
www.lighthouse.nu

LIGHTHOUSE REPORTS

Nyttan med svenskflaggade 
fartyg och betydelsen av en 
ökad inflaggning för Sverige

 

En förstudie initierad av Lighthouse, publicerad oktober 2022



  
 

 

 

 

Nyttan med svenskflaggade fartyg och 

betydelsen av en ökad inflaggning för Sverige 

 

 

 

 

 

Författare: 

Cecilia Strokirk, Henrik Klintenberg, Sara Rogerson, Andreas 

Bach, Zeeshan Raza    RISE 

 

 

 

 
 

 



Lighthouse 2022 2 (42) 

Summary 

Shipping transport plays a crucial role in supporting the domestic and global trade and 

economic growth by handling nearly 90% of Sweden’s import and export, transporting 

millions of passengers. The Swedish shipping industry provides employment directly to 

more than thirty thousand people and in addition, significantly contributes to the total 

GDP of Sweden by generating over 85 billion SEK annually (NRIA Shipping 2021). 

Over the past few decades despite shipping’s substantial importance for Swedish 

economy, Swedish ship-owners have largely adopted a “flagging out” model by placing 

vessels under alternative flags, which provides cost savings by reducing tax payments as 

well as more flexible standards related to ship operations. 

Existing literature and industry reports suggest that a reduced national flagged fleet has 

disturbing long-term implications for Sweden, and there is a need to increase the size of 

Swedish-flagged fleet. However, there is a lack of clear evidence regarding the benefits 

and importance of an increased national fleet for Sweden. Hence, relying on the existing 

literature and interviews with experts from Swedish Maritime and Transport Agencies, 

Swedish Shipowners’ Association, ship-owners, and Swedish Navy this feasibility study 

aims to shed light on the benefits of Swedish-flagged ships and how increased flagging 

would affect Sweden as a nation and society from a broad perspective.  

The findings of this study show that the existence of a strong Swedish shipping sector is 

important from several perspectives. In a complex world with humanitarian crises, 

natural disasters, piracy, supply chain disruptions and wars, Sweden has an obligation to 

protect and assist both its own citizens, industries, and economy as well as its 

international partners all over the globe within its limited means.  

In addition, the Swedish fleet provides an infrastructure link between Sweden and the 

rest of the world, promotes maritime cluster formation in the country, boosts tax 

revenues and GDP, increases employment opportunities, and contributes to Swedish 

industry’s globalized supply chains.  

Moreover, a competitive and sustainable Swedish fleet can assist Sweden in achieving 

national and global sustainable development goals (SDG). The SDGs are a global call for 

action to protect the planet, ensure better lives for all people and ascertain economic 

growth, peace, and prosperity. Similarly, one of the main goals set by the government of 

Sweden is to become world’s first fossil free welfare nation. A sustainable Swedish-

flagged fleet is an important enabler to achieve the government’s business policy goal of 

strengthening Swedish competitiveness and creating conditions for more jobs and 

growing Swedish companies and economy.  

For Sweden to achieve an efficient and climate-smart transport system, all modes of 

transport need to be used in the best way. Sweden has also stated a clear goal in the 

national freight transport strategy to move goods from road transport to rail and sea. 

Shipping is an energy efficient transport mode. A shift from road haulage to shipping can 

relieve the heavily loaded road infrastructure to a greater extent and can thus reduce 

congestion, traffic accidents, longer wait times, noise, and emissions. A modal shift to 

shipping as a result can support the national and European policy of moving goods from 

road to sea. A positive outcome of using more shipping compared to trucking is that 
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society does not have to spend as many resources on construction and maintenance of 

the road infrastructure. 

The findings of this study indicate that the Swedish government can play an important 

role to attract more vessels to use Swedish flag by providing a long term and consistent 

business conditions for the maritime industry. In our research Tax “Stämpelskatt” 

appears to be one of the key factors which makes Swedish flag unattractive for ship-

owners who want to register their vessels in Sweden. Several scientific articles, reports 

and examples from other EU member states emphasize that tax exemptions and state 

subsidies for maritime transport are pivotal to form maritime clusters that in turn 

outweigh the reduction in tax revenues from shipping following tax relaxation, offering 

various socio-economic benefits in form of more jobs and a strong economic growth. 

Among other measures, the establishment of second ship registers is one of the most 

effective ways to increase the Swedish-flagged fleet, as shown by the success of 

Norwegian and Danish international ship registers. The Swedish state must understand 

that a Swedish-flagged fleet is a market issue and that the terms and conditions offered 

by the state both affect and determine who can do business in the market.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lighthouse 2022 4 (42) 

Sammanfattning 

Sjöfarten spelar en betydande roll i att stödja den inhemska och globala handeln samt den 

ekonomiska tillväxten och hanterar nästan 90 % av Sveriges import och export, 

transporterar miljontals passagerare årligen. Den svenska sjöfartsnäringen ger 

sysselsättning till drygt 30 000 personer, och bidrar dessutom avsevärt till landets totala 

BNP genom att generera över 85 miljarder svenska kronor årligen (NRIA Sjöfart 2021). 

Under de senaste decennierna har svenska rederier, trots sjöfartens starka ekonomiska 

betydelse för Sverige, till stor del anammat en ”utflaggningsmodell” genom att placera 

fartyg under alternativ flagg, vilket ger kostnadsbesparingar genom minskade 

skattebetalningar samt mer flexibla standarder för fartygsdrift. 

Befintlig litteratur och branschrapporter tyder på att ett minskat antal svenskflaggade 

fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige, och det finns ett behov av att öka antalet 

svenskflaggade handelsfartyg. Det saknas dock tydliga bevis för nyttan och betydelsen av 

en utökad nationell flotta för Sverige. Med utgångspunkt i befintlig litteratur och 

intervjuer med experter från svenska sjöfarts- och transportmyndigheter, Föreningen 

Svensk Sjöfart, rederier och Marinen syftar denna förstudie därför till att belysa 

fördelarna med svenskflaggade fartyg och hur en ökad flaggning skulle påverka Sverige 

som nation och samhälle ur ett brett perspektiv. 

Resultaten av denna studie visar att förekomsten av en stark svensk sjöfartssektor är 

viktig ur flera perspektiv. I en komplex värld med humanitära kriser, naturkatastrofer, 

piratkopiering, störningar i leveranskedjan och krig har Sverige en skyldighet att skydda 

och bistå både sina egna medborgare, industrier och ekonomi samt sina internationella 

partners över hela världen med dagens begränsade medel. 

Dessutom tillhandahåller de svenska fartygen och rederierna en infrastrukturlänk mellan 

Sverige och resten av världen, främjar maritima klusterbildningar i landet, ökar 

skatteintäkter och BNP, ökar sysselsättningsmöjligheterna och bidrar till svensk industris 

globaliserade leveranskedjor. 

En konkurrenskraftig och hållbar svensk handelsflotta kan hjälpa Sverige att nå nationella 

och globala hållbara utvecklingsmål (FN). Dessa mål är en global uppmaning till åtgärder 

för att skydda planeten, säkerställa bättre liv för alla människor och säkerställa ekonomisk 

tillväxt, fred och välstånd. På samma sätt har Sveriges regering satt ett utmanande mål i 

att bli världens första fossilfria välfärdsnation. En hållbar svenskflaggad flotta är en viktig 

möjliggörare för att nå regeringens näringspolitiska mål om att stärka svensk 

konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler jobb och växande svenska företag och 

ekonomi.  

För att Sverige ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem behöver alla 

transportslag användas på bästa sätt. Sverige har också uttalat ett tydligt mål i den 

nationella godstransportstrategin att flytta gods från vägtransporter till järnväg och till 

sjö. Sjöfarten är ett energieffektivt transportsätt. En övergång från vägtransport till sjöfart 

kan avlasta den hårt belastade väginfrastrukturen i större utsträckning och kan därmed 

minska trängsel, trafikolyckor, väntetider, buller och utsläpp. En övergång till sjöfart som 

ett resultat kan stödja den nationella och europeiska politiken att flytta gods från väg till 

sjö. Ett positivt resultat av att använda mer sjöfart jämfört med lastbilstransport är att 
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samhället inte behöver lägga så mycket resurser på byggande och underhåll av 

väginfrastrukturen. 

Resultaten av denna studie indikerar att den svenska regeringen kan spela en viktig roll 

genom att attrahera fler fartyg att använda svensk flagg genom att tillhandahålla 

långsiktiga och konsekventa affärsvillkor för sjöfartsnäringen. I denna studie omnämns 

”Stämpelskatt” som en av nyckelfaktorerna av flera respondenter som hämmande och 

som gör svensk flagg oattraktivt för fartygsägare som vill registrera sina fartyg i Sverige. 

Flera vetenskapliga artiklar, rapporter och exempel från andra EU-medlemsländer 

framhåller att skattebefrielser och statliga subventioner för sjötransporter är avgörande 

för att bilda sjöfartskluster. Dessa skattelättnader uppväger minskningen av 

skatteintäkterna från sjöfarten och erbjuder olika samhällsekonomiska fördelar i form av 

fler jobb och starkare ekonomisk tillväxt. Andra effektiva åtgärder är upprättandet av 

fartygsregister för att öka den svenskflaggade flottan, vilket kan ses som framgångar med 

de norska och danska internationella fartygsregister. Den svenska staten måste förstå att 

en svenskflaggad flotta är en marknadsfråga och att villkoren som staten erbjuder både 

påverkar och avgöra vem som kan göra affärer på marknaden. 
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1 Inledning  
Föreningen Svensk Sjöfart påpekar i sin senast rapport om stämpelskatt att 

handelssjöfarten transporterar, ett vanligt år, närmare 90 procent av alla varor till och 

från Sverige, 30 miljoner passagerare per år till och från svenska hamnar och att sjöfarten 

sysselsätter i Sverige cirka 30 000 personer. Sjöfarten är också central för svensk 

besöksnäring och industrins konkurrenskraft. Dessutom omsätter den maritima näringen 

varje år cirka 85 miljarder kronor och står för ungefär 1,7 procent av den totala 

nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. Stark svensk sjöfart skapar ekonomisk tillväxt 

och ökad BNP (NRIA Sjöfart 2021).  

Arbetsmetodiken i studien baserar sig på intervjuer med centrala aktörer samt 

litteraturstudier för att skapa underlag för en analys. Verifiering av resultatet sker genom 

ett arbetsmöte där identifierade aktörer kan komma med synpunkter på resultatet.  

Resultatet av förstudien är en rapport som beskriver nyttan med svenskflaggade fartyg 

för Sverige som nation och samhälle, exempelvis vår konkurrensförmåga, vår 

försörjningsförmåga vid kriser, försörjning med sjöfartskompetens till exempelvis 

myndigheter och företag, påverkan på sjöfartssektorn som näring och inte enbart 

trafikslag, men även säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, och hur en ökad svensk flagg skulle 

påverka detta.  

Området att studera nyttan med svenskflaggade fartyg och implikationer av ökat antal 

svenskflaggade fartyg, är omfattande och denna studie skall mer ses som en indikerande 

förstudie som kan peka ut riktningar för mer fördjupade analyser.  

Denna studie är utförd i en tid som präglats av stora kriser som påverkat Sverige, såsom 

Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Detta ligger troligen bakom den förändrade syn 

på nyttan med en svenskflaggad handelsflotta för Sveriges krisberedskap som kan 

skönjas. Bjelfvenstam (2010) i SOU 2010:73 beskrev att MSB inte ansåg att en svensk 

handelsflotta hade särskild betydelse för att klara import och export i ett krisläge och inte 

heller Bjelfvenstam ansåg att det fanns skäl att stödja svenskflaggade fartyg utifrån 

påverkan på beredskapen. Det hänvisades då till att svenska myndigheter kan sluta 

befraktningsavtal med såväl svenska som utländska redare. Erfarenheter på senare år har 

troligen skapat mer oro kring hur mycket man kan förlita sig på andra länder, då det 

exempelvis uppvisades en hel del protektionism när Covid-19-pandemin bröt ut. I våra 

intervjuer framfördes tydligt att det finns ett behov av svenskflaggade fartyg som kan 

kontrakteras, sättas i beredskap och gå att förlita sig till på ett annat sätt för försörjning i 

kris och krig. 

2 Bakgrund 
Här presenteras statistik om den svenskregistrerade handelsflottan, som bakgrund till 

förstudiens resultat och som presenteras senare i rapporten. 

Det svenska registret per den 31 december 2021 bestod totalt av 1 063 fartyg definierade 

som skepp (fr o m 2018 fartyg längre än 24 meter), varav 571 fartyg med en 

bruttodräktighet på minst 100. Av dessa 571 fartyg var 317 handelsfartyg (last- och/eller 

passagerarfartyg) (Trafikanalys 2022, tabell 1.1). Definitioner kan variera över tid. 

Föreningen Svensk Sjöfart anger 180 svenskflaggade handelsfartyg för år 2020, med 
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uppgifter från Clarkson Research. Den siffran avser fartyg på minst 300 brutto (Svensk 

Sjöfart u.å., tabell 1a).  

Om man inkluderar utlandsregistrerade fartyg i svensk regi, bestod den 

svenskkontrollerade handelsflottan år 2020 av 688 fartyg med en bruttodräktighet på 

minst 100, varav 317 fartyg (46 %) var registrerade i Sverige (svenskflaggade). Antalet 

inhyrda utländska handelsfartyg gick ned i samband med pandemin till 371 den 31 

december 2020 (Trafikanalys 2021, tabell 5).  

Nedanstående diagram visar utvecklingen av antalet svenskregistrerade handelsfartyg 

sedan 1970. Antalet svenskflaggade fartyg har minskat med närmare 60 procent under 

det senaste halvseklet. 1970- och 1980-talen såg en kraftig nedgång i antalet lastfartyg 

medan passagerarfartygen ökade i antal. Fram till finanskrisen 2008–2009 låg det totala 

antalet svenskflaggade fartyg relativt stabilt omkring 420 fartyg i genomsnitt (1990–2008), 

för att sedan sjunka till dagens nivå på 317 fartyg (≥100 brutto). Berglund (2019) 

uttryckte att en kraftsamling från många parter låg bakom en ökning i andelen 

svenskflaggade fartyg. Den totala bruttodräktigheten har också sjunkit, med 47 % mellan 

2008 och 2021. Mätt i antal, utgör svenskflaggade fartyg ungefär 0,5 % av 

världshandelsflottan (Trafikanalys 2022, sid 4). Den svenskregistrerade flottans andel av 

EU:s flotta har minskat från cirka 3 procent år 1991 till cirka 2 procent år 2010 och till 

drygt 1 procent år 2020 (Trafikanalys, 2021b). Det är också intressant att notera att 

jämfört med övriga nordiska länder har Sverige en relativt liten andel av flottan i eget 

register (Trafikanalys, 2021b). Sveriges andel av den globala världshandeln mätt i BNP är 

1,7 procent och 0,1 procent är Sveriges andel av den globala handelsflottan vilket är 

mycket mindre än motsvarande andel i Norge och Danmark (Sweship, 2022). I 

undersökningar av Trafikanalys framstår Danmark som ett mer lockande land för 

svenska redare (Trafikanalys 2020). 

 

 
Figur 1: Andel av nordisk länders’ globala världshandeln vs globala handelsflottan (källa: Sweship, 
2022) 
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Figur 2: Antal svenskregistrerade handelsfartyg den 31 december 1970–2021. Fartyg med 
bruttodräktighet (GT) om minst 100. Källa: Trafikanalys (2022), Fartyg 2021, tabell 15. 

Antalet lastfartyg kontra passagerarfartyg i det svenska registret har sjunkit dramatiskt 

under de senaste 50 åren, och sedan 2003 är fartyg klassificerade som passagerarfartyg i 

majoritet. Följande tabell visar fördelningen mellan olika fartygstyper per den sista 

december 2021. 

Tabell 1: Svenskregistrerade handelsfartyg fördelade efter typ, 31 december 2021.  
Fartyg med bruttodräktighet (GT) om minst 100  
(Källa: Trafikanalys (2022), Fartyg 2021, tabell 2.1 och 13.) 

Typ av fartyg Antal GT (1000) Ålder (år) 

Tankfartyg 47 387 16 

Bulkfartyg 2 8 21 

Rorofartyg 32 1049 28 

General Cargo 38 62 61 

Containerfartyg – – – 

Övriga lastfartyg 3 1 79 

Lastfartyg 122 1507 35 

  
 

    

Passagerarfärjor 59 13 31 

RoPax 36 834 29 

Kryssningsfartyg 1 35 17 

Övriga passagerarfartyg 99 26 73 

Passagerarfartyg 195 907 52 

  
 

    

Samtliga handelsfartyg 317 2414 46 

Övriga passagerarfartyg är störst i antal. Där ingår många äldre och mindre 

passagerarfartyg. Bland svenskregistrerade lastfartyg är tankfartyg den vanligaste 

kategorin, följt av General Cargo och Rorofartyg. Mätt i bruttodräktighet dominerar 

Roro- och RoPax-fartygen. 
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Genomsnittsåldern för svenskregistrerade handelsfartyg (≥100 brutto) var 46 år i 

december 2021, en ökning med två år jämfört med året innan. 80 procent av fartygen var 

15 år eller äldre (Trafikanalys 2022, sid 4). Många mindre passagerarfartyg av äldre datum 

driver upp den totala snittåldern tillsammans med en del äldre lastfartyg av typ General 

cargo. Tankfartygen är den kategori med lägst medelålder, på 16 år. 

En stor del av handelsflottan är hemmahörande på västkusten och i huvudstaden. 

Stockholm (79 fartyg), Göteborg (56) och Donsö (34) är de största hemma-hamnarna för 

de svenskflaggade handelsfartygen (Trafikanalys 2022, tabell 9).  

Trafikanalys har analyserat antalet fartyg från olika register som anlöpt svenska hamnar 

2018, vilket visade att flest fartyg som trafikerade svenska hamnar var registrerade i 

Nederländerna (428 olika fartyg) följt av fartyg från Antigua and Barbuda (256 fartyg) 

och Malta (245 fartyg) medan svenskflaggade fartyg kom på 12:e plats (Trafikanalys 

2020). 

2.1 Avgränsningar  
I denna förstudie har vi inte sett över kostnader eller ekonomi för att bedriva 

handelsfartyg inom sjöfarten, ej heller hur olika geografiskt belägna rutter kan påverka 

ekonomi respektive affärsmöjligheter för rederier och varuägare. Det som framkommer 

gällande ekonomi är uttryck och åsikter från respondenter. 

2.2 Rapportens struktur 
Vi har i denna förstudie intervjuat 12 personer med spetskompetenser inom 

sjöfartskompetens, försörjningsförmåga vid kriser, internationell påverkan, 

sjöfartssektorn som näring, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom sjöfarten. Flera 

av respondenterna har även en stor generell kompetens och kunskaper inom sjöfarten 

och sjöfartsnäringen i Sverige och internationellt. Vi har utgått från en frågeguide där vi 

har intervjuat via Teams och fört både anteckningar samt spelat in. I studien har vi sedan 

skrivit om svaren till löpande text med huvudrubriker som tillhör frågeguiden.  

3 Metod och datainsamling 
Förstudien bygger på empiri från intervjuer samt vetenskapliga artiklar och rapporter 

inom de olika områdena som behandlas i studien. Förstudien är uppdelad i olika 

kompetensområden där varje respondent har svarat muntligen på ett antal frågor från 

intervjuarna. Den är uppbyggd på empiri från respektive respondent och förmedlas i en 

icke subjektiv form men där en eller flera respondenter har förmedlat information och 

åsikter. Totalt 12 intervjuer genomfördes där litteratur och källor, som respondenter har 

förmedlat eller som förtydligar de svar som respondenterna har uttalat sig om, bifogas i 

studien. Nedan tabell 2 visar roll och motsvarande organisation av personerna som vi har 

intervjuat för att bygga empiri. 
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Tabell 2: Intervjupersoner och respektive företag 

Namn (respondenter) Roll/Titel Företag/ 

branschorganisation  

Rikard Engström Strategisk planerare  

Fd Vd Svensk Sjöfart 

Trafikverket 

Anders Hermansson Vd Svensk Sjöfart, 

tidigare Transportstyrelsen 

Svensk Sjöfart  

Henrik Tunfors Senior Advisor, 

Ledningsstrateg, Ordförande 

IMO:s Maritime Autonomous 

Surface Ships (MASS) 

Working Group  

Transportstyrelsen 

Andreas Arvidsson  Affärsområdeschef, Lotsning 

Sjöfartsverket  

Sjöfartsverket  

Fredrik Backman  Rederi Direktör  Sjöfartsverket  

Henrik Lorensson och 

Ingvar Lorensson 

Technical Manager 

Vd 

Rederi AB Donsötank 

Johan Källsson Vd Thunbolagen (rederi) 

Jakob Osvald Senior Manager Underwriting 

and reensurance 

Swedish Club 

Försäkringsbolag 

Ragnar Johansson Vd  Wallenius SOL (rederi) 

Marinchef Ewa Skoog 

Haslum 

Konteramiral och Marinchef Försvarsmakten Marinen 

Johanna Boijer-

Svanhström  

och Lena Marcus 

Informationsdirektör 

Sjöpersonalchef 

Viking Line (rederi) 

Mikael Huss VD Sjöbefälsföreningen  Sjöbefälsföreningen, ITF 

MSC, delegat IMO MSC 

 

  



Lighthouse 2022 13 (42) 

4 Nyttan med svenskflaggade fartyg 
Detta avsnitt redogör för nyttan med svenskflaggade fartyg och dess betydelse för 

Sverige med utgångspunkt i åsikter som förts fram vid intervjuer.  

4.1 Sjöfartskompetens 
Det är tydligt från intervjuerna med respondenterna att sjöfartskompetens behövs på 

många platser i samhället. Naturligtvis ombord på fartyg men även i verksamheter såsom; 

rederier, försäkringsbolag, myndigheter som hanterar maritima frågor, lotsar, båtmän, 

hamnar, företag i den maritima branschen som exempelvis tillverkande företag eller 

konsulter och inom Försvarsmakten.  

Minskningen av den svenska sjöfartssektorn märks särskilt tydligt genom att förståelsen 

och kunskapen om sjöfart hos gemene man samt hos politiker har minskat i takt med att 

sjöfarten fått en mindre framträdande roll. Detta ger i slutändan mindre uppmärksamhet 

för sjöfartsfrågor och blir något av en ond cirkel. Även Zhang och Drumm (2020) 

poängterar att utflaggningen i Tyskland resulterat i minskad sjöfartskompetens men även 

minskad kompetens i hela det maritima klustret, inklusive landbaserad verksamhet.  

4.1.1 Kompetent och erfaren personal 

I Erikssons (2020) beskrivning av behovet av sjöfartskompetens i Sverige listas ett antal 

arbetsgivare som behöver sjöfartskompetens inklusive handelssjöfarten, Sjöfartsverket, 

skärgårdstrafiken, sjöförsäkring, skeppsmäkleri, hamnar, klassningssällskap, Marinen, 

Kustbevakningen och svensk sjöfartsforskning. Implicit kan man också dra slutsatsen att 

svenska lärosäten som utbildar sjöfartskompetens (Chalmers tekniska högskola och 

Linnéuniversitetet) själva behöver kompetensen. Vid våra intervjuer framkom också ett 

stort antal platser där sjöfartkompetens behövs.  

På rederikontor är det viktigt att ha erfarenhet av sjöfart eftersom man kan fatta snabbare 

och bättre beslut för att man har kunskapen som behövs. I kontakt med personalen 

ombord behöver man ge vägledning, stöd och råd, till exempel teknisk rådgivning till ett 

fartyg, och det är betydligt enklare när man har den bakgrunden själv. Det gör också att 

personalen ombord känner förtroende, förståelse och stöd, för den specifika situation 

eller problem man står inför.  

Vidare behövs kompetens på företag inom den maritima branschen, vilken omfattar mer 

än bara sjöfarten. Som exempel kan nämnas, marintekniska företag, företag inom 

havsbaserad energiutvinning, varv, logistikföretag med flera. På myndighetssidan finns 

behovsägare såsom Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Havs- och Vattenmyndigheten, 

Transportstyrelsen, Trafikverket, Polisen. Övriga organisationer som behöver 

sjöfartskompetens är Svenska Sjöräddningssällskapet, Research Institutets of Sweden 

(RISE), SSPA, IVL, VTI, kustkommuner, universitet och lärosäten för att nämna några. 

Dessa organisationer behöver olika typer av sjöfartskompetens på olika nivåer, dock kan 

det fastslås att vikten av praktisk erfarenhet av sjöfartsyrket är grunden till många olika 

kompetensgrenar inom sjöfartssektorn. En minskande svensk handelsflotta urholkar 

möjligheterna till denna så viktiga praktiska erfarenhet. Rederier kan bemanna sina fartyg 

med utländsk personal och svenska sjömän kan arbeta på utländska fartyg, vilket kan 

bidra till den praktiska erfarenhet som behövs. Detta ger dock inte den efterfrågade 
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kompetensen inom många andra organisationer som är beroende av sjöfartskompetens så 

som till exempel myndigheter.  

Dessutom, enligt Eriksson (2020), har kompetensen på fartyg från flera andra flaggstater 

försämrats vilket får konsekvenser vid utflaggning och arbete på utländska fartyg.  

4.1.2 Bredare förståelse för sjöfarten 

För att sjöfarten ska övervägas som ett alternativ av transportköpare behöver de personer 

som fattar beslut, t.ex. logistikchefer, känna till och förstå sjöfart. Dock är sjöfarten är 

osynlig för många av flera skäl, dels sker sjötransporter ofta långt ifrån gemene mans 

vardag dels har verksamheter som tidigare var stora arbetsgivare med många 

underleverantörer i hela samhället minskat. För att öka kunskap om sjöfartssektorn 

behövs ökat synliggörande för allmänhet, men även politiker (både nationellt och 

regionalt) och dess tjänstemän. Det kan t.ex. handla om sjöfartens betydelse för Sveriges 

försörjningsförmåga. Det finns idag flertalet organisationer och initiativ som arbetar för 

att stärka den maritima branschen i Sverige exempelvis kan Svenskt Marintekniskt 

Forum, Maritimt Forum, Lighthouse, Offshore Väst nämnas. Vidare finns det ett antal 

relaterade branschorganisationer, Svensk Sjöfart, Svenska Varv och Skärgårdsredarna.  

4.1.3 Antal praktikplatser 

Färre svenskflaggade fartyg innebär färre praktikplatser för studenter och omvänt skulle 

fler praktikplatser innebära att det blir lättare att erhålla praktikplatser. Som student på 

Chalmers i Göteborg eller Linnéuniversitetet i Kalmar ingår det att göra praktik på fartyg. 

Rederier som erbjuder praktikplatser för studenter från sjöfartsutbildningarna kvalificerar 

sig för att erhålla sjöfartsstöd, vilket ger incitament till nämnda praktikplatser. Man kan 

även göra sin praktik på fartyg med annan flagg, det förekommer, men då i mån av plats. 

Alla flaggstater erbjuder praktikplatser till sina egna studenter. På holländskflaggade 

fartyg ställs krav att tillhandahålla praktikplatser. Detsamma gäller för danskflaggade 

fartyg där också danska skolor har första tjing på praktikplatser ombord. Flera av de vi 

intervjuat påpekar att, eftersom det är så få svenskflaggade fartyg så finns inte tillräckligt 

med praktikplatser. En av respondenterna uttrycker att det har varit ett jätteproblem att 

få ut elever på fartygen i många år. Myndigheter som tex Kustbevakningen och 

Sjöfartsverket, som opererar fartyg som kan liknas vid handelsfartyg, har fått hjälpa till 

med praktikplatser. Ek och Hedlund (2016) påpekade att vid utflaggning påverkas 

möjligheter för studenters praktikplatser och deras möjligheter till tillräcklig sjötid. 

4.1.4 Intresse för maritima jobb 

Under intervjuerna lyftes det fram att minskat söktryck på de maritima utbildningarna 

kan kopplas till den minskade svenska flottan. Det ger en negativ spiral, negativ publicitet 

och ett negativt budskap till arbetsmarknaden och där tidningar bland annat skriver om 

höjda avgifter och att det finns väldig få jobb inom sjöfartsbranschen. Detta påverkar 

studieval och leder till att färre personer söker sig till utbildningarna. Många 

svenskflaggade fartyg ger en positivare bild av möjligheterna och det kan innebära ökat 

medvetande, intresse och vilja att arbeta inom sjöfarten. Ek och Hedlund (2016) pekade 

på att utflaggning innebär att rederierna inte är lika bundna att fortsätta anställa svenska 

sjömän. Under våra intervjuer poängteras att minskad kunskap om sjöfart i samhället för 

med sig att färre ungdomar är intresserade av att testa sjöfartsyrket. För att göra 

yrkesvalet attraktivt är det viktigt att ungdomar ser att utbildningen ger bra möjligheter 
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till jobb, att det finns en livskraftig näring och även en arbetsmarknad på hemmaplan. 

Visst finns det utländska flaggor man kan arbeta för men en av respondenterna påpekade 

att det kanske inte är lika attraktivt, till exempel på grund av arbetsvillkor och osäkerhet 

kring pensionssystemet. En av respondenterna påpekade också att de som examineras 

inte nödvändigtvis går till sjöfartssektorn utan de också kan få anställning på exempelvis 

kraftverk i land. Fler svenskflaggade fartyg hade genererat ett ökat intresse med ett större 

inflöde till skolorna. Respondenterna menar att det hade bidragit på många positiva sätt. 

4.1.5 Rekrytering 

En stor svenskflaggad handelsflotta ger ett större underlag att rekrytera 

sjöfartskompetens till andra positioner i samhället. Eftersom det finns tillgång till fler 

svenska sjömän som kan gå i land och ta andra arbeten som kräver sjöfartskompetens. 

Vad det gäller rekrytering får vi lite olika signaler från de vi intervjuat på frågan om de 

märkt av att det blivit svårare att rekrytera. Det beror på vilken specifik roll som skall 

rekryteras och dess geografiska placering. En av respondenterna går så långt som att säga 

att färre svenska fartyg vore en katastrof för kompetensförsörjningen på sikt. Svårigheter 

i rekrytering lyfts fram i Eriksson (2020) som beskriver de redan befintliga svårigheter i 

rekrytering av sjöfartskompetens, till exempel sjöingenjörer till rederikontor och befäl 

med specialbehörighet för tankfartyg. Även Eriksson (2020) rapporterar utmaningar med 

rekrytering baserat på geografi, där Norrlandskusten nämns som ett utmanande område.  

Det verkar som att det än så länge finns människor med sjöfartserfarenhet som vill gå i 

land, vilket gör att man inte generellt upplever brist vid rekrytering. Dock kan detta 

komma att förändra sig i takt med att de som arbetat länge inom sjöfarten pensioneras 

och inflödet av ny kompetens minskar. Med andra ord, det finns en uppenbar risk att det 

minskade antalet svenska sjömän kommer märkas vid rekryteringar i framtiden. En av 

respondenterna tryckte på att antalet sökande till utbildningarna inte matchar det 

framtida behovet.  En annan av respondenterna uttryckte det ganska träffande, att vi just 

nu kommer ifrån att ha hög tillgänglig kompetens, men att det är en tidsfråga innan det 

försvinner. Det är förstås möjligt att anställa andra än svenskar och rekrytera 

internationellt dock inte till alla nödvändiga funktioner så som till exempel lotsar. 

Eriksson (2020) beskriver också hur försäkringsbolags ”nordiska arbetssätt” där 

fackkunskaper är viktiga vid skadereglering och riskvärdering skulle kunna utföras på ett 

mer kontinentalt sätt där man använder extern teknisk kunskap om man inte själva lyckas 

rekrytera kompetensen. 

Det bör också nämnas att vid ökad inflaggning, skulle det till att börja med vara svårt att 

bemanna, det skulle inte finnas tillräckligt med personal, till exempel skulle det saknas 

befäl. Det är relativt lång ledtid som behövs för att öka antalet befäl. 

4.1.6 Delade kostnader 

Med färre svenskflaggade fartyg minskar mängden svenskanställda inom sjöfarten. Detta 

får också konsekvenser för fortbildningen, där färre ska gå kurserna och de som är kvar 

får tillgång till färre utbildningstillfällen och till en högre kostnad eftersom kurskostnaden 

delas på mindre antal personer. Dock har utvecklingen gått framåt med bland annat 

digitala utbildningar som ökar tillgängligheten där sjömän kan delta online i stället för att 

behöva resa.  

Även om vi inte skulle ha ett enda svenskflaggat fartyg påverkas inte behovet av 

sjötransporter i Sverige påpekade en respondent. Det är fortfarande gods som behöver 
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transporteras, därför kommer det att vara ungefär lika många fartyg som anlöper svenska 

hamnar framåt. Vid intervjuerna framkom att ju färre svenskflaggade fartyg desto färre 

som bidrar ekonomiskt till självfinansierade myndigheter, och därmed krymper 

supporten hos myndigheterna. Det blir en negativ spiral där färre svenskflaggade ger ett 

sämre stöd. Detta i ljuset av Eriksson (2020) som menar att Transportstyrelsen behöver 

samma kunskap och kompetenser för att hantera kvarvarande svenskflaggade fartyg vid 

en ökad utflaggning.  

4.1.7 Lokalisering av företag 

Utflaggning från svensk till annat lands flagga betyder att det över tid försvinner jobb och 

kunskap från Sverige som påverkar det nationella företagandet. Exempelvis är det en stor 

risk att rederikontor flyttar utomlands och en minskning av kontorstjänster som följd.  

De vi intervjuat lyfter också fram att när Sverige hade en större svensk handelsflotta var 

vi även mer framstående inom sjöfartsbranschen, såsom skeppsbyggeri. Eriksson (2020) 

tar också upp exempel på att bolag skulle flytta utomlands om det blir svårare att få 

tillgång till relevant kompetens i Sverige.  

4.1.8 Efterfrågan på lotsning 

Färre svenskflaggade fartyg minskar inte efterfrågan på lotsning. Fler svenskflaggade 

fartyg anses resultera i fler fartyg med större förutsättningar för lotsdispens, vilket höjer 

sjösäkerheten enligt svar från intervjuerna. Sverige har ett, i internationell jämförelse, 

enkelt system för att erhålla lotsdispens som borde kunna nyttjas mer. De vi har 

intervjuat argumenterar för att det borde finnas en tydligare koppling mellan antal 

svenskflaggade fartyg och hur mycket personal som finns tillgänglig inom 

sjöfartsbranschen. Framför allt lyfter flera fram lotsyrket, där det finns en brist och där 

Sjöfartsverket behöver anställa över 100 lotsar de närmaste fem åren, på grund av 

pensionsavgångar. Detta samtidigt som det är färre som utbildar sig till och har sjötid för 

att få tjänstgöra som seniorbefäl. Redan idag har man svårt att fylla lotsvakanser, framför 

allt på vissa geografiska platser. För att kunna söka en lotstjänst behöver personen ha 

arbetat som seniorbefäl ombord i handelsfartyg efter sin sjöbefälsutbildning.  För att 

kunna erhålla fulla styrsedlar, dvs kunna arbeta i alla sina tilldelade områden kan det ta 

upp till fyra år från det att man anställs som lots hos Sjöfartsverket till att man kan nyttjas 

fullt ut.  För att kunna fortsätta ha lotsar på dagens nivå behövs fler svenskflaggade fartyg 

att rekrytera från. Ett alternativ till att skaffa sig erfarenhet från handelsfartyg kan vara att 

Sjöfartsverket skulle kunna erbjuda lotsutbildning i egen regi. Om det inte finns seniora 

befäl att rekrytera kommer utbildningen att behöva vara längre. Det drar med sig ökade 

kostnader för lotsningen, som antingen behöver debiteras kunderna eller få statligt 

bidrag. Lotsar måste vara svenska på grund av säkerhetsklassning, vilket utesluter att 

rekrytera internationellt. Också i Tyskland, där antalet tyskflaggade fartyg sjunkit 

poängterar Zhang och Drumm (2020) att det skapar problem vid rekrytering av lotsar.  

4.2 Försörjningsförmåga vid kriser 
En av de nyttor med svenskflaggade fartyg som betonas mest av de vi intervjuat är 

behovet av en tillräckligt stor svenskflaggad handelsflotta för att säkerställa försörjning i 

oros och kristid. Även Eriksson (2020) påpekar att svenskflaggade fartyg är avgörande 

för fungerande sjötransporter i kristid. Sverige är inte ett självförsörjande land utan 

behöver ett inflöde av varor. Jämfört med förr i tiden, då Sverige hade en större inhemsk 
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produktion av livsmedel, är man idag mer beroende av försörjningen av varor till Sverige 

från utlandet.  

4.2.1 Tillgång till förnödenheter 

De intervjuade är ganska eniga om att det finns för få svenskflaggade fartyg idag för att 

kunna hålla en stabil försörjning i en kris. Detta är också något som nämns av 

Krisberedskapsmyndigheten (2008) i sin beroende- och konsekvensanalys av transporter. 

Där poängterar man att Sverige är helt beroende av sjöfart för att få in vissa produkter i 

landet, såsom råolja. Man framhåller också att kustnära transporter spelar en oerhört 

viktig roll för transport av raffinerade oljeprodukter, skogsråvaror, papper och 

pappersmassa, livsmedel och flera andra produkter.   

Svenskflaggade fartyg ingår i totalförsvaret, vilket innebär att fartygen kan användas för 

att transportera energi, förflytta militär personal, militär utrustning och andra uppgifter 

för civilsamhällets behov.  

Under intervjuerna har det diskuterats vilka typer av fartyg som behövs för att klara 

försörjningen av varor till Sverige i en kris. Endast ett stort antal svenskflaggade fartyg 

räcker inte, utan det behöver finnas rätt sorts fartyg för att transportera det som behövs. 

Roro-fartyg kan till exempel inte transportera olja och tankfartyg kan inte transportera 

containers. Här behövs således olika typer av fartyg men även olika storlekar på fartyg. 

Det här behovet kopplar direkt till vilken typ av produkter som Sverige behöver kunna 

transportera i orostider.  

Särskilt känsligt är behovet av energi. Det behövs bland annat stora råoljefartyg för 

försörjningen till Sverige, till Brofjorden och Göteborg, men det finns i dagsläget inte 

några stora svenskflaggade tankfartyg. I en krissituation är risken att Sverige skulle få 

begränsad möjlighet till import av råolja. Sverige skulle få förlita sig på att andra nationer 

är vänligt sinnade. En av respondenterna jämför också med Finland där man har ett visst 

antal fartyg för att kunna klara energiförsörjningen, en helt annan typ av beredskap än i 

Sverige. Utöver ett stort råoljefartyg behövs även mindre tankfartyg som kan distribuera 

oljan längs kusterna till lokala terminaler. Under en period hade Sverige inte 

svenskflaggade produkttankers med påföljden att nationella transporter inte kunde 

utföras. Numera finns svenskflaggade produkttankers.  

På grund av svenska förhållanden är det viktigt att fartygen är isklassade för att kunna 

operera längst Norrlandskusten under vinterhalvåret, detta behov är dock inte begränsat 

till tankfartyg utan gäller för alla fartygstyper. Två av respondenterna ser ett större behov 

av fler fartyg för tank och bulk rent kvantitetsmässigt medan man inte behöver ha lika 

många Roro-fartyg. Roro-fartyg fyller en annan funktion och kan angöra olika hamnar 

och snabbt lasta på och lasta av olika typer av styckegods. Vidare skulle Roro-fartyg 

kunna användas till att förflytta svenska försvarets materiel. Även färjor nämns som 

viktiga i transportsystemet och utgör ett känsligt segment om det skulle vara kontrollerat 

av annan nation. Färjor är viktiga för att de transporterar både människor/bilar och 

gods/lastbilar till Sverige och inom landet. Det nämns också att det finns för få 

torrbulkfartyg under svensk flagg och dessutom påpekas det att det helt saknas storskalig 

bulktransport (Krisberedskapsmyndigheten 2008). 

Under intervjuerna påpekas också att det inte finns några svenskflaggade containerfartyg 

trots att så mycket gods transporteras i containrar. I detta segment är Sverige alltså 

sårbart, dock skall här tilläggas att viss volym kan transporteras på Roro-fartyg.  



Lighthouse 2022 18 (42) 

4.2.2 Beroende av andra länder 

Det lyfts fram huruvida svenskkontrollerade fartyg (dvs svenskägda men ej 

svenskflaggade fartyg) skulle kunna flaggas om, om och när behovet uppstår. Det finns 

idag 300 svenskkontrollerade fartyg som har annan flagg. Vill man säkerställa att Sverige 

ska ha tillgång till dessa fartyg behöver de vara svenskflaggade. I samtal med ett rederi 

om deras icke-svenskflaggade fartyg framkommer att åtminstone i krigstid behöver det 

vara svensk flagg. Den nation som fartyget är flaggat i bestämmer över fartyget. Det 

betyder att i orostider kan en annan nation kalla ”hem” sina fartyg alternativt sätta 

begränsningar var fartygen får operera. Det innebär att om till exempel Nederländerna 

kommer i en konflikt kan svenskkontrollerade fartyg som har nederländsk flagg kallas 

hem till Nederländerna för att ingå i deras totalförsvar.  

4.2.3 Militära ändamål 

Medan föregående avsnitt beskriver civilsamhällets behov av svenskflaggade fartyg, till 
exempel för transport av livsmedel i en kris eller krigssituation, fokuserar detta avsnitt på 
användning av svenskflaggade fartyg till militära ändamål.  

Sverige är ett land med en lång kust, vilket gör att sjötransporter är lämpliga att använda 
som transportmedel vid en kris eller krig. Vidare är sjötransporter en del i totalförsvaret 
och därmed en ”gripbar” resurs. Försvarsmakten behöver svenskflaggade fartyg om 
något händer i vår omvärld. I händelse av krig eller krigsfara, när svenska regeringen 
fattat beslut om höjd beredskap kan försvaret krigsplacera svenskflaggade fartyg, så kallad 
fartygsuttagning. Det innebär att ett civilt fartyg kan hämtas hem och disponeras i 
händelse av krig. Det pågår ett arbete med återuppbyggnaden av det svenska 
totalförsvaret.   

Som beskrivits innan kan fartyg i en kris användas för att transportera material och 

personal mellan exempelvis fastlandet och öar. Det kan också handla om att ersätta en 

bro som inte är användbar. Ytterligare ett exempel på användningsområde är att färjor 

kan användas för att fälla minor. Vidare skulle Försvarsmakten kunna använda fartyg för 

vilseledning, dvs att vilseleda om vilka fartyg som är det strategiskt viktiga. Fartygen kan 

komma att behöva viss anpassning, av såväl personell som materiell karaktär, till exempel 

kommunikationsutrustning, radar eller personal som ska lösa uppgifter man inte 

behärskar i normal drift av fartyget.  

Utöver möjlighet att ta över fartyg i händelse av krig skulle man kunna använda sig av 

avtal. Exempelvis skulle ett avtal kunna innebära att rederiet på tolv timmar skulle 

behöva vara redo att tömma fartyget för användning, men i utbyte få en avtalad 

ersättning av Försvarsmakten. Detta är intressant för att snabbt kunna få tillgång till 

fartyg, och i krissituationer när det inte är krig. Den här typen av avtal är något som ses 

över för tillfället. Reviderad handbok beträffande säkerställande av fartygskapacitet är ute 

på remiss under hösten 2022. En av de intervjuade berättar att Totalförsvaret sedan 

pandemin jobbar med ambitionen att förbereda avtal utifall behovet skulle uppstå, där 

föreningen Svensk Sjöfart också varit aktiva i arbetet. Det är viktigt att Sverige har 

rederier som har kompetens och är villiga att föra dessa diskussioner.  

På frågan om vilken typ av fartyg som behövs vid en kris, är svaret att många typer av 

fartyg behövs, såsom bogserbåtar, arbetsfartyg, tankfartyg och bulk för tex 

spannmålstransporter. I dagsläget finns några statligt ägda fartyg som kan omdirigeras, till 
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exempel isbrytare, Sjöfartsverkets arbetsfartyg, Kustbevakningens enheter och 

Trafikverkets färjor.  

Utöver detta påpekar Marinen att fartygets flagg också spelar roll för skydd. För ett 
svenskflaggat fartyg är det svenska Försvarsmakten som skyddar det fartyget, oavsett var 
det befinner sig i världen. Enligt Eriksson (2020) är en svensk flotta lättare att skydda.  

4.3 Internationell påverkan  
Eftersom sjöfarten bedrivs internationellt är det viktigt att kunna påverka den 

internationella sjöfarten. Med en svensk handelsflotta har Sverige möjlighet att påverka 

regelverk i den internationella sjöfartsorganisationen, International Maritime 

Organization (IMO). Länder som har en stor handelsflotta har större möjlighet att 

påverka på det internationella planet. Antalet svenskflaggade handelsfartyg påverkar 

därmed Sveriges roll och inflytande i IMO och i den europeiska redarföreningen, 

European Community Shipowners’ Association (ECSA) eller dess globala motsvarighet, 

International Chamber of Chipping (ICS).  ECSA är paraplyorganisation för de nationella 

redarföreningarna i EU och Norge. Europeiska redare kontrollerar cirka 39,5 % av 

världens sjöfartsflotta. ECSA:s främsta uppgift är att företräda den europeiska 

sjöfartsindustrins intressen med Europeiska unionens institutioner (ECSA, 2022). ICS 

representerar redare och fartygsoperatörer med nationella redarföreningar från 37 länder 

och representerar över 80% av handelsflottan (Figur 2). 

 

Figur 3: Roll av International Chamber of Shipping (källa: CoS,2022) 

Zhang och Drumm (2020) och Koilo (2019) som fokuserar på Tyskland och Norge 

poängterar negativa effekter av färre tyskflaggade fartyg, och menar på att det blir 

problematiskt med minskat deltagande och påverkan i IMO och andra internationella 

organisationer. Zhang och Drumm (2020) beskriver att deltagandet inom IMO-rådet är 

korrelerat med den registrerade flottan i ett land och för en miljövänlig och effektiv 

global sjöburen handel är det viktigt att ställa ut ett visst antal fartyg under egen flagg för 

att behålla rätten till medbestämmande inom IMO.  I och genom dessa organisationer 
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kan Sverige driva frågeställningar som är viktiga för oss, såsom miljöfrågor. Antalet 

svenskflaggade fartyg påverkar också hur man internationellt ser på Sverige, där bilden av 

Sverige som en sjöfartsnation och gott renommé, erfarenheter och kompetens kan 

undergrävas av att ha få svenskflaggade fartyg eller att de blir färre. 

4.3.1 Styrka i IMO, ITF, ECSA, ICS 

I IMO har varje land en röst rent formellt, i såväl frågeställningar som beslut. ITF 

(Internationella Transportarbetare Federationen) sitter med i IMO på samma sätt som 

ICS. ITF och ICS arbetar tillsammans i många frågor där ICS är arbetsgivarnas 

intresseorganisation och ITF arbetstagarnas. IMO har två system med permanenta 

representanter, från stora länder såsom Spanien, Frankrike och England, som dessutom 

är värd för IMO, och flaggstater såsom Panama, Liberia och Marshall Island. Dessa 

personer är ambassadörer och följer arbetet löpande, sitter med i IMO och följer allt på 

plats. De har även experter som reser in till dessa möten. När man blir invald i IMO:s råd 

påverkar dels storlek på landets flotta, men även kompetensen hos individen, där en 

duktig person med hög trovärdighet lättare blir invald (IMO, 2022). 

Sverige och många andra länder reser till Bryssel med olika delegationsledare med särskilt 

ansvar inom tex. sjövärdighet och bemanning. Delegationen fylls på med de experter som 

behövs utifrån agendan som skall diskuteras. Agendan har flera års framförhållning där 

arbetsgrupper kan planeras och tillsättas med rätt kompetenser och kunskap. Svensk 

Sjöfart deltar genom handläggare som bevakar olika frågor och kan bjuda in 

medlemsrederier. Facken brukar också vara med i de svenska delegationerna eller så sitter 

man för respektive Non Governmental Organization (NGO). Sjöbefälsföreningen 

skickar till exempel mellan två och sex personer, där vissa stormöten kräver upp till tio 

personer. Om det är specifika frågor kan olika konsultbolag vara med, till exempel om en 

viss standard ska diskuteras kan det behövas spetskompetens i form av experter. 

Spetskompetens är beroende av den kompetens som finns i den maritima branschen. 

Dessa arbetsgrupper ger ett bra stöd och är viktiga eftersom det inom statsförvaltningen 

är en generell trend att man erhåller färre och färre resurser, vilket resulterar i mindre 

resurser för att driva saker inom bland annat IMO.  

I ECSA och ICS samlas systerorganisationer till Svensk Sjöfart för att komma överens, 

driva frågor som är viktiga för medlemmarna och påverka policyarbetet. Inom ESCA och 

ICS har man mer tyngd relaterat till storlek på flottan, vilket innebär att de med fler 

fartyg i det egna landets flagga har mer auktoritet än de med färre. Inom ICS kan man se 

skillnad i attityd mellan länder, där de nordiska länderna liknar varandra mer beträffande 

vad man vill åstadkomma jämfört med till exempel Malta och Bahamas-flaggor, och där 

en del andra länder inte är villiga att ta ställning överhuvudtaget i vissa frågor. En av 

respondenterna betonar behovet av en enad stark front som driver på.  

Även om samtliga medlemsstater har varsin röst, är det tydligt att man lyssnar mer på 

länder med större handelsflotta menar respondenterna. Stora flaggstater har annan tyngd 

i frågorna med stor kompetens och kunskaper inom sjöfartsindustri. På så sätt får en stat 

mer inflytande i frågorna och problemställningarna.  

Om Sverige tappar ytterligare svenskflaggade handelsfartyg, får Sverige allt mindre tyngd 

och därmed mindre möjlighet att påverka regelverken till sjöss. I förlängningen skulle det 

kunna bli så att det till slut inte att finnas några som representerar Sverige i dessa 

internationella organisationer. Det innebär en avsaknad av påverkan i de internationella 
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organisationerna och i de framtida frågeställningar och problem som där kan avhandlas. 

En av respondenterna menar att utifrån ett internationellt perspektiv och för att kunna 

göra ett avtryck, behöver Sverige öka sin handelsflotta till minst det dubbla, kanske 

tredubbla.  

4.3.2 Driva frågor som är viktiga för Sverige 
Det kan vara en konkurrensfördel att kunna driva sjöfartsfrågor som är viktiga för 

Sverige i de ovan nämnda organisationerna och på så sätt påverka det som är viktigt för 

det egna landet. Sverige vill gärna lyfta den hållbara sjöfarten där miljöområdet är det 

område som Sverige varit mest aktiv i de senare åren för att påverka och etablera vissa 

bestämmelser.  

Vid intervjuerna poängteras att Sverige har ett högt miljö- och säkerhetstänkande inom 

det svenska maritima klustret. Inom dessa områden skulle Sverige kunna driva på 

internationellt och inom säkerhetsområdet nämns exempelvis svensk kunskap om brand 

ombord, vilket är viktigt nu med fler elfordon ombord på färjor. Även på tekniksidan 

finns områden där Sverige ligger i framkant. En av respondenterna nämner exempel så 

som Sea Traffic Management och att minimera ankarliggande.  

Svenska rederier är duktiga på att minska miljöpåverkan från fartyg och har stor 

kompetens kring detta. Rederierna i Norden är föregångare vad det gäller klimatsmarta 

fartyg och teknik. Det finns ett genuint intresse hos redare här att investera i teknik som 

minskar CO2 utsläpp. Denna kompetens kan Sverige ha med sig i den svenska 

delegationen, vilket innebär att man kan stödja och ge goda argument i en förhandling. 

När man kan basera argument på kompetens och erfarenhet, i stället för enbart teoretisk 

inläsning, får man större tyngd i sakfrågan.  

Om Sverige vill ha en sjöfartsbransch för att kunna vara med och påverka inom miljö 

och klimat, behöver man ha fler svenskflaggade fartyg. Det kan exempelvis handla om de 

pågående diskussionerna om utsläppsrättshandel, och möjlighet att påverka 

utformningen av dessa, där ett land med få fartyg under egen flagga inte har samma 

förutsättningar att påverka.  

Inom IMO företräder de svenska delegationerna svenska intressen och därmed befintliga 

svenskflaggade fartyg. Sverige bevakar frågor mer intensivt som berör den typ av fartyg 

som är svenskflaggade såsom RoPax-färjor. Däremot bevakas vissa frågor inte lika 

intensivt, till exempel containersjöfart. Vissa fartygstyper har en mer framskjuten position 

inom svensk sjöfart och är mer intressanta när Sverige deltar i internationellt arbete. Fler 

svenskflaggade fartyg inom andra segment, som exempelvis specialfartyg, skulle kunna 

bidra till förändring och ett fokusskifte i vissa frågeställningar. Ett exempel som lyftes av 

respondenterna var att Sverige i dagsläget inte arbetar med container-frågor och att det 

saknas kompetens inom detta område.  

4.3.3 Syn på Sverige internationellt 

I förhållande till landets storlek och flaggstat har Sverige många ledande positioner och 

ordförandeposter i IMO berättar en av respondenterna. Sverige har fortfarande ett högt 

anseende och åtnjuter respekt i de frågor som man lyfter. En styrka är att Sverige har en 

lång sjöfartshistoria och en lång kust. Sverige har idag goda kunskaper om flera 

fartygstyper och de utmaningar som finns med att bedriva sjöfart och Sverige har ett gott 
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renommé. Sverige uppfattas som konstruktiva och vill föra diskussioner framåt med en 

tydlig agenda.  

Däremot uttrycker respondenterna en oro för att Sverige tappar i förtroende med ett litet 

antal svenskflaggade fartyg som dessutom minskar över tid. I och med detta saknar 

Sverige egna bra exempel att hänvisa till. Med få svenskflaggade fartyg upplever andra att 

det saknas en näring som står bakom frågorna såväl som att frågorna inte drivs på 

regeringsnivå. Man menar därmed att dagens handelsflotta är för liten för att på sikt inge 

förtroende och bibehålla kompetens.  

4.3.4 Kompetens 

Många av de frågor som Sverige har drivit har varit baserat på att Sverige har kunskap 

och förmåga att göra det, exempelvis kopplat till säkerhets- och miljöfrågor. För att driva 

dessa frågor har myndigheter och branschen samverkat. Utan personer i Sverige med 

relevant kunskap blir den röst man har i de internationella sammanhangen inte lika 

värdefull. Respondenterna uttrycker en oro över att kunskapsnivå snabbt kan minska, om 

man betänker en minskande sjöfartssektor, vilket beskrivs mer omfattande i 4.1.     

4.4 Sjöfartssektorn som näring  
I detta kapitel beskriver några av respondenterna olika områden och aspekter som 

möjligheter och nyttor med svenskflaggade fartyg.  

4.4.1  Sjöfartens konkurrenskraft vs andra transportslag  

Överflyttning till järnväg och sjöfart framhålls som önskvärt. Sverige har EU:s längsta 

kust och över 50 allmänna hamnar. Det finns stora förutsättningar att avlasta vägar och 

järnvägar bättre, och skapa förutsättningar för framkomlighet till en minimal påverkan på 

miljö och klimat. 

Svensk Sjöfart (Sweship 2021) påpekar i sin rapport att sjöfarten är ett mycket 

energieffektivt transportslag och att transporter till sjöss kan därmed bidra till att minska 

klimatpåverkan jämfört med andra transportslag. Även Raza, Svanberg, and Wiegmans 

(2020) beskriver att sjöfarten även kan avlasta den hårt belastade landinfrastrukturen i 

större utsträckning och kan därmed minska trängsel och utsläpp på land. En positiv 

konsekvens av att använda sjöfarten mer är till exempel att samhället inte behöver lägga 

lika stora resurser på byggnation och underhåll av infrastrukturen. Sverige och EU har 

bland annat ett mål om att flytta gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. 

 

Figur 4: CO2 utsläpp från olika transportslag (Källa: Svensk Sjöfart, Sweship 2021) 
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Har man svenskflaggade fartyg med kompetens påverkas kringeffekterna positivt när 

underleverantörer används för olika typer av service och leveranser. Personalen ombord 

beställer underhåll och tillsammans med den kompetenta underleverantören stimuleras 

den egna flaggan och ger positiva och mer utvecklade kringeffekter och kan bidra till 

konkurrenskraft. 

4.4.2 Miljömedvetna och hållbara val  

Det finns stora fördelar att upphandla avtal med långsiktigt och miljömässigt tänk. Dvs 

ett avtal som ingås mellan två svenska aktörer och som gemensamt kan utveckla 

produkter och transporter. Poängen här måste vara att svenska företag är 

konkurrenskraftiga och eftersom transportköpare inte alltid är beredda att betala mer för 

svensk flagga blir det ofta ett billigare alternativ i transporten. Sweship (2021) poängterar 

Sverige har också uttalat ett tydligt mål i den nationella godstransportstrategin att flytta 

gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Där slås det också fast att väl fungerande 

godstransporter är en förutsättning för ett livskraftigt Sverige och för att svenska företag 

ska kunna exportera sina varor. ”Att sund konkurrens, ordning och reda och schysta 

villkor är viktigt”. Ser man till produktion och materialförsörjning, om man tex köper 

fritt levererat till kaj, har bolag inte alltid egen kompetens på plats inför upphandlingen. 

När det händer olyckliga saker och man inte har ställt miljökrav på fartygen tex, finns inte 

möjligheten att förebygga eller påverka när skadan väl har inträffat eller uppnå miljömål 

och så vidare.  

Kunder är idag mycket mer medvetna konsumenter och läser bl. a av koldioxidutsläpp på 

de produkter man köper online och i butik. En hel del kunder och inköpare, NGO:s som 

Clean Shipping Project, the Sustainable Shipping Initiative, och Clean Cargo Working 

Group börjar även titta lite mer aktivt på transporterna hos de stora varuägarna (Lam and 

Lai, 2015). Detta för att bättre förstå deras globala transport- och försörjningskedjor och 

inte bara kostnad utan varifrån produkterna kommer, personalförhållanden, rutter, 

klimatsmart körning etcetera. Inom sjöfarten finns det idag krafter som driver mot mer 

miljömedvetna och hållbara val. Det är definitivt ett engagemang för att man ska ha 

bättre klimatmässigt avtryck, mindre miljöpåverkan och sociala (mjuka) frågor som också 

påpekas av Tang och Gekara (2020), som har visat hur varuägares krav kring hållbara 

krav påverkar containerredarna.  

4.5 Arbetsmiljö 
Flera av respondenterna lyfter fram den svenska arbetsmiljön och att synen på miljö 

skiljer sig åt mellan olika länder och präglar på så sätt även hur företagen agerar. Svensk 

kultur skiljer sig åt från andra länder, speciellt utanför Skandinavien. Även om sjöfart är 

en global bransch får svenska rederier genomslag, då de är säkerhetsmedvetna och 

miljömedvetna i mycket hög grad. Ett svenskt fartyg kanske inte har bättre arbetsmiljö än 

ett danskt eller norskt tex. men jämfört med ryskt eller liberianskt skiljer det sig åt 

väsentligt. Nordiska länder har mycket höga krav på arbetsmiljö ombord. 

4.5.1 Säkerställa bra arbetsmiljö ombord 

På frågan “Vad innebär det för arbetsmiljön att ett fartyg är svenskflaggat?" svarade flera 

av respondenterna att den fysiska arbetsmiljön på svenska fartyg klassas som mycket bra 

och att svenska fartyg är fina ombord.  



Lighthouse 2022 24 (42) 

I Norden arbetar man relativt likvärdigt med jämställdhetsfrågor och Sverige sticker inte 

ut jämfört med nordiska länder. Nordiska fartyg har en bra arbetsmiljö och kvalitet i 

jämförelse med övriga världen. Sverige och Skandinavien har högre krav på 

boendestandard, kontraktslängder och lönenivåer, jämfört med vissa andra utländska 

flaggor såsom Liberia, Indien och Ryssland. Svensk arbetsmiljölagstiftning är rigorös 

gällande allt ifrån buller i hytter till vibrationer, till storlekar på sällskaps-, boende-, och 

arbetsutrymmen. En ökad inflaggning i Sverige skulle innebära att fler sjömän kan få en 

bättre arbetsmiljö och fler personer i världsflottan skulle kunna få det bättre eftersom 

även utländska sjömän arbetar på svenskflaggade fartyg och följer avtalen är utformade 

för svensk sjöfart.  

Chen et al., (2017) och Bilbao et al. (2020) beskriver att fartyg som flaggar under de 

Öppna registren “flags of convenience” har bland annat sämre säkerhet och 

miljöreglering, frånvaro av utbildningsskyldighet för sjöman, och frihet från statliga 

ingripanden (som är incitament från FOC) och som på ett negativt sätt påverkar kvalitet, 

arbetsmiljö och säkerhet jämfört med fartyg som flaggas i mer utvecklade länder. 

Sjömansutbildning, en viktig komponent för att upprätthålla en maritim tradition, 

tenderar att aktivt stödjas av nationella flaggor med inkluderande av relevanta 

utbildningskrav för de registrerade fartygen. Österman och Hult (2016) poängterar att 

sjömannen arbetar och bor mellan 2 till 8 månader ombord utsatta för fartygsrörelser, 

utan tydlig åtskillnad mellan arbete och rekreation, och tillsammans med människor av 

olika bakgrund och nationaliteter. Österman och Hult, (2016) och Österman et al., (2020) 

rapporterar att sämre arbetsmiljö ombord kan ha en inverkan på de anställdas säkerhet, 

hälsa och välbefinnande, eftersom arbetet ombord på ett fartyg innebär oundvikligen 

kontinuerlig exponering för buller och helkroppsvibrationer orsakade av fartygsmotorer, 

framdrivning och ventilationssystem samt vind och hav. Kroppsvibrationer och 

fartygsrörelser representerar en ökad risk för psykiska besvär och ”musculoskeletal 

disorder” (MSD), särskilt i ländryggen, nacke och axlar, ökad stress och förändringar i 

kardiovaskulära funktioner 

I Sverige arbetar vi mycket med våra kulturfrågor samt den fysisk arbetsmiljön. Det 

hänger ihop med säkerhet och miljö och de högra krav som finns i svensk arbetsmiljö 

och levnadsstandard. Vi har en tillsynsmyndighet som ställer krav.  

När man jämför arbetsmiljön på svenskflaggade fartyg med andra flaggor beskriver 

respondenterna olika nivåer. Först beskriver man att standarden är hög i de nordiska 

länderna. Därmed skulle en inflaggning från en nordisk flagg ha mindre effekt. Därefter 

jämför man med EU-länder. Och slutligen finns det ett antal länder som inte är lika 

nogräknade när det kommer till arbetsmiljö, enligt respondenterna. Som exempel nämns 

Liberia och Ryssland. Där blir det en större skillnad jämfört med vad vi i Sverige 

värdesätter. Det kan handla om skillnader i syn på arbetsmoral, säkerhetstänk, 

kommunikation mellan olika aktörer och hur kvinnor behandlas ombord.  

En av respondenterna menar att arbetsmiljöarbetet kommit längre i Sverige än i Finland, 

framför med att inkludera det psykosociala och organisatoriska i riskanalyser. Det nämns 

att arbets- och skyddsorganisationerna har möten mer sällan i Finland, och skyddsombud 

mer aktiva på svenskflaggade fartyg.  

Sjömän på svenskflaggade fartyg har marknadsmässiga löner, försäkringar, sjuklönedelar, 

pensionssystem, sociala villkor, föräldrapaket, trygghetsavtal osv.  Det är stora fördelar 
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att segla svenskflaggat då sjömän vet vad man har i jämförelse med internationella fartyg 

och andra flagg. Specifikt villkoren kring föräldraledighet är unikt för Sverige, där man 

följer landvillkoren.  

Oavsett fartygstyp har arbetsmiljöfrågor högt fokus på ett svenskflaggat fartyg, och 

behöver man modifiera eller bygga om fartyg gör man det för att kunna klara svenska 

krav när de går under svensk flagg. Exempel på sådana modifieringar är ljudisolerande 

glas på insidan av rutorna i hytterna. Den psykosociala miljön är extrem viktig på 

svenskflaggade fartyg med arbetstider, fritid, sömn osv.  Det är förstås kopplat till 

personlig säkerhetsutrustning men också boendeupplevelsen ombord i form av 

vibrationer, ljudnivåer, storlek på hytter, där det på senare tid varit fokus på 

entertainment, tv, internet och gym när man bygger nya svenskflaggade båtar. En sjöman 

skall ha det bra även på fritiden ombord. Det kan vara en konkurrensfördel för svenska 

rederier och svenskflaggade fartyg att man har tänkt på helheten gällande arbetsmiljö och 

livskvalitet ombord på ett fartyg. En fördel som lyftes fram av en respondent var att fler 

svenskflaggade fartyg inom det egna rederiets regi skulle underlätta vid jobbrotation. 

Utöver att det skulle göra det enklare för personal att byta mellan fartygen, skulle det 

underlätta vid pensionsavgångar men också möjliggöra att personal skaffar sig nya 

erfarenheter.  

Beträffande säkerhet och kvalitet framkommer vid intervjuerna inga direkta skillnader när 

man arbetar under svensk flagg då den grundläggande säkerheten är densamma. 

Hamnarna ställer krav på säkerhet oavsett flagg. Passagerare på färjorna mellan Sverige 

och Finland märker troligen inte vilken flagga det är på fartyget de reser med. 

4.5.2 Driva förbättringar av arbetsmiljön ombord 

Svensk arbetsmiljölagstiftning är oftast mycket positiv utifrån arbetstagarens synvinkel 

och detsamma gäller utifrån arbetsgivarens synvinkel. Dock finns också aspekter som för 

redaren kan vara negativt ur ekonomisk synvinkel. Fartygets utformning kan behöva 

anpassas för att följa svensk lagstiftning som man kanske inte skulle behöva ha gjort om 

man flaggat under annan flagg. Exempel på detta är sociala ytor och fritidsutrymmen 

såsom pool och gym. Andra anpassningar kan behöva göras i maskinutrymmen och 

lastutrymmen för att klara de svenska klasskraven på underhåll och arbetsmiljö bland 

annat nämner respondenterna ljudnivåer. 

Ett exempel på att det trots allt finns behov av utveckling inom arbetsmiljö och kvalitet 

är att Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har en s k “belöningsdag” där svenska sjömän en 

gång per år får belöning för lämnade och genomförda innovativa förbättringsförslag 

ombord. De olika förbättringsförslagen har ofta arbetsmiljöinslag.  

Relationerna mellan arbetsgivare och fackföreningar har sett lite olika ut i Sverige över 

tid. Under ett antal år på 70-talet var det strejker och blockader av fartyg i hamnar. Under 

en tid med dålig dialog mellan rederier och fackföreningar skedde en del utflaggning. Idag 

finns det ett mycket större förtroende parterna emellan med en pågående dialog som 

driver de fackliga frågorna framåt och som tillvaratar medlemmarnas intressen. Det 

handlar inte bara om arbetsmiljön ombord på fartyg utan även löner, förmåner och 

arbetsmarknaden i Sverige för sjömän och besättning. Det handlar även om att ge 

förutsättningar för rederier att verka och där ett maritimt kluster kan driva relevanta 

frågor inom arbetsmiljö och arbetsmarknad. 
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4.5.3 Attraktiva arbetsmöjligheter för svenska sjömän  

Om Sverige inte skulle ha några svenskflaggade fartyg över huvudet taget har vi snart 

inga svenska sjömän kvar menar flera av de som intervjuats. Att arbeta på 

utländskflaggade fartyg kan ses som både spännande och lärorikt. Dock berättas vid 

intervjuerna om svårigheter kopplade till att segla med utländsk flagg, framför allt kopplat 

till villkor och skatteregler som påverkar en sjömans inkomster. Det är fördelaktigare 

som svensk att segla svenskflaggat om man vill undvika att skattereglerna inte skall 

påverka inkomsterna på ett negativt sätt, även om det fortfarande finns en viss möjlighet 

att segla för Norge, Danmark och Finland, med likvärdiga villkor.  

Gällande svenskkontrollerade fartyg är flaggade danskt eller norskt fungerar det lite 

bättre. Dansk flagg har ett nettolönesystem, som innebär att skulle man t.ex. ha 20 000 

danska kronor i lön får man hela det beloppet utan att det dras någon skatt. Problemet 

uppträder för en sjöman som har nettolönen och sedan drar Skatteverket skatt, vilket 

resulterar i en mycket låg lön. Då minskar förstås intresset för att ta ett jobb där.  

I konkurrens mot internationella löner, påverkar det lönekostnaden för en svensk sjöman 

som jobbar på ett utländskt flaggat fartyg men betalar svensk skatt jämfört med kollegor 

som betalar mindre skatt i respektive land. Det kan alternativt ses som dyrare att anställa 

en svensk sjöman.  Fartygen behöver inte ha svenskar ombord, utan man kan välja att 

anställa andra nationaliteter. För tex en kroat räcker det att han är ombord halva året så 

uppfyller han de kroatiska Skatteverkets regler. 

Det finns en del oklarheter för arbetsgivare och arbetstagare om skattetolkningar. Ett 

annat exempel är när svenska sjömän arbetar ombord på fartyg med annan flagg som 

under sin internationella rutt går mellan två nationella hamnar, som exempel nämndes 

Bergen-Stavanger-Aberdeen, vilket kan tolkas av Skatteverket som det inte är en 

internationell resa mellan Bergen och Stavanger. En av respondenterna betonar särskilt 

att en sjöman inte själv kan styra vilka hamnar som anlöps. Idag finns inte längre samma 

sjöfartskompetens på Skatteverket som på 1970- och 1980 talet. Detta påverkar enligt en 

respondent hur lagen tolkas.  Kommentar: En sjöman kan bo var som helst i Sverige eller 

till och med utomlands. Detta är naturligtvis en stor fördel. 

4.6 Utvecklingsmöjligheter 
Sjöfarten är en viktig faktor för klimatomställningen och för att uppnå nationella och 

internationella miljömål. Att satsa på en hållbar och konkurrenskraftig svensk sjöfart 

rimmar också väl med regeringens näringspolitiska mål att stärka den svenska 

konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag 

(Sweship, 2021). 

Sverige behöver en sjöfartsnäring som är aktiv internationellt och som arbetar med 

regelverk. Idag är Sverige på framkant inom miljö. Många svenska rederier är i färd med 

att prova nya bränslen med tester av ammoniak, vätgas och batterier. Detta är möjligt då 

Sverige har en välutbildad sjömanskår och rederier som kan och vill ta tag i sådana frågor. 

Det är viktigt för framtiden för svensk sjöfart att Sverige fortsättningsvis har 

svenskflaggade fartyg. Idag har vi nått smärtgränsen vad gäller antalet fartyg enligt flera 

respondenter och eftersom det behövs utveckling av nya sjömän som tar över när de 

äldre pensioneras måste man se över helheten. Det finns annars en risk att systemet 

”urholkas” om Sverige tappar fler fartyg. Om Sverige landar under 100 fartyg är det svårt 
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att ha samma möjligheter att komma in i inre krets i IMO och ILO tex. Då får man 

mindre att säga till om, svårare att påverka, till slut behövs inget folk då lägger man ner 

skolor och sen är kompetensen borta.  

Ett annat exempel som nämndes av en respondent är ”hur gör man när man behöver 
beställa ett nytt fartyg?” Det finns till slut inga kvar som har kunskapen eller know-how 
och man får fråga en konsultfirma. Det blir ekonomin som styr i stället för kunskap och 
man beställer kanske bara standardfartyg, för att man inte har bättre förståelse för 
behovet som har uppstått eller som behövs vid köp av ett nytt fartyg. Sjöfartspersonal 
kommer att behöva söka sig till andra arbeten och bidra på andra områden än inom 
sjöfarten för att ha ett jobb, av dem som finns kvar. 

4.6.1 Know-how kommer med ökad inflaggning  

Forskning visar att den övergripande sysselsättningen inom sjöfartsnäringen i Europa är 
stabil, men antalet europeiska sjömän har minskat (Mitroussi 2008). En undersökning 
från Norska statistiska centralbyrån visar att det fanns 21 970 norska sjöfolk 2017, en 
minskning med 11 % sedan 2015. Koilo (2019) poängterar att det är uppenbart att tro att 
antalet nordiska och europiska sjömän kommer att minska, både på grund av ökad 
användning av kvalificerad utländsk arbetskraft som kostar mindre och automatisering, 
speciellt för underordnade befattningar. 

Mitroussi (2008) påpekade att en annan poäng att ta upp när det gäller de skadliga 
effekterna av minskad sysselsättning och utbildning av EU-sjömän är risken för att 
påverka sysselsättningen och välståndet för ett antal andra ”kringindustrier” som hör till 
den maritima verksamheten, det så kallade ”maritima klustret”. Sådana industrier, till 
exempel skeppsmäklare, försäkring, lantmäteri, ingenjörskonsult, finansiella och juridiska 
företag, hamn och logistiktjänster, kommer att påverkas eftersom ett antal arbetsgivare 
föredrar att personer med sjöfartserfarenhet ska fylla vissa landbaserade jobb. Som ett 
resultat av detta kommer sjöfartsindustrins nedläggning, förlust av ”know-how” att få 
ekonomiska och andra konsekvenser för flera ekonomiska sektorer i EU länder. Många 
av dessa landbaserade sjöfartsrelaterade industrier har traditionellt förlitat sig på fd 
sjömän som en källa till kvalificerad arbetskraft och många sjömän går faktiskt vidare till 
en karriär i land när de lämnar sitt arbetsliv till sjöss. Med andra ord erbjuder EU 
fördelaktiga förutsättningar för sina nationella sjömän för ytterligare landbaserad 
sysselsättning, något som naturligtvis förbättrar deras anställningsbarhet. 

5 Analys – Hinder och åtgärder 
Detta avsnitt redogör för hinder och åtgärder med svenskflaggade fartyg. Respondenter 

har svarat på frågorna om vad som hindrar att det blir fler svenskflaggade fartyg och vad 

som skulle behöva ändras för fler svenskflaggade fartyg. Det är framför allt tre områden 

som betonas och lyfts fram här;  

1) Ett förtroende för politiken långsiktigt  

2) Konkurrenskraft internationellt   

3) Lagar, framför allt tonnageskatt, stämpelskatt och bemanningsregler 

Det påpekas att det har gjorts lite justeringar de senaste åren som fått effekt för fler 

svenskflaggade fartyg som är i rätt riktning men att mer skulle behöva göras.  
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5.1.1 Förtroende för politiken långsiktigt  

Flera av de personer som intervjuats betonar hur viktigt det är vilka signaler politiker 

skickar och vilka beslut de fattar. Framför allt handlar det om ett förtroende för en 

långsiktig stabilitet, att man känner att man kan lita på systemet. Tyvärr påpekar man 

också att sjöfarten ofta hamnar i skymundan eftersom den inte har så högt politiskt 

värde. Dessutom vill man kunna lita på förutsättningarna. Som exempel nämns 

nettomodellen, där man idag får tillbaka 99% av sociala avgifter, där man tog bort en 

procent för att man införde tonnageskatten, men detta skapat oro och osäkerhet kring 

om det kan komma att plockas bort ytterligare. Även Ek och Hedlund (2016) beskrev att 

en långsiktig och trovärdig sjöfartspolitik efterfrågades. De beskriver också hur rederier 

upplever att Sverige inte värnar sjöfarten som en viktig industri som kan generera jobb 

även iland och att det låga intresset av sjöfart från politiskt håll kan leda till utflaggning. 

5.1.2 Konkurrenskraft internationellt  

Flera respondenter lyfter också fram att svensk flagg behöver vara konkurrenskraftig 

internationellt. Det handlar dels om ekonomi, om svensk flagg för med sig högre 

kostnader blir det inte långsiktigt konkurrenskraftigt, därav önskan om 

kostnadsneutralitet. Detta har nämnts tidigare, bland annat skriver Ek och Hedlund 

(2016) att det inte fungerar för svenska rederier att ha högre kostnader än konkurrenter, 

då det påverkar kunden. Vid våra intervjuer beskrevs att kunderna som köper transporter 

ofta är internationella och de svenskflaggade fartygen konkurrerar med kostnader för 

andra flaggor. Det viktigaste som lyfts fram är att man önskar att svensk flagg ska vara 

mer lik andra flaggor, framför allt jämfört med de andra nordiska flaggorna (Danmark, 

Norge, Finland). Det är inte så komplicerat att flagga om ett fartyg och det är enkelt att 

välja en flagga som är billigare. Ett konkret exempel från en av intervjuerna med redare 

var att man uppskattat en förändring de senaste åren som varit positiv för 

konkurrenskraften, som handlat om möjligheten att erkända organisationer (exempelvis 

klassningssällskap) kontrollerar fartygen i stället för Transportstyrelsen. Att inspektioner 

delegerats till erkända organisationer påpekade också Siegenthaler och Rundqvist (2019) 

som positivt. Den svenska staten kan påverka och förändra positivt genom de villkor 

som staten erbjuder. Dessa villkor kan vara avgörande för vem som får affären och vilka 

marknadskrafter som påverkas genom detta. 

5.1.3 Lagar och politiska beslut  

Beträffande lagar och politiska beslut nämns framför allt tonnageskatten och 

stämpelskatten som betydelsefulla för antalet svenskflaggade fartyg. En riktigt bra 

tonnageskatt lyfts fram som att det skulle kunna öka inflaggningen. Tonnageskatten i 

dagens utformning är viktig för små och medelstora rederier, men den skulle behöva 

utvecklas. Idag är det inte möjligt att vara med i svensk tonnageskatt om man 

huvudsakligen har svensk trafik. Detta framgick exempelvis i ett exempel i Siegenthaler 

och Rundqvist (2019) där ett rederi inte nyttjade tonnageskatten eftersom det begränsade 

antalet anlöp i svenska hamnar.  Vidare poängterades vid våra intervjuer att vissa syften 

med transporten inte är inkluderade i dagens system, exempelvis kabelläggning, eller att 

köra personal till vindkraftsparker. Även för tonnageskatt vill man att svensk flagg ska 

vara jämförbar med andra länder. Stämpelskatt är något som inte finns i många andra 

länder och respondenterna påpekar att stämpelskatten är jätteviktig för inflaggningen. 

Utöver dessa lyfts även nettomodellen, som nämndes ovan. Även arbetsrättsmässigt 
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beträffande anställning av icke-svensk personal och bemanningskostnader lyfts fram som 

önskvärda att vara mer lik internationell sjöfart. Slutligen nämns även Transportstyrelsens 

tillsynskostnader som kan vara betungande för små rederier. I Ek och Hedlund (2016) 

framfördes att det skulle underlätta återflaggning om man inte behövde göra sig av med 

en utländsk befälhavare, men detta nämndes inte vid våra intervjuer.  

Siegenthaler och Rundqvist (2019) lyfte också fram kostsamma ombyggnationer av fartyg 

som ett hinder för inflaggning, vilket inte framkom vid våra intervjuer. Detta kan ha att 

göra med det är ett problem för fartyg som inte tidigare haft svensk flagg.  

Vidare beskriver Siegenthaler och Rundqvist (2019) rederier som upplevt att kontakten 

och servicen med myndigheter i en del andra länder var bättre än i Sverige, till exempel 

beträffande vägledning genom byråkratiska processer, men att servicen i Sverige 

förbättrats. I Berglunds (2019) Handlingsplan för svensk sjöfart var ett av 

åtgärdsförslagen att ”Transportstyrelsen följer upp varför fartyg flaggas in i och ut ur 

fartygsregistret i samband med in-och utflaggning (enkät) för att bättre kunna verka för 

fler svenskregistrerade fartyg” och arbete med detta pågår och bedöms vara klart 2023 

(Garberg, 2022). Dock påpekar en av de vi intervjuat att kontakten med enskilda 

tjänstemän är enklare i Finland än i Sverige. 

Intervjuerna belyste också ett konkret fall, där man valde finsk flagg över svensk flagg för 

Viking Glory. Där övervägdes länge möjligheten att flagga svenskt och man såg många 

fördelar med att göra det. Men i slutändan föredrogs finsk flagg eftersom Finland erbjöd 

bättre stöd och visade större förståelse för sjöfartens utmaningar i samband med 

pandemin.  

Enligt Blå Tilläxts enkät om hinder för att flagga svenskt (Sweship 2021), som omnämns 

av rederierna, sägs bland annat att andra flaggor är bättre kommersiellt och att regelverk 

sätter stopp. Andra menar att bemanningsregler och lönekostnader är ett hinder samt att 

stämpelskatten gör det oerhört kostsamt att flagga om. Cirka 70 procent av de som 

besvarat enkäten menar att stämpelskatten är ett ganska eller mycket stort hinder för att 

flagga svenskt. 

Yang (2014), Yin et al., (2018) och Zhang och Drumm (2020) påpekar att andra länder i 

världen Tyskland, Kina, Taiwan och Japan också har upplevt utflaggning. Skälet till att 

flagga ut är ett behov av att minska bemanningskostnader som står för den största delen 

av driftskostnaderna. Bilbao (2021) rapporterar att bemanningskostnaderna som andel av 

de totala kostnaderna undantagslöst ligger mellan 9% och 15%. Blå Tillväxts rapport av 

Sweship (2021) påpekade att kostnaden att ha svenskflaggat på fartyget Viking Glory i 

Sverige medför en merkostnad för stämpelskatt på cirka 7,6 miljoner kronor till skillnad 

från Finland som inte har någon stämpelskatt. För 13 produkt- och råoljetankers kostar 

svensk flagg 7 miljoner kronor mer i årligt löpande bemanningskostnader och 9 miljoner 

kronor i stämpelskatt. Därför valde Concordia Maritime Bermuda, dansk tonnageskatt 

som kostar mindre i jämförelse (Sweship, 2021). 

Yang (2014) har adresserat effekten av politik för sjöfartsstöd som konkurrensfördelar 

för nationellt flaggade flottor. Här har man jämfört Taiwan, Korea och Japan och påtalar 

de administrativa och finansiella åtgärder dessa tre länder vidtagit och som kan vara 

viktiga för att öka inflaggningen. 

• Varje nationellt fartyg behöver endast anställa två sjömän från Japan, nämligen 

befälhavare och teknisk chef 
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• Regeringen kommer att ge stöd till utgifter för sjöfartsutbildning; 

• Sänkningar av internationella fartygsrelaterade skatter; 

• Lågräntefraktlån från den nationella utvecklingsbanken 

• Bareboat-charter med köpoption 

• Planerade skeppsbyggnadslån 

• Incitament för accelererad avskrivning 

Vissa länder i EU har valt olika sätt att stödja sina flottor som generellt kan klassas som 

stöd för investerings- och driftskostnader. Enligt Bilbao (2021) är de huvudsakliga 

formerna för sådant stöd följande: 

• Stöd till investeringar för att förbättra utrustningen ombord på fartyg som är 

registrerade under nationell flagg och för användning av pålitliga, icke-

förorenande fartyg. 

• Regionalt stöd för investeringar som beviljas sjöfartsföretag i mindre gynnade 

regioner. 

• Stöd för att finansiera åtaganden om allmännyttiga tjänster: stöd för att 

kompensera för driftförluster är oförenligt med den gemensamma marknaden, 

men subventioner för åtaganden om allmännyttiga tjänster kan godkännas. 

Yin et al. (2018) poängterar att bland de olika åtgärderna är inrättandet av ”Second 

Register” det mest effektiva sättet att locka tillbaka fartyg till exempel det norska 

internationella fartygsregistret (NIS) och det danska internationella fartygsregistret (DIS). 

Sedan deras framgångsrika implementering har Tyskland, Frankrike, Brasilien och Italien 

etablerat sina egna offshore- eller internationella fartygsregister. Enligt Koilo (2019) har 

NIS och NOR inga restriktioner för anställning av utländska sjömän, förutom kravet att 

”Master” måste ha nationellt eller EU-medborgarskap. För fartyg registrerade i NIS finns 

det vissa områdesbegränsningar för att förhindra konkurrens från fartyg som seglar under 

NOR. Det bör nämnas att under 2016 genomfördes vissa förändringar för NIS-fartyg, 

bland annat bidrag från norska staten så att rederierna kan anställa fler norska sjömän på 

NIS-registrerade fartyg. 

Forskning visar att NIS och DIS i Norge och Danmark har bidragit till att skapa 

attraktiva affärs- och investeringsklimat och resulterat i större flottor, sysselsättning för 

sjömän, varvsverksamhet och sjöfartskonsultföretag i de länderna. Enligt Sornn-Friese 

och Iversen, (2014) är huvudsyftet med dessa second ”registers” att upprätthålla en 

handelsflotta under nationell flagg för kontroll samtidigt som driftskostnaderna för fartyg 

utjämnas. 

Yin et al. (2018) har i sin forskning argumenterat att det är effektivt att skapa ”second 

register” som Norge och Danmark har gjort för att locka fartyg att registrera sig under 

nationella kontroller eftersom det skulle kunna förbättra arbetskraftens kompetens. 

Förutom att skydda flottorna eller minska driftskostnaderna har målen för ”second 

register” gradvis ändrats till att främja maritima kluster på nationell och regional nivå 

(Sornn-Friese och Iversen, 2014). Etablering av ”second registers” i EU ger ekonomiska 

fördelar med maritima kluster som går långt utöver rederierna själva. Genom att upprätta 

”second register” har många EU-länder framgångsrikt uppmuntrat nationell registrering 

av sina flottor. Initierad av denna förändring har maritima kluster gradvis främjats i EU, 

vilket resulterat i ökad sjöfartskonkurrenskraft. 
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6 Översikt - Nyttan av svenskflaggade fartyg 
Tabell 3 visar en översikt av de nyttor som har framkommit under intervjuerna med 

respondenterna och beskrivs i studien mer ingående på respektive kapitel. Vi har valt att 

lyfta fram några av dessa i tillhörande text. 
 

Tabell 3: Nyttan med svenskflaggade fartyg 

Nyttan med svenskflaggade fartyg 

Försörjningsförmåga vid kriser Internationell påverkan 

• Tillgång till förnödenheter • Styrka i IMO, ITF, ECSA, ICS 

• Beroende av andra länder • Driva frågor som är viktiga för Sverige 

• Militära ändamål • Syn på Sverige internationellt 

  

Arbetsmiljö Konkurrenskraft och ekonomi  

• Säkerställa bra arbetsmiljö ombord (miljö- 
och säkerhetstänk) 

• Förflyttning av gods från väg till tåg och 
sjö 

• Driva förbättringar av arbetsmiljön 
ombord 

• Miljö, klimat och transporter 

• Attraktiva arbetsmöjligheter för svenska 
sjömän 

• Ekonomisk tillväxt och ökad BNP 

  

Sjöfartskompetens  

• Kompetent och erfaren personal  

• Bredare förståelse för sjöfarten  

• Antal praktikplatser  

• Intresse för maritima jobb  

• Rekrytering  

• Delade kostnader  

• Lokalisering av företag  

• Efterfrågan på lotsning  

• Betydelsen av sjöfart  

 

Försörjningsförmåga vid kriser 
En av de nyttor med svenskflaggade fartyg som betonas mest av de vi intervjuat är 

behovet av en tillräckligt stor svenskflaggad handelsflotta för att säkerställa försörjning i 

oros och kristid. Sverige är inte ett självförsörjande land utan behöver ett inflöde av 

varor. En annan viktig aspekt är att man i fredstid kan skeppa med annan flagg, men i 

krig kan flaggstaten kalla in båten. På samma sätt som Sverige kan rekvirera 

svenskflaggade fartyg i händelse av krig, äger de andra flaggstaterna den rätten.  

Internationell påverkan genom IMO 

Zhang och Drumm (2020) beskriver att deltagandet inom IMO-rådet är korrelerat med 

den registrerade flottan i ett land och för en miljövänlig och effektiv global sjöburen 

handel är det viktigt att ställa ut ett visst antal fartyg under egen flagg för att behålla 

rätten till medbestämmande inom IMO.  I och genom dessa organisationer såsom IMO, 

ITF, ECSA och ICS kan Sverige driva frågeställningar som är viktiga för landet, såsom 
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till exempel miljöfrågor. Antalet svenskflaggade fartyg påverkar också hur man 

internationellt ser på Sverige, där bilden av Sverige som en sjöfartsnation med gott 

renommé, erfarenheter och kompetens kan undergrävas av för få svenskflaggade fartyg. 

Arbetsmiljö  

Oavsett fartygstyp har arbetsmiljöfrågor högt fokus på ett svenskflaggat fartyg, och 

behöver man modifiera eller bygga om fartyg gör man det för att kunna klara svenska 

krav när de går under svensk flagg. Samtliga respondenter lyfter fram denna aspekt som 

oerhört positiv och där Sverige ligger i framkant. Det handlar även om den psykosociala 

miljön ombord på ett fartyg med arbetstider, fritid, sömn osv.  Det uppfattas som en 

konkurrensfördel i förhållande till andra länder och som skulle kunna bana väg för andra 

och påverka sjömän i deras arbetsmiljöer internationellt. 

Konkurrenskraft  

Sweship (2021) poängterar att Sverige har uttalat ett tydligt mål i den nationella 

godstransportstrategin att flytta gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Där slås 

det också fast att väl fungerande godstransporter är en förutsättning för ett livskraftigt 

Sverige och för att svenska företag ska kunna exportera sina varor. För att svenska 

företag skall kunna vara konkurrenskraftiga i transportupphandlingar behöver politiken 

och lagar uppmuntra till detta, föra att kunna bidra till ekonomisk tillväxt och ökad BNP.  

Miljö, klimat och transporter 

För att fortsätta skapa ett bättre klimatmässigt avtryck med mindre miljöpåverkan 

behöver det svenska miljöarbetet fortsätta att utvecklas för att nå de nationella och 

globala målen. Om Sverige vill ha en sjöfartsbransch där man kan vara med och påverka 

inom miljö- och klimatområdet, behöver man ha fler svenskflaggade fartyg. Det kan 

påverka de pågående diskussionerna om utsläppsrättshandel, och dess utformning. 

Vidare kan infrastrukturfrågor på nationell nivå planeras utifrån de europeiska direktiv 

med förflyttning från landsväg till sjöfart. Störningar inom leveranskedjor och globala 

supply chain flöden kan motverkas genom att ha flera och större möjligheter med 

godstransporter via sjövägen.   

 

Sjöfartskompetens  
I studien lyfter flera respondenter fram brist på personal inom sjöfarten, där det idag 

inom vissa områden finns en stor brist på kompetens. Sjöfartsverket behöver till exempel 

anställa över 100 lotsar de närmaste fem åren. Lotsar måste ha svenskt medborgarskap på 

grund av säkerhetsklassning, vilket utesluter att rekrytera internationellt. Också i 

Tyskland, där antalet tyskflaggade fartyg sjunkit poängterar Zhang och Drumm (2020) att 

det skapar problem för rekrytering av lotsar. Eriksson (2020) beskriver också hur 

försäkringsbolags ”nordiska arbetssätt” där fackkunskaper är viktiga vid skadereglering 

och riskvärdering baserar sig på att man har expertis i den egna organisationen. Ett 

alternativt sätt skulle kunna vara att använda extern teknisk kunskap om man inte själva 

lyckas rekrytera kompetensen, detta görs i flera andra länder. Det är en styrka men i 

scenariot finns således knappast någon svenskflaggad handelsflotta, vilket sannolikt 

krymper sjöförsäkringsmarknaden. Försvinner sjöbefälskompetensen är det en uppenbar 

nackdel för den försäkringsverksamhet som fortsatt behövs i Sverige. 
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7 Framåtblick 
I Sveriges strategiska arbete inom sjöfarten är det viktigt att tänka långsiktigt, för 

utveckling och framsteg. Sjöfartsområdet har, som många andra branscher, stora 

utmaningar inom hållbarhetsområdet och det pågår ett starkt utvecklingsarbete för att nå 

klimatmålen samtidigt som sjöfarten måste bli effektivare. Vidare finns det en stark 

ambition från regeringen att flytta gods från väg till järnväg och fartyg för att avlasta 

vägnätet och minska utsläppen från transportsektorn. Sverige ligger i framkant inom 

flertalet teknikområden kopplade till omställningen vilket ger upphov till goda 

möjligheter att stärka företagens internationella konkurrenskraft.  

Hur ska man då få fler svenskflaggade fartyg? På den frågan är de intervjuade eniga om 

att det behövs väl genomtänkta näringsvillkor. Alternativet är att Sverige får förlita sig på 

andra aktörer, vilket riskerar att bli både kostsamt och ta lång tid.  Detta kan jämföras 

med bristen på utbudet av munskydd och handskar i det tidiga skedet av Covid-19-

pandemin, innan Sverige ställde om försörjningen. 

Flera av de intervjuade uttrycker att det inte är tillräckligt med enbart de ca 180 

handelsfartyg som idag finns i Sverige. Detta till trots har Sverige fortfarande 

kompetenser och kunskaper som inger förtroende internationellt och som lyfter Sveriges 

röst i dessa sammanhang. Sverige har fortfarande ett högt anseende och får respekt i de 

frågor som man lyfter men det finns en risk att Sverige som nation tappar det 

förtroendet, om kunskap och kompetens inom sjöfarten inte fortsätter att utvecklas.  

För att kunna bibehålla kompetenser och kunskap i Sverige är det viktigt att 

fortsättningsvis utbilda nytt sjöfolk och personal med sjöfartskompetenser. Detta är även 

viktigt för arbetskraft och arbetstillfällen samt för den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

Det är det lika viktigt att sprida denna kunskap till en bredare massa där det finns ett 

behov av sjöfartsperspektivet såsom inom bland annat inköp och logistik. Dessa 

perspektiv drivs idag ofta av erfarenheter med kopplingar till svensk sjöfart. Det kan 

finnas behov av olika sjöfartskompetenser, inom flera yrkeskategorier inom andra 

områden och näringar, utöver de organisationer nationellt och internationellt som 

omnämns i studien. Sverige behöver se över vilka utbildningsmöjligheter samt yrkesroller 

och arbetsmarknad som kan vara aktuella för framtiden för att kunna säkerställa 

kompetenser inom både näringslivet och offentlig sektor med de statliga 

organisationerna.  

Sverige har idag ett oerhört högt miljö- och säkerhetstänkande inom det svenska 

maritima klustret. Inom IMO skall och bör Sverige kunna ställa krav på detta även i den 

internationella kontexten. 

En av de nyttor med svenskflaggade fartyg som betonas mest av de vi intervjuat i studien 

innefattar att Sverige behöver ha en relativt stor svenskflaggad flotta för att säkerställa 

försörjning i oros- och kristid. Även Eriksson (2020) påpekar att svenskflaggade fartyg är 

avgörande för fungerande sjötransporter i kristid. Sverige är idag inte ett självförsörjande 

land utan vi behöver ett inflöde av varor samt olika typer av fartyg. En långsiktig 

strategisk planering är därför viktig för Sverige för att kunna stå på egna ben med en 

svenskflaggad handelsflotta men även en svenskkontrollerad flotta, för att täcka Sveriges 

behov.  
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8 Förslag på fortsatt arbete  
I denna förstudie har det framkommit att det är flera olika aspekter som kan vara 

intressanta att undersöka vidare. Den politiska aspekten är viktig, här behövs det 

kunskapshöjande åtgärder för att säkerställa långsiktiga förutsättningar som stödjer en 

ökning av svenskflaggade fartyg och som kan bidra till en säkrad försörjning av både 

sjöfartskompetens och varor till Sverige. Näringsvillkoren för svenskflaggade fartyg bör 

ses ur ett marknads- och samhällsnyttoperspektiv där sjöfarten bidrar med mer än bara 

transportarbete. Det kan skapa förutsättningar för fler affärer för Sverige, utökad export 

och bidra till svensk ekonomi och ökad BNP. 

Vidare studier kan innefatta riskanalyser av vad som saknas idag i sjöfartssystemet och 

vad som behöver tillföras för att uppnå önskat läge. Vidare har det under intervjuerna 

diskuterats vilken typ av fartyg och hur många som behövs för att klara försörjningen av 

varor till Sverige vid en kris. Det är ett område som behöver belysas ytterligare. I 

samband med detta kan aspekten med ett eventuellt NATO medlemskap också behöva 

studeras. 

Supportsystemet kring sjöfarten är också ett intressant område. Sverige behöver kunna 

reparera, bygga om och underhålla fartyg. Tilläggas ska också att området med övriga 

fartyg är intressant så som tex bogserbåtar, bunkerfartyg i förhållande till 

sjöfartssystemet. Dessa arbeten är beroende av kunskap om vilken typ av varor som 

Sverige behöver säkerställa transporter av samt Försvarsmaktens behov vid kris eller krig.  

Forskning visar att upprättandet av ”second register” är ett av de mest effektiva sätten 

för att öka den svenskflaggade flottan, vilket framgår av framgångarna med norska och 

danska internationella fartygsregister. Detta är ett område som också är intressant att 

studera vidare.  

Avslutningsvis är hamnens roll central i sjöfartssystemet. Effektiva hamnoperationer 

spelar en stor och viktig roll vid utveckling av svensk kustsjöfart. Hamnens roll i kris och 

krig är även central då hamnar är dimensionerande för olika fartygstyper och vilka 

storlekar som kan användas för olika transporter.  
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Intervjufrågor för inledande intervju med respondenter 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Berätta lite kort vem du är och din roll/er idag. 

2. Ur ditt perspektiv varför är det viktigt med svenskflaggade fartyg för nationen 

Sverige? 

3. Behöver marinen svenskflaggade fartyg (och till vad)?  

4. Vilka är fördelarna (för Sverige) med svenskflaggade fartyg?  

5. Vilken typ av handelsfartyg behövs för Sverige och inom marinen?  

6. Ser du några problem/hinder kopplat till tillgången för svenskflaggade fartyg?  

7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära för marinen?  

8. Kan marinen rekvirera fartyg i Sverige efter behov?  

9. Hur går det till?   

10. Krävs det anpassning av de rekvirerade fartygen?  

11. Ser du någon risk/er med säkerhetsklassningen av besättningen?  

12. Vilka typer av svenskflaggade fartyg har vi idag? 

13. Varför finns de kvar? 

14. Varför tycker du svenskflaggade fartyg är viktigt? 

15. Vad är det som behövs/saknas? 

16. Finns det andra anledningar än kostnad att antalet svenskflaggade fartyg minskat? 

 

NYTTA: 

Vad är nyttan med svenskflaggade fartyg för Sverige som nation och samhälle? 

a) Konkurrensförmåga,  

1. Vad är fördelar med svenskflaggade fartyg för Sveriges 
konkurrensförmåga?  

2. Vad är nackdelar för Sveriges konkurrensförmåga med få /färre 
svenskflaggade fartyg? 

3. För vilka är det viktigt? 

4. Vad skulle det innebära att ha 300 svenskflaggade fartyg (låt 
fantasin flöda)?  

5. Eller “Vad är ett rimligt antal svenskflaggade?” 

6. Är någon viss typ av fartyg viktigare? 
7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt  

  så många) för… 
 

b) Försörjningsförmåga vid kriser,  

1. Vad är fördelar för Sveriges vid kriser att vi har svenskflaggade fartyg?  
2. Vad är nackdelar för Sveriges vid kriser om vi inte har svenskflaggade 

   fartyg?  
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3. Kan man uttala sig om nån miniminivå på hur många svenskflaggade 
fartyg som behövs? 

4. För vilka är det viktigt? 

5. Vilken typ av fartyg är viktigast? 
6. Är någon typ av fartyg mindre viktiga för Sverige vid kriser? 
7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt så  

  många) för… 
 

c) Sjöfartskompetens till exempelvis myndigheter och företag, 

1. Vad är fördelar med svenskflaggade fartyg för Sveriges 
sjöfartskompetens? 

2. Vad är nackdelar med ett minskande antal svenskflaggade fartyg för 
Sveriges sjöfartskompetens? 

 
3. Vilka är det som behöver denna kompetens? t.ex. myndigheter och 

företag  
4. Kan man uttala sig om nån miniminivå på hur många svenskflaggade 

fartyg som behövs? 
5. Vilken typ av fartyg är viktigast? 
6. Är någon typ av fartyg mindre viktiga för kompetensförsörjning? 
7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt så  

  många) för… 
 

d) Säkerhet 

1. Vad är fördelar för Sveriges säkerhet att vi har svenskflaggade fartyg? 
2. Vad är nackdelar för Sveriges säkerhet om vi inte har svenskflaggade 

fartyg?  
3. Kan man uttala sig om nån miniminivå på hur många svenskflaggade 

fartyg som behövs? 
4. För vilka är det viktigt? 

5. Vilken typ av fartyg är viktigast? 
6. Är någon typ av fartyg mindre viktiga för Sveriges säkerhet? 
7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt så  

  många) för… 

 
e) Arbetsmiljöfrågor 

1. Vad innebär det för arbetsmiljön att ett fartyg är svenskflaggat? 
2. Vad är fördelar för arbetsmiljö med svenskflaggade fartyg?  
3. Vad är nackdelar för arbetsmiljö om vi inte har svenskflaggade 

fartyg?  
4. För vilka är det viktigt? 

5. Vilken typ av fartyg är viktigast? 
6. Är nån typ av svenskfartyg mindre viktiga för Sveriges säkerhet?  
7. Kan man uttala sig om nån miniminivå på hur många svenskflaggade 

fartyg som behövs? 
8. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt så många) för… 

 
f) roll inom IMO, ICS  

1. Finns det några fördelar för Sveriges roll internationellt, t.ex. i IMO 
att vi har svenskflaggade fartyg?  
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2. Vad är nackdelar för Sveriges roll internationellt, t.ex. i IMO om vi 
har färre /inga svenskflaggade fartyg?  

3. Kan man uttala sig om någon miniminivå på hur många 
svenskflaggade fartyg som behövs? 

4. För vilka är det viktigt? 

5. Vilken typ av fartyg är viktigast? 
6. Är någon typ av fartyg mindre viktiga? 
7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt så 

   många) för… 
 

g) Kvalitet   

1. Vad innebär det kvalitetsmässigt att vara svenskflaggad?  
2. Vilka fördelar finns kvalitetsmässigt med att ett fartyg är 

svenskflaggat? 
3. Vilka nackdelar finns kvalitetsmässigt med att ett fartyg inte är 

svenskflaggat? 
4. För vilka är det viktigt med svenskflaggade fartyg för kvalitet? 
5. Är det viktigare att någon fartygstyp är svenskflaggad just för 

kvalitet? 
6. Är det mindre viktigare för någon fartygstyp? 
7. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt så 

  många) för… 
 

h) Utvecklingsmöjligheter 
1. Vad är fördelar med svenskflaggade fartyg för 

utvecklingsmöjligheter?  
2. Vad är nackdelar för utvecklingsmöjligheter med få /färre 

svenskflaggade fartyg? 

3. För vilka är det viktigt? 

4. Kan man uttala sig om nån miniminivå på hur många svenskflaggade 
fartyg som behövs? 

5. Är nån viss typ av fartyg viktigare? 
6. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt  

  så många) för… 
7.  

 

i) Sjöfartssektorn som näring  

1. Vad är fördelar med svenskflaggade fartyg för sjöfartssektorn som 
näring?  

2. Vad är nackdelar för sjöfartssektorn som näring med få /färre 
svenskflaggade fartyg? 

3. För vilka är det viktigt? 

4. Kan man uttala sig om nån miniminivå på hur många svenskflaggade 
fartyg som behövs? 

5. Är nån viss typ av fartyg viktigare? 
6. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns dubbelt  

  så många) för… 
 

j) Sjöfartens konkurrenskraft vs andra trafikslag  
1. Vad är fördelar med svenskflaggade fartyg för svensk sjöfarts 

konkurrenskraft?  
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2. Vad är nackdelar för svensk sjöfarts konkurrenskraft med få /färre 
svenskflaggade fartyg? 

3. För vilka är det viktigt? 

4. Vad är ett rimligt antal svenskflaggade? 

5. Är nån viss typ av fartyg viktigare? 
6. Ev. Vad skulle en ökad inflaggning innebära (T.ex. om det fanns  

  dubbelt så många) för… 
 

HINDER OCH DRIVKRAFTER 

1. Vad hindrar fler svenskflaggade fartyg? 
2. Vad skulle behöva ändras för fler svenskflaggade fartyg? 
3. Vilka har mest intresse för fler svenskflaggade fartyg? 
4. Är det dyrare med svenskflaggade fartyg? Varför? 

Besättningskostnad? 
 

I MÅN AV TID ytterligare bakgrund: 

Varför väljer man att vara svenskflaggad respektive ej? 

Spelar det någon roll om man chartrar svenskflaggade eller ej? 

Finns det andra områden som är viktiga att belysa när man pratar om nytta eller 
fördelar med svenskflaggade fartyg? 
 

Om följande inte omnämns ovan: 
Vad är riskerna med färre svenskflaggade fartyg?  

När spelar det mindre roll om fartyg är svenskflaggade?  

Hur mycket skulle det behöva öka för att det skulle göra någon skillnad? 

Vilka skulle påverkas av en ökad inflaggning? 
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