsätter besöka mässorna och får dem att 

fortsätta finnas kvar och utvecklas. 

Något som jag tyckte var mycket trevligt i år  
på Career Event (vet tyvärr inte hur det såg ut  

i Göteborg) var alla gymnasieelever som besökte 
mässan. Det känns bra att de får se framtiden för 
sjöfarten. 

Måste avslutande ge en eloge till alla studenter 
som under årens lopp har ägnat så mycket tid 

till att få dessa mässor att bli av. Det är många timmars 
fritid som jag förstår har lagts ner på förberedelser inför 
mässorna och även många timmar som kunde användas till 
studier, extrajobb med mera. Jag uppskattar all tid ni lagt 
ner genom åren och jag hoppas att fler än jag framför ett 
stort tack för det ni har åstadkommit! Jag ser fram mot fler 
besök, både i Göteborg och i Kalmar. Jag hoppas och önskar 
att det finns frivilliga och intresserade eldsjälar som vill driva 
dessa mässor vidare. 

Jag hoppas vi ses där nästa år! 

Här svarar våra ombudsmän på 
fackliga- och arbetsrättsliga frågor. 
Om du har en fråga du vill få svar 
på kan du maila till:  
sjobefalen@sjobefal.se

Hej! 

Jag har sökt sommarjobb i skär gårds
trafiken. Nu funderar jag på om det är 
något särskilt jag ska tänka på om jag  
blir erbjuden ett jobb?

Hej!

Tack för din fråga till ombudsmannaspalten! 
Det finns några saker som är bra att känna 
till innan man tackar ja till ett jobb. För det 
första är det bra att veta om rederiet har 
kollektivavtal eller inte. Det får du enklast 
reda på genom att kontakta oss. Om de har 
det innebär det att du automatiskt omfattas 
av en rad förmåner, som till exempel sjuk- 
och arbetsskadeförsäkringar och övriga 
avtalsförsäkringar, och tjänstepension 
(beroende på hur gammal du är). Dessutom 
innebär det att du omfattas av de tarifflöner 
som facket har förhandlat fram och du kan 
alltså vara trygg med att du får rätt lön utan 
att själv behöva förhandla den.

Om det skulle vara så att rederiet inte har 
kollektivavtal måste du vara mer noga med 
vad som ingår i anställningen och vilken lön 
du kommer att få. 

Något som alltid är viktigt, oavsett om det 
finns ett kollektivavtal eller inte, är att se till 
att du får ett skriftligt anställningsavtal. Där 
ska det framgå vilken typ av anställning  
du har fått, i ditt fall troligtvis en säsongs-
anställning. Det ska också stå vilken period 
du är anställd, i vilken befattning, om det är 
en heltid- eller deltidsanställning och ditt 
namn och personnummer. Om rederiet  
inte har kollektivavtal är det också viktigt  
att det står vilken lön ni har kommit överens 
om och vilka övriga förmåner som ingår,  
till exempel tjänstepension. Om du vill 
kontrollera om lönen du har fått är rimlig 
kan du gå in på vår hemsida och klicka på 
”Anställning och avtal” och sedan klicka dig 
fram till rätt lönebilaga. Då ser du vilken lön 
du skulle ha fått om de hade haft kollektiv-
avtal.

Har du några frågor eller funderingar går 
det alltid bra att kontakta oss!ANNELIE HAMBERG
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Alltid roligt att 
gå till jobbet
G Ö T E B O R G  M A R S  2 0 1 9

Leif Gustavsson är fiskaren som sadlade om till 
 skärgårdskapten, trots tio års sjösjuka.

– Jag tycker att det är jätteroligt att köra båt, säger 
han. TEXT OCH FOTO SOFI CEDERLÖF

Det står en handfull människor på kajen  
i Saltholmen och väntar på att få gå 
ombord. Det är vår i luften, men vindarna 
är fortfarande kyliga. Uppe i styrhytten 
 sitter befälhavare Leif Gustavsson och 
däcksman Hans Johansson och dricker 
kaffe. I köket strax bredvid förbereder 
cafébiträdet Sigrid Möller bullar inför 
eftermiddagens turer. Doften sprider sig 
till övervåningen.

– Nej, nu börjar det bli dags att gå ner 
och släppa ombord folk, säger Hans. 
Hade det regnat hade man fått onda  
ögat om de ser att vi sitter här och dricker 
kaffe.

Klockan är strax före 14 och det är efter
middagens första tur som snart ska gå ut 
mot Brännö Rödsten. Leif och Hans har 
varit ombord sen klockan 5 i morse, den 
första turen går 5.49 från Saltholmen ut 
till Styrsö Tången och tillbaka.

– Jag börjar alltid dagen med att gå ner 
i maskin och pejla av. Jag kollar vätske
nivåer, att det inte är något vatten i kölen. 
Sen går jag och sätter på kaffe. Man ska 
göra det viktigaste först. Det händer att jag 
sätter på kaffet först, säger Leif.

Sen fyller han i dagrapporten, maskin
dagboken och kollar mailen innan det är 
dags att lägga loss. De fyra första turerna 
kör de tätt, med bara några minuter i Salt
holmen för att släppa av och på folk. I 
Göteborgs skärgård bor 4 600 bofasta och 
många av dem pendlar till jobbet i Göte
borg varje morgon. Därför är det viktigt 

med turtätheten, båtarna går nästan en 
gång i timmen från tidig morgon till sent 
på natten.

För att få ihop schemat går besättning
en på Silvertärnan i fyrskift. I varje team 
ingår en befälhavare och en däcksman 
som jobbar ihop. De börjar med att jobba 
dag, som är klockan 5–15.30 i två veckor 
och sedan blir det kväll i två veckor, som 
är 15.00–2.00, något senare på fredagar 
och lördagar. Samtidigt har de vissa 
vecko dagar ledigt, den första veckan är 
onsdag och torsdag ledig och den andra 
veckan är alla dagar utom onsdag och 
torsdag lediga. På så sätt rullar veckorna 
på.

– Jag jobbar gärna längre dagar, jag 
tycker om det här schemat. Jag jobbar 
 varannan helg och det funkar bra. Det är 
aldrig roligt att jobba helg, men har man 
ett serviceyrke så får man jobba konstiga 
tider. Vi går i trafik 365 dagar om året, 18 
timmar per dygn, om vi inte ligger på varv, 
säger Leif. 

Får sova i sin egen säng
Den längsta sammanhängande ledig
heten, förutom semestern, är tre dagar, 
 vilket är kort i sjöfartsbranschen. Men det 
är inget som bekymrar Leif.

– Jag fiskade innan så jag har aldrig 
upplevt de långa ledigheterna. Det här är 
mycket för mig. Sen får jag sova i min 
egen säng varje kväll och det är värt 
mycket, säger han.

Leif hade en fiskebåt med sina två 
 bröder. Han är född och uppvuxen på 

Donsö och även hans pappa var fiskare 
så yrkesvalet föll sig naturligt.

– Jag blev fiskare trots att jag var sjösjuk. 
Sjösjukan höll i sig i tio år, varje gång det 
var dåligt väder. Då kan man undra vad 
det var som drev en.

– Intresset och lusten, säger han sen.  
Det var det som drev mig.

I 31 år höll de på. Leif hade en fartygs
befäl klass 6 och hade ansvar för att styra 
båten, den andra brodern hade ansvar för 
maskin och den tredje för redskap och 
ekonomin.

Men till slut kom de till en punkt där de 
antingen behövde satsa och köpa fler 
båtar eller lägga av. Valet föll på att sälja 
fiskebåten och börja göra något annat. 
Alla tre bröder blev dock kvar på sjön, en 
hamnade på tankbåt, en på lotsbåt och 
Leif sökte sig till Styrsöbolaget.

– Jag tycker det är jätteroligt att köra 
båt, men jag ville vara hemma. Det här  

En av Leif Gustavs-
sons arbetsuppgifter 
är att fylla i dag-
rapporten.
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är verkligen att köra båt, det är mycket 
manövrering. Många tror att det bara är 
samma hela tiden när man kör samma 
sträcka. Men ibland är det dimma, ibland 
storm, ibland fint väder. Det är det som 
gör variationerna. Det är ett bra jobb 
 tycker jag.

Har hand om alla båtar
Efter de fyra första turerna, som tar unge
fär fyra timmar, har klockan blivit 11.30 
och det är dags för måltidsuppehåll. 
 Resten av tiden innan nästa tur klockan 
14, ägnas åt service, underhåll och små
grejer i maskin. Just idag har de reparatö
ren Micael Weiberg och verkstadschefen 
Bengt Gollungberg ombord. Det har varit 
problem med en tryckgivare till kylvattnet 
och nu håller de på att montera loss den 
för att lösa problemet. Det är dock inte 
 alldeles enkelt eftersom den sitter svår
åtkomligt och är knepig att få loss. Micael 
och Bengt har hand om alla av Styrsö

bolagets båtar och åker runt för under
håll och reparationer.

Vet inte när upphandlingen är
Styrsöbolaget har 16 fartyg som de kör  
på uppdrag av Västtrafik och Göteborgs 
kommun. Styrsöbolaget var tidigare ett 
kommunalt bolag, men privatiserades år 
2000. 2004 köptes det av den franska 
 koncernen Connex, som bytte namn, först 
till Veolia och sedan till Transdev. Styrsö
bolaget kör tre olika sorters trafik, dels 
skärgårdsbåtarna i Göteborgs södra skär
gård, dels älvtrafiken i Göteborgs inner
stad och dels godstrafiken i skärgården.

Precis som i Stockholm upphandlas 
skärgårdstrafiken i Göteborg. Men till skill
nad från den turbulens som varit i Stock
holm, med överklaganden och ägare som 
avlöst varandra, så vet varken Leif eller 
Hans när nästa upphandling i Göteborg 
äger rum. Båda två tar det med ro, och 
kanske är det för att de börjar närma sig 

pensionen. I Göteborg har det heller 
 aldrig varit så många aktörer inblandade 
utan uppdraget har legat stabilt hos 
Styrsö bolaget.

– Styrsöbolaget äger båtarna. Det blir 
svårare för ett nytt bolag att konkurrera 
då, säger Leif.

Fortfarande lugnt i skärgården
Klockan 14 är det dags för Silvertärnan att 
avgå från Saltholmen och påbörja efter
middagens turer. Hans är på däck. När 
han har släppt på passagerarna drar  
han ut landströmskabeln, som gör att de 
slipper stå med en motor igång när de 
 ligger till kaj. Sen slänger han en sista 
blick mot spårvagnsrälsen. De har pass
ning mot vissa avgångar på 11:ans spår
vagn och ibland kan det komma folk 
springande. När han inte ser någon lossar 
han förtöjningarna och drar upp land
gången på kajen. Leif backar vant ut från 
platsen bredvid Valö och styr ut mot skär

Däcksman Hans Johansson pratar med 
cafébiträdet Sigrid Möller. 

Leif Gustavsson tycker att 
arbetsmiljön har blivit väldigt 
bra sen de byggde om 
styrhytten.

Silvertärnan kan ta upp till 389 passagerare. Många av Styrsöbolagets 
passagerare är bofasta på öarna 
och pendlar varje dag.
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gården. Det här är den kortaste turen,  
50 minuter tar det att köra ut till Brännö 
Rödsten via Asperö och tillbaka. Så här 
års, i slutet av mars, är det fortfarande 
lugnt i skärgården, fritidsbåtarna har 
ännu inte vågat sig ut.

– Det är ju rätt gött när det är lugnt, men 
det är också kul när det händer saker. Det 
är väldigt både och egentligen, säger Leif.

Arbetsmiljön i styrhytten tycker han är 
väldigt bra sen de byggde om för ett och 
ett halvt år sen. 

– Vi har ett höj och sänkbart kontroll
panelsbord, gasreglaget går att köra fram 
och tillbaka och vill du stå och köra så 
går det att göra det. Vi sitter här i många 
timmar så det är väldigt viktigt.

Har inte skällt på varandra
Det bästa med jobbet tycker han är att 
han får köra båt. Men även kollegorna 
spelar stor roll.

– Jag har goa kollegor, vi har ofta väldigt 
kul på jobbet. När det gäller så är gänget 
väldigt fokuserat. Det finns en god arbets
moral, både på däck och bland  skepparna.

Leif och Hans har jobbat ihop i åtta år.
– Det har fungerat fruktansvärt bra. Vi 

har inte skällt på varandra en enda gång, 
säger Leif.

Något negativt med jobbet har han svårt 
att komma på.

– Jag är inte den som klagar. En vill all
tid ha bättre betalt, men det vill alla och 
avtalen är som de är, säger han.

Leif är också fackligt aktiv och sitter 
med i styrelsen för Styrsöklubben. Där 
tycker han att just lönebilden är den vikti
gaste frågan att driva. Men också att allt 
ska gå rätt till och att det ska vara rättvist.

– Jag tycker det är roligt att engagera 
mig. Annars kan man inte vara med och 
påverka.

Nu ska han dock sluta i klubbstyrelsen 
och låta de yngre ta vid.

Lediga i tre dagar
Klockan 14.50 lägger han till vid Salthol
men igen och släpper av passagerarna. 
Ombord kliver befälhavare Christoffer 
Kock och däcksman Bengt Olofsson som 
ska köra kvällspasset. Nu har de en dryg 
halvtimme på sig att ta en kopp kaffe och 
göra en överlämning innan det är dags 
för Leif och Hans att kliva av. De är sen 
lediga i tre dagar innan de mönstrar på 
igen.

– Jag tycker det är roligt att gå till jobbet. 
Det är ingen vånda, oavsett hur det ser ut 
vädermässigt, säger Leif. S C 

Verkstadschefen Bengt Gollungberg 
åker runt och servar och underhåller 
alla Styrsöbolagets båtar.



1 8   S J Ö B E F Ä L E N  N R  3  2 0 19

I N T E R V J U N
M A R I A  B J Ö R N S TA M

Hon ska flytta gods
Förutsättningarna att flytta gods från land till sjö har 
aldrig varit bättre. Det säger den nye samordnaren för 
inrikes sjöfart, Pia Berglund:

– Nu har vi vårt gyllene tillfälle och den chansen 
 måste vi ta. Alla vill det här, inklusive regeringen. 
TEXT LINDA SUNDGREN FOTO CALLE WÄRNELÖV

N O R R K Ö P I N G  M A R S  2 0 1 9

I juni förra året lade regeringen fram sin 
godsstrategi. Den innehöll en tydlig inrikt
ning mot ökade sjötransporter och en del 
av det var inrättandet av en nationell sam

ordnare för inrikes sjöfart. Uppdraget gick 
till Pia Berglund, tidigare vd i Svensk Sjö
fart, som tillträdde tjänsten på Trafikverket 
i februari. Nu har hon sex år på sig att 
 realisera det som sjöfartsbranschen och 
politiker pratat om i många år, men som 

man ännu inte lyckats genomföra: att öka 
mängden inrikesgods på köl. 

– Jag är en ’doer’ som vill få saker att 
hända på riktigt och jag är ganska bra på 
det. Vi behöver inte ägna mer tid åt att 
 diskutera huruvida det här ska bli av eller 
om det är möjligt. Det finns ett regerings
beslut och en bred politisk vilja att 
genomföra det här och nu är det upp till 
oss att se till att det händer, säger Pia 
Berglund. 

Se över sjöfartens avgifter
Idag står sjöfarten för endast någon eller 
några få procent av inrikesfrakterna,  
lite beroende på hur man räknar. För att 
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öka sjöfartens andel av godshanteringen 
kommer det att krävas flera olika insatser, 
enligt Pia Berglund. En sådan kan vara att 
se över sjöfartens avgifter i för
hållande till övriga trafik
slag. I en rapport som 
Trafik analys publicerade 
förra året konstateras att 
sjöfarten är det mest 
miljö effektiva av alla trans
portslag, samtidigt som sjöfarten 
missgynnas genom höga avgifter. Medan 
järnvägen betalar 30 procent av sina 
egna kostnader och vägtrafiken 61 pro
cent står sjöfartens för hela 76 procent. 

– Vi måste få mer rättvisa konkurrens
villkor. Det kan ske genom att införa en 
mängdrabatt på farledsavgifter, se över 
lotsavgifterna eller kanske skapa en 
bonus som sänker kostnaderna för 
omlastning i hamnarna. Men vi får inte 
bara grovgnälla. Vi måste bli mer exakta i 
vår beskrivning av hur vi vill att olika 

åtgärder ska utformas. Sådant uppskattas 
av både myndigheter och politiker, säger 
Pia Berglund.  

Även hennes nye arbetsgivare, Trafik
verket, har hemläxa att göra när det kom
mer till sjöfartens konkurrensvillkor, säger 
Pia Berglund. 

– Det finns exempel på när Trafikverket 
gett åkerier långvariga dispenser att trans
portera extra bred last på väg genom 
 Sverige. Det finns ingen anledning att den 
här typen av last ska gå på väg när vi har 
fullgoda alternativ som sjöfart och järn
väg. 

Dåliga på att marknadsföra sig
Pia Berglund menar att också sjöfarts
branschen måste bli mer aktiv för att 
fram stå som ett väljbart alternativ för in 
rikesgodset. Idag är branschen alldeles 
för anonym och dålig på att marknadsfö
ra sina tjänster. 

– Jag tror att speditörerna många gång
er väljer väg och järnväg därför att man 
inte tänker på sjöfarten, och man gör som 
man alltid har gjort. Här har sjöfarten ett 
stort jobb framför sig. Det jag kan göra  
är att vara en spindel i nätet och delta i 
spridandet av information mellan olika 
aktörer.

Just information tror hon är en viktig 
pusselbit för att få upp intresset för sjö
farten på inrikesmarknaden.  

– En vanlig missuppfattning är att fartyg 
inte klarar av lastägarnas krav på just in 
time därför att man tror att det handlar 
om att det ska gå snabbt. Men just in time 
innebär att godset ska komma i tid och 
det har sjöfarten inga som helst problem 
med. 

Den 31 maj ska Pia Berglund 
lämna en åtgärdsplan till 

regeringen med förslag  
på hur de sjöburna inrikest
ransporterna ska kunna 

öka. Något som hon lovar att 
kämpa för i den planen är infö

randet av ett krav på lastägare att i alla 
fall överväga sjöfarten i sina transportbe
slut. 

– Det retar mig att man kan köra varor 
med lastbil från norr till söder och på 
vägen passera stora hamnar som exem
pelvis Västerås, utan att ens ha funderat 
på att lasta om till fartyg. 

Kan behövas nya kajer
Vid årsskiftet ska Pia Berglund inkomma 
med ytterligare en handlingsplan till 
 rege ringen. Den ska framför allt handla 

om nya kajplatser för lastning och loss
ning och tonnage anpassat för en inre 
 sjöfart. 

– Vi har mellan 50 och 55 större hamnar 
i Sverige men frågan är om allt gods verk
ligen måste gå via dem. Alternativa an 
läggningsytor är nog mest intressanta för 
stadsnära trafikleder och kanske främst 
Stockholmsregionen där det kan finnas 
behov av både ett ökat inflöde av varor 
och bortforsling av material. 

– Det här behöver tas i beaktande i 
framtida stadsplanering så att det inte 
bara byggs bostäder på sjönära lägen. 
Därför är jag väldigt glad att Sveriges 
kommuner och landsting deltar i arbetet 
med att utveckla inrikessjöfarten. 

Vilka företag som ska bedriva den 
 vattenburna inrikessjöfarten återstår att 
se. Enligt Pia Berglund kan det handla om 
såväl befintliga rederier som andra typer 
av bolag.

– Det här är en helt annan typ av sjöfart 
än den våra rederier är vana vid och jag 
tror det exempelvis kan locka företag som 
är duktiga på teknikutveckling. Vi kommer 
också behöva nytt tonnage i form av prå
mar och mindre båtar, säger hon. 

Ingen enmansshow
Pia Berglund ser möjligheter att både 
 flytta befintliga godsflöden från land till 
sjö och att sjöfarten tar en större andel av 
det ökande flödet av inrikesgods som 
väntar de kommande åren. Hon är opti
mistisk inför det nya uppdraget men 
poängterar att det inte är någon enmans
show. Sjöfartsbranschens aktörer behöver 
alla ställa upp och bidra till det pågående 
arbetet.   

– Jag känner en viss press och det kan 
finnas de som vill luta sig tillbaka och 
tänker att ”Nu fixar den nationella sam
ordnaren det här”. Men ska det bli något 
måste vi hjälpas åt. Jag kan vara med  
och driva och inspirera, men jag har inte 
mandat att peka med hela handen och 
kan inte själv se till att allting händer.  
Alla måste engagera sig. L S 

FAKTA 
Pia Berglund är utbildad jurist med flera års 
myndighetserfarenhet från Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen. Närmast kommer 
hon från branschföreningen Svensk Sjöfart 
där hon varit vd. Pia Berglund har även 
arbetat med internationella sjöfartsfrågor 
inom FN:s sjösäkerhetsorgan, IMO, och  
har tjänstgjort på EU:s sjöfartsmyndighet, 
EMSA, i Lissabon. 

”
Jag är en 
’doer’ som vill 
få saker att 

hända på riktigt och jag 
  är ganska bra på det.



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

Andra utbildningsorter från norr till söder är; Kalix, Luleå, Stockholm, Örebro
Göteborg och Helsingborg. 

Safetygruppen är en godkänd STCW-Manila utbildare av transportstyrelsen.

STCW-kurser 

Refreshkurser 
Måndag Tisdag  Onsdag Torsdag Fredag

BASIC SAFETY

RESCUE BOAT
210maj
24 jun
2 sep
23 sep
14 okt

Survival Craft and Rescue Boat

SAFETY
GRUPPEN

Refresh

FAST RESCUE BOAT
21 maj
25 jun
5 sep
26 okt
17 okt

Fast Rescue Boat

FRB
Refresh

SAFETY
GRUPPEN

ADVANCED FIRE FIGHTING
24 maj
28 jun
6 sep
18 okt  

Grundkurser

13-17 maj*
1-5 jul
29 jul-2 aug 
9-13 sep
7-11 okt
11-20 okt*

*Fredag - Söndag över två veckor 

BASIC SAFETY

CRISES CROWD MNG

GRUNDLÄGGANDE
SJÖSÄKERHET

SÄKERHETSUTBILDNING 
FISKEFARTYG 

3-5 jun
25-27 sep

20-21 maj
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16-17 okt

SURVIVAL CRAFT & 
RESCUE BOAT

ADVANCED FIRE 
FIGHTING

14-15 maj
30 sep-1 okt

4-5 jun
10-11 sep

11-13 jun
30 sep - 2 okt

FAST RESCUE BOAT MEDICAL CARE

FIRST AID

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

MEDICAL

MEDICAL FIRST AID

CROWD CRISES MNG

SHIP SECURITY 
OFFICER

BOKA DIN KURS DIREKT PÅ: safetygruppen.se   08-410 215 50

Med reservation för eventuella ändringar. 

   

MEDICAL CARE
11-13 jun
30 sep -2 okt

Refresh 20-21 maj
24-25 jun
2-3 sep
23-24 sep        14-15 okt

3 maj
21 maj
28 maj
12 jun
25 jun
3 sep
24 sep
15 okt

 

15-17 maj
12-14 junj
18-20 sep
16-18 okt

 2019

2-3 maj
20-21 maj
24-25 jun
23-24 sep

21-22 maj
25-26 jun
3-4 sep
24-25 sep
15-16 okt

22-23 maj
26-27 jun
4-5 sep
25-26 sep
16-17 okt

26-28 jun

MARITIME CREW 
RESOURCE MNG

MCRM

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

MARITIME CREW REsource
MANAGEMENT

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING
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Ökat samarbete mellan olika aktörer i en logistikkedja 
kan öka både effektiviteten och säkerheten. Block-
chain-teknologin, som är på väg att introduceras inom 
sjöfarten, kan ge en rad olika positiva förändringar 
som ökad tillförlitlighet, lägre kostnader och mindre 
miljöpåverkan. TEXT JOHAN ERICS FOTO CLAES HALL
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Blockchain lyfter 
sjöfartstransporterna
En öppen och digital kommunikationsstandard baserad 
på blockchain-teknologin ska bana väg för smartare 
sjöfartsknutna godstransporter.

Ökad transparens och tillförlitlighet i sjötrafikens 
samtliga  logistiska led ska stärka effektiviteten, öka 
säkerheten och ge lägre omkostnader och minskad 
miljöbelastning.

IBM och Maersk är två ledande bransch
aktörer som lanserat den gemensamma 
digitala plattformen TradeLens, vilken ska 
introducera och expandera blockchain 
teknologin inom den globala sjöfarten 
och till dess partners. TradeLens är en av 
flera aktörer inom blockchainteknologin 
med koppling till transport och logistik. 
Plattformen samägs idag av Maersk och 
IBM, och är på väg att nå den breda an
slutning som i sig krävs för att få fullt 
genomslag.

Samarbetet mellan IBM och Maersk 
 gällande TradeLens inleddes några år till

baka och har sedan uppstartsfasen lockat 
ledande aktörer knutna till sjöfarten som 
rederier, hamnar, speditörer, logistikaktö
rer och hamn och tullmyndigheter.

Alla kan följa
Blockchainteknologin använd inom 
 containershipping kan i det närmaste 
be skrivas som en kedja där alla trans
aktioner och godkännanden i form av 
 fraktdokument och andra dokument
handlingar från dem som är med i kedjan, 
lagras elektroniskt och redovisas öppet 
för samtliga aktörer. Genom tillgång till 
det krypteringslås som krävs för varje 
separat logistikkedja, får de insyn i kedjan 

och får information om påverkande akti
viteter i och kring en frakt från punkt A 
till B. Alla som ingår i blockkedjan kan i 
realtid följa samtliga transaktionsaktivi
teter som genomförs inom kedjan.

Tekniskt kan blockchain eller block
kedja förklaras som en databas som lag
ras i många kopior hos deltagarna i ked
jan. En lagring på varje nod (dator). Varje 
händelse som inträffar i den delade data
basen lagras i form av ett block på res
pektive nod, vilket har föranlett namnet 
blockkedja eller blockchain. Alla parter  
i blockkedjan kan följa aktiviteterna i 
 kedjan och eftersom alla transaktioner 
exponeras och dokumenteras i realtid, 
krävs ingen verifiering av tredje part.

20 procent av kostnaderna 
Besparings och effektiviseringspoten
tialen för samtliga aktörer i en fraktkedja 
knuten till blockchain, vilka genom 
 digital hantering slipper personlig doku
menthantering som kräver stämplar, 
underskrifter, faxkommunikation eller till 
och med postgång, kan vara betydande. 
Cirka 20 procent av kostnaderna i sam
band med en transport, utgörs idag upp
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skattningsvis av administrativ  hantering. 
Genom block chain metoden kan denna 
kostnad minskas avsevärt i synnerhet när 
det gäller administrationskrävande con
tainertransporter.

Enligt en beräkning som Maersk lät göra 
2014 involverar en con tainertransport av 
rosor, från Mombasa i Kenya till Antwer
pen i Belgien, 30 olika organisationer som 
sinsemellan tvingades att göra om  kring 
200 interaktioner för att utväxla och 
fysiskt godkänna information och hand
lingar. Dessa resurskrävande och i en del 
fall ineffektiva och manuella processer 
kan inom en rimlig framtid ersättas av en 
digital hantering för de aktörer som sam
arbetar i en blockchain lösning. 

Systemet medför också att det blir 
omöjligt att manipulera och i efterhand 
ändra en transaktion eftersom alla hän
delser i kedjan finns bokförda och veri
fierade i den elektroniska huvudboken. 
Denna process underlättar också för
farandet i samband med bokning av con
tainer. Genom den digitala hanteringen 
och realtidskommunikation blir det möj
ligt för en beställare att med kort varsel  
få besked om tillgänglighet och frakttid. 
Sannolikt kommer övergången till en full

ständig digital hantering också underlätta 
en mer precis logistisk hantering vilket 
bör kunna öka fyllnadsgraden ytterligare.

Bara början
Christian Lassen är chef för IBM Block
chain Norden och en av dem som varit 
drivande i samarbetet med Maersk i ut
vecklingen av den gemensamma platt
formen TradeLens.

– Vi har startat aktiviteter med container
frakt knutna till TradeLens men block
chainverktyget fungerar även för annat 
fraktgods som exempelvis bulk och tank
sjöfart. Så fort någonting ska flyttas från 
en position till en annan så underlättar 
blockchainförfarandet. Genom block
chains uppbyggnad så blir det möjligt att 
skapa trovärdighet och dokumenterad 
säkerhet på tvärs av en försörjningskedja 
och genom ett helt nätverk. På så sätt 
 slipper man att i förväg ägna tid och kraft 
åt kvalitetssäkring av de olika aktörerna i 
en transportkedja, säger han.

Enligt Christian Lassen syns redan teck
en på att blockchain kan bli vedertagen 
som teknologi med hänsyn till alla delar 
av administration och logistik inom frakt
hantering.

– Genom att koppla ihop blockchain 
teknologin med området ”Internet of 
Things” skapas förutsättningar för över
blick och en mer smidig hantering för 
transportsektorn. Det finns en kommersi
ell nytta av blockchain genom att omkost
naderna minskar men även att all hante
ring i en transportkedja kan göras fortare, 
smartare och mer precis.

Problemlösning
Christian Lassen menar att teknologin i 
sig kan vara intressant och skapa upp
märksamhet men det är först när den 
praktiseras som de stora fördelarna verk
ligen blottgörs.

– Det handlar om problemlösning och 
affärsmässiga hinder som det finns intres
se av att övervinna genom en process 
med blockchain. Men man måste inse att 
blockchainteknologin inte kan stå ensam 
för att optimera effektiviteten utan måste 
kombineras med andra gängse utveck
lingsverktyg som processoptimering, 
dataanalytics, Internet of Things(IoT) 
med mera, menar Christian Lassen.

– IBM samarbetar inte bara med ship
ping i detta avseende utan även med 
andra näringsgrenar som livsmedel. Vi har 

– Det finns en kommersiell nytta av blockchain genom att 
omkostnaderna minskar men även att all hantering i en 
transportkedja kan göras fortare, smartare och mer precis, 
säger Christian Lassen som är chef för IBM Blockchain Norden.
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ett pågående samarbete med amerikan
ska kedjan Walmart inom ”foodtrust” där 
vi kan spåra och trygga säkerhet och 
effektivitet i leveranskedjan från odlare 
till detaljist. När de olika aktörerna inter
agerar i ett gemensamt nätverk går det att 
få full utväxling av blockchain och jag är 
helt övertygad om att vi är på väg dit.

Underlättar planering
IBM och Maersk har samarbetat under 
flera årtionden vilket gör det naturligt att 
parterna försöker hitta nya vägar för digi
taliseringsstödd rationalisering.

– Maersk har i ögonblicket ett stort 
fokus på digitalisering och vi ser en 
 jättepotential att optimera hanteringen  
av containrar och annan last, berättar 
Christian Lassen.

TradeLens har idag samlat närmare 200 
olika större aktörer.

– Ju fler som är med ju starkare blir 
 systemet. Vi är vid en punkt där det går  
att dra praktisk nytta av de administrativa 
fördelarna av att ansluta sig till TradeLens, 
från hamnar till globala livsmedelsprodu
center.

Vilken nytta kan exempelvis hamnarna 
ha av att ansluta sig till systemet?

– Ju mer information de kan bygga sina 
beslut på, ju mer precisa kan de bli i sin 
planering och det påverkar stora delar av 
logistiken i en hamn positivt,  flödet blir 
bättre och livligt frekventerade hamnar 
som Rotterdam, Hamburg med flera, får 
det lättare att ge bättre anlöps service och 
minimera tidsspillan för alla parter. 

Kan ge minskade utsläpp
Vilka positiva miljöaspekter kan medver
kan i en blockchain ge för fartyg, rederier 
och omvärld?

– Planering och anpassning av hastig
het i förhållande till tillgänglighet i ham
nar. Genom förfinad planering går det  
att på ett tidigare stadium meddela en 
”carrier” om möjligheter till anlöp till en 
hamn och kajplats och från den informa
tionen kan fartyget anpassa till lägre fart 
och slipper då ligga och vänta utanför en 
hamn för att få service. Därmed förbrukar 
de mindre bränsle vilket ger minskade 
utsläpp, en möjlighet till bränsleoptime
ring och nyttjandegraden stärks. 

– Just genom att information hela  
tiden kan delas i realtid så skapar upp
dateringen en dominoeffekt i så mån att 
övriga aktörer i transport och logistik
kedjan utifrån delad information, också 
kan förfina sin planering och minimera 

tidsförluster och bli mer precisa i sina 
uppdrag. Förmedlingen av realtidsinforma
tionen kommer att ge stora affärsmässiga 
fördelar för aktörerna i en blockchain, 
menar Christian Lassen.

Blockchainteknologin som praktiseras 
inom TradeLens bygger på en öppen 
 standard.

– Men det betyder inte att den är öppen 
för alla utan bara för de aktörer som 
 medverkar, för dem är det transparent.  
Det handlar om sträng kryptering för del
tagarna att få tillgång till informationen,  
i syfte att exempelvis kunna dölja affärs
intressen.

Stor potential
En annan fördel som lyfts fram med 
blockchainteknologin är den ökade 
säkerheten som ligger inbyggd i kedjans 
arkitektur och dess decentraliserade 
struktur. 

– Skulle en aktör med ont syfte lyckas 
att komma in skulle detta sannolikt upp
täckas av övriga aktörer eftersom infor
mationen delas och finns tillgänglig för 
alla i kedjan. Med allt större genomsiktlig
het blir det svårare för oseriösa aktörer att 
gå under radarn, exempelvis kriminella 
aktörer. 

Implementering av TradeLens hos  
den enskilde användaren kräver enligt 
Christian Lassen ingen betydande inves
tering i varken utrustning eller utbildning.

– Handhavandet är enkelt och visio 
nen är att alla manuella processer och 
pappers administration ska ersättas av 
digital hantering.

Sjöfart är en bransch som i vissa delar 
vilar på ett konservativt tänkande, inte 
minst imagemässigt även om både en 
skilda aktörer och organisationer inom 
sjöfarten under senaste årtiondet tagit 
kliv för att modernisera näringsgrenen 
 utifrån krav och satsningar på säkerhet, 
miljöhänsyn och logistik.

– Shipping är av olika bakomliggande 
orsaker fortfarande ganska konservativ. 
Det förekommer fortfarande faxkommu
nikation och manuella processer. Det 
finns en stor effektiviseringspotential. De 
led och aktörer som idag lever av rena 
serviceåtaganden kommer att  minska i 
antal vilket ger kostnadsbesparingar för 
sjöfarten. Undersökningar visar att genom 
att introducera och använda digitala möj
ligheter finns det en potential att öka den 
globala handeln med 15  procent och 
blockchainteknologin är ett verktyg för 
att nå dit, säger Christian Lassen. J E
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Stora förändringar att 
vänta inom shipping
Stena Bulk ligger i startblocken för att använda block-
chain-teknologin i sin verksamhet.

– Vi ser en rad fördelar, inte minst säkerhetsmässigt 
där vi genom blockchain får en annan kontroll än vad 
som varit möjligt tidigare, förklarar Erik Hånell, vd i 
Stena Bulk.

G Ö T E B O R G  F E B R UA R I  2 0 1 9

Rederiet har sedan början av 2017 drivit 
ett gemensamt projekt med MIT (Massa
chusetts Institute of Technology) för att 
belysa nyttan av blockchainteknologin 

inom tanksjöfarten och i den egna verk
samheten.

– Vi vill vara fullt beredda för att kunna 
dra nytta av ny teknik och vad den kom
mer att föra med sig. Genom att vara med 
i en tidig fas ser vi större möjlighet att an 

passa oss och dra nytta av de förändringar 
som kommer genom digitaliseringen, 
bland annat då blockchain, säger Erik 
Hånell. Han fortsätter:

– Genom blockchain får vi en annan 
möjlighet än idag att säkra upp våra laster 
och vår exponering rent finansiellt. Idag 
lossar vi fortfarande en del av våra laster 
mot Letter of Indemnity (LoI) och inte 
mot Bill of Lading (BoL). Med en elektro
nisk variant of Bill of Lading så kommer 
det bli både säkrare och logistiskt bättre 
och enklare för alla involverade parter.  

– Även situationen för våra befälhavare 
i samband med anlöp förenklas genom 
blockchain eftersom de då får möjlighet 
till tydligare information i samband med 

Blockchain-teknologin och digitaliseringen kommer sannolikt att ge sjöfarten en effektivitetsskjuts. 
– Vi kommer att få se betydande förändringar bara på några års sikt, tror Erik Hånell, vd i Stena Bulk.
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anlöp och därmed slipper det orosmo
ment det kan innebära med ovissheten 
om tilldelning av kajplats och oklara 
besked, menar Erik Hånell.

Bankerna kommer att ställa krav
För varor som säljs under själva transpor
ten, till exempel olja, bör blockchain 
 kunna ge en större säkerhet än det doku
mentförfarande som gäller idag och som 
har hundraåriga traditioner.

– Penning och kontraktstransaktionerna 
kommer att bli lättare att spåra. Det hän
der någon gång om året att vi får en 
”utmaning” genom det traditionella för
farandet och det tror jag att vi genom 
blockchain kan slippa i framtiden. Även 
när det gäller innebörden och innehållet 
i kontrakt på olika sidor av flödet kom
mer den nya teknologin göra det lättare 
att hitta eventuella avvikelser, berättar 
Erik Hånell.

När Stena Bulk inledde sitt samarbete 
med MIT så resonerades i termer av att 
det inte var någon brådska att skaffa sig 
insyn i teknologin eftersom det nog 
 skulle ta en femsex år innan Blockchain 
skulle uppmärksammas inom sjöfarten.

– Men redan nu märker vi att det är  
en intensiv diskussion bland oljebolag, 
 kunder och ”suppliers” att vilja föra in 
och testa tekniken. Jag tror att vi redan 
om ett års tid och mot vissa kunder är 
”up and running” när det gäller att an 
vända blockchainteknologin inom vår 
sjöfart. Jag tror även att bankerna kom
mer att börja ställa krav på säkrare trans
aktioner och då förmodligen på något 
sätt knutet till blockchain, säger Erik 
Hånell.

10 procent effektivare
Det krävs viss teknisk utveckling för att 
implementera blockchainteknologin 
även om Stena Bulk inte har några av 
sikter att själva driva en blockchainplatt
form.

– Vi ska vara med på tåget och det har 
kostat oss en del mantimmar men det är 
sannolikt väl investerade resurser.

Erik Hånell spår en effektivitetsförbätt
ring inom sjöfarten genom blockchain 
teknologin och övriga verktyg som ryms 
inom digitalisering.

– Hela den globala flottan, från contai
ner till tankbåtar och bulkfartyg, kommer 
att påverkas positivt. Det skulle inte för
våna mig om vi totalt ser en effektivitets
förbättring på omkring tio procent på fem 
års sikt, säger Erik Hånell. J E

Det finns goda förutsättningar för etablering av blockchain- 
teknologin inom sjöfarten, men det måste skapas ett gemensamt 
system för att nå de stora effektivitetsvinsterna. Det menar Johan 
Woxenius, professor i sjöfartslogistik på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet.
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Gemensam teknik och  
standard krävs för genombrott
Många containerrederier är idag starkt pressade av 
vikande lönsamhet. Överkapacitet och pressade frakt-
priser tvingar fram nytänkande. Ökad digitalisering 
i transportledet kan vara ett sätt att förfina och öka 
effektiviteten inom fraktsjöfarten och optimera fram-
tidens transportflöde.

G Ö T E B O R G  F E B R UA R I  2 0 1 9

Det finns stora förväntningar på block
chainteknologin som ett verktyg på väg 
mot smartare godsflöden, färre mellanled, 
effektivare administration och därmed 
lägre kostnader och ökad intjäning. 

Är blockchainteknologin metoden 
som kan få fart på containerbranschen 
inom shipping?

– Det kan vara ett sätt att förbättra 
 transportflöden genom att gå från 
pappers hantering till kommunicerande 
elektroniska system. Framförallt de stora 
administrativa flödena kommer att kunna 
förbättras och förenklas. Det kommer  
att bli färre administrativa misstag och 
lättare att spåra och övervinna problem 
knutna till administrationen, menar 
Johan Woxenius, professor i sjöfartslogi
stik på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet.

Hur snabbt kommer digitalisering i 
form av blockchainteknologin att etable
ras inom den globala sjöfarten?

– Utrullningen står enligt min uppfatt
ning och balanserar en aning. Samarbetet 
mellan IBM och Maersk innebär viss tvek
samhet när det gäller anslutning från 
andra rederier som vill garanteras att 
plattformen är neutral för alla medver
kande parter. Men kommer man överens 
om en gemensam teknik och en standard 
så kan det gå fort att implementera tekni
ken, säger Johan Woxenius.

Varierande intresse
Vid teknikskiften och systemskiften finns 
det historiskt sett ofta stor variation när 
det gäller det inledande intresset, å ena 
sidan ”early adopters” som kan brinna för 

ett teknikskifte och å andra sidan finns 
det de som av olika skäl är skeptiska och 
avvaktar. Vad talar för att blockchain 
teknologin successivt kommer att nå en 
allt högre anslutningsgrad?

– Jag tror inte det kommer finnas  
någon tvekan om att blockchaintekno
login får ett genomslag. Men vilket system 
man som aktör kommer att välja är inte 
lika självklart. Ska det vara en neutral part 
som driver det, eller ska det vara ett 
branschknutet upplägg? Eller blir det rent 
av ett helt annat alternativ som en central 
databas genom en bank eller en speditör, 
och då ett stängt system med en 
huvudbok som besitter origina
let av en transaktion och 
sedan kan förmedla kopior 
av denna till de anslutna 
aktörerna? Det är som vid 
introduktion av all ny tek
nik, det är dyrt att vara först 
men ännu dyrare att vara sist 
upp på vagnen, alla vill vara tvåatrea 
på bollen vilket ofta är mest gynnsamt, 
säger Johan Woxenius.

Störst fördel
Johan Woxenius pekar ut just container
segmentet som pionjär av blockchain 
teknologin inom sjöfart.

– Container kommer sannolikt att dra 
mest nytta av denna teknik. Inom seg
mentet finns många stora rederier och 
många parter inblandade och många 
steg i kedjan. RoRo är nog inte lika in 
tressant eftersom sjöfarten där inte är i 
centrum utan en verksamhet mer att 
betrakta som en underleverantör till 
gods transporter på väg och järnväg. Bulk 
har inte heller så många parter inblanda

de och därför få transaktioner men den
na del av sjöfarten har uppdrag av mer 
adhocliknande karaktär och kan då dra 
stor nytta av att kunna styra flödet, bok
ning av kajplatser med mera, bättre än 
idag. Alla sammanhang där det krävs 
säker verifiering kommer att kunna dra 
nytta av blockchain.

Hur tolkar du intresset för blockchain
teknologin inom containerbranschen?

– Det verkar finnas ett stort intresse,  
det finns både övertro och avvaktan. Men 
just att man genom denna teknik kan få 
bättre tidsstyrning och färre glapp. Detta 
ökar resursutnyttjandet och optimering 
av flödet. Inslaget av realtidsinformation 
ökar tillförlitligheten, det blir lättare att 
styra resurserna i de olika logistikleden, 
där ligger som jag ser det den stora 
 vinsten med blockchain för container
sjöfarten, säger Johan Woxenius.

Minskad korruption
Fyllnadsgraden av containrar är en  
ofta  diskuterad fråga. Hur kan block

chain teknologin påverka fyllnads
graden?

– Den har nog ingen 
direkt påverkan men däre
mot kan transparensen 
med verka till ökad insyn i 
flöden och lättare att ana

lysera och se 
samarbetsmöjlig heter mellan 

olika aktörer i syfte att öka fyllnads
graden. När det gäller styrning av onödig 
transport av tomcontainrar kan det också 
påverkas gynnsamt om informationsgiv
ningen förbättras. 

Blockchainteknologin på sikt, hur är 
utsikterna att få den brett implementerad 
inom fraktsjöfarten?

– Goda, förutsatt att man hittar former 
för ett gemensamt system och i synnerhet 
inom de segment där det handlar om 
samlastning i flera steg. Administrationen 
kommer att förenklas och de steg och 
samarbeten som bygger starkt på person
liga relationer kommer att minska i takt 
med att transparensen ökas, så kallad 
vänskapskorruption lär minska, säger 
Johan Woxenius. J E

”
Jag tror inte 
det kommer 
finnas någon 

tvekan om att block- 
  chain-teknologin får ett  
    genomslag.
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Historien om Skytteren  
tar en ny vändning

Vattnet är mörkt och grumligt, men i ljuset 
av dykarens lampa skymtar en liten bit av 
Skytteren som vilar i sin djuphavsgrav 
utanför Lysekil i Bohuslän. Efter 76 år på 
havsbotten har skrovet täckts av botten
sediment och bleka koralldjur. Men sedan 
ett par år tillbaka har Skytterens närvaro 

återigen gjort sig påmind ovanför vatten
ytan. Vindstilla dagar kan doften av olja 
vara påtaglig och med någon minuts 
 mellanrum uppenbarar sig fläckar på 
havsytan ovanför vraket. Än så länge rör 
det sig om små mängder, men vid ett 
 större läckage skulle de 400 till 500 kubik
meter olja som bedöms finnas ombord 
orsaka stora skador på kusten och den 

känsliga marina miljön i närområdet.
– Nu för tiden svetsar man ihop fartyg, 

men när Skytteren byggdes så nitade man. 
Den största risken är att nitarna rostar 
sönder först, vilket kan orsaka ett stort 
 läckage, berättar Fredrik Lindgren som är 
utredare på Havs och Vattenmyndigheten.

Ett 30-tal akut miljöfarliga
Sammanlagt finns det runt 17 000 vrak 
längs Sveriges kuster, varav ett 30tal be 
döms som akut miljöfarliga. Regeringen 
har därför beslutat att satsa 25 miljoner 
kronor om året under sammanlagt tio  
år för att sanera ett flertal av dem, och 
Skytteren är ett av dem som ligger högst 
på prioriteringslistan. Havs och Vatten
myndigheten har det samordnande 

Fartyget Skytterens händelserika historia fick ett slut när 
det sänktes under andra världskriget. Nu, nästan 80 år 
senare, gör det sig åter igen påmint för omvärlden. 
 Sjöbefälen följde med ut till vraket som klassas som ett  
av Sveriges miljöfarligaste. TEXT OCH FOTO MARIA BARD

Oljefläckar på vattenytan  
ovanför Skytteren. 

LY S E K I L  D E C E M B E R  2 0 1 8
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ansvaret och för att ta reda på hur akut 
läget är med just Skytteren, vill de studera 
vraket på nära håll. Då det ligger på hela 
74 meters djup i ett område med stark 
bottenström, har de anlitat marinen för att 
utföra de krävande dyken. Till sin hjälp 
har de även marinens ubåtsräddnings
fartyg HMS Belos. Tack vare ett så kallat 
dynamiskt positioneringssystem, som 
består av en kombination av GPS, gyro
kompass och roder och bogpropellrar 
kan HMS Belos ligga still utan att ankra, 
även om det stormar eller är strömt. Efter
som dykarna dyker med våtklocka och 
luftsystemet är fäst vid fartyget, är det 
 viktigt att det inte flyttar på sig när de är 
nere och arbetar på vraket. 

Befälhavare Torbjörn, som på grund av 
Försvarsmaktens regler inte får uppge sitt 
efternamn, berättar om operationen sam
tidigt som bilder från dykarnas kameror 
exponeras på skärmar på kommando
bryggan. Just nu är de nere på 63 meter. 

– De första dagarna av den här opera
tionen hade vi väldigt besvärliga förhål
landen. Strömmarna var över tre knop, 
och då går det inte att jobba där nere.  
Då arbetade vi bara med undervattens
robotar, berättar Torbjörn. 

Har händelserik historia
Skytterens händelserika historia adderar 
ytterligare en dimension till de grumliga, 
suggestiva bilderna av det koralltäckta 
skrovet på havsbottnen. Det var år 1901 
som hon gjorde sin jungfruresa, då för det 
anrika rederiet White Star Line, samma 
rederi som byggde Titanic. S/S Suevic, som 
fartyget hette då, gick i linjetrafik mellan 
England och Australien via Kapstaden. 
Kort efter sjösättningen blev hon rekvire
rad av engelska flottan för att transportera 
militärer till boerkriget i Sydafrika. 

Men redan 1907 inträffade en händelse 
som var nära att avsluta historien om 
Suevic. Hon hade lämnat Melbourne för att 
resa via Kapstaden till Liverpool, och när 
slutdestinationen närmade sig var dimman 
så tät att hon gick på grund vid den engel
ska sydvästkusten. Trots dimma och hård 
sjö räddades hela besättningen och samtli
ga passagerare, varefter en av dåtidens 
mest spektakulära bärgningar ägde rum. 
Suevic, som var 172 meter lång och 19 
meter bred, sprängdes i två delar och bog
serades till Southampton, där en ny för svet
sades på fartyget. Hon sjösattes, och när för
sta världskriget kom rekvirerades hon 
återigen av engelska flottan för trupp
transporter, bland annat i Medel havet. 

– Senare, år 1928, när hon började bli 
utsliten, såldes hon till ett norskt rederi 
och byggdes om till valkokaren Skytteren. 
De hade småbåtar som var ute och jaga
de val, och sen bogserades valarna in till 
fartyget där de styckades och valoljan 
togs om hand, berättar Fredrik Lindgren, 
som har satt sig in i fartygets historia. 

Den kanske mest utmärkande eran i 
Skytterens historia kom att utspela sig 
under andra världskriget. När Norge blev 
invaderat av tyskarna låg Skytteren i 
 Göteborgs hamn tillsammans med flera 
norska handelsfartyg, de så kallade kvar
stadsbåtarna. Både den norska exilrege
ringen i London och den tyska ockupa
tionsregeringen i Oslo gjorde anspråk på 
dem, och dragkampen mellan de krig
förande parterna gjorde att fartygen be 

lades med kvarstad. De fick inte lämna 
svenskt vatten förrän äganderätten utretts 
av svensk domstol. För att förhindra 
export av krigsmateriel till England hade 
tyskarna lagt ut en minspärr och bevaka
de kusten med både flotta och flyg. Den 
dåvarande svenska utrikesministern 
Christian Günther hade den utmanande 
uppgiften att balansera mellan de båda 
sidorna, då man inte ville förlora den 
 lejdtrafik som förhandlats fram år 1940. 
Sven ska fartyg tilläts till viss mån passera 
genom minfälten och den så kallade 
 Skagerrakspärren, vilket var viktigt för att 
hålla igång den svenska industrin.

I januari 1941 skedde trots det ett första 
utbrytningsförsök. Under brittisk ledning 
lyckades fem norska fartyg smyga sig för
bi den hårt bevakade kusten, och fullasta

På skrovet växer koralldjuret Död mans hand.  
Foto: Försvarsmakten

Torbjörn är befälhavare på Försvarsmaktens 
HMS Belos.

Fredrik Lindgren, utredare vid Havs- och 
vattenmyndigheten.



3 2   S J Ö B E F Ä L E N  N R  3  2 0 19

Dyken sker med dykarklocka. En dykare stannar inne i 
klockan och servar den andre som arbetar på vraket. 

de med värdefullt krigsmaterial tog de  
sig hela vägen till Orkneyöarna, norr om 
Skottland. Med den lyckade operationen i 
minnet planerades sedan ännu ett utbryt
ningsförsök, och våren år 1942 sattes 
”Operation Performance” i verket. Ett tiotal 
norska fartyg gav sig iväg mot den alliera
de flottan, däribland Skytteren. Den här 
gången upptäcktes dessvärre fartygen av 
tyska bestyckade trålare utanför Göte
borgs hamn. Ett par fartyg lyckades und
fly tyskarna och tog sig hela vägen fram 
till de allierade, medan tre återvände till 
Göteborg. Men för Skytteren var ödets 
stund inne. 

– Skytteren var troligtvis fullastad med 
svenskt stål och kullager, och för att lasten 
inte skulle komma i tyskarnas händer 
 valde kaptenen att sänka henne. Besätt
ningen gick i livbåtarna och blev tillfånga
tagna. De sågs aldrig till igen, berättar 
Fredrik Lindgren. 

Börjar rosta sönder
Nu börjar Skytteren, precis som många 
andra fartyg som sänkes eller sjönk under 
andra världskriget, att rosta sönder. Planen 
är att hon inom en snar framtid ska töm
mas på olja och saneras på eventuella 
spökgarn. Men de speciella förhållandena 
som råder utanför Måseskär innebär att 
en sanering med stor sannolikhet kom
mer att kosta mer än de 25 miljoner som 
Havs och Vattenmyndigheten har i årlig 
budget. 

– Om vi hade haft pengar så det räckte 
hade vi nog kunnat tömma det redan 
2019, för tekniken finns. Men nu måste vi 
börja med att ta fram ett kostnadsförslag. 
När vi vet exakt hur mycket det kommer 
att kosta kan vi gå med den informatio
nen till miljödepartementet, säger Fredrik 
Lindgren.

Skytteren ligger på sidan på havsbotten, 
och tack vare marinens dykningar har 
man fått svar på ett flertal frågor. Till 
exempel var tankarna finns, var oljan 
läcker och ställen där det är särskilt korro
derat. Exakt hur mycket olja som finns 
kvar är däremot svårt att säga. Man har 
även gjort skrovtjockleksmätningar med 
hjälp av en ultraljudsmätare. Ungefär hälf
ten av plåten, som från början var 16 milli
meter tjock, har rostat bort. 

– Med den här informationen kan vi 
planera för en framtida sanering. Men då 
det finns stora risker för dykare att arbeta 
på den här sortens djup kommer töm
ningen troligtvis att ske med hjälp av en 
robot, berättar Fredrik Lindgren. M B

Dykarna som arbetar på vraket 
har kameror på sina hjälmar. 
Bilderna visas på skärmar i 
kommandobryggan.
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www.sjoskolan.se
www.sjoskolan.se    info@sjoskolan.se    tel 08-661 09 09

STCW Manila-kurser mitt i Stockholm city

Sjöskolan är kvalitetscertifierade sedan 2001

Boka din 
kursplats 

idag
sjoskolan.se

Sjöskolan ligger mitt i Stockholm i marin miljö, med god access via kollektivtrafik, bil  
och båt. Även nära till flera centrala boendealternativ. Kurserna genomförs av 
erfarna instruktörer i genuin fartygsmiljö.

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – 
Sjömans institutet har vissa möjligheter att 
lämna ekonomiskt stöd till fartygs fritids-
kassor eller annan likvärdig sammanslutning 
ombord.
Syftet med stödet måste uppfylla stiftelsens 
stadgar och kan utges för hela eller del av 
kostnaden.

Fritidskassan, eller liknande, ska vara bildad 
av besättningen med utsedd ansvarig 
företrädare eller styrelse. Fritidskassan ska 
omfatta hela besättningen.

Stiftelsen ska enligt stadgarna bistå sjömän i 
andligt och lekamligt avseende, och i övrigt 
understödja sjömännen i sociala frågor och 
stöd för fritidsaktiviteter ombord. Stöd ska 
i första hand bekostas av rederiet och i 

STÖD TILL FARTYGS FRITIDSKASSA ELLER LIKNANDE
ansökan till Sjömanskyrkan bör anges skäl till 
varför rederiet inte bekostar utgiften.

Stöd kan sökas för bland annat:
• Inköp av böcker, tidskrifter eller  
 motsvarande, även i digital form. 
• Föreläsningar eller studiekurser  
 som även inkluderar it-media
• Studiebesök och idrottsaktivitet
• Eller annat som kan anses omfattas  
 av stadgarna

Ansökan ska skriftligen insändas till stiftelsen 
på kicki.wetterberg@sjomanskyrkan.com 
eller postadress enligt nedan och bifogas 
kontaktuppgifter till de besättningsmedlem-
mar som är företrädare för fritidskassan.
Vid frågor kontakta stiftelsens föreståndare 
Kicki Wetterberg. 

Sjömanskyrkan i Stockholm | Box 27269, 102 53 Stockholm | Tel 08 556 943 30 | info@sjomanskyrkan.com | www.sjomanskyrkan.com
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I N  E N G L I S H
D I G I TA L  C O N TA I N E R  T R A F F I C

This is a translation of the article 
on page 29.

Common technology is  
required for a breakthrough
Many container shipping companies are today heavily 
pressured by declining profitability. Overcapacity and 
pressed freight rates force new thinking.

Increased digitization in the transport chain can be  
a way of refining and increasing efficiency in freight 
shipping and optimizing the transport flow of the 
 future. TRANSLATED BY CURT ISAKSSON

There are great expectations for block
chain technology as a tool for smarter 
flows of goods, fewer intermediaries, a 
more efficient administration and there
by lower costs and increased earnings.

Is blockchain technology the method 
that can speed up container industry in 
shipping?

“This can be a way of improving trans
port flows by going from paper handling 
to communicating electronic systems. 
Above all the big administrative flows will 
be able to be improved and simplified. 
There will be fewer administrative mis
takes and easier to locate and overcome 
problems linked to the administration,” 
thinks Johan Woxenius, professor of Mari
time Logistics at the School of Business, 
Economics and Law at the University of 
Gothenburg.” 

How quickly will digitization in the 
form of blockchain technology be estab
lished in global shipping?

“According to my opinion the imple
mentation is somewhat uncertain. The 
cooperation between IBM and Maersk 
entails some doubts when it comes to the 
connection from other shipping compa
nies that want to be guaranteed that the 
platform is neutral for all participating 
parties. But if there will be an agreement 
about a common technology and stand
ard there can be a fast implementation,” 
says Johan Woxenius.

Varying interest
There is historically often a great deal of 
variation regarding the initial interest in 
technology shifts and system shifts. On 
one hand there are “early adopters” who 

are passionate about a technology shift 
and on the other hand those who for vari
ous reasons are skeptical and wait. What 
reasons are there for believing that block
chain technology gradually will reach a 
higher degree of connection?

“I don’t believe there will be any doubt 
that blockchain technology will get a 
breakthrough. But the operators’ choice 
of system will not be equally obvious. 
Should there be a neutral operator taking 
care of this, or an industryrelated 
approach? Or should there be a totally 
other alternative, with a central database 
managed by a bank or a forwarding 
agent, and then a closed system with a 
ledger, that possesses the original of a 
transaction and transmits copies to the 
connected operators? It is like introduc
ing all new technology. It is expensive to 
be first but even more expensive to be 
last on the wagon. Everyone wants to be 
second or third on the ball, which is often 
the most favorable,” says Johan Woxenius.

Greatest advantage
Johan Woxenius points out the container 
segment as a pioneer for blockchain 
technology in shipping.

“Container will probably take most 
advantage of this technology. There are 
many shipping companies and many 
 parties involved in the segment and many 
links in the chain. RoRo is probably not 
as interesting, since shipping there isn’t in 
the center, but more of a subcontractor 
for freight transport by road and railway. 
Bulk hasn’t so many parties either that 
are involved and has because of that few 
transactions. But this part of shipping has 

missions of ad hoc similar character and 
can because of that benefit greatly from 
being able to control the flow, book the 
berths and more, better than today. All 
contexts where a safe verification is 
demanded will be able to benefit from 
blockchain.”

How do you interpret the interest in 
blockchain technology in container 
industry?

“There seems to be a great interest, 
there is both overconfidence and hesita
tion. With the help of this technology you 
can get a better time control and fewer 
interruptions. There will be an increase in 
the resource utilization and optimization 
of the flow. The element of real time infor
mation will increase the reliability, it will 
be easier to control the resources in the 
different logistic chains.” 

Reduced corruption
The degree of filling of containers is fre
quently discussed. How can blockchain 
technology affect the degree of filling?

“There is probably no direct influence, 
but the transparency can however con
tribute to an increased insight in the 
flows and make it easier to analyze and 
see possibilities in cooperation between 
different parties, in order to increase the 
degree of filling. When it comes to con
trolling unnecessary transports of empty 
containers there can also be a beneficial 
influence if the information disclosure is 
improved.”

Blockchain technology in the long 
term, how are the prospects of getting it 
widely implemented in freight shipping?

“Good, provided that one finds forms of 
a common system and in particular in 
the segments where there are mixed load
ings in several steps. The administration 
will be simplified and the steps and coop
erations that are strongly bound to per
sonal relationships will diminish as the 
transparency increases. So called friend
ship corruption is likely to diminish.”
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Skicka in korsordslösningarna till Sjöbefälen, Box 4040, 
128 04 Bagarmossen. Märk kuvertet ”Aprilkrysset”.
Tre vinnare lottas ut bland de rätta lösningar som inkommit 
senast den 20/5 2019. Vinnarna belönas med en penninglott 
vardera. Anställ da på Sjöbefälsföreningen eller  Trydells 
Tryckeri får ej delta i denna tävling.
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S J Ö B E F Ä L S F Ö R E N I N G E N S  F R I T I D S H U S 

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

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

Vecka 
 1–16
17–52

Pris
5 000 kr
2 500 kr

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

Vecka 
 1– 16
17–52

Pris
4 000 kr
2 500 kr

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

Vecka 
 1– 16
17–52

Vån B
4 000 kr
2 500 kr

Vån A
5 000 kr
3 000 kr

Lägenheterna i Spanien går inte att boka
Sjöbefälsföreningens två lägenheter i Spanien går just nu inte att 
boka. Anledningen är att de är i behov av renovering. Vi håller på 
att utreda om lägenheterna ska säljas, med ett eventuellt inköp 
någon annanstans eller om de ska renoveras.

STOCKHOLM, SKARPNÄCK –  
UTHYRNING TILLFÄLLIGT STÄNGD
Lägenheten i Skarpnäck hyrs inte ut för tillfället. Den används tills 
vidare för andra ändamål.
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B L I  M E D L E M !

Observera att alla kopplingar mellan förbundsmedlem-
skapet och arbetslöshetskassan är borta. A-kassorna 
sköter i fortsättningen själva aviseringen av medlems-
avgiften dit.

Aktivt medlemskAp
Detta alternativ är det naturliga för sjöbefäl eller annan 
chef inom sjöfarten med svensk arbetsgivare och som  
är bosatt i Sverige eller annat EU/EES-land. Som aktiv 
 medlem har man självfallet fullständiga med lems -
rättigheter som stöd gent emot motparten, rösträtt  
och  valbarhet till kongress, rätt att teckna förmånliga 
försäkringar, söka medlems lån m m. Avgift är 274 kronor 
per månad.

interAktivt medlemskAp
Det är ett alternativ för svenskt befäl med utländsk 
arbetsgivare. Man har begränsat stöd mot motparten 
men i övrigt fullständiga medlemsrät tig he ter, inklusive 
rätten att teckna försäkringar och söka med lemslån.  
Avgift för närvarande 67 kronor per månad.

pAssivt medlemskAp
– man är inte yrkesaktiv till sjöss, därför att man är f d 
sjöfartsanställd som gått i land per manent eller 
 pensionerats. Man har ej rösträtt i val till kongress och  
är heller inte valbar som kongressombud. Avgift 180 kronor 
per år.

studerAndemedlemskAp
– man studerar vid sjöfartshögskola. Man har ej rösträtt i 
val till kongress och är heller inte valbar som kongress-
ombud. Man har rätt att teckna försäkringar.  
Avgift 180 kronor per år.

Alla medlemmar, oavsett medlemsform, har dessutom 
följande rättigheter:

n Delta på medlemsmöten med yttrande- och förslags-
rätt

n Tidskriften Sjöbefälen med åtta num mer per år
n Annan skriftlig medlemsinfor ma tion;  

dock sänds viss information, som endast berör yrkes-
aktiva, ej hem till passiva och studerandemedlemmar.

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

M E D L E M S I N F O R M AT I O N 

Frågor om försäkringar?
Wavelink Försäkringsförmedlare –  www.wavelink.se
Christer Carlsson – 0761-45 54 00
Jenica Rhodes – 0761-45 00 99
Madelaine Edlund – 0702-33 38 59

Planerar du att arbeta utomlands?
Rådgör alltid med Sjöbefälsföreningen! 

Frågor om arbetslöshet?
  Akademikernas a-kassa (AEA) 08412 33 00 
  Ledarnas a-kassa 08509 319 19   

Ska du söka inträde, byta arbetsgivare, studera, påbörja  
eller avsluta annan tjänstledighet, byta medlemsform  
– kontakta Rebecka Fransson, 08518 356 55 eller gå in på  
www.sjobefalsforeningen.se

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

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

Ombudsmän i Stockholm
Mats Johansson – 08-518 356 40
Lennart Runnegård Jonsson  
 – 08-518 356 30
Oscar Lindgren – 08-518 356 61

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

Redaktör/informatör
Sofi Cederlöf, 08-518 356 50

Medlemsservice & Administration
Rebecka Fransson – 08-518 356 55
Madelen Jensen – 08-518 356 60

Human Resources - bolagen
Charlotte Lindberg – 08-518 356 95
Margaretha Norling – 08-518 356 90

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

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

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

Sjöbefälsföreningen
– förening inom Saco

Verkställande direktör
Mikael Huss 

08-518 356 25

Sjöbefälsföreningen – O
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S J Ö B E F Ä L S F Ö R E N I N G E N S  K L U B B O R D F Ö R A N D E N  E L L E R  KO N TA K T P E R S O N E R  I  R E D E R I E R N A
 

AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA 
Jörgen Karlsson (kontaktperson)  
tel 0733-32 25 01, e-post jorgen.karlsson@affarsverken.se
A P MØLLER-MÆRSK 
Johan Juhlin (kontaktperson)  
tel 0171-871 42, 0704-22 53 67, e-post johan.juhlin@live.se
AURORAKLUBBEN I HH FERRIES HELSINGBORG 
John Borgman 
tel 0736-56 49 14, e-post scandlinesklubben@sjobefal.se
BLIDÖSUNDSBOLAGET 
Erik Åkerman (kontaktperson)  
tel 0705-66 10 94, e-post erikakerman@hotmail.com
DESTINATION GOTLAND 
Reine Pettersson, tel 0702-22 83 77 
e-post dgklubben@sjobefal.se
DFDS SEAWAYS 
Jonas Tunstad (kontaktperson) 
tel 0303-22 36 08, e-post jtunster@gmail.com 
Niklas Öhrn (kontaktperson) 
tel 0411-782 22, 0702-77 70 97, e-post niklas.eagle@gmail.com
DJURGÅRDENS FÄRJETRAFIK 
Vakant
ECKERÖLINJEN 
Joakim Nordberg 
tel 00358 407 164 716, e-post eckeroklubben@sjobefal.se
EUROVIK SHIPPING 
Mats Andersson (kontaktperson)  
tel 08-38 23 21, 0707-48 70 54, e-post nobleisland@hotmail.com  
Per Ringbom (konaktperson)  
tel 0498-22 11 20, 0707-33 86 70, e-post pringbom@hotmail.com
FINNLINES 
Fredrik Nylund 
tel 0702-18 31 02 
FLOATELKLUBBEN 
Patrik Sundqvist  
e-post floatelklubben@sjobefal.se
FÄRJEREDERIET/TRAFIKVERKET 
Kenneth Toresson 
tel 010-123 80 36, e-post farjerederietklubben@sjobefal.se
GOTA NETSS 
Per-Johan Jonsson (kontaktperson)  
tel 033-27 72 16, 0704-71 02 22, e-post johanjonsson72@telia.com
KUNGÄLVS KOMMUN MARSTRANDSFÄRJAN 
Ulf Jöhns (kontaktperson)  
tel 073-929 00 04, e-post Uffe5359@hotmail.com 
LULEÅ BOGSERBÅT 
Conny Smedkvist (kontaktperson)  
tel 0703-00 96 07, e-post conny.smedkvist@portlulea.com

ORNÖ SJÖTRAFIK 
Johnny Karlsson (kontaktperson)  
tel 08-715 30 59, e-post alfageln@telia.com
ORUST MARINE RECRUITMENT 
Christopher Nislander 
tel 0708-39 35 59, e-post christopher.nislander@gmail.com 
RESSEL 
Niclas Jornèe  
e-post: fackrep.resselrederi@gmail.com
SAND & GRUS AB JEHANDER 
Victor Söderlund (kontaktperson) 
tel 0733-14 01 73, e-post victor.soderlund@gmail.com
SJÖFARTSVERKET/LOTSAR 
Håkan Björk (kontaktperson) 
tel 0708-77 71 92, e-post hakan.bjork@sjofartsverket.se
SKÄRGÅRDSBOLAGET AB 
 Daniel Almgren 
tel 070-7446986 e-post skargardsbolagsklubben@sjobefal.se
STENA LINE 
Sandro Chiesi 
tel 0704-85 95 95  0707-67 14 53, e-post stenaklubben@sjobefal.se
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 
Jesper Löngren (kontaktperson) 
tel 0734-42 44 53, e-post jesper.longren@gmail.com
STRÖMMA 
Thomas Ravald (kontaktperson) 
tel 0733-99 90 56, e-post thomas.ravald@hotmail.com
STYRSÖBOLAGET 
Joakim Lindgren 
Tel: 0708 299890, e-post: styrsoklubben@sjobefal.se
SVENSKA ISBRYTARFLOTTANS FACKKLUBB 
Stefan Wengelin 
tel 070-6529653, e-post isbrytarklubben@sjobefal.se
SVITZER SVERIGE 
Daniel Magnusson (kontaktperson) 
tel 0761-26 33 20, e-post sjobefalen.svitzer@gmail.com
TALLINK SILJA – www.silja-sbf-klubben.com 
Gretel Aronsson  
tel 0702-27 08 78, e-post siljaklubben@sjobefal.se
TT-LINE 
Jens Sandin 
tel 0708-43 65 65 e-post ttlineklubben@sjobefal.se
TÄRNTANK 
Vakant
WALLENIUS 
Vakant 
VIKING LINE 
Anette Haapanen  
e-post vikinglineklubben@sjobefal.se
ÖRNSKÖLDSVIKS HAMN & LOGISTIK 
Daniel Berglund 
tel 0702-843434, e-post danielb83@hotmail.com
ÖCKERÖ BÅTTRAFIK 
Per Ishøy (kontaktperson)  
tel 0733-27 77 48, e-post perkais@hotmail.com
SJÖFARTSHÖGSKOLAN CHALMERS-LINDHOLMEN 
Jacob Leo 
tel 0768-67 88 34, e-post ordf@shipping.sjosektionen.se
SJÖFARTSHÖGSKOLAN KALMAR 
Louise Falk 
tel 0760-87 47 18, e-post ordforande@lambdastudentforening.se

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

70% för 0 kr.
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LÖSNING TILL MARSKRYSSET I SJÖBEFÄLEN NR 2/2019

M E D L E M S I N F O R M AT I O N

Bland de inkomna
rätta lösningarna har
tre vinnare lottats ut:

Leif Hörnström 
Sollentuna

Ulrika Hellman 
Uddevalla

Sven Ekman 
Torsås

Dessa har belönats 
med en trisslott.

Sjöbefälen
gratulerar!

Propeller-
smycke
Jag har med 
hjälp av en 
guldsmed 
 tagit fram en 
propeller-
modell i röd-
guld, vitguld 
och silver för 
de som arbetar i maskin till sjöss. In-
graverat namn enligt vad beställaren 
vill ha, på det ena bladets baksida, och 
 personnumret ingraverat på ett  annat 
blad. I mitten på hubben blir ett löp-
nummer ingraverat. Guld priset är 
 väldigt varierande i dag, så priserna 
nedan är flytande.

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

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

Sjöingenjörs- & 
sjökaptensring
Sjöbefälsföreningen kan i samarbete 
med AB Sporrong erbjuda ringar av 
högsta guldsmedskvalitet:

Sjökaptensringen, bredd  
6 mm, 18 K rödguld à 6 900:- 
Sjöingenjörsringen, bredd 5 mm,  
18 K guld à 5 400:-

I priserna ingår moms, valfri gravyr och 
etui. Frakt/porto tillkommer. Guld priset 
är  väldigt varierande i dag, så priserna 
ovan är flytande. Ringarna levereras 
inom fem veckor  efter beställ ning. För 
ytterligare information och beställning 
kontakta Madelen Jensen, Sjöbefäls-
föreningen, tel 08-518 356 60, e-post 
sbf@sjobefal.se.

Sjökaptensring
Sjöbefälsföreningen kan i samarbete 
med Svenskt Guldsmide AB erbjuda 
sjökaptensringar till ett förmånligt pris. 
Ringarna finns i två olika varianter:

18 K rödguld à 9 530:-  
inkl porto.
18 K rödguld/vitguld  
à 9 530:- inkl porto.

I priserna ingår moms, valfri gravyr  
och ett snyggt etui. Guld priset är 
 väldigt varierande i dag, så priserna 
ovan är flytande.

Svenskt Guldsmide  levererar en 
 exklusiv ring av högsta  kvalitet, ut-
förande och finish. Som en  extra köp-
trygghet lämnas ett års kvalitetsgaranti 
mot eventuella fabrikationsfel.

För ytterligare information och beställ-
ning kontakta Madelen Jensen,  
Sjöbefälsföreningen, tel 08-518 356 60, 
e-post sbf@sjobefal.se.

Margareta & Rickard 
Zedelers fond

Fondens ändamål är att utdela under-
stöd till änkor efter sjökaptener och styr-
män, som är i behov därav, och vars 
män varit medlemmar i för eningen. 
Ansökningsblankett kan laddas ner från 
hemsidan eller beställas från kansliet.

Sjöbefälsföreningen erbjuder 
 studerandemedlemmar som genom-
går den fyraåriga utbildningen  
ett stipendium på 200 kronor per 
omborddag under viss ombord-
praktik, totalt max 30 000 kronor 
per elev. En av förutsättningarna är 
att man varit medlem i minst ett år 
före praktiken.

Studerande på den treåriga utbild-
ningen som varit medlem i minst 
ett år kan få behovsprövat stipen-
dium eller förmånliga lån av för-
bundet. Det kan gälla den som  
har dubbel bosättning och/eller 
hemmavarande barn under 18 år.

Studiestipendium

Technical english
För beställning av Technical 
 English, lärobok i teknisk engelska 
för maskinbefäl, gå in på vår hem-
sida www.sjobefalsforeningen.se 
och klicka på ”Beställ technical 
english” under Hitta direkt, till 
 höger på startsidan. 
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Reliable supply
Availability on demand
Safe operations

The LNG  
fuel provider

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

Gasum.com
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