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Abstract 

We have in this thesis examined the work situation for masters in the Swedish 

merchant navy focusing on the administrative workload and how said workload have 

changed since the implementation of the ISM-code. 

Within the shipping business of today there is a lot of talk about the increasing 

number of administrative tasks on board and how they have affected the work 

situation. This made us want to examine if there actually was any such increase and to 

what extent said increase in that case have affected the work situation both on board 

and ashore. 

We have during our survey performed interviews with masters and ship-owner 

representatives at four companies within the Ro-Pax business who has traffic on 

Swedish ports asking them about the work situation on board and how it has changed 

during the last 15 years with respect to the administrative workload. 

The survey shows a substantial increase in the administrative workload both on board 

and ashore, mainly as a result of new regulations and vastly improved means of 

communication between ships and the organization ashore. In general there is a broad 

acceptance of the benefits of the ISM-code but a widespread skepticism when it 

comes to other regulations and government requirements. As far as the improved 

means of communication is concerned the increase in the number of messages 

received during a regular work day is emphasized and a question is raised whether 

there are valid reasons for the increase or if it to some extent is a way to clear your 

own desk by moving a task to another part of the organization.  

Keywords: administration, communication, workload, shipping.
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Titel:  Administration ombord. 

Abstrakt 

Vi har i detta arbete undersökt hur arbetssituation, med hänseende på de 

administrativa arbetsuppgifterna, ser ut för befälhavare inom den svenska 

handelsflottan och hur arbetssituationen har förändrats sedan införandet av ISM-

koden. 

Det talas mycket inom sjöfartsbranschen om de ökade administrativa 

arbetsuppgifterna ombord och hur detta har påverkat arbetssituationen. Detta fick oss 

att vilja undersöka hur det egentligen ser ut och i vilken utsträckning en eventuell 

förändring har påverkat arbetssituationen både ombord och iland.  

Vi har i vår undersökning intervjuat befälhavare och rederirepresentanter på fyra Ro-

Pax-rederier som trafikerar svenska hamnar om hur deras arbetssituation har 

förändrats under de senaste 15 åren med hänseende på den administrativa delen av 

arbetet. 

Undersökningen visar att det administrativa arbetet har ökat markant både ombord 

och iland, framförallt som ett resultat av nya regelverk och förbättrade möjligheter till 

kommunikation mellan fartygen och landorganisationen. ISM-koden är man överlag 

väldigt nöjd med men andra regelverk och myndighetskrav är man mer skeptisk till. 

Vad de ökade kommunikationsmöjligheterna anbelangar poängteras framförallt att det 

har inneburit en stor ökning av det antal meddelande man tar emot under en arbetsdag 

och ställer sig frågande till om alla verkligen är nödvändiga eller om det bara är ett 

sätt att snabbt skjuta över en uppgift till en annan del av organisationen. 

Nyckelord: administration, kommunikation, arbetsbelastning, sjöfart.   
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Förord 

Vi vill inleda detta arbete med att tacka Finnlines och Rederi AB Nordö- Link, 

Scandlines AB, Stena Line AB och TT- Line AB och deras personal som tagit sig tid 

att ta emot oss och delta i våra intervjuer. Utan undantag togs vi emot med öppna 

armar och alla tog sig tid att svara på våra frågor och även diskutera och utveckla sina 

svar. Vi vill rikta ett särskilt tack till de två befälhavare som lät oss besöka dem i 

deras hem och på det sättet gjorde det möjligt för oss att utföra alla de intervjuer vi 

hade planerat. 

Vidare vill vi tacka Milan Gowin som upplät sin lägenhet åt oss under vår vistelse i 

Skåne. 

  



 

 

6 

Denna sida har avsiktligt lämnats blank. 

This page has been left blank on purpose. 

 

 

  



 

 

7 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 8 

Problemformulering ............................................................................................................ 9 

Syfte ....................................................................................................................................... 9 

Frågeställning ....................................................................................................................... 9 

Avgränsningar .................................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Utförande ............................................................................................................................ 11 

Intervjuerna ........................................................................................................................ 12 

Validitet ............................................................................................................................... 12 

Bortfall ................................................................................................................................ 13 

Urvalsmetod ........................................................................................................................ 13 

Etiska aspekter ................................................................................................................... 14 

Data och analys ................................................................................................................... 14 

Teoretisk diskussion ............................................................................................................... 15 

Ship management ............................................................................................................... 15 

Shipboard management ..................................................................................................... 18 

Nya regelverk ...................................................................................................................... 19 

Summering .......................................................................................................................... 21 

Resultat .................................................................................................................................... 23 

Presentation av rederierna ................................................................................................ 23 

Olika faktorers inverkan ................................................................................................... 25 

Myndighetskrav ............................................................................................................... 28 

Teknik och kommunikation ............................................................................................. 32 

Organisatoriska förändringar ........................................................................................... 34 

Formella kontra informella arbetssätt .............................................................................. 36 

Slutsatser ................................................................................................................................. 38 

Förslag på vidare forskning .............................................................................................. 41 

Källförteckning ....................................................................................................................... 42 

Litteraturförteckning ............................................................................................................. 43 

Bilagor ..................................................................................................................................... 44 

 

 



 

 

8 

Inledning 
Vi har under den fartygsförlagda delen av vår utbildning slagits av hur stor del av 

seniorbefälens arbetsuppgifter som verkar vara av en rent administrativ natur. 

Eftersom vi läser sjökaptensprogrammet så har vi naturligt nog mest kommit i kontakt 

med seniorbefälen på däck men den begränsade kontakt vi har haft med befäl och 

elever i maskinavdelningen pekar mot att situationen ser likartad ut även för 

maskinchefen och förste maskinisten. Efter att ha diskuterat och jämfört våra 

erfarenheter ombord så har det dessutom visat sig att det överlag verkar råda enighet 

ombord om att det administrativa arbetet har ökat under de senaste decennierna. 

Detta fick oss att börja fundera över en mängd olika frågor: Har administrationen 

ombord verkligen ökat? Om så är fallet hur mycket och varför? Ses det som ett 

problem? Om det anses problematiskt vad gör man för att lösa problemet? Råder det 

en samstämmig syn på denna utveckling från befälen ombord och ansvariga inom 

landorganisationen?  

När vi började söka och läsa litteratur som berörde denna del av sjöfartssektorn visade 

det sig snart att utvecklingen kan spåras tillbaks till sent 70-tal alternativt tidigt 80-tal 

då uttrycket ”Shipboard management” myntades. Den ökade möjligheten till 

kommunikation med fartygen verkar ha varit en av de viktigaste förutsättningarna för 

att kunna flytta delar av de administrativa arbetsuppgifterna från landorganisationen 

till fartygen. Sedan 80-talet har det inom sjöfartssektorn liksom det övriga samhället 

skett en stundtals explosionsartad ökning av sätten vi kan kommunicera med varandra 

och vilka mängder information vi kan överföra. Det är därför inte orimligt att anta att 

dessa ökade möjligheter till ständigt och intensivt informationsutbyte överfört 

ytterligare arbetsuppgifter till fartygsbefälen. 

Så vad har då denna utveckling lett fram till? Hur ser befälhavarna på sin 

arbetssituation? Har landorganisationen samma bild?  Det är att försöka utreda detta 

som slutligen har blivit ansatsen i vår uppsats.
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Problemformulering 

Det finns indikationer på att ökade myndighetskrav, förbättrade kommunikations-

möjligheter, minskad personaltäthet och förändringar i organisationsstrukturen inom 

den svenska sjöfartssektorn har lett en ökning av de administrativa arbetsuppgifterna 

ombord. Finns det problem kopplade till detta och råder det i så fall konsensus mellan 

ombord- och landorganisationen om hur dessa problem ska adresseras? 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur arbetssituationen för befälhavare inom 

den svenska Ro-Pax sektorn har förändrats under de senaste decennierna, framförallt 

sedan möjligheten att sända och ta emot e-post ombord har blivit allmänt utbredd. 

Vidare vill vi undersöka huruvida befälhavarna upplever några problem med 

förändringen och om landorganisationen har samma syn på utvecklingen som sina 

fartygsbefäl. Målet med våra intervjuer var som tidigare nämnts att få fram validerade 

fakta angående befälhavarnas arbetssituation inom svensk Ro-Pax fart av idag, men 

även att försöka kartlägga skillnader i synen på sagda arbetssituation mellan 

befälhavare och rederikontor. 

Frågeställning 

Har de administrativa arbetsuppgifterna för befälhavare inom den svenska Ro-Pax 

flottan ökat och har i så fall ombord- och landorganisationen samma syn på vad det 

innebär för verksamheten? 
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Avgränsningar 

Vi har i vår undersökning valt att begränsa oss till rederier som trafikerar svenska 

hamnar med Ro-Pax fartyg: 

• Vi kunde inom våra tidsramar uppsöka samtliga våra informanter och utföra 

intervjuerna personligen. 

• Att samtliga fartyg går i tidtabellsbunden linjetrafik innebär en förhållandevis 

regelbunden arbetsbelastning för samtliga inblandade vilket torde göra det 

enklare för våra deltagare att svara på frågor om den vardagliga 

arbetssituationen ombord. 

• Att samtliga fartyg trafikerar ett litet antal förutbestämda hamnar gör det 

enklare för våra deltagare att specificera den tid de lägger på 

myndighetskontakter under sin arbetsutövning. 

Vi har även valt att endast undersöka hur förändringen ser ut med utgångspunkt från 

när man på de olika rederierna påbörjade sitt arbete med att implementera ISM-koden 

i mitten på 1990 talet. 
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Metod 
Efter en teoretisk studie i ämnet föll det sig naturligt att enligt de vetenskapliga 

normer som föreligger välja en kvalitativ insamlingsmetod av data. Med denna metod 

så fanns det större möjligheter för informanterna att utveckla sina svar och skapa en 

djupare förståelse hos oss i vad de ville ha sagt.1 För att på ett så korrekt sätt som 

möjligt kunna ta del av den kunskapsbank som våra informanter, personer med 

mångårig erfarenhet, samlat på sig under sin yrkesutövning valde vi att utföra 

personliga intervjuer. Frågorna formulerades för att försöka inbjuda till en utveckling 

av svaren och öppna för eventuella följdfrågor istället för att enbart besvaras med ja 

eller nej.2 För att försäkra oss om en så hög kvalité på materialet som möjligt utförde 

vi våra intervjuer på plats hos informanterna. Som ett tillägg så ger de inledande 

svaren på frågorna en kvantitativ delundersökning som presenterar skillnaderna i hur 

det ser ut mellan rederi och fartyg. 

Utförande 

Rederierna kontaktades via telefon och i samtliga fall fick vi tala med en representant 

för ledningsgruppen för att utröna om det fanns ett intresse av att delta. Därefter 

skickades en kort presentation av arbetet och författarna, samt en formell förfrågan 

om deltagande, via e-post till de rederirepresentanter som vi blivit hänvisade till vid 

vår första kontakt med rederierna.   

För att säkerställa en jämn kvalité har all kontakt med våra informanter varit likartad. 

De har alla fått en beskrivning av vad det är vi vill undersöka samt mottagit två 

dokument med frågeämnen, detta till följd av önskemål att få ta del av en intervjuplan 

innan själva intervjun. För att vara så tillmötesgående som möjligt utan att påverka 

resultatet skickades en arbetskopia av intervjuplanen ut för att tydliggöra vad 

undersökningen skulle komma att fokusera på. Både befälhavare och 

rederirepresentanter har fått ta del av varandras frågeämnen, även detta för att 

tillmötesgå önskemål från deltagarna.  

Efter denna initiala kontakt utfördes själva intervjuerna på plats hos respektive 
                                                

1  A Lantz, Intervjumetodik, Studentlitteratur, andra upplagan, Pozkal, Poland 2007. pp. 29-47. 
2  B Häger, Intervjuteknik, Liber, Borås 2001. pp. 59-76. 
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informant. Utredningen består av totalt åtta stycken kvalitativa intervjuer med 

representanter för fyra olika rederier. På varje rederi har vi intervjuat dels rederiets DP 

samt en inom rederiet verksam befälhavare. 

Intervjuerna 

Vid bedömningen av intervjuernas och datainsamlingens validitet har följande 

aspekter beaktats: 

• Intervjumallen har korrekturlästs och godkänts av en nautiskt behörig 

fakultetsmedlem på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

• Intervjuerna utfördes på plats hos respektive informant enskilt med enbart tre 

personer i rummet, informanten, intervjuledare samt intervjusekreterare. 

• Intervjuledare och intervjusekreterare var samma under alla utförda intervjuer. 

• Intervjun leddes av intervjuledaren och spelades in samt noterades av 

intervjusekreteraren, inspelningen av intervjun sparades digitalt för senare 

transkribering. Tidsplanen vid varje intervjutillfälle var 30 min som maximalt 

fick sträckas till 60 min. 

• Panelen uttalade sig enbart ur sitt eget perspektiv och svarade med sin 

personliga åsikt. Deras uttalanden är nödvändigtvis inte företagets linje, policy 

eller en spegling av deras kollegors åsikter. 3 

Validitet 

Efter avslutad intervju så har deltagarna ej givits möjlighet att korrigera eller återta 

sina svar och kommentarer. Utgångspunkten har varit att ingen av undersökningens 

deltagare haft någon anledning att förvanska eller förvränga sina svar och vi har under 

intervjuernas genomförande ej givits någon anledning att betvivla att samtliga 

informanter har lämnat sanningsenliga svar efter bästa förmåga. Tvärtom har vi 

upplevt att alla deltagare har varit mycket tillmötesgående och uttryckt ett genuint 

intresse för undersökningens frågeställning. 

                                                
3  M Dalen, Intervju som metod, Gleerups Utbildning AB, Oslo, Norge 2008. pp. 111-119.  
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Vi valde medvetet att ej påbörja analysen av materialet innan alla intervjuer var 

utförda för att ej riskera att kontaminera ännu ej utförda intervjuer. 

Intervjuerna har spelats in digitalt på en Iphone 4, 32 Gigabyte, med programmet 

Röstmemo och sparats i M4A format. 

Bortfall 

Varken externt eller internt bortfall föreligger då samtliga rederier vi satte oss för att 

inkorporera i vårt arbete har bistått oss utan förbehåll. Vi har fått träffa personer på de 

befattningar vi har önskat och de har alla svarat på samtliga frågor vi har haft att 

ställa. 

Urvalsmetod 

För att uppnå en sammanhållen struktur och validitet inom ramarna för denna 

utredning så har arbetet begränsats enligt följande: 

• Fyra rederier som verkar i Sverige har deltagit i undersökningen, Finnlines, 

Scandlines, Stena Line samt TT- Line.  

• Samtliga rederier verkar inom Ro-Pax och trafikerar svenska och europeiska 

hamnar. 

• Samtliga rederier går i tidtabellsbunden linjetrafik. 

• Fyra representanter från rederiets säkerhetsorganisation med titeln DP har 

intervjuats, en från vartdera rederiet. 

• Fyra befälhavare aktiva på Ro-Pax fartyg har intervjuats, en från vartdera 

rederiet. 

• Rederierna fick själv välja vilka personer som skulle intervjuas, både från 

rederiorganisationen samt befälhavare. 
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Etiska aspekter 

Samtliga intervjuobjekt har deltagit i utredningen av egen fri vilja och av intresse för 

ämnet.  

Under resultatredovisningen och den efterföljande analysen har stor möda lagts på att 

i största möjliga mån omöjliggöra härledande av specifik information till en 

identifierbar arbetsplats eller individ. 

Den här föreliggande uppsatsen har delgivits samtliga inblandade. 

Data och analys 

Vi har utfört ett skriftligt referat av våra inspelade intervjuer och försökt att så noga 

som möjligt återge det våra deltagare har sagt, därefter har vi sorterat upp materialet 

baserat på ett antal huvudämnen som har berörts under intervjuerna. Materialet har 

sedan, för läsbarhetens skull, arbetats in i en löpande text och vi vill här poängtera att 

även om vi har tagit oss friheten att omformulera visa av deltagarna svar har vi 

bemödat oss med att noggrant återge våra intervjuobjekts uttalanden. 
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Teoretisk diskussion 
Lindström & Malmberg anser att administrationen ombord har ökat kraftigt de senaste 

decennierna som en följd av införandet av fler och större regelverk för 

sjöfartsbranschen samtidigt som myndighetskontrollen har ökat.4 Att regelverk och 

myndighetskontroll skulle vara de enda orsakerna till den ökade administrationen 

ombord är dock att förenkla saker och ting lite väl mycket. Vi ska här i korta drag 

försöka redogöra för två stora organisatoriska förändringarna inom internationell 

sjöfart under efterkrigstiden som har medfört stora förändringar som har berört de 

flesta aktörer på marknaden. Vi kommer även att kortfattat beskriva några stora 

internationella regelverk som har införts under de senaste decennierna och avsluta 

med en diskussion rörande hur dessa förändringar kan ha påverkat arbetssituationen 

ombord. 

Ship management 

Att på ett begränsat utrymme försöka beskriva vad ship management är och dess 

inverkan på den internationella sjöfartsbranschen är inte helt problemfritt. Ship 

management är snarast en övergripande benämning på en rad tjänster som 

specialiserade bolag kan erbjuda en fartygsägare. John Spruyt har i sin bok Ship 

management kondenserat det till följande citat: 

 ”The contracted and professional supply of all on-board services, together 

 with their shore supervision, which normally enhance a vessel from a 

 bareboat into a time charter description, by a management company usually 

 separate from the vessel's ownership”5 

Under senare hälften av 50-talet startade den utveckling som skulle leda fram till 

dagens syn på ship management men det var inte förrän i slutet av 60-talet som 

tillväxten i branschen ökade på allvar. I början var det framförallt två faktorer som 

inverkade på det ökande behovet av professionell ship management. Dels började 

industrikoncerner investera delar av sina vinster inom shipping och behövde då anlita 

oberoende management bolag för att få tillgång till den expertis de behövde för 

                                                
4 A Lindström & G Malmberg, I storm och stiltje, Breakwater publishing, Göteborg, 2010, p. 53. 
5 J Spruyt, Ship management, Lloyd's of London, London, 1990, p. 1. 
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fartygens drift, dels började man flagga ut fartyg i stor skala. Utflaggningarna tog 

ordentlig fart på 70-talet och var under 80-talet den stora tillväxtfaktorn inom ship 

management branschen.6 På 90-talet betydde införandet av stora och komplexa 

regelverk så som International Safety Management code (ISM) och Standard for 

Training, Certification and Watchkeeping Convention (STCW) att det skapades ett 

ytterligare behov av den typ av expertis som de seriösa ship management bolagen kan 

erbjuda.7 De senaste decenniernas tekniska utveckling inom kommunikation har även 

inneburit stora fördelar för ship management branschen. Kostnadseffektiva och 

pålitliga möjligheter till ship/shore kommunikation är bland de mest betydelsefulla 

effekterna som IT-revolutionen har haft på ship management8. Ett ship management 

bolag kan erbjuda sina kunder en mängd olika tjänster, se figur 1, och en fartygsägare 

kan idag köpa in all den kompetens som behövs för att driva ett fartyg från ett externt 

bolag. Här kan det dock vara på sin plats att påpeka att ship management inte är en 

'allt eller inget' bransch. Många redare sköter själv vissa delar av sin management 

medan de köper andra tjänster från externa leverantörer, det är heller inte ovanligt att 

man köper olika tjänster från olika bolag för att på det sättet få en komplett lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 M Willingale, Ship Management, 3. ed., LLP, London, 1998, p. 40. 
7 Ibid, p. 42. 
8 Ibid, p. 176. 



 

 

17 

 Figur 1: Exempel på olika tjänster ett ship management bolag kan tillhandahålla9 

                                                
9 M Willingale, Ship Management, 3. ed., LLP, London, 1998, p. 16. 
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Shipboard management 

I takt med att ship management branschen mognade under 70-talet så började man 

inse att de nya kommunikationsmöjligheterna som gjort det möjligt att centralisera 

driften av en fartygsflotta kunde användas till att förflytta arbetsuppgifter från 

landorganisationen ut till fartygen.10 Denna insikt ledde till utvecklingen av det som 

kom att kallas för shipboard management, ibland används termen onboard ship 

management. På 80-talet var shipboard management ett av de stora, om inte det stora, 

inneordet inom sjöfartsbranschen, allt som kunde göras ombord skulle förflyttas från 

landorganisationen ut till fartygen.11 Samtidigt som fartygen fick ett större ansvar för 

sin egen administration så fortsatte utflaggningarna inom den industrialiserade 

världens handelsflottor och från fackligt håll sågs den ökande administrationen 

ombord som ett sätt att öka efterfrågan på välutbildade befäl från inom litteraturen så 

kallade höglöneländer.12 Fördelarna med att sköta mycket av administrationen 

ombord var många, vissa rederier närmast halverade antalet chefer på mellannivå och 

minskade antalet steg mellan befälhavaren och rederiledningen till att i vissa fall 

endast innefatta en person.13 Även inom områden som inköp, underhåll och 

reparationer fanns mycket pengar att spara.14 Problemen var dock även de rätt 

uppenbara, med ett ökande antal arbetsuppgifter följde ett ökat ansvar och även högre 

krav på kompetensen hos de befäl ombord som skulle sköta de nya uppgifterna. Dessa 

ökade krav ställdes snart mot det faktum att den personal från låglöneländer som man 

i och med 80-talets våg av utflaggningar nu kunde anställa ej innehade den kompetens 

som den nya doktrinen krävde. Detta gjorde att utvecklingen avstannade och på vissa 

håll även återgick till en mer centraliserad form av management.15 

                                                
10 Lindström & Malmberg, p. 52. 
11 B Thomas, 'Exchange of general information by satellite to and from vessels at sea', IEE Colloquium 

on marine control, communication and safety: London U.K., 3 April 1989, London, 1989, p. 8/1. 
12 Lindström & Malmberg, p. 53. 
13 MBA Dyer-Smith, 'Shipboard organization – the choices for international shipping', Journal of 

Navigation, vol.45, no. 3, 1992, p. 421 
14 FJ Hover & B Coppack, 'Experience of onboard ship management', International Maritime and 

Shipping Conference, Management and operation of ships: practical techniques for today and 

tomorrow: London, U.K., 24-25 May 1995, Institute of Marine Engineers, London, 1995, pp. 77-85 
15 Thomas, p. 8/1. 
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Nya regelverk 

Som nämndes i inledningen av denna del så har såklart de ökade myndighetskraven 

och den därpå följande kontrollen inneburit en ökad administration för fartygsbefälen. 

Hur dessa krav ser ut och vilken inverkan de har på arbetet ombord beror på hur 

arbetsfördelningen mellan fartyg, management bolag och rederi ser ut. En annan 

viktig faktor är även vilka länders regelverk man har att förhålla sig till. Men oavsett 

flaggstat, hamnstat, trafikerade territorialvatten eller för den delen fartygets klass så 

har det de senaste decennierna införts ett par stora internationella regelverk som alla 

aktörer på marknaden har att förhålla sig till. 

ISM koden 

Som följd av ett antal allvarliga fartygsolyckor under senare hälften av 80-talet 

orsakade av den mänskliga faktorn tog International Maritime Organization (IMO) 

1993 beslut om att införa International Management Code for the Safe Operation of 

Ships and for Pollution Prevention (ISM koden) vars målsättning var att öka 

säkerheten ombord och minska risken för marina föroreningar. Herald of Free 

Enterprise olyckan 1987 brukar ofta nämnas som en av de utlösande händelserna 

eftersom den krävde många dödsoffer och dessutom så uppenbart orsakades av rent 

slarv från fartygets besättning, man glömde att stänga fartygets bogport. 1998 blev 

ISM obligatoriskt för de flesta fartyg över 500 bruttoton men inom vissa 

medlemsländer infördes den betydligt tidigare, i Sverige blev den obligatorisk redan 

1996.16 ISM-koden ålägger den organisation eller person som har åtagit sig ansvaret 

för driften av ett fartyg att utrusta fartyget med ett Safety Management System (SMS) 

innehållande rutiner för att utföra och dokumentera alla arbetsuppgifter ombord som 

kan anses som kritiska. Vidare skall det för varje fartyg med en godkänd SMS finnas 

en designerad person, en så kallad DP, som fartyget kan kontakta om behov uppstår. 

ISM-koden har tvingat rederierna, eller deras representanter, att ta ansvar för att det 

finns ett formellt och väldokumenterat system för säkerhetsarbete och kvalitetssäkring 

ombord. 

                                                
16 Svensk författningssamling, Förordning (1995:1171) om tillämpning av förordningen (1995:991) 

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594), Sveriges riksdag, Stockholm, 1995. 
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ISPS 

Ett annat stort regelverk som har införts de senaste decennierna är The International 

Ship and Port Facility Security Code (ISPS) som infördes som en direkt följd av 

terroristattackerna i New York 11 september 2001.17 ISPS är ett regelverk som är 

ämnat att öka skyddet av fartyg och hamnanläggningar mot sabotage- och 

terroristhandlingar. ISPS bygger på att fartygen och hamnarna inför en formaliserad 

och väldokumenterad handlingsplan för att tillse att inga obehöriga personer eller 

objekt kommer ombord eller ens i närheten av fartygen. Detta har till exempel lett till 

ökade identitetskontroller och striktare tillvägagångssätt vid besök ombord. Då ISPS 

koden innehåller två delar varav endast den ena är obligatorisk så är det stor skillnad 

på hur mycket av kodens frivilliga del som efterlevs av olika länder, myndigheter och 

hamnanläggningar. Detta betyder i sin förlängning att det administrativt arbete som 

krävs för att efterleva reglerna varierar mellan olika hamnar, trader och lasttyper. 

SafeSeaNet 

SafeSeaNet är ett Europeiskt informationsutbytessystem, administrerat av European 

Maritime Safety Agency (EMSA), som har till uppgift att sammanlänka de olika 

ländernas sjöfartsmyndigheter. Målsättningen är att ha en gemensam databas för 

exempelvis fartygspositioner, fartygsstatus, farligt gods, sjöräddningsinsatser, 

miljöinsatser, genom automatiskt insamlade uppgifter via Automatic Identification 

System (AIS) och manuellt inrapporterade uppgifter. Det som initierade utvecklingen 

av detta system var förlusten av tankern Erika utanför den franska kusten 1999. 

Systemet antogs av det europeiska parlamentet och rådet 2002 och 2009 

kompletterades det med ett nytt direktiv som har som uppgift att skapa ett kollektivt 

Vessel Traffic System (VTS) inom Europa för att ytterligare underlätta 

informationsutbyte. 

                                                
17 ISPS code: International Ship and Port Facility Security Code and SOLAS amendments adopted on 

12 December 2002, 2003 ed., International Maritime Organization, London, 2003 
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Summering 

Införandet av ship management tänkandet och i dess förlängning utvecklingen av 

olika grader av shipboard management har inneburit ett paradigmskifte för 

internationell sjöfart. Sjöfartsnäringen utvecklas naturligtvis inte i ett vakuum utan har 

såklart påverkats av strömningar som har funnits i företagsvärlden i stort vad gäller 

sådana saker som organisationsstrukturer, strategisk planering och förändringar i 

synen på ledarskap för att nämna ett fåtal. Problemet är ju dock att sjöfartsbranschen 

är så mångfacetterad och de krav, från både kunder och myndigheter, som ett rederi 

har att leva upp till kan se väldigt olika ut från fall till fall. Det säger sig självt att det 

är enklare att förhålla sig till exempelvis en sådan sak som myndighetskrav för ett 

rederi som går i linjetrafik än för ett vars fartyg går i trampfart. Många företag ägnar 

sig bokstavligt talat i åratal åt att undersöka och utforska möjligheter och problem 

innan man påbörjar en verksamhet i ett nytt land med nya lagar, regler och kulturella 

betingelser. För ett fartyg i trampfart kan man behöva anlöpa en hamn man aldrig har 

varit i ett land där man aldrig tidigare har varit verksam efter endast ett par dagars 

förberedelser. Samma behov av flexibilitet finns såklart om förutsättningarna på den 

marknad man verkar på ständigt förändras och är sannolikt en av anledningarna till att 

det inom sjöfarten, ej ens om vi bara ser på svenska rederier, finns någon allround 

lösning¨ med avseende på organisationens struktur. Vissa rederier har lagt ut all 

management på olika entreprenörer medan andra har allt inom sin egen organisation. 

Likadant ser det ut inom shipboard management, här ser vi allt från väldigt 

centraliserade organisationer där i stort sätt alla beslut och kontakter med externa 

aktörer sker via landorganisationen till fartyg som drivs som helt fristående enheter 

med rätt att ta väldigt många självständiga beslut, och allt där emellan. Båda sätten att 

organisera verksamheten innebär ökade behov av administration fast riktat mot olika 

mottagare. I en starkt centraliserad verksamhet har de personer som har till ansvar att 

leda verksamheten behov av ett stort informationsflöde från de olika delarna av 

verksamheten, i en starkt decentraliserad organisation sker informationsutbytet istället 

mellan de självständiga delarna av organisationen och externa intressenter direkt.18 

För sjöfartens del betyder dessa strukturer att befälhavaren antingen ansvarar för att 

                                                
18 Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 3., [rev. Och 

uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. pp. 108-119. 
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förse den egna landorganisationen med information eller själv sköta fartygets 

kontakter utåt, i båda fallen innebär det administrativt arbete för befälhavaren. Exakt 

hur och i vilken utsträckning detta har inverkat på administrationen ombord verkar det 

dock inte finnas några studier om. 
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Resultat 
Med tanke på våra intryck och erfarenheter från den fartygsförlagda delen av vår 

utbildning kom det knappast som en överraskning för oss att samtliga deltagare i vår 

undersökning är rörande överens om att den administrativa delen av befälhavarnas 

arbete har ökat markant under de senaste 15 åren. Man är även överens om att 

förflyttning av arbetsuppgifter från landorganisationen ut till båtarna inte är orsaken 

till ökningen utan att organisationen som helhet har fått mer administration att 

hantera. 

Presentation av rederierna 

Scandlines Sverige AB 

Scandlines Sverige AB bedriver färjetrafik med utgångspunkt från svenska hamnar 

vid Öresund och södra Östersjön. Man trafikera Helsingborg-Helsingör, Trelleborg-

Sassnitz och Trelleborg-Rostock i samarbete med Scandlines Danmark A/S och 

Scandlines Deutschland GmbH, båda dotterbolag till Scandlines AG. Den svenska 

delen av rederiet administreras ifrån Scandlines kontor i Helsingborg. Samtliga 

färjelinjerna vänder sig till både frakt- och passagerarmarknaderna19 

Rederi AB Nordö-Link/Finnlines Shipmanagement AB 

Rederi AB Nordö-link är ett bolag inom den finska rederikoncernen Finnlines Plc som 

bedriver gods och passagerartrafik mellan Malmö och Travemünde. Finnlines 

Shipmanagement AB sköter bemanning samt teknisk och nautisk drift, man är även 

ansvariga för arbetet med ISM och ISPS på samtliga svenskflaggade fartyg inom 

koncernen. Både Nordö-Link och Finnlines Shipmanagement administreras från 

Malmö.20  

  

                                                
19 Svensk sjöfartstidning: The Scandinavian shipping gazette, Svensk sjöfartstidnings förlag, Göteborg, 

1905-2010, Sjöfartens Bok 2010 pp. 158 
20 ibid., pp 155, 169 
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TT-Line AB 

TT-Line AB bedriver passagerar- och frakttrafik mellan Sverige och Tyskland.  

Sträckor de trafikerar är Trelleborg-Travemünde, Helsingborg-Travemünde och 

Trelleborg-Rostock.21 Den Svenska delen av rederiet administreras från Trelleborg. 

Stena Line AB 

Stena Line är ett internationellt transportföretag och ett av världens största 

färjerederier. Stena Line omfattar, tillsammans med Scandlines, 17 strategiskt belägna 

linjer i Skandinavien och runt Storbritannien. Exempel på sträckor man trafikerar är 

Göteborg-Fredrikshamn, Varberg-Grenå. Rederiet administreras från Göteborg.22 

  

                                                
21 Svensk sjöfartstidning: The Scandinavian shipping gazette, Svensk sjöfartstidnings förlag, Göteborg, 

1905-2010, Sjöfartens Bok 2010 pp. 165 
22 ibid., pp 160 
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Olika faktorers inverkan 

På en direkt ställd fråga om att försöka kvantifiera hur befälhavarens genomsnittliga 

arbetsdag ser ut ansåg både rederiernas representanter och befälhavarna att den största 

enskilda posten var det administrativa arbetet, se figur 2. 

 

Figur 2: Hur befälhavarens arbetsuppgifter fördelas idag under en genomsnittlig arbetsdag. 

Detta diagram speglar 8 individers upplevelser inom Svenska Ro-Pax- flottan. 
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Värt att notera i diagrammet ovan är att trots den ökade administrationen tar sig 

befälhavarna mer tid till personalvård och praktisk arbetsledning än vad rederierna 

befarar. Här anser vi det vara på sin plats att understryka något som alla våra 

intervjuobjekt var noggranna med att poängtera, nämligen att den ökade 

administrationen inom sjöfarten är en både naturlig och nödvändig utveckling som ej 

är utan sina förtjänster, men mer om detta senare. 

Som en avslutning på varje intervju ställde vi en hypotetisk fråga där deltagaren själv 

fick fördela befälhavarens arbetstid enligt samma parametrar, se figur 3. 

 

Figur 3: Hur man vill att befälhavarens arbetsuppgifter skulle vara fördelade under en 

genomsnittlig arbetsdag. Detta diagram speglar 8 individers upplevelser inom Svenska Ro-

Pax- flottan. 

Som väntat kan vi se ett önskemål om en kraftig reducering av det administrativa 

arbetet till förmån får de mer praktiska arbetsuppgifterna.  
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Med anledning av den marginella ökningen befälhavarna vill lägga på det nautiska 

arbetet samt på direkt uppmaning av flera av våra intervjuobjekt vill vi här göra ett 

påpekande: Oberoende av arbetets normala fördelning så är det nautiska arbetet alltid 

prioriterat, vid behov är befälhavaren på bryggan i den utsträckning situationen kräver 

oavsett vilka andra arbetsuppgifter som blir lidande. 

När det nu är konstaterat att den administrativa delen av befälhavarnas arbete hos de 

rederier vi undersökt har ökat blir den naturliga följdfrågan; vilka är de huvudsakliga 

faktorerna bakom denna ökning? 

För att få en utgångspunkt för vidare fördjupningar under våra intervjuer bad vi 

deltagarna rangordna fem olika faktorers inverkan på den ökade administrativa 

belastningen, se figur 4. 

 

Figur 4: Olika faktorers betydelse för den ökade administrationen ombord. Detta diagram 

speglar 8 individers upplevelser inom Svenska Ro-Pax-flottan. 
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Resultatet av denna frågeställning visar att man både från rederiernas och fartygens 

sida är överens vad gäller myndighetskravens, teknikutvecklingens och de ökade 

kravens på kostnadseffektivitet betydelse. Däremot har man olika syn på kundkravens 

och den minskade besättningens inverkan. Detta väcker en undran om varför resultatet 

ser ut som det gör.  

Nu är det hög tid att titta närmare på hur dessa faktorer har påverkat arbetssituationen 

för befälhavarna? 

Myndighetskrav 

Samtidigt som myndighetskraven har höjts för sjöfartsnäringen har även kraven ute på 

fartygen att dokumentera hur både gamla och nya regler efterlevs ökat. 

Rederierna 

När rederirepresentanterna talar om de regelverk som reglerar sjöfartsnäringen är det 

första problemet man ser det blotta antalet institutioner som skall ha ett ord med i 

leken. IMO, flaggstat, hamnstat, klassificeringssällskap och på senare tid även EU 

formulerar alla olika regelverk som sjöfarten måste förhålla sig till. Olika 

myndigheter tolkar samma regler och förordningar olika för att sedan implementera 

dem efter sin egen tolkning, detta tvingar rederierna att ha olika förhållningssätt till 

samma regel. En deltagare uttrycker oro över att mängden myndigheter som man 

måste rapportera och förhålla sig till innebär att man inom organisationen lätt kan 

tappa fokus på kundens önskemål och behov. 

Eftersom mycket av arbetet inom organisationen bottnar i hur man tolkar de regler 

och krav man har att hålla sig till poängterades vikten av ett gott samarbete med 

myndigheten för att komma fram till en gemensam tolkning av regelverket. Detta 

samarbete skapar inte bara en ömsesidig förståelse och respekt utan kan även minska 

administrationen ombord. En deltagare pekar på de dispenser som man kan utverka 

för ett Ro-Pax fartyg när man ständigt trafikerar samma hamnar. Ett annat av våra 

intervjuobjekt berättar om hur transportstyrelsen arbetar mot att utöka egenkontrollen 

ombord så att de vid framtida stickprovskontroller endast behöver kontrollera 20 % av 

fartygets ISM.  
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ISM 

Vad gäller ISM och dess inverkan på arbetsbelastningen ombord sticker ett av våra 

intervjuobjekt ut och anser inte att ISM har skapat mer arbete inom organisationen. 

De övriga deltagarna är däremot överens om att den administrativa arbetsbördan har 

ökat för samtliga inom företaget som har kontakt med ISM i sitt dagliga arbete. Man 

menar att befälhavarnas arbetsbelastning idag är betydligt högre och att de behöver 

ägna mer tid åt att dokumentera sitt arbete och därför tvingas lägga mindre tid på att 

utföra själva arbetet.  

Samtidigt som arbetsbelastningen ökar är man noga med att poängtera att just ISM är 

en av de saker som man anser har blivit riktigt bra. Införandet av ISM har inneburit att 

det har blivit mer ordning och reda på arbetet ombord och den ökade systematisering 

har inneburit en avsevärd kvalitetshöjning på bred front inom organisationen. 

Aspekten att ISM ställer stora krav även på landorganisationen och har gjort att 

oseriösa företag ej kan skjuta över skulden på befälhavaren tas också upp. De flesta av 

våra intervjuobjekt gör iakttagelsen att deras positioner som DP inom rederierna är en 

direkt följd av införandet av ISM. Man poängterar också att en bra ISM system inte 

ska generera så mycket mer arbete utan mer vara där för att formalisera och 

dokumentera det arbete som ändå måste göras. 

ISPS 

Hur införandet av ISPS har påverkat arbetet har man väldigt olika syn på. Vi fick höra 

allt från ”det knäckte oss nästan” till att ”det har inte försvårat för färjetrafiken i 

europafart”. Vad man däremot var rörande överens om är att det innebär mycket 

pappersarbete och ger väldigt lite igen. En av deltagarna nämnde ISPS som ett 

exempel på ett regelverk som tolkas olika av olika instanser. Man anser inte att arbetet 

med ISPS känns särskilt meningsfullt. 
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EU 

När man från rederiernas sida talar om EU och dess roll som en av de myndigheter 

som reglerar svensk, och internationell, sjöfart kretsar det mesta kring SafeSeaNet. 

Man pekar på det man anser vara orimligheten i att ett av EU infört system för central 

lagring av till exempel farligt gods som lämnar och anländer till hamnar inom EU ej 

kan rapporteras inom samma system. En deltagare går till och med så långt som till att 

använda ord som skandal och beklämmande för att beskriva den upplevda situationen. 

Flera intervjuobjekt berättar om att de har fått lägga ner mycket arbete centralt på att 

anpassa sina egna system så att de kan kommunicera med de olika EU ländernas olika 

SafeSeaNet system. Även om man har lyckats anpassa sina interna system så att det 

numera ej innebär en särskilt stor administrativ belastning ombord så poängterar man 

hur mycket enklare, och billigare, det hade varit om EU tagit ansvaret för att utveckla 

och implementera en standard för rapporteringen inom SafeSeaNet.  

Andra åsikter rörande EU är att det känns som att när man väl har hittat ett sätt att 

förhålla sig till ett myndighetskrav så kommer det något nytt. En av de personer som 

vi intervjuade sade sig uppleva att ”det tillkommer något nytt varje år”. En annan av 

våra deltagare uttryckte en oro av att de administrativa arbetsuppgifterna som krävs 

för att tillgodose EU krav, trots att en av EU säger sig ha en policy om att 

pappersarbetet skall minska till sjöss, i själva verkar öka. 

Nationella krav 

Administrationen kring arbetet med arbetsmiljön ombord tas upp som en av de stora 

delarna av de nationella kraven som påverkar arbetet ombord. Miljöbiten, dels som 

kundkrav men även som myndighetskrav, tas också upp som en stor och viktig bit 

som sysselsätter rederiet väldigt mycket och spiller över på fartygen. 
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Befälhavarna 

När vi börjar fråga de befälhavare vi intervjuar om de ökade myndighetskraven 

påpekar flertalet till att börja med att det ligger ett antal väldigt allvarliga olyckor som 

grund för utvecklingen. Olyckorna med Herald of Free Enterprise och Scandinavian 

Star nämns särskilt och man är överens om att det med tanke på vad man lärde sig av 

dessa och andra fruktansvärda olyckor till sjöss ”var tvunget att något skulle hända.” 

Även om man ser nödvändigheten i att utvecklingen går mot ökade myndighetskrav 

så påtalar man att det självklart har lett till en ökad administrativ belastning. Trots att 

man skall utföra samma jobb som innan tar arbetet längre tid på grund av kravet på 

dokumentationen. En av deltagarna menar att det känns som att det blir en ny pärm 

om året som skall fyllas med papper och om man skall sätta sig in i allt så måste man 

göra avkall på något annat. Samma person anser att det är omöjligt att ha en djupare 

kännedom om alla regelverken utan menar att man måste lita till sitt sunda förnuft och 

inrikta sig på det som är viktigt. 

På frågan om hur man tror att myndighetskraven har påverkat arbetet på kontoret tror 

samtliga befälhavare vi har talat med att det har ökat de administrativa uppgifterna 

även i land och att det ibland känns som att det kan bli dubbelt arbete. 

ISM 

Införandet av ISM koden anses av en deltagare vara ”där det började”, det personen i 

fråga syftar på här är den ökande administrativa arbetsbelastningen inom 

organisationen som helhet. Man påpekar att det innan ISM exempelvis ej fanns någon 

DP inom rederiet. Samtidigt poängterar samtliga befälhavare att ”ISM är ett bra 

instrument, det har de lyckats med” och att kvaliteten och säkerheten i arbetet ombord 

har ökat avsevärt sedan införandet av ISM. 

ISPS 

Angående ISPS är befälhavarna vi har pratat med rätt så överens om att man inte 

riktigt har lyckats adressera det problem som det var tänkt att behandla. Man ser det 

dock inte som något stort problem ur ett administrativt perspektiv då man anser att 

man har ganska rimliga krav på sig inom rederiet. 
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EU 

Befälhavarna berör under våra intervjuer inte något som har direkt anknytning till EU 

som reglerande myndighet. 

Nationella krav 

Arbetsmiljölagstiftningen beskrivs av ett av våra intervjuobjekt som ”gigantisk” och 

flera deltagare beskriver arbetet associerat till den som ett stort block i sina 

administrativa arbetsuppgifter. Transportstyrelsens ambitioner om att fartygen i större 

utsträckning skall ägna sig åt egenkontroll tas också upp och även om man inte ser 

någon effekt av det idag så framförs förhoppningen att ett väl fungerande system för 

egenkontroll i längden skall kunna minska administrationen som omgärdar deras 

inspektioner. 

Teknik och kommunikation 

Teknikutvecklingens inverkan på arbetet både ombord och inom organisationen som 

helhet är en av de saker som vi ofta återkom till under våra intervjuer. Framförallt 

nämndes de förbättrade kommunikationsmöjligheterna som en viktig faktor i samband 

med hur arbetssituationen har förändrats de senaste 15 åren. 

Rederierna 

Kommunikation 

Den nya teknikens möjlighet till konstant uppkoppling ombord på fartygen har 

inneburit att man har mycket bättre möjligheter att kommunicera med fartygen än 

tidigare. Man är överens om att den ökade tillgängligheten har lett till mer 

administration ombord. En deltagare menar att goda kommunikationsmöjligheter 

skapar ett behov i sig genom att det nu finns en möjlighet att ställa frågor och begära 

in information ”som man inte hade innan och troligtvis klarade sig utan”. Att 

tillgodose detta, till viss del nya, behov av ständig information har inneburit en större 

arbetsbelastning ombord. 

Den nya tekniken har inte bara höjt tillgängligheten utan även sänkt kostnaderna 

markant. En av de personer vi har intervjuat menar att man som DP kan göra det 

enkelt för sig och skicka vidare allt som dyker upp till fartygen utan urskiljning. 
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Samma person anser det vara en del av sin arbetsbeskrivning som DP att tvärtemot 

agera filter och se till att enbart relevant information skickas ut till båtarna och ser sig 

själv som extremt restriktiv med vad som skickas ut till flottans fartyg. 

Teknik 

Våra intervjuobjekt beskriver teknikutvecklingen, och då framförallt datoriseringen, 

ombord som en pågående process. Man anser sig vara inne i en övergångsfas som har 

pågått de senaste 10-15 åren. Datorsystemen ombord blir fler och fler och behov av 

eftertanke från rederierna nämns av en av våra deltagare: ”Man får tänka sig för lite 

och ställa sig frågan, har vi någon nytta av denna information?” Olika rederi har 

kommit olika långt med denna utveckling och vissa anser inte att man ännu inte 

utnyttjar systemen fullt ut utan att det ”än så länge är rätt tungt”, samtidigt ser man 

framtiden an med en viss tillförsikt. Man anser sig vara på rätt väg med sina system 

och påpekar att det i slutänden kommer att innebära att de administrativa 

arbetsuppgifterna minskar, eller åtminstone inte ökar i samma takt som tidigare. 

En annan aspekt av teknikutveckling kontra arbetsbelastning som tas upp är 

datorvanan bland användarna ombord. Den största delen av de som helt saknar 

datorvana sägs vara urfasade men det anses fortfarande finnas en stor grupp befäl 

ombord som förvisso kan använda de system som de har daglig kontakt med men inte 

så mycket mer. I takt med att det en av våra intervjuobjekt lite skämtsamt kallar 

”hackergenerationen” avancerar till seniorbefäls positioner förväntar man sig att 

systemen kommer att börja utnyttjas fullt ut. En deltagare beskriver sjöfartsnäringen 

som en konservativ bransch som befinner sig där den övriga industrin var för 15 år 

sedan. 

Befälhavarna 

Kommunikation 
Samtliga befälhavare talar om den ökade kommunikationen, framförallt i form av E-

post, som är resultatet av de senaste decenniernas utveckling inom 

informationstekniken. Man anser att det kommer mycket onödiga e-post och att det i 

och med mängden meddelande ibland kan vara svårt att sålla ut det som är viktigt. En 

deltagare anser att e-post har blivit ett sätt att ta tag i en arbetsuppgift utan att 

engagera sig i den, som exempel beskrivs hur det vid en avlösning kan finnas saker 
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som anses vara åtgärdade i och med att man väntar på svar via e-post istället för att 

man har tagit direktkontakt via telefon och sett till att saker och ting blir gjorda. En av 

våra intervjupersoner berättar också om hur de under en övergångsperiod endast hade 

uppkoppling mot internet när de låg i hamn. Detta innebar att man var tvungen att, 

under stor stress, svara på alla de meddelande som skickats under dagen under en 

väldigt begränsad tid medan fartget låg till kaj så även om en konstant uppkoppling 

har inneburit en ytterligare ökning av e-posten så kan man numera sprida ut det över 

arbetsdagen. 

Teknik 
Samtliga befälhavare som vi intervjuat menar att det finns två sidor av den tekniska 

utvecklingen ombord. Å ena sidan har den växande mängden tekniska lösningar och 

datorprogram ökat arbetsbördan å andra sidan har det inneburit att det är en helt annan 

ordning och systematik i arbetet som utförs ombord. Även befälhavarna ger uttryck 

för en förhoppning om att bättre hjälpmedel, mer standardiserade system och en större 

datorvana kommer att minska det administrativa arbetet på sikt. 

Organisatoriska förändringar  

Rederierna  

Den moderna sjöfarten har krävt en utveckling av strukturen inom företagen där en 

stor del av rederikontorets arbete styrs och kontrolleras av ISM koden. Nya poster har 

tillkommit såsom DP för att vara ansvarig för den nya strukturen, och bli en direkt och 

naturlig länk till fartygen. Den nya marknadens höga krav på kostnadseffektivitet har 

krävt att strukturen optimeras, detta ibland på bekostnad av både tjänster och 

bekvämlighet. Hur detta har gjorts i slutändan varierar mellan rederierna, där vissa 

väljer att lyfta ut tjänster på fartygen med shipboard management system som 

inkluderat allt från budgetansvar, beställningar, fakturering och personal-

administration har andra valt att ta iland dem och inte lägga mer än absolut 

nödvändigt ombord för att underlätta det administrativa arbetet. Vilken av dessa 

metoder som fungerar bäst går ej att säga då varje rederi har varit nöjda med sitt val, 

Samtliga deltagare påpekar dock att man anser att man delar på arbetsbördan jämt 

mellan land och fartyg. 
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Överlag så framgår det att befälhavarna av idag är involverade i mer än bara driften 

av sitt eget fartyg, även här finns olika varianter på hur det administrativa ansvaret 

fördelas. Det finns exempel där man tillskriver det huvudsakliga ansvaret för vissa 

kärnpunkter ombord så som budget, säkerhet eller arbetsmiljö hos en person. En av 

befälhavarna i rotationen har ett huvudansvar för en specifik del medan de andra har 

sina egna huvudområden, detta underlättar även för kontoret då det vet exakt vem de 

skall kontakta om vilka frågor.  

Befälhavarna 

Den grundläggande konsensusen ombord och iland är att det nautiska arbete alltid 

kommer i första hand och att en situation där den administrativa arbetsbelastningen 

riskerar inkräkta inte kommer tolereras, dock läggs i dagsläget ett stort ansvar på 

styrmännen. Förhoppningen är att utvecklingen går mot ett system där den 

administrativa delen av arbetet kommer i jämvikt med det övriga arbetet ombord och 

att ingenting ska behöva stryka på foten till fördel för något annat. Hur detta skall 

uppnås är svårt att se i dagsläget när det administrativa till och med kan upplevas lite 

självgenererande men förhoppningen finns. Även de befälhavare som vi har talat med 

anser att arbetet fördelas bra mellan land och fartyg, rent av uttrycker en av deltagarna 

oro över att lämna ifrån sig för mycket eftersom man kan tappa kontrollen över 

huruvida det bli korrekt utfört. 

Man ifrågasätter ombord huruvida man från land har tillräcklig insyn i arbetet på 

fartygen och att detta i det långa loppet riskerar att genererar merarbete istället för att 

optimera organisationen. 

En annan aspekt som kommer upp vid intervjuerna är upplevelsen av att kostnads-

medvetenheten kommer i första rummet och att pengarna och kundkraven styr i det 

långa loppet.  
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Formella kontra informella arbetssätt 

Rederierna 

Ombord har den nya strukturen skapat nya arbetssätt att ta sig an det som skall göras, 

överstyrman till exempel ses oftare på sitt kontor nu än förr. På samma sätt så har 

befälhavaren mindre tid att gå runt för att övervaka arbete och se om fartyget, vilket 

lämnar mycket av den praktiska biten ombord till manskap och styrmän. Det som ses 

som en befälhavares kärnuppgift, att kunna gå runt och ta sig tid till att ta hand om sin 

besättning och sitt fartyg, lida. Rederirepresentanterna anser att befälhavarna borde ha 

samma syn på saken, något annat anser man skulle vara förvånande. Man poängterar 

betydelsen av att det även från rederisidan är viktigt att ta sig tid att prata med 

personalen ombord, visa uppskattning för det arbete de utför och informera om saker 

från kontoret personligen. 

Man pekar på att en bra systematisering av arbetet är ett måste för att klara av 

utvecklingen. Att bygga upp ett mer gediget samarbete mellan de olika avdelningarna 

ombord, få dem att se sig själva som ett team istället för separata delar ses också som 

en nödvändighet. Ett av våra intervjuobjekt menar att det finns en risk att man som 

chef ibland gömmer sig bakom den administrativa biten och att man om man måste 

lägga mycket tid på byråkratin riskerar att miss verkligheten, detta bör ett bra system 

hjälpa till att förhindra. Att bara pricka av i ett underhållssystem utan att förstå varför 

man utför en specifik arbetsuppgift kan i det långa loppet rent av vara farligt. 

Deltagarna kommer flera gånger tillbaks till behovet ha möjlighet att se helheten, att 

inte bara veta vad man skall göra och hur man utför arbetet utan att dessutom förstå 

nyttan av vad man gör. En person vi talar med exemplifierar detta genom att berätta 

att det i deras AMOS, när man hämtar en arbetsorder, finns en referens till arbetet i 

tillsynshandboken för att kunna skapa en vidare förståelse för varför och exakt hur 

arbete ska göras. Detta innebär dessutom en kompetenshöjning för personalen och i 

det långa loppet ser man en generell kvalitetsförbättring tack vare att det blir lättare att 

sen den övergripande nyttan av arbetet. Oavsett de ökade kraven på dokumentation av 

utförda arbeten, kontroller och övningar påpekar man att det viktigaste ändå är att det 

blir utfört på ett korrekt sätt. Eller som en av deltagarna uttrycker det: ”Jag ser ett 

problem i att det numera är större fokus på att pappret blir rätt än att verkligheten blir 

rätt” 
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Befälhavarna 

Synen på hur den moderna organisationen har påverkat befälhavarna i sin arbetsroll 

går isär bland våra deltagare. Våra intervjuobjekt anser bland annat att kombinationen 

av den högre administrativa belastningen och upphackade vilotider till följd av täta 

hamnanlöp sliter på befälhavaren och att man måste ta varje separat sak med lagom 

ambition. Den ökade arbetsbördan och det uppskruvade tempot tvingar en till att sålla 

mellan sina arbetsuppgifter vilket resulterar i att man ibland inte känner sig tillräcklig. 

Följden kan bli att ens fulla potential blir svår att uppnå. Våra deltagare var dock inte 

överens om att uppleva sin situation på det viset, en person sade sig aldrig känt sig 

stressad eller haft dåligt med tid utan hade alltid hunnit med sina arbetsuppgifter som 

befälhavare. 

Något som alla är eniga om är att det är viktigt att i största möjliga mån ta sig tid för 

sin personal. Man pekar på vikten av att runt i båten även om det får bli utöver den 

ordinarie arbetstiden då denna oftast tas upp av administration och nautiska 

arbetsuppgifter. Den befälhavare som lägger mest tid åt personalvård uppger att man 

ombord har väldigt få sjukskrivningar och en personalomsättning som är nästintill 

obefintlig.  

Samtliga deltagare önskar någon form av strukturell förändring så att alla delar av det 

dagliga arbetet får en jämnare fördelning. Hur man skall uppnå detta är svårt att säga 

men det anses överlag att mer plats behöver ges i den nya organisationen för vad man 

kallar 'den gamla befälhavarrollen', en befälhavare som har en övergripande insyn i 

allt och har tid till att få vara en ledare som kan utveckla och ta hand om sin grupp och 

sitt fartyg. 

Något som syns i utvecklingen av nya regelverk och system är att sjöfartsbranschen är 

reaktiv istället för, som exempelvis flyget, proaktiv. Något har hittills behövt inträffa, 

ofta spektakulära händelser med tragiska följder, innan ett förändringsarbete har 

inletts.  
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Slutsatser  
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur arbetssituationen för befälhavare inom 

den svenska Ro-Pax sektorn har förändrats under de senaste decennierna. Med 

resultatet i hand känns det som om vi med våra begränsade kunskaper i intervjuteknik 

samt i hur insamlat material bäst analyseras ändå har lyckats få fram en bild av hur 

befälhavarnas samarbete med rederierna och hur deras arbete ombord ser ut idag inom 

svensk Ro-Pax sjöfart. 

Vad gäller den grundläggande frågan i detta arbete om huruvida de administrativa 

arbetsuppgifterna för befälhavare har ökat och huruvida man har samma syn på detta 

ombord och i land kan vi i våra slutsatser konstatera att så är fallet. 

När informanterna under våra intervjuer berättar om myndighetskrav och de regelverk 

de har att förhålla sig till återkommer man ständigt till problemet med mängden 

myndigheter som formulerar och tolkar olika regelverk. Utrymmet för tolkningarna av 

de internationella och nationella regelverken upplevs som ett problem som genererar 

merarbete och de ifrågasätter varför olika myndigheter har rätt att tolka och 

implementera egna versioner av samma regelverk. En stramare struktur och mer 

standardisering när det kommer till myndighetsutövning hade kunnat minska den 

administrativa arbetsbelastningen avsevärt. Så varför är de då så nöjda med ISM-

koden? Det är ju ett regelverk som i och med att det skall kunna appliceras på alla 

typer av fartyg i väldigt skiftande trafik av nödvändighet lämnar stort utrymme för 

tolkningar. Vi tror att skillnaden ligger i kravet på en SMS-manual och om andra 

regelverk, i likhet med ISM, hade innehållit krav på en formaliserad och gemensam 

dokumentation på hur olika inblandade organisationerna tolkar regelverket skulle 

mycket vara vunnet. Där myndigheterna nu misslyckas med att samordna sin 

verksamhet tvingas sjöfartsnäringen lägga tid energi och pengar på att modifiera sina 

tekniska system för att tillfredsställa de olika myndigheternas skiftande krav som 

härrör från olika syn på samma regelverk. Det kan tyckas konstigt att man inom en 

organisation som EU, som har som ett av sina största mål att främja fri rörlighet 

handel inom unionen, inte är mer lyhörda för att underlätta och utveckla strukturen 

kring något så centralt inom den Europiska transportsektorn som sjöfarten. 
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Uppdelningen av arbetet mellan fartygen och landorganisationen ser väldigt olika ut 

mellan de olika rederierna vi har talat med. Något som vi däremot tycker oss skönja är 

att man kanske har olika syn på hur stort inflytande man har haft över hur sagda 

fördelning ser ut. Vi har inga specifika citat att peka på, det bygger mer på skillnader i 

ordval och formuleringar än svar på direkt frågor, men vi kan inte låta bli att undra 

hur delaktiga befälhavarna har varit i uppdelningen av de administrativa 

arbetsuppgifterna inom organisationen.  

Här kan det vara på sin plats att fundera lite över den skillnad vi såg mellan 

rederirepresentanternas och befälhavarnas syn på vad kundkraven och den minskade 

besättningen haft för inverkan på arbetssituationen. Orsaken till diskrepansen skulle 

kunna vara brist på kommunikation mellan fartyg och landorganisation när man har 

anpassat organisationen efter de nya förutsättningarna men vi kan även tänka oss 

andra förklaringar. Det faktum att man såg en faktor som företrädelsevis påverkar den 

andra delen av organisationen som mer betydelsefull kan så klart bero på att man har 

en större insikt i den faktor som ligger närmre ens egen sfär och dess, som man 

uppfattar det, ringa inverkan på arbetssituationen. Men det kan också tyda på en 

önskan om att förflytta en större del av problemet bort från sin egen omedelbara 

närhet. En annan möjlighet är naturligtvis att varken kundkraven eller den minskade 

besättningen har någon påtaglig inverkan på den administrativa arbetsbördan och att 

de därför blir svåra att kvantifiera. Vi kan tyvärr bara konstatera att vi i våra intervjuer 

inte har ställt tillräckligt specifika frågor för att finna ett entydigt svar i den här 

frågan. 

Vi tycker oss också se ett behov av en attitydförändring rörande vad man skulle kunna 

kalla kommunikationsetik. Nu när länken mellan land och fartyg är så stark och enkel 

att utnyttja kanske inte all kommunikation är av samma vikt som den var förut. Att 

exempelvis fråga om en sak per e-post som det kanske går att finna svaret på i en 

pärm som står i bokhyllan bakom mig är kanske enklare för mig själv men generar 

onödigt arbete för mottagaren och i långa loppet inom organisationen som helhet. Det 

är kring denna typ av 'kommunikation utan eftertanke' som vi anser oss se ett behov 

av förändrade attityder. I en verksamhet som har en så djupt rotad vi och dem känsla 

tror vi att det är hög tid att inse att vi måste försöka se till verksamheten som helhet. 

Även om det går fort att pricka av saker på min egen 'att göra lista' genom att skicka 
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ett e-postmeddelande och bolla över uppgiften till någon annan måste vi börja ställa 

oss frågan huruvida vi bara förenklar för oss själv på bekostnad av någon annans 

ökade arbetsbörda. 
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Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi ofta talat om sådant som vi ej har haft tid, resurser eller 

förkunskaper nog för att undersöka. Här följer några förslag på fördjupningar i ämnet 

som vi anser vara av intresse: 

• En liknande undersökning men utan att begränsa sig till fartområde, 

fartygstyp, trad eller flagg. 

• Undersöka de olika kontrollmyndigheternas syn på vilken inverkan deras 

myndighetsutövning har på befälhavarnas arbetssituation. 

• En noggrannare undersökning av de olika faktorerna för att försöka dela upp 

dem i sina beståndsdelar. Exempelvis hur stor inverkan av olika regelverk har 

varit, gärna i förhållande till vad man anser att man har haft för nytta av dem. 

• En noggrann fallstudie av ett rederi på en specifik trad. Intervjua alla som är 

inblandade i fartygets resa så som; befäl, rederipersonal, myndighetsutövare 

etcetera. 

• Undersöka hur delaktiga seniorbefälen är vid organisatoriska förändringar 

inom rederierna. 
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Intervjufrågor Befälhavare: 

 

1. Hur upplever du att ditt arbete är fördelat mellan följande punkter i procent: 

Administrativt arbete    ____ 

Personalvård     ____ 

Praktisk Arbetsledning/Kvalitetssäkring ____ 

Nautiskt Arbete    ____ 

 

 

2. A) Hur upplever ni att fördelningen mellan dessa har förändrats sedan ni började 

arbeta med ISMs införande i mitten på 1990 � talet? 

B) Upplever du något problem med denna förändring? 

C) Tror du att denna utveckling kommer avstanna, fortsätta eller vända? 

 

 

3. Varför tror du denna situation har uppstått?  

 

Rangordna följande Faktorer från störst inverkan till minst: 5-1 

Myndighetskrav       ____ 

Kundkrav        ____ 

Teknisk utveckling ex. ökade kommunikations möjligheter  ____ 

Minskad besättning       ____ 

Ökade krav på kostnads effektivitet     ____ 
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4. A) Tror du att rederiet har samma syn på denna utveckling som befälhavarna? 

B) Om inte, hur tror du det skiljer sig? 

 

5. Tror du att de administrativa arbetsuppgifterna har ökat även på rederikontoret? 

 

6. Hur skulle du vilja att ditt arbete är fördelat med följande punkter i procent: 

Administrativt arbete    ____ 

Personalvård     ____ 

Praktisk Arbetsledning/Kvalitetssäkring ____ 

Nautiskt Arbete    ____ 
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Intervjufrågor Rederikontor: 

 

1. Hur upplever ni att befälhavarens arbete är fördelat mellan följande punkter i 

procent: 

Administrativt arbete    ____ 

Personalvård     ____ 

Praktisk Arbetsledning/Kvalitetssäkring ____ 

Nautiskt Arbete    ____ 

 

 

2. A) Hur upplever ni att fördelningen mellan dessa har förändrats sedan ni började 

arbeta med ISMs införande i mitten på 1990 � talet? 

B) Upplever ni något problem med denna förändring? 

C) Tror ni att denna utveckling kommer avstanna, fortsätta eller vända? 

 

3. Varför tror ni att denna situation har uppstått?  

Rangordna följande Faktorer från störst inverkan till minst: 5-1 

Myndighetskrav       ____ 

Kundkrav        ____ 

Teknisk utveckling ex. ökade kommunikations möjligheter  ____ 

Minskad besättning       ____ 

Ökade krav på kostnads effektivitet     ____ 
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4. A) Tror ni att befälhavarna har samma syn på denna utveckling som rederiet? 

B) Om inte, hur tror ni att det skiljer sig? 

 

5. Har de administrativa uppgifterna även ökat för er här på rederikontoret? 

 

6. Hur skulle ni vilja att era befälhavares arbete är fördelat med följande punkter i 

procent: 

Administrativt arbete    ____ 

Personalvård     ____ 

Praktisk Arbetsledning/Kvalitetssäkring ____ 

Nautiskt Arbete    ____ 

 

 

 

 

 

 

 


