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Abstrakt 
Arbetet avhandlar vettingens framtida utveckling inom den kommande tioårsperioden 

(2013-2023), baserat på kvalitativa intervjuer med erfarna, väl insatta personer i tank- 

och vettingbranschen. Intervjusvaren analyseras i diskussionsdelen och ger läsaren en 

bild av hur vettingen kan tänkas se ut om tio år, och hur vettingen kan förändras för att 

effektiviseras ytterligare. Vettingen kommer troligtvis öka i omfattning under denna 

kommande tioårsperiod, med ökat antal arbetstimmar och ökad resursåtgång som följd. 

Antalet inspektioner kommer troligen att öka, både i antal och även tidsåtgången per 

inspektion kommer att öka. Ett införande av SIRE-vetting fullt ut är troligtvis inte att 

vänta, på grund av oljebolagens oförmåga att enas om var fokus skall ligga vid en 

inspektion. Fokus vid en inspektion kan komma att skiftas, troligtvis från kontroll av 

teknisk hårdvara och certifikat, till att se till fartyget som helhet, och i större 

utsträckning utvärdera besättningen och dess kompetens. 

Nyckeord: Vetting, SIRE, OCIMF,TMSA.  
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Abstract  
The purpose of this thesis is to try and predict the changes to the vetting industry within 

the coming ten year period (2013-2023), based on qualitative interviews with a number 

of persons, well acquainted with vetting inspections and procedures. The answers are 

interpreted and analyzed in a summary, which aims to give the reader a hint of how a 

vetting inspections might be carried out in the year 2023, as well as pointing out where 

the most significant changes might occur, and how the process of vetting might be 

carried out more effectively. The extent of vetting inspections are probable to increase 

in the coming ten-year period, both in the aspect of working hours, as well as the 

amount resources spent on inspections. The number of inspections are also probable to 

increase, as well as the amount of time an inspection takes. SIRE vetting is probably not 

likely to be implemented to its full extent in the coming ten-year period, due to the fact 

that the oil companies find it difficult to agree on the points of interest for an inspection. 

The areas in which the vetting inspectors spend the most time might shift, from the 

present state of technical hardware and the ship’s certificates, to focusing more on the 

ship as a whole, as well as assessing the crew and its competence. 

Keywords: Vetting, SIRE, OCIMF, TMSA. 
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Förord 

Vi har bägge två under vår utbildning till sjökapten vid Sjöfartshögskolan i Kalmar gjort 

praktik ombord på olika tankfartyg. Mycket av arbetet ombord på denna typ av fartyg 

fann vi vara reglerat av checklistor, arbetsrutiner och riskutvärderingar, i syfte att öka 

säkerheten. Dessa moment kontrolleras sedan vid vettinginspektioner, för att säkerställa 

fartygets sjövärdighet och förmåga att på ett säkert sätt transportera oljeprodukter 

sjövägen. Vi har vid samtal med besättning och rederi fått erfara att förberedelserna 

inför en inspektion ofta upplevs som ett stressmoment. Många sade sig även ha upplevt 

en ökning i antalet vettinginspektioner, och vi fick idén till detta arbete, hur kan 

vettingen tänkas utvecklas under den kommande tioårsperioden? Kommer utvecklingen 

fortsätta i samma takt och i samma riktning som idag?  

Vi vill tacka samtliga respondenter, som utöver att svara på våra frågor, bidragit med 

sitt stöd och sin expertis, och har gett oss en god inblick i dagens vettingprocess. Vi vill 

också tacka vår handledare Karl-Fredrik Bergström, som i ett tidigt skede hjälpte oss att 

staka ut vägen från PM till färdigt examensarbete. 

 

Alfred Lejdel Henriksson och Birger Adevik   

Kalmar 2013-04-26 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

IV 

 

Centrala begrepp & förkortningar 

VIQ 
Vessel Inspection Questionnaires är det formulär som inspektören använder sig av vid 

en SIRE-vetting. Formuläret avhandlar olika punkter som skall kontrolleras ombord, 

såsom certifikat, bemanning, navigation, lasthantering, förtöjningsgods, 

maskinavdelning, styranordning och andra för säkerheten och för utsläppsförebyggande 

åtgärder essentiella kontrollpunkter.  

(http://www.ocimf.com/SIRE/Sire-Documents 2013-03-19) 

 

TMSA 

Tanker Management and Self Assessment är ett system för fartygen själva att utvärdera 

fartygets tillstånd, med aspekt på säkerhet och utsläppsförebyggande åtgärder. TMSA:n 

är upplagd på samma sätt som en vettinginspektion, med skillnaden att denna inspektion 

utföres av besättningen, oftast månatligen och inför en vettinginspektion. 

(http://www.lr.org/sectors/marine/Services/Consultancy/TMSA/ 2013-03-19) 

 

VPQ  

Vessel Particulars Questionnaire  är ett formulär som fylls i av fartyget, i syfte att 

underlätta för inspektören vid en vetting. VPQ:n innehåller många av de dokument och 

certifikat som inspektören kontrollerar vid en inspektion. 

(http://www.ocimf.com/SIRE/Sire-Documents 2013-03-19) 

 

SIRE 

Ship Inspection Report Programme är ett riskutvärderingssystem för tankfartyg. SIRE 

består av en databas, där resultatet från vettinginspektioner uppdateras kontinuerligt. 

Syftet med SIRE är att tillhandahålla en standard för vettinginspektioner, och 

inrapportering av dess resultat.  

(http://ocimf.com/SIRE/Introduction 2013-03-19) 

 

 



  
 

 
 

V 

 

 

SOLAS 

International Convention for the Safety Of Life At Sea är ett regelverk som syftar till att 

öka säkerheten ombord på fartyg. Exempelvis regleras standarder för 

säkerhetsutrustning, livräddningsutrustning och livbåtar.  

(http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx 2013-04-24) 

 

STCW 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers är ett av IMO utfärdat regelverk som syftar till att standardisera kraven för 

utbildning, certifikat och vakthållningsrutiner i alla länder. 

(http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-

(STCW).aspx 2013-04-24) 

 

SIRE-vetting 

SIRE är ett inrapporteringsysstem med en databas över utförda vettinginspektioner. 

Tanken är att vettingen skall standardiseras för att försäkra sig om att inspektionerna, 

och således också fartygen, lever upp till en viss standard. Syftet är att öka möjligheten 

till samarbete över bolagsgränserna, och öka säkerheten vid transport av oljeprodukter 

till sjöss. 

(http://www.ocimf.com/SIRE/introduction 2013-03-25) 

 

OPA90 

The Oil Pollution Act of 1990, är en författning som syftar till att minska risken för 

oljeutsläpp. Denna författning reglerar förebyggande åtgärder, åtgärder som skall 

vidtagas vid ett utsläpp, samt reglerar vem som är betalningsskyldig vid ett utsläpp på 

amerikanskt territorialvatten. 

(http://www.uscg.mil/npfc/About_NPFC/opa.asp#overview 2013-03-27) 
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1 Bakgrund 
 

Allt sedan olyckan med Exxon Valdez år 1989, då 37000 ton råolja läckte ut i havet 

utanför Alaska, har behovet att en striktare kontroll blivit allt påtagligare i 

tankbranschen, bland annat i form av OPA90. Utvecklingen av dessa kontroller ökade 

markant efter olyckan, då oljebolag och rederier ogärna ville associeras med utsläpp och 

miljöförstöring. (www.epa.gov 2013-04-24)  

I stort sett samtliga som arbetar inom oljebranschen, till sjöss eller iland, har enligt 

respondenterna i denna studie upplevt en ökad arbetsbörda i form av nödvändiga 

förberedelser som skall utföras inför en vettinginspektion. Så gott som samtliga 

besättningsmedlemmar påverkas av dessa förberedelser, och vilotiden ombord kan 

behöva minskas för att hinna med förberedelserna. Även rederikontoret sätter press på 

fartygets besättning, då en underkänd vettinginspektion kan leda till att fartyget blir utan 

lastuppdrag under en längre tidsperiod, vilket i sin tur medför ekonomiska förluster.  

Vettingen är ett viktigt verktyg för en säkrare sjöfart, med en nollvision för oljeutsläpp 

som mål. Vettingen kan sägas ha två sidor, å ena sidan innebär det en noggrann kontroll 

av fartyg och terminaler, vilket onekligen resulterar i färre utsläpp, men det kan å andra 

sidan även ha en stressande effekt på besättningar och rederikontor, vilket kan leda till 

att det slarvas inom andra områden. I takt med att vettinginspektioner ombord på fartyg 

blev mer omfattande, har andelen arbetstimmar inför en inspektion ökat påtagligt, 

ibland till en sådan grad att annat arbete ombord blir lidande, såsom underhålls- och 

säkerhetsarbete. Utöver detta finns det en rad olika vettinginspektörer, och ännu i 

dagsläget saknas standardiserad vetting som godkänts av samtliga oljebolag. Detta har 

fått till följd att ett fartyg som agerar på den så kallade spot-marknaden, det vill säga 

inte seglar på samma charter för samma oljebolag, utan får laster från ett flertal olika 

agenturer, kan behöva underkasta sig fler vettinginspektioner per år än de som seglar för 

ett och samma bolag. Det är svårt att förutspå i vilken riktning utvecklingen inom 

vetting kommer att röra sig över en längre period, men med hjälp av ett antal väl insatta 

källor, det vill säga personer som har mycket erfarenhet av vetting och tanksjöfart, 

försöker studien förutsäga den förändring som kan tänkas ske under en tioårsperiod, år 

2013 till år 2023. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur initierade representanter från oljebolag och 

tanksjöfarten förutspår hur vettingen kan tänkas se ut år 2023, det vill säga den möjliga 

utvecklingen under tioårsperioden mellan 2013 och 2023.  

Frågan som detta arbete syftar till att besvara är ”Hur ser vettingen ut år 2023, och hur 

skiljer den sig från vetting år 2013?”, vilket sedan brutits ned i följande tre 

frågeställningar; 

- Hur kommer arbetsbördan att förändras? 

- Kommer SIRE-systemet träda i kraft fullt ut? 

- På vilka punkter kommer vettingen att förändras mest? 

 

2 Teori 
 

Vettingen är en central del i dagens oljetanksjöfart. I ”En jämförelse av SIRE – 

inspektioner och hamnstatskontroller” (Beyersdorf & Andersson, 2010) går författarna 

in på SIRE-vettingen och jämför den med hamnstatskontroller. Beyersdorf och 

Andersson kommer även fram till att vetting- och hamnstatskontrollerna ökar 

arbetsbördan både för besättning ombord på tankfartyg såväl som för anställda på 

rederikontor. Vidare har vettinginspektionerna ökat riskmedvetenheten ombord, och 

således även ökat säkerheten, menar Beyersdorf och Andersson.  

Standardförfarandet vid en vettinginspektion på uppdrag av ett oljebolag är att rederiet 

får en tidsram inom vilken en inspektion av ett fartyg skall genomföras. Rederiet 

meddelar därefter fartyget som går igenom och kontrollerar de punkter som en inspektör 

vanligen kontrollerar vid en vettinginspektion. Vid inspektionen kontrollerar 

inspektören bland annat säkerhetsutrustning, lasthanteringsutrustning, fartygets 

certifikat och dokumentation. Om inspektören upptäcker en avvikelse, noteras detta i 

vettingprotokollet i form av en anmärkning. Anmärkningar kan vara olika allvarliga, till 

exempel räknas en livflotte vars certifikat gått ut som en allvarlig anmärkning, medan 

avsaknad av en varningsskylt på däck endast resulterar i en mindre allvarlig 

anmärkning. Är antalet anmärkningar för många till antalet eller för stora i omfattning 

kan fartyget komma att underkännas i vettingprotokollet, vilket leder till att fartyget 

förlorar möjligheten att transportera oljeprodukter för oljebolaget i fråga. För att åter få 
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transportera för bolaget måste punkterna åtgärdas och fartyget måste underkasta sig en 

ny inspektion. Blir fartyget godkänt får de ta laster för bolaget för en viss period 

framöver, vanligtvis i perioder om tre eller sex månader.  

(Mats Henriksson 2014-04-24) 

 

2.1 Oljebolag & Organisationer 
Preem  

Preem AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent 

av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan 

över 18 miljoner m3 raffineras vid de båda helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg 

och Premraff Lysekil. (http://preem.se/templates/page____1248.aspx 2013-03-18) 

 

 

 

Statoil 

Statoil är ett internationellt energibolag, som är verksamt i 35 länder. I Sverige omfattar 

verksamheten omkring 700 drivmedelsstationer.  Verksamheten består av utveckling, 

försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85 och flygbränsle.  

(http://www.statoil.se/sv_SE/pg1332347/om-statoil.html 2013-03-21) 

(http://www.statoil.com/no/About/InBrief/Pages/default.aspx 2013-03-21) 

 

CDI 

Chemical Distribution Institute är en holländsk organisation, som har som mål att öka 

säkerheten på kemikalietankfartyg. Organisationen har fastställt ett formulär för 

vettinginspektioner av tankfartyg som transporterar kemikalielaster. 

(http://www.cdi.org.uk/Introduction.aspx 2013-03-19) 

 

Intertanko 

Intertanko är ett forum som är tillgängligt för redare och operatörer av olje-och 

kemikalietankfartyg. Oberoende ägare står för cirka 80% av världens tankflotta och de 
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allra flesta är medlemmar i Intertanko. Vid ett Intertankomöte samlas industrin för att 

diskutera politik och formulera gemensamma riktlinjer.  

(http://www.intertanko.com/About-Us/ 2013-03-25) 

 

OCIMF 

OCIMF bildades till följd av ett ökat fokus på oljeutsläpp och hur relaterade olyckor 

kan förhindras. Oljebolag anslutna till OCIMF ges en ökad möjlighet att samordna sitt 

säkerhetsarbete, och konsultera experter i ämnet. OCIMF är bland annat ansvariga för 

riskanalyser av olika moment som har med transport av oljeprodukter att göra, och 

utfärdar VIQ-checklistor för vettinginspektioner i syfte att öka säkerheten och minska 

risken för oljeutsläpp. 

(http://www.ocimf.com/Organisation/Introduction 2013-03-25) 

 

 

3 Metod 

3.1 Metodval 
Studien är utförd i form av en kvalitativ undersökning med sju medverkande 

respondenter. Upplägget är tänkt att skapa en dialog, där de olika respondenterna får 

svara på samma frågor, och där deras svar och argumentation presenteras i följd efter 

varandra, lätt jämförbara för läsaren, så att denne sedan kan bilda sig en egen 

uppfattning om vart vettingen är på väg. Detta avslutas sedan med ett diskussionskapitel 

och en sammanfattning av den möjliga framtiden för vettingen. 

Tillvägagångssättet för studien är kvalitativa intervjuer. Samtliga respondenter har fått 

besvara samma frågor, och blivit ombedda att svara efter bästa förmåga. Dessa fyra 

frågor har formulerats för att få bästa möjliga bild av dagsläget i vettingbranschen, och 

hur respondenterna ser på vettingens utveckling under tioårsperioden som sträcker sig 

mellan 2013 och 2023. En kvalitativ undersökning är optimal för denna typ av studie, 

då intervjusvaren utgörs av spekulativa tankar från väl insatta källor, enligt de 

tillvägagångssätt som finns angivna i boken Forskningsmetodik (Holme & Solvang, 

1997). I och med att frågorna lämnades öppna för spekulation, minimerades risken för 

att någon aspekt skulle gå förlorad till följd av snäva formuleringar. Genom att låta 



  
 

5 
 

källorna svara i fritext tillkom ett antal ytterligare infallsvinklar, som inte klart och 

tydligt formulerats i frågeställningen. Respondenterna fick genom öppna frågor 

möjlighet att bestämma strukturen på svaren, och öppnar för att svaren belyser just de 

moment som respondenterna anser vara relevanta. Detta ger nyanserade och 

mångfacetterade svar, som sedan diskuteras och summeras i diskussions- och 

slutsatskapitlet. (Holme & Solvang, 1997)   

Respondenterna fick frågorna skickade till sig via e-post, så att de i lugn och ro skulle 

kunna begrunda frågorna som ställdes, diskutera med kollegor och komma fram till en 

trolig framtidsvision. Frågorna skickades ut både på svenska och på engelska för att 

förtydliga frågeställningen för de respondenter som inte har svenska som modersmål. 

 

Urvalet av respondenter utgjordes dels av personliga kontakter från fartyg, dels som 

följd av en intresseförfrågan som skickades till ett antal större oljebolag. De 

respondenter som representerar oljebolagen tillfrågades för att ge svaren nog med bredd 

för att intervjusvaren skulle belysa så många aspekter av vettingprocessen som möjligt, 

inklusive de som berör de faktiska kostnader som vettingen och dess förberedelser 

medför, samt hur en vettinginspektion går till i praktiken. Fartygsrespondenterna svarar 

för större delen av erfarenheterna av praktiska förberedelser inför en inspektion, vad 

gäller tidsåtgång, arbetsbörda, samt hur en inspektion upplevs ombord. Således 

resulterar bredden av respondenter i att intervjusvaren motsvarar de som skall besvaras i 

syftet. Antalet respondenter begränsades till sju, då bredden på intervjusvar rimligen 

uppfyllts, och ytterligare respondenter hade enbart bidragit till att göra arbetet mindre 

lättöverskådligt för läsaren. 

 

Den första frågan respondenterna fick svara på rör hur arbetsbördan och andelen 

resurser kan tänkas komma att förändras över tioårsperioden mellan 2013 och 2023. 

Frågan ger utrymme för respondenterna att referera till tidigare utveckling och egen 

erfarenhet, varför en ökning eller minskning av andelen resurser skulle kunna tänkas 

ske. Med tanke på att fokus på säkerhets- och miljöfrågor ökat de senaste åren, är det 

troligt att en ökning är att vänta, därför vore det intressant att veta om, och i sådana fall 

varför, en minskning skulle kunna äga rum, till exempel genom upprättandet av SIRE-

vetting.  
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Den andra frågan syftar till att svara på hur respondenterna ställer sig till SIRE-vetting, 

både som koncept och hur de tycker att SIRE fungerar i dagsläget (2013), samt även hur 

troligt det är att samtliga vettinginspektioner kommer att utföras enligt denna modell år 

2023. I förstudierna till detta arbete granskades bland annat ett tidigare examensarbete 

vid sjöfartshögskolan i Kalmar, ”En jämförelse av SIRE – inspektioner och 

hamnstatskontroller” (Andersson & Beyersdorf, 2010), där SIRE-vettingen stod i fokus. 

Då SIRE-systemet används av en stor del av vettinginspektörerna, men inte samtliga, 

söktes svaret på hur respondenterna tycker att SIRE fungerar i praktiken. SIRE har 

potential att minska arbetsbördan ombord på fartyg, och frågan syftar till att bilda en 

uppfattning om huruvida det kommer att fungera fullt ut i framtiden, baserat på 

respondenternas syn på SIRE. 

 

I den tredje intervjufrågan fick respondenterna svara på inom vilka delar av 

vettingprocessen de största förändringarna kan tänkas ske under den kommande 

tioårsperioden. 

Denna fråga är möjligen den mest intressanta, då respondenterna i hög grad kan svara 

brett, och ge en god inblick i hur det ser ut idag. Här kan respondenterna trycka på de 

punkter som i dagsläget är i förändring. Läsaren får en bild av de olika 

vettingmomentens utveckling, och det blir lätt att se samband mellan de olika 

respondenternas svar, för att utan svårigheter kunna dra slutsatser och ställa en korrekt 

prognos. 

 

Den fjärde och sista frågan berör respondenternas personliga önskningar på förändringar 

inom vetting över tidsperioden mellan 2013 och 2023. 

Respondenternas svar ger en inblick i vad som i dagsläget är problematiskt med 

vettinginspektioner och förberedelserna inför dessa. Hur skulle dessa problem kunna 

avhjälpas? Även denna fråga ger respondenterna möjlighet att svara fritt och utförligt. 
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3.2 Avgränsningar 
Vettinginspektioner är i dagsläget begränsade till tanksjöfarten, och således rör denna 

studie endast oljetankfartyg, oljetankrederier och oljebolag, som alla är berörda av 

vetting. Fokus låg på hur vetting ser ut i dagsläget, samt hur en trolig utveckling kan 

komma att te sig. Arbetet begränsades till vettingkontroller, de krav som ställs vid en 

kontroll, förberedelser inför en inspektion samt SIRE-vetting. Studien syftar till att 

beskriva vettingen som helhet, och går inte närmare in på siffror eller statistiska 

förändringar, snarare eftersöktes de av respondenterna upplevda förändringarna, och hur 

dessa påverkar på fartygs- och rederinivå. 

3.3 Forskningsetik 
Då de frågor respondenterna ombads besvara inte berör särskilt känsliga ämnen, gjordes 

bedömningen att respondenternas svar skulle väga tyngre med respondenternas namn, 

befattning och erfarenhet, snarare än om anonyma respondenter använts. 

Frågeställningen är formulerad så att respondenterna inte krävdes på några känsliga 

data, såsom specifika företag, namn eller tidigare personliga erfarenheter, och ingen av 

respondenterna har heller vid intervjutillfällena vare sig uttryckt sig negativt om 

specifika bolag, rederier, terminaler eller personer. Inte heller har någon av 

respondenterna nämnt några företag, personer eller myndigheter vid namn, annat än det 

egna företaget eller rederiet. Samtliga respondenter har läst arbetet och godkänt att deras 

namn publiceras. 

3.4 Källkritik 
Vettingen är en omfattande, tidskrävande och resurskrävande process. Det är viktigt att 

den som siar om framtiden inom denna bransch har tillräckligt med erfarenhet och 

expertis för att kunna avgöra hur den kan komma att förändras. Respondenterna i denna 

studie har alla omfattande erfarenhet av vetting, antingen som den mottagande parten, 

den utförande parten, eller både och. Kravet som ställdes i urvalet var omfattande 

erfarenhet av vetting, för att deras svar skulle ha god tillförlitlighet.  I och med att de 

tillfrågade respondenterna är verksamma inom olika delar av vettingbranschen kan de 

anses belysa de flesta tänkbara aspekter i sina intervjusvar.  
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Eftersom det i detta arbete rör sig om spekulationer och åsikter från respondenternas 

sida, förlitar sig arbetet på respondenternas erfarenhet som grund för slutsatsen.  

 

4 Resultat  
 

Björn Johansson – Preem AB 

Björn Johansson är vetting manager åt Preem i Stockholm.  

Johansson har totalt över 30 års erfarenhet av vetting, däribland 4,5 år som vetting 

manager på Preem AB. Totalt räknar Johansson med att han har utfört ungefär ett tusen 

inspektioner, för oljebolag som Shell, Statoil, Preem, Norsk Hydro, & Chevron.  

 

Johansson tror att vettingen år 2023 kommer vara ganska oförändrad mot hur den ser ut 

i dagsläget. Han tror att intervallerna kommer vara konstanta, med en vettinginspektion 

var sjätte månad. Enligt Johansson kan kostnaderna öka något, men inte heller här ser 

han någon anledning till varför de skulle skilja sig särskilt mycket från nuvarande 

kostnader. Vidare säger han sig upplevt en minskad kostnad för vetting under den 

föregående tioårsperioden, mycket tack vare att vettingen har fått fler aktörer på 

marknaden och således ökat konkurrensen, vilket har pressat ned priserna. Tendensen är 

också att fler vettinginspektörer härstammande från Östeuropa och Asien erbjuder sina 

tjänster, som en följd av den ökade konkurrensen, vilket ytterligare sänkt kostnaderna. 

Enligt Björn var dessa inspektörer ej synliga på marknaden för tio år sedan, och en 

ökning av dessa är att vänta. 

 

Björn Johansson ställer sig positiv till den så kallade SIRE-vettingen. 

Han är säker på att de vettinginspektörer som inte är anslutna till SIRE i London, 

kommer att vara helt utfasade till år 2023, eftersom 90-95% av alla aktörer i dagsläget 

är anslutna, och dess inspektioner är tillgängliga för alla medlemmar.  

Organisations outside the register or organisations that choose not to participate in the 

register will be ’dead’ in the future(Björn Johansson) 

Johansson tror att fokus i framtidens vettinginspektioner kommer att ligga på punkter 

med avseende på miljöaspekter. Mer tid kommer att ägnas åt att kontrollera utsläpp, 
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vilken bottenfärg som används, ballasthantering och andra punkter som påverkar 

havsmiljön. Även isnavigering och dess rutiner kommer att kontrolleras ytterligare i en 

framtida vettinginspektioner, anser han. Fortsättningsvis kommer ytterligare tyngd 

läggas på att kontrollera att fartyget lever upp till SOLAS/MARPOL, och hur 

vilotidslagen följs.   

 

Björn Johansson skulle vilja se att alla fartygs data registreras i en öppen databas, för att 

minska pappersexecisen ombord, vilket enligt honom tar alldeles för mycket tid och 

arbetsinsatser i anspråk i dagsläget. Han vill att denna typ av arbete förflyttas till 

landsidans kontor, så att besättningen kan ägna sig åt de mer handgripliga uppgifterna 

ombord. 

 

Joacim Jonsson – Statoil 

Joacim Jonsson är Principal Consultant inom vettingavdelningen på Statoil. Jonsson har 

jobbat ombord på tankfartyg sedan 1990 och har därmed 23 års erfarenhet av vetting. 

Jonsson har till och från även arbetat hos rederikontor där det bland annat ingick att 

svara på observationer från vettinginspektioner som utfördes på fartygen i bolagen. 

Sedan 2011 arbetar Jonsson åt Statoil som OCIMF-ackrediterad vettinginspektör, och 

utför inspektioner ombord på kem-, olja- och gastankfartyg.  

 

Joacim Jonsson tror att antalet vettingar kommer öka under denna kommande 

tioårsperiod, speciellt som det inom oljevettingen delas upp i fler specifika inriktningar, 

såsom “ship vetting”, “office vetting”, “terminal vetting”, “shuttle vetting” & “OVID 

vetting”. Dessutom kommer oljebolagen ytterligare vilja minimera sina risker genom att 

ständigt strama åt reglerna för vettingen.  

Beträffande kostnaderna för vettingen tror Jonsson att dessa kommer ligga på ungefär 

samma nivå som i dagsläget, i och med att konkurrensen kommer att fortsätta öka, 

vilket leder til lägre priser. Detta i kombination med ett ökat antal inspektioner, kommer 

leda till att kostnaderna kommer ligga på samma nivå som idag.   

 

Jonsson ställer sig positiv till idén om SIRE-vetting, och han resonerar att om detta 

system hade fungerat som det var tänkt, skulle varje fartyg endast behöva underkasta sig 
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en inspektion per år. Dock resonerar han att SIRE-vettingen tyvärr inte ser ut så I 

dagsläget, då varje oljebolag har sina egna procedurer kring vettinginspektioner, som 

gör att det ofta blir fler inspektioner än ett fullt fungerande SIRE-vettingsystem skulle 

resultera i. Därför har han svårt att tro att samtliga vettingar kommer att vara anslutna 

till SIRE år 2023. 

 

Joacim Jonsson tror att framtidens vettingformulär kommer att vara standardiserade, för 

att minska utrymmet för inspektören att lämna subjektiva svar. Han tror även på att 

inspektionsbolagen kommer öka i storlek och antal, samt att andelen europeiska 

inspektörer kommer att minska i förhållande till inspektörer från lågavlönade länder, 

såsom Indien och Östeuropa.  

Vettingen som sådan kan komma att delas upp ytterligare, med fler inspektörer, så att 

var del av fartyget inspekteras för sig, det vill säga en inspektör som ansvarar för att 

inspektera bryggan, en annan inspekterar maskinutrymmen och så vidare. 

Jonsson skulle främst vilja se att SIRE-vettingen användes till sin fulla potential. Han 

skulle även vilja att hårdare krav ställs på vettinginspektörer i framtiden, med hårda 

intagningsprov, för att garantera att inspektören har god kunskap och erfarenhet av de 

områden han eller hon är ansvarig för att kontrollera ombord. Han skulle även vilja se 

att de punkter som ett fartyg får nedslag på är relevanta, för att undvika för säkerheten 

irrelevanta observationer. 

 

Mats Henriksson - Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS 

Mats Henriksson har seglat ombord på tankfartyg sedan 1994, då som överstyrman. 

Sedan 1997 har han seglat i skepparbefattning ombord på olika tankfartyg. Idag arbetar 

han som skeppare i KGJS. Totalt har Henriksson 19 års erfarenhet av vetting.  

 

Henriksson säger sig ha märkt av en tydlig ökning av krav från rederierna och deras 

vettingavdelningar de senaste åren. Han ser ingen anledning till varför tendensen skulle 

fortsätta i någon annan riktning, utan är övertygad om att fartygen kommer fortsätta att 

arbeta mer med vetting och fartygets sjövärdighet för att leva upp till rederiernas krav 

och visioner. Även fartygen kommer att utvecklas för att ge en säkrare, och således mer 

vettinganpassad sjöfart.  
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Shipowners will go to great extents in satisfying the visions and requirements of their 

customers (oil companies). We will for that reason see continued resources spent on this 

matter also ten years and more ahead.(Mats Henriksson)  

 

Så vitt Henriksson vet, är så gott som alla vettinginspektioner utformade enligt SIRE-

modellen, och anslutna till registret. I KGJS, där Henriksson är skeppare, kallas en 

vettinginspektion vanligtvis för ”SIRE inspection”, och enligt honom fungerar systemet 

smärtfritt, då en del stora oljebolag kan acceptera ett annat bolags vettinginspektion av 

fartyget efter att ha konsulterat SIRE-registret. Henriksson ser ingen anledning att tro att 

samtliga vettinginspektioner kommer att utföras och registreras enligt någon annan 

modell än SIRE-modellen år 2023. 

 

Henriksson har upplevt att vettinginspektionernas fokus har börjat flyttas från kontroll 

av teknisk standard till att kontrollera vilka procedurer som tillämpas ombord, hur dessa 

följs, hur väl förtrogna besättningen är med fartyget. Henriksson är helt övertygad om 

att tendensen kommer att fortsätta i denna riktningen, då oljebolagen kommit till insikt 

om att säkerhet handlar om mer än att ha nya, fina fartyg. Utan välutbildade och duktiga 

besättningsmedlemmar, säger Henriksson, kan även det mest moderna fartyg utgöra en 

fara för säkerhet och miljö. Inspektörerna kommer ha flyttat fokus från fartyget till 

besättningen till stor del år 2023, tror Henriksson. 

 

Idag tar en vettinginspektion omkring åtta timmar att genomföra för en erfaren 

vettinginspektör, säger Henriksson. Vanligtvis sker inspektionen samtidigt som fartyget 

lastar eller lossar. Henriksson menar att endast en mycket liten del av 

vettinginspektionen rör själva lastoperationen, och att den lämpligen skulle kunna 

utföras vid ett mindre stressat tillfälle, om möjlighet finns. Detta skulle enligt 

Henriksson minska störningarna som uppkommer vid en vettinginspektion, och öka 

effektiviteten hos både fartyg och vettinginspektör.  

Henriksson välkomnar ett fortsatt ökat fokus på fartyget som helhet, där även 

besättningen och dess duglighet inkluderas i inspektionen. Han vill även se en ökad 

grad av inspektioner av alla relevanta parter i oljebranschen, terminaler och hamnar, 

samt deras personal. I dagsläget är de flesta terminaler, men långt ifrån alla, 
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professionella och säkerhetsmedvetna, säger Henriksson, och understryker vikten av att 

även terminaler skall tvingas leva upp till de hårda krav som en säker och 

miljömedveten transport och hantering av oljeprodukter kräver. 

Many terminals are outdated and are not at all matching our ships.(Mats Henriksson) 

 

Johnny Berentzen - Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS  

Johnny Beretzen har arbetat till sjöss sedan 1983, och har sexton års erfarenhet av att 

segla överstyrman/skeppare på tankfartyg. Sedan 2007 har han arbetat som Marine 

Superintendent på KGJS kontor. Totalt har han ungefär 22 års erfarenhet av 

vettinginspektioner upp till dags dato. 

 

Berentzen tror att arbetsbördan kan komma att förändras, och tiden som en vetting tar 

kommer att öka, och kan i vissa fall komma att sträcka sig över en period upp till två 

dygn. Framför allt tror Berentzen att vilotiden inför en vetting kan komma att bli 

lidande i framtiden, i och med den ökade tidsåtgången för vettinginspektioner. 

 

Berentzen säger sig inte vara helt övertygad om att SIRE-vettingen kommer vara 

standard år 2023. Han har svårt att tro att ett internationellt samarbete bolagen 

sinsemellan kan komma att fungera inom den kommande tioårsperioden. Detta grundar 

han på det faktum att han upplever det som att oljebolagen har svårt att acceptera 

varandras vettinginspektioner, utan grundar i dagsläget helst sina beslut på de egna 

inspektörernas utlåtanden. 

 

Berentzen tror att inspektionernas upplägg kommer att förändras till det bättre. 

Inspektörerna kommer att lägga mindre tid på att kontrollera dokumentationen ombord, 

och endast göra stickprovkontroller, för att istället fokusera mer på den tekniska delen, 

fartygets skick och besättningens kompetens. Vilotidsjournalerna tror Berentzen dock 

kommer att granskas noggrannare i framtiden. Han tror även att fartygen själva kommer 

att ägna mer tid åt TMSA (Tanker Management Self Assessment), för att ha som grund 

att uppvisa vid en inspektion, för att belysa de delar där problem och brister kan tänkas 

uppstå.  
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Säkerheten är och bör fortsätta vara huvudpunkten vid en vettinginspektion, säger 

Berentzen.  

And, the uncertain factor in shipping – incidents and accidents will trigger off some special 

attention. Let us hope we all stay safe without any accidents. (Johnny Berentzen) 

 

Berentzen skulle vilja se ett närmare samarbete oljebolagen emellan vad gäller vetting, 

möjligheten att nyttja varandras inspektioner till grund för beslut.  

A vessel will need about four inspections a year to ensure we have a valid inspection within 

a six-month window. This might sound strange, but it is due to a vessels trading pattern, 

and changes in markets.(Johnny Berentzen) 

Något annat Berentzen gärna ser är en attitydförändring gentemot vettinginspektioner 

från besättningens sida. En positiv attityd till vettingen som sådan och en förståelse av 

behovet av denna, kommer göra fartyget bättre förberett för inspektioner, och kommer 

att gynna samtliga inblandade parter, såväl fartyget, besättningen, inspektörerna och 

oljebolagen. Detta kan i sin tur leda till en säkrare sjöfart och göra en anmärkning i 

vettingprotokoll till en ovanlighet, hoppas Berentzen. 

 

Thomas Nettelhed – Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS 

Thomas Nettelhed har arbetat inom tanksjöfarten sedan 1995, och har bland annat 

arbetat på QSE och vettingavdelningen i Broström Ship Management. Idag arbetar han 

som skeppare på KGJS. Totalt har han 15 års erfarenhet av vettinginspektioner. 

 

Nettelhed tror att arbetsbördan och andelen resurser som vettingen i dagsläget kräver 

kommer att öka avsevärt, både ombord och iland. Dokumentationen i samband med 

inspektionerna kommer att öka, enligt Nettelhed, och varje fartyg kan komma att 

behöva anställa en ombord-administratör, som hanterar den administrativa delen 

rörande vetting.  Nettelhed är övertygad om att kraven från oljebolagens sida kommer 

att öka markant, och vettingen kommer att bli mer ingående och tidskrävande till år 

2023. 
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Nettelhed ställer sig kritisk till att tro att SIRE-vettingen kommer innefatta samtliga 

inspektörer år 2023. Oljebolagen är måna om sina hemligheter, och Nettelhed upplever 

en stor konkurrens oljebolagen sinsemellan. Detta artar sig bland annat i hur de olika 

oljebolagen tolkar punkter i SIRE-vettingen olika, vilket resulterar i att rederierna och 

fartygen får problem med att avgöra hur punkterna skall följas för att samtliga oljebolag 

skall bli nöjda. Stora tankrederier, säger Nettelhed, upplever ofta problem med att få 

sina fartyg godkända hos samtliga oljebolag, något som går ut över besättningarna 

ombord på fartygen, då dessa måste kontrollera och anpassa sig på en rad olika punkter, 

beroende på för vem inspektionen skall ske.  

Redan idag jobbar olika organisationer och redare för att SIRE-inspektionerna skall vara 

lika, men det är oljebolagen som sätter stopp idag, och det tror jag att de kommer att 

fortsätta göra framöver.  (Thomas Nettelhed) 

 

Nettelhed är övertygad om att tiden för inspektioner kommer att öka avsevärt, och 

inspektörerna kommer att göra grundligare inspektioner på samtliga kontrollpunkter. 

Inspektörerna kommer att kräva bättre dokumentation ombord, och Nettelhed tror att 

inspektörerna kommer att lägga mycket fokus på att kunna gå tillbaka i fartygets 

vettinghistorik för att följa upp tidigare anmärkningar. 

Vilotidslagen kommer att granskas noggrannare år 2023, tror Nettelhed, och avvikelser i 

denna kommer att resultera i en allvarligare anmärkning än i dagsläget. Fokus kommer 

också i hög grad ligga på kompetens ombord, arbetssätt och riskutvärderingar, säger 

Nettelhed. 

Då andelen fartyg på marknaden ständigt växer, ökar kraven på besättningarnas 

kompetens, något som bör kontrolleras noggrannare i framtiden, och här bör också 

rederiernas fokus ligga, säger Nettelhed. Han skulle vilja att vettingen ombord på 

tankfartyg utformas mer som CDI-inspektioner ombord på kemikalietankfartyg, något 

som skulle underlätta för samtliga i tankbranschen. [Här behövs Thomas beskrivning av 

skillnaden] Nettelhed skulle även vilja se en förändring i attityden hos 

vettinginspektörerna, för att få bort deras personliga synpunkter från vettingen, då det är 

svårt för besättningen och rederiet att uppfylla varje enskild inspektörs personliga 

önskemål på hur säkerhetsarbetet skall utföras eller vara upplagt.  
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Det skall bara vara för redaren att arbeta enligt SIRE och att rederiets SMS-manual följer 

SIRE så skall det aldrig vara några problem. Som här på SKS Doyles arbetar vi alltid efter 

SIRE, och vi är alltid redo för inspektion.(Thomas Nettelhed) 

 

Fredrik Sundberg – BRP 

Sundberg har arbetat till sjöss sedan 1995, har elva års erfarenhet av arbete på 

tankfartyg varav fem år som befälhavare. I dagsläget arbetar han som skeppare på BRPs 

Fox Luna. 

 

Allt eftersom tiden går, tenderar vettingen att ta mer och mer tid, säger Sundberg, som 

tror att vettingens tidsanspråk på fartygen kommer att fortsätta öka kontinuerligt under 

denna kommande tioårsperiod. Detta eftersom nya regler och punkter tillkommer från 

SIRE och OCIMF, menar Sundberg.   

 

Sundberg ställer sig positiv till SIRE-vetting och dess möjlighet till samarbete, och 

beklagar sig över att det inte fungerar fullt ut i dagsläget, eftersom inte alla bolag godtar 

varandras inspektioner, utan hellre förlitar sig på sina egna. Han har svårt att se att 

någon förändring av läget kan tänkas äga rum till år 2023, just på grund av detta. 

 

Sundberg tror att branschen kommer se ett ökat fokus på problemfartyg och dess 

rederier, som ofta ådrar sig anmärkningar vid vettinginspektioner. Han tror att fokus 

kommer att skifta från dagens kontroll av certifikat till en noggrannare kontroll av 

rutiner ombord, för att ge en säkrare oljesjöfart. 

 

Sundberg hoppas på att mindre fokus skall ligga på genomgång och kontroll av 

fartygets certifikat vid en vettinginspektion, då denna information redan tillhandahållits 

i VPQ:n, och med lätthet kan kontrolleras av inspektören redan innan denne kommer 

ombord. Han hoppas också på ett ökat fokus på problemfartyg och problemrederier, och 

efterlyser inspektioner på rederikontoren såväl som fartygen, då dessa speglar 

organisationens kultur, och det som sker på fartygen sker ofta med kontorets goda 

minne. 
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Björn Mauritzson- Älvtank 

Björn Mauritzson har arbetat på tankfartyg sedan 2004, och sedan 2007 som 

överstyrman. Han har även en masterexamen i Maritime Management. I dagsläget 

arbetar han som överstyrman ombord på Älvtanks produktanker Ramira. Mauritzson har 

totalt 7 års erfarenhet av vetting. 

 

Mauritzson tror att både kostnader och andelen resurser som spenderas på vetting kan 

komma att öka i framtiden. Detta då omfattningen av vettinginspektioner i dagsläget 

ökar på grund av ett yttre tryck från allmänheten och ett inre från ägarintressen 

gentemot oljebolagen att arbeta mer aktivt med säkerhet vid oljehantering. Fartygen blir 

kontinuerligt mer välutrustade och tekniskt komplicerade, fler riskfaktorer i 

verksamheten ombord identifieras, vilket gör att antalet punkter i VIQ-formuläret ökar i 

antal, något som medför ytterligare ökningar i inspektionernas omfattning, som kräver 

mer av besättning och rederi, menar Mauritzson. En annan faktor som Mauritzson anser 

kan spela in är det faktum att oljebolagen sätter en åldersgräns för inchartrat tonnage. 

Detta ledde enligt Maurtizson till att ett stort antal äldre fartyg, exempelvis single hull-

fartyg, försvann från europeiska farvatten. Dock kan denna medvetenhet resultera i att 

redare lägger mindre resurser på att konstruera högkvalitativa fartyg, eftersom fartygen 

måste säljas efter ett femtontal år, vilket i sin tur gör att andelen resurser som krävs för 

att få fartyg av denna typ godkända ökar, anser Mauritzson.  

 

Mauritzson ser SIRE som ett mycket bra verktyg med tanke på det informationsutbyte 

som registret innebär. Ett antal oljebolag har enligt Mauritzson upphört med egna 

vettinginspektioner för att istället förlita sig på andra bolags utvärderingar av fartyget, 

något han ser som odelat positivt. För att underlätta informationsutbytet krävs enligt 

Mauritzson en standardisering av VIQ-formulär, och i dagsläget verkar en del bolag ha 

egna särkrav och lägger olika vikt vid olika delar av formuläret, något som försvårar 

standardiseringen och går stick i stäv med SIRE-vettingens andemening. Ur fartygets 

perspektiv skulle vettingen kunna underlättas avsevärt, både vad gäller förarbete och 

själva inspektionen, om samtliga bolag skulle använda sig av samma VIQ-formulär, 

anser Mauritzson.   
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Tyvärr fungerar inte detta fullt ut, och istället kan man utsättas för flera inspektioner tätt 

efter varandra, trots att inga allvarliga obeservationer noterats.(Björn Mauritzson) 

 

Först och främst tror Mauritzson på ett utökande av VIQ-formulären, i takt med att 

antalet riskfaktorer kontinuerligt identifieras. Mauritzson tror att fokus vid en inspektion 

kommer att flyttas från tyngdpunkt på teknisk hårdvara till besättningens kompetens och 

agerande. En annan fråga Mauritzson anser intressant är om fartygens möjlighet till 

förberedelser inför en vetting kan komma att förändras. I dagsläget kan han tänka sig att 

en del fartyg har en viss standard inför en i förväg annonserad inspektion, och en helt 

annan övriga perioder. En möjlig utveckling, säger Mauritzson, kan därför vara att 

oljebolagen rör sig i riktning mot oannonserade inspektioner.  

 

Mauritzson skulle vilja se mer samordning i hur oljebolagens inspektörer utvärderar 

fartyg, och en strängare vetting med fokus på problemfartyg. Som det är nu, säger 

Mauritzson, kan ett fartyg få ett stort antal allvarliga anmärkningar, för att sedan 

inspekteras av en annan inspektör ett antal månader senare, helt utan anmärkningar. 

Detta resulterar enligt Mauritzson i att tilltron till systemet med vettinginspektioner 

minskar, och rimligtvis borde inspektionerna bli mindre användbara för oljebolagen 

som en följd av detta.  

För oss ombord är det sedan naturligtvis redaren som har störst inverkan på hur en vetting 

upplevs. Har man bara tillräckligt med resurser i form av fungerande utrustning och 

personal så kan en vetting vara en ganska trevlig upplevelse. (Björn Mauritzson) 

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att kunna ställa en möjlig prognos för hur vettingen kan 

komma att utvecklas under tioårsperioden mellan 2013 och 2023. Detta med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med ett antal personer med god inblick och omfattande erfarenhet 

av vettingprocessen. Tanken är att prognosen i framtiden skall kunna jämföras med den 

faktiska utvecklingen.  
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De fyra frågor respondenterna ombads svara på syftade till att täcka in vettingens 

utveckling som helhet, samt dess nuvarande upplägg. Den första frågan rör hur 

vettingen kan tänkas utvecklas under den kommande tioårsperioden vad gäller 

arbetstids- och resursåtgång. I den andra frågan fick respondenterna svara på hur de 

ställer sig till SIRE-vetting, och på hur troligt det är att SIRE införlivats till fullo år 

2023. Respondenterna fick sedan svara på inom vilka områden de tror att vettingen 

kommer att ha förändrats mest under tioårsperioden 2013 till 2023. Avslutningsvis fick 

respondenterna framföra sina egna önskemål på hur de vill att vettinginspektioner skall 

vara utformade år 2023, vilket gav en bild av vad som fungerar bra, respektive mindre 

bra i dagsläget.  

 

Utifrån respondenternas svar framgår att en ökning av andelen resurser och 

arbetstimmar som krävs för att klara en framtida vettinginspektion troligtvis är att vänta. 

Främst verkar respondenternas uppfattning vara att ökningen kan komma att ske till 

följd av ökade krav från oljebolagen, då de fortsättningsvis till varje pris vill undvika 

den dåliga publicitet som är en logisk följd av ett oljeutsläpp till följd av bristande 

säkerhet ombord på något av deras fartyg. Rederierna kan i sin tur komma att öka 

kraven på sina fartyg, för att så att säga ligga steget före uppdragsgivarna, det vill säga 

oljebolagen. Tendensen har varit sådan de senaste åren, enligt respondenterna, och 

ingen av respondenterna kan se någon anledning till varför mindre fokus skulle läggas 

på utsläppsförebyggande åtgärder inom vetting.  Det verkar inte logiskt att kraven skulle 

minska, vare sig från myndigheternas, oljebolagens eller rederiernas sida.   

 

Antalet vettinginspektioner kommer att öka, tror majoriteten av respondenterna, och en 

ökning i tidsåtgång för själva inspektionerna är trolig. Krav på dokumenthantering och 

att fartyget ställer tidigare vettingprotokoll till inspektörens förfogande kan enligt en av 

respondenterna öka arbetsbördan i en sådan omfattning att ett fartyg kan behöva ha en 

egen ombordadministratör. 

 

Andelen ekonomiska resurser som spenderas på vetting kan även de komma att öka, om 

än inte i lika stor grad som andelen arbetstimmar. En del av respondenterna säger sig ha 
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märkt av att fler och fler vettinginspektörer kommer in på marknaden, de flesta nya 

aktörer från låglöneländer, såsom Indien och Östeuropa. Konkurrensen kan komma att 

öka, menar några respondenter, vilket rimligtvis kan antas sänka kostnaderna för en 

vettinginspektion i framtiden. Dock kommer detta troligtvis fortfarande leda till en 

kostnadsökning, eftersom en ökning i antalet vettingar per år är att vänta, enligt 

respondenterna.  

 

År 2023 kan en vettinginspektion komma att utföras av mer än en inspektör, tror en av 

respondenterna, där var och en av inspektörerna ansvarar för att ingående inspektera ett 

specialområde ombord, med en inspektör som går igenom dokumentation, en annan 

inspekterar maskinutrymmen och så vidare. Detta hade avsevärt kunnat öka 

inspektionernas effektivitet, då en inspektör som är väl insatt inom just sitt område 

bättre kan avgöra om standarden för sagda område uppnås.  

 

Majoriteten av respondenterna ställer sig mycket positiva till SIRE-vetting, och hoppas 

att det skall träda i kraft fullt ut, så att samtliga inspektörer är anslutna till registret. 

Detta skulle kunna öka säkerheten till sjöss överlag, och ge en objektivare vetting, där 

inspektörer har färre möjligheter att uttrycka sig subjektivt i vettingprotokollen, vilket 

eliminerar en del av inspektörens personliga åsikter. Många upplever att en del av de 

anmärkningar ett fartyg kan ådra sig är irrelevanta för säkerheten, och att vissa 

inspektörer drar sig för att lämna ett fartyg utan anmärkningar.   

 

Samtliga respondenter är så gott som eniga om att SIRE-vettingen i dagsläget inte 

fungerar som det är tänkt. Den största anledningen verkar vara det faktum att 

oljebolagen inte är villiga att utbyta information sinsemellan, till synes för att de inte 

litar på varandras inspektioner, utan vill utföra sina egna inspektioner. Detta beror 

återigen på oviljan att ådra sig dålig publicitet. Undantag finns dock, och en del 

oljebolag kan tänka sig visst samarbete vad gäller vettinginspektioner, och i dessa fall 

fungerar SIRE-vettingen smärtfritt, enligt en av respondenterna.  Enligt intervjusvaren 

bör vetting enligt SIRE-modell kunna leda till en säkrare och renare oljesjöfart, och 

skulle kunna föra sjöfarten närmare målet om en nollvision vad gäller oljeutsläpp.  
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På frågan om huruvida SIRE-registret kommer fungera som standard för 

vettinginspektionerna år 2023 har de flesta av respondenterna svarat att det är svårt att 

se att det skulle kunna komma att ske inom den närmaste tioårsperioden, just eftersom 

oljebolagen ter sig så ovilliga att samarbeta med varandra. Däremot verkar ingen av 

respondenterna tro att något annat system skulle kunna tänkas ersätta SIRE-vettingen, 

speciellt i takt med att inspektörer som inte är anslutna till SIRE håller på att fasas ut, 

utan det är verkar snarare vara en tidsfråga innan oljebolagen inser att fördelarna med 

SIRE kan uppväga oviljan att samarbeta.  

 

På frågan om de punkter som kommer ha förändrats mest från 2013 till 2023 trodde 

samtliga respondenter på förändringar av vad inspektörer i framtiden kommer att 

fokusera på vid en inspektion. I dagsläget fokuserar inspektörerna allt för mycket på 

certifikat, och teknisk standard ombord, enligt ett par av respondenterna. Bland annat 

anser en respondent att mindre tid skulle kunna spenderas på detta vid en inspektion, 

eftersom de flesta fartyg i dagsläget bifogar dessa redan innan inspektionen, i form av 

VPQ:n. En annan respondent är övertygad om att VPQ:n kommer att utökas 

kontinuerligt, i takt med att fler riskmoment identifieras. Fokus kommer i framtiden 

istället att ligga mer på fartyget som helhet, däribland på besättningen och dess 

kompetens. Säkra fartyg handlar om så mycket mer än om att ha ett välskött och 

tekniskt välutrustat fartyg, en kompetent besättning är minst lika viktigt, som en av 

respondenterna uttryckte det.  Rutiner ombord och hur väl de följs är något som kan 

komma att inspekteras noggrannare, och även riskutvärderingar och vilotidsjournaler 

kan komma att granskas mer omfattande än i dagsläget. En avvikelse i vilotidsjournalen 

kan komma att resultera i en mycket allvarligare anmärkning i framtiden än idag, tror en 

respondent. En annan respondent tror att så kallade problemfartyg, det vill säga ett 

fartyg som gång på gång ådrar sig allvarliga anmärkningar kan komma att behöva 

underkasta sig fler och mer omfattande inspektioner innan de får ett godkänt protokoll, 

än ett fartyg som klarar en vettinginspektion utan anmärkning gång på gång.  

 

En av respondenterna hoppas att mer tid skall kunna spenderas på att själva utföra 

inspektioner av det egna fartyget, så kallade TMSA, för att på så sätt underlätta för 

vettinginspektörer, och öka säkerheten ombord.  
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Vad gäller framtidsförhoppningarna för vettingen, vad som kommer att ha förändrats till 

det bättre under den kommande tioårsperioden varierar dessa mycket från respondent 

till respondent. En anser att en stor del av pappersarbetet ombord inför en inspektion 

skulle kunna förflyttas till ett kontor iland, medan en annan önskar att fartygets data 

skulle lagras i en öppen databas, för att en inspektör skall kunna kontrollera certifikat 

och dokumentation innan själva inspektionen ombord. Samtliga respondenter hoppas på 

att SIRE-vettingen skall komma att införlivas fullt ut, för att minska antalet 

inspektioner, och för att vettingen skall bli något mer standardiserad gentemot hur den 

är idag. Detta skulle som sagt kräva ett närmare samarbete mellan oljebolag, rederier 

och myndigheter.  

 

En förändring i attityd efterlyses också av respondenterna, både vad gäller besättningens 

inställning till vettingen, en ökad förståelse för vettingens vikt för att maximera 

säkerheten och minska risken för oljeutsläpp, men även inspektörernas attityd bör 

förändras till det bättre. Större delen av respondenterna sade sig uppleva att inspektörer 

är allt för subjektiva och ger irrelevanta eller onödiga anmärkningar, och ökade krav vad 

gäller utbildning och kompetens för inspektörer efterlystes. Fokus måste ligga på 

samtliga inblandade i transportkedjan, framförallt på oljeterminalerna, säger några av 

respondenterna. I dagsläget är det långt ifrån alla terminaler som uppvisar den 

professionalitet och det säkerhetstänk som krävs för en säker och miljövänlig hantering 

av oljeprodukter, och även terminalerna bör inspekteras i samma, om inte större, 

utsträckning än fartygen gör idag, säger flera av respondenterna.  

 

Samtliga respondenter är alltså överens om att fokus idag ligger på fel moment, såsom 

certifikat, teknisk hårdvara och dokumentation ombord, och alldeles för lite vikt läggs 

på att besättningen är kompetent och bidrar till att öka säkerheten. 

5.2 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan vettingen anno 2023 komma att vara mer omfattande och 

resurskrävande, både i form av tid och ekonomiska resurser, till följd av ökade krav från 

oljebolag och rederier. Antalet vettinginspektioner kommer troligtvis att öka, med en 
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vilotid som blir lidande och behov av ombordadministratör som möjlig följd. SIRE-

systemet kommer troligen inte ha trätt i kraft fullt ut år 2023, och kommer kanske inte 

att göra det förrän oljebolag och rederier inleder ett närmare samarbete. När väl SIRE-

vettingen är standard, kan oljetanksjöfarten komma att vara en renare, säkrare och 

effektivare bransch. Fokus vid vettinginspektioner kommer troligtvis att skiftas från en i 

dagsläget omfattande certifikatskontroll och kontroll av teknisk prestanda till att ge ett 

vidare perspektiv av säkerheten ombord, där alla aspekter tas med i beräkningen i större 

omfattning än idag, inklusive rutiner, vilotid och besättningens kompetens. 

Förhoppningsvis kommer något av arbetsbördan inför en inspektion kunna förflyttas 

från fartyget till rederisidan, och ökade krav på kompetens för samtliga inblandade kan 

komma att öka, för att göra hela vetting- och transportprocessen effektivare och säkrare.  

5.3 Förslag på fortsatta studier 
Ett önskemål som återkommit i dialog med respondenterna, har flera framfört en önskan 

om att vettinginspektioner skulle utföras inte enbart ombord på tankfartyg, utan även i 

samtliga led som har med transporten av oljeprodukter att göra, till exempel på 

oljeterminaler och raffinaderier, för att ytterligare minska risken för oljeutsläpp. En 

undersökning i detta ämne hade enligt respondenterna kunnat belysa det faktum att inte 

samtliga terminaler i dagsläget lever upp till den standard som krävs för att uppnå en 

nollvision för oljeutsläpp. 

 

Vetting skulle i framtiden även kunna komma att innefatta andra typer av fartyg än 

tankfartyg, finns ett behov av detta, och hur skulle en sådan inspektion se ut i praktiken? 

Även dessa fartyg transporterar olja och oljeprodukter i form av smörjoljor och bunker, 

och skall sagda nollvision nås, kan ytterligare kontroller utöver klassningssällskapens 

inspektioner minska risken för utsläpp.  

 

Vettinginspektörernas kompetens och erfarenhet är avgörande för en effektiv vetting, 

finns det i dagsläget några konkreta krav på dessa två punkter för att få arbeta som 

inspektör? En undersökning om detta skulle kunna visa sig vara intressant.  
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Bilagor 
 

 

Intervjufrågor  

1. Hur tror du att arbetsbördan/andelen resurser (i form av tid och pengar) som 

vettingen kräver kommer att förändras över en tioårsperiod? Varför? 

How do you think the amount of work and resources (such as working hours and 
money spent) that the vetting requires will change over the period of ten years 
from now? Why? 

2. Hur ställer du dig till en så kallad SIRE-vetting? Är det realistiskt att tro att 

samtliga olje-/vettingbolag kommer att vara anslutna till ett internationellt 

vettingregister år 2023? Varför/varför inte? 

How do you feel about the so called SIRE-vetting? Is it realistic to think that all 
oil- and vettingcompanies will ratify an international register of vetting 
inspections in the year 2023? Why or why not? 

3. På vilka punkter tror du att vettingen kommer ha förändrats mest under en 

tioårsperiod, och hur?  

In which areas of vetting do you think we will see the most significant changes 
during the coming ten year period, and how will these areas change? 

4. Vilka förändringar skulle du personligen vilja se under denna kommande 

tioårsperiod för att underlätta för effektivare vetting i stort?  

What sort of changes to vetting and vetting inspections would you like to see 
happen within the next ten years personally, in order to make the vetting process 
more effective in general?  

 

 


