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Abstrakt 

Studiens syfte var att undersöka hur svensk Sjömansservices verksamhet utvecklats sedan 

två milstolpar, 2004 då ISPS koden trädde i kraft och 2007 när Sjömansservices 

verksamhet togs över av Sjöfartsverket från den tidigare myndigheten Handelsflottans 

Kultur- och Fritidsråd. Resultatet visar hur Sjömansservice verksamhet ser ut år 2016 och 

vad ISPS-koden och förflyttningen av verksamheten har betytt för Sjömansservice 

målgrupp; besökande sjömän. Kvalitativa intervjuer med representanter ur 

Sjömansservice ligger till grund för studien. Resultatet visar att sjömäns beteendemönster 

vid hamnbesök har förändrats. På grund av nya arbetsmoment går sjömän iland fler 

gånger per hamnvistelse, men under kortare tidsperioder. Detta mycket tack vara 

skiftarbete och nya arbetsmoment till följd av ISPS koden. Efter förflyttningen av 

verksamheten till Sjöfartsverket har man kunnat göra kostnadsbesparingar, till största 

delen på grund av nedskärningar i personalkostnader. Sjömansservice arbetar mycket i 

samarbetsform med kommuner, kyrkan och hamnar. Tillsammans arbetar man för att 

täcka upp välfärdsbehovet för sjömän i Sverige.  

 

 

 

 

Nyckelord: Sjömansservice, Välfärd, Sjöfartsverket, ISPS, MLC 

2006, Välfärdverksamhet, Sjömansklubb.
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Abstract 

The purpose for this thesis was to investigate hos Swedish Seamen´s Service has 

developed since two milestones, 2004 when the ISPS code entered into force and 2007 

when Swedish Maritime Administration took over Swedish Seamen´s Services business 

from the previous authority Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd. The result shows how 

Swedish Seamen´s Service business looks in 2016 and what the ISPS code and the transfer 

of the business has meant for Swedish Seamen´s Services primary target group, visiting 

seafarers. Qualitative interviews with representants from Swedish Seamen´s Service is the 

basis for this thesis. The development shows that seamen’s behavior has changed, due to 

new work tasks in port. Which resulting in more seamen leaving the ship while at port, but 

for shorter time periods at the time. This is a result of shift work and new work tasks due 

to the ISPS code. After the transfer to Swedish Maritime Administration, Swedish 

Seamen´s Service has been able to make cost savings, mostly due to reductions in 

personnel costs. Swedish Seamen´s Service works a lot in cooperation with counties, the 

church and ports. Together they work to cover up the welfare needs of seafarers in 

Sweden.  

 

 

Keywords: Seaman’s service, Welfare, Sjofartsverket, ISPS, MLC 2006, Welfare 

work, Seaman’s club.
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Definitioner och förkortningar 

 

Bruttodräktighet Mått baserat på fartygets totala inneslutna volym 

FAL  Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 

Globalisering En ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att 

världens länder knyts närmre varandra 

Hen Ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som används på 

samma sätt som ordet han och hon 

HKF Handelsflottans kultur- och Fritidsråd 

ILO International Labour Organization 

ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code 

ITF International Transport Federation 

Landgångsvakt Besättningsmedlem som bevakar tillträde till fartyget 

Liggetid Den tid ett fartyg spenderar i hamn 

Lossa Lasta av last från fartyg 

MLC 2006 Maritime Labour Convention 2006 

Produkttankbåt Fartyg som transporterar petroleumprodukter, d v s raffinerade 

oljeprodukter.  

Rekreation Återhämtande av krafter genom vistelse i avkopplande miljö 

Reling Den del av ett fartygs sidor som är beläget ovanför översta däck 

Respondent Någon som svarar på en enkät 

Sjödag En dag när fartyget är i drift och sjömannen är i tjänst ombord 

Världshandel Import och export mellan olika länder
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1 Inledning 
 

Inom handelsflottan finns det cirka 1.2 miljoner sjömän som arbetar ombord på fartyg. 

Dessa människor har till arbetsuppgift att säkert ta fartyget från en punkt till en annan. Sjömän 

arbetar ofta långt hemifrån och är ombord under långa perioder. Ofta sägs det att 

sjöfartsbranschen är den första globala industrin. Med detta menas att besättningen på 

samma fartyg kommer från olika länder och har olika nationaliteter. Cirka 90 % av 

världshandeln transporteras med hjälp av sjötransporter (ILO, 2016). Att arbeta ombord på 

ett fartyg kan innebära långa arbetsdagar under långa perioder tätt inpå ett begränsat antal 

personer. Sällan finns utrymme att integreras med nya människor. Den yta som finns att 

röra sig på begränsas av fartygets reling. Det kan dessutom vara problematiskt att hålla 

kontakten med familj och vänner eftersom möjligheterna att kommunicera ofta är 

otillräcklig. I en bransch som blir mer och mer effektiviserad med allt kortare hamnanlöp 

minskar möjligheten att gå i land under hamnvistelsen. 

 

International Labour Organization (ILO) är Förenta Nationernas fackorgan för 

arbetslivsfrågor och den organisation som skall hjälpa sjömän till att ha drägliga 

arbetsförhållanden ombord (Svenska ILOkommittén, 2016). Arbetsförhållanden kan 

variera kraftigt beroende på rederi. Enligt ILO utsätts sjömän ofta för svåra förhållanden 

och stora arbetsmiljörisker. Sjömän blir sårbara för utnyttjanden och övergrepp med 

följder som exempelvis uteblivna löner, dåliga levnadsvillkor ombord, och dålig kost 

(ILO, 2016). ILO har skapat en konvention som strävar efter anständiga villkor för 

sjömän. Konventionen heter Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006). Tanken 

bakom MLC 2006 är att jämna ut de vitt skilda arbetsvillkoren som sjömän runt om i 

världen har. Tidigare fanns ILO konvention nr 163, som behandlade välfärdsverksamhet 

riktad till sjömän. 

 

Erol Kahveci (2007) har gjort en studie som handlar om välfärdsverksamheten riktad till 

sjömän. Vinkeln på studien var att utifrån sjömännens perspektiv undersöka deras 

uppfattning på välfärdssituationen. Denna studie visar på att det finns ett stort problem 

för sjömän att gå iland för att få rekreation och att integreras med andra människor. En 

av respondenterna beskrev livet till sjöss och hur viktigt det var för hen att gå iland. 
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Shore leave is important because it is the only way for letting our stress out. We are like prisoners 

on board. We need to interact with other people and see different faces and places (Kahveci 2007, 

s. 31). 

 

Runt om i världen, i anslutning till hamnarna finns ofta välfärdsarbetare. De arbetar med 

att bistå med information om den hamn fartyget besöker och hjälper till med transporter 

till och från fartygen så att sjömännen kan besöka staden. I vissa hamnar finns också 

Sjömansklubbar dit sjömän kan gå för att få miljöombyte och kunna ägna sig åt 

fritidssysslor. I Sverige ansvarar divisionen Sjömansservice inom den statliga 

myndigheten Sjöfartsverket för välfärdsverksamheten riktad till sjömän. Tidigare ansvarig 

myndighet för välfärdsverksamheten var Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd 

hädanefter kallad HKF. 

 

Efter terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001 tillkom 

ett regelverk som heter International Ship and Port Facility code, även kallad ISPS koden 

(Transportstyrelsen, 2015). Detta regelverk skapades för att minska risken för att ett 

fartyg skulle attackeras av terrorister. En tydlig åtgärd som infördes var insatser för att 

minska antalet svaga punkter i hamnen (SJÖFS 2007:1) vilket i praktiken har lett till att 

hamnområden hägnades in. ISPS koden trädde i kraft den 1 juli 2004 (ISPS code, 2003). 

Tre år efter införandet av ISPS koden visar Kahveci (2007) att bland annat ISPS kodens 

införande hade skapat nya förutsättningar i branschen i och med nya arbetsmoment i 

hamn och nya rutiner för tillträde in och ut ur hamnområdet. Hans studie konstaterar att 

sjömän runt om i världen har svårigheter att ta sig iland under hamnvistelsen. 

 

Telephone is very important. In some ports there are no telephone boxes. That is a problem. 

Access outside the port area is also very strict since the ISPS (Kahveci 2007, s. 35). 

 

ISPS koden har försvårat för sjömän runt om i världen att ta sig iland för att få den 

rekreation som krävs för att arbetsperioden ombord ska vara dräglig. Sverige med sin 

långa kuststräcka har ett stort behov av export och import via sjövägen. Förra året 

anlöpte 76 293 fartyg svenska hamnar (Trafikanalys, 2016). Både lastfartyg, färjor samt 

passagerarfartyg som är ett stort affärsområde i Sverige. Hur ser det ut i Sverige och hur 

har införandet av ISPS koden påverkat välfärdsverksamheten riktad till sjömän i svenska 

hamnar? MLC 2006 är en omfattande konvention med syfte att skapa en rättvis global 

konkurrens och jämna ut arbetsvillkoren bland sjömän (International Labour 
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Organization, 2014). Det medför att regler och riktlinjer i konventionen gällande välfärd 

tenderar att bli tolkningsbara för medlemsstaterna. Hur har Sjöfartsverket arbetat utifrån 

MLC 2006 för att bryta den sociala bubblan som kan uppstå efter en längre vistelse 

ombord utan att träffa andra människor och få rekreation? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk Sjömansservices verksamhet har 

utvecklats sedan införandet av ISPS-koden och förflyttningen från HKF till Sjöfartsverket. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

1.  Hur arbetar Sjömansservice med att upprätthålla välfärdsverksamhet riktad till 

sjömän som besöker svenska hamnar? 

2.  Hur utvecklar Sjömansservice sin välfärdsverksamhet för att tillgodose 

sjömännens behov för rekreation både iland och till sjöss? 

3.  Hur har finansieringen för välfärdsverksamheten riktad till sjömän utvecklats 

sedan förflyttningen från HKF? 

1.2 Avgränsningar 

Det redan har gjorts en studie i hur sjömännen ser på välfärdsverksamhet i hamn. Därför 

är studiens ståndpunkt att undersöka välfärdsarbetarnas syn på hur välfärdsverksamheten 

har utvecklats.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

Ett rederis intäkter bygger på att med fartyg frakta produkter från en plats till en annan. 

På grund av en generell effektivisering i branschen med effektivare lastarrangemang, 

punktliga lastplaner etc. kan tiden i hamn minskas. Rederierna vill generellt sätt hålla 

hamnvistelsen så kort som möjligt. Med detta tillkommer problemformuleringen; 

sjömännen som arbetar ombord på fartygen mister tid för reakreation eftersom man 

mister tillfället att komma från båten och arbetsplatsen. Det finns inte tid till att träffa 

och prata med andra människor som inte arbetar på fartyget. 

2.1 Om Sjömansservice 

Sjömansservice är den division inom Sjöfartsverket som arbetar med välfärdstjänster till 

sjömän. En stor del i verksamheten är den platsbaserade verksamheten så kallad hamnservice, 

med säten i Göteborg, Norrköping, Malmö och Stockholm. Det finns även ett platsombud i 

Antwerpen som besöker svenska fartyg som anlöper hamnen (SoU 2006:67). En annan del 

i verksamheten är att tillgodose sjömäns rekreation ombord. Den primära målgruppen för 

Sjömansservice är besättningar på fartyg som arbetar under långa perioder och därmed har 

större behov av rekreation och miljöombyte. För svenskar som arbetar på utländska fartyg 

finns möjligheten att teckna så kallade serviceavtal, vilket innebär att besättningen får 

samma service som svenskflaggade fartyg. Serviceavtalet innehåller bland annat 

ombordbesök, dagspress, böcker, TV-program på DVD och möjlighet att delta i 

sjömansidrottens motions och tävlingsverksamhet samt Sjömansservices transporttjänster 

(Sjöfartsverket, 2011). Förutom serviceavtalet och annan försäljning som ger intäkter till 

Sjömansservice finansieras verksamheten ytterligare tack vare tillskott från 

farledsavgiften, som betalas av redare och fartygsägare. På flera center finns lokaler för 

fritidsaktiviteter såsom gym och simhall, men också datorer för besökarna att använda.  

2.2 Om MLC 2006 

I februari 2006 hölls en konferens inom ILO, där målet var att standardisera 

arbetsvillkoren för sjömän. Resultatet av konferensen blev MLC 2006. Tanken bakom 

konventionen var att jämna ut de vitt skilda arbetsvillkoren som finns för sjömän runt om i 

världen och gäller både för sjömän och fartygsägare. MLC 2006 strävar efter en anständig 

arbetsmiljö ombord samt en rättvis global konkurrens mellan fartygsägare. MLC 2006 

ratificerades av den svenska staten 12 juni 2012. För att konventionen skulle träda i kraft 

krävdes det att 33 % av världens handelsflotta, mätt i bruttotonnage, valde att skriva under 
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konventionen. Redan efter att Bahamas, Norge, Liberia, Marshallöarna och Panama skrivit 

under, hade man uppnått 43 %. I och med detta kunde konventionen träda i kraft den 20 

augusti 2013 (Politakis, 2011). MLC 2006 är en sammanslagen konvention av tidigare 36 

olika konventioner. Bland annat ILO konvention nr 163, som handlade om 

välfärdsverksamhet riktad till sjömän (Svensson & Dahlgren, 2015). 

 

I kapitel 4.4 behandlas “shorebased welfare facilities”, det kapitel som reglerar 

Sjömansservice verksamhet. Där finns regler och anvisningar på hur en Sjömansklubb 

ska vara utformad. 

 

Varje medlemsstat skall se till att landbaserade välfärdsinrättningar, där sådana finns, är 

lättillgängliga. Medlemsstaten skall också främja anläggning av välfärdsinrättningar, exempelvis 

sådana som tas upp i koden, i utvalda hamnar för att ge besättningar på fartyg i dess hamnar 

tillgång till lämpliga välfärdsinrättningar och tjänster (Prop. 2011/12:35 s.177). 

 

2.3 Om välfärdsverksamhet 

Den platsbaserade välfärdsverksamheten för sjömän är uppdelat på fyra olika center 

som ligger i Göteborg, Malmö, Stockholm och Norrköping. Dessutom har 

Sjömansservice ett platsombud i Antwerpen. Utöver detta samarbetar man med 

Sjömanskyrkan som har lokaler i Helsingborg och Gävle. Sjömansservices verksamhet 

har sitt säte på Sjöfartsverkets huvudkontor i Norrköping. Ordet välfärd definieras av 

nationalencyklopedin enligt följande: “Samlande benämning på människors 

levnadsförhållanden”(NE, 2016). I kapitel 4.4 i MLC 2006 som handlar om tillgång 

till välfärdsinstitutioner för sjömän står det; 

 

To ensure that seafarers working on board a ship have access to shorebased facilities and 

services to secure their health and wellbeing (MLC 2006 s 67). 

 

I och med MLC 2006 regleras alla välfärdsinstitutioner enligt samma konvention vilket 

gör att det finns en form av minimistandard för hur en välfärdsinstitution ska vara 

utformat. Tanken är att man som sjöman på dessa institutioner, även kallade 

Sjömansklubbar, skall bli kompenserad för det bristande utbud av fritidsaktiviteter och 

kultur som saknas ombord. Här skall sjömannen kunna få ett miljöombyte från vardagen 

ombord och i hamnen. Sjömansklubbarna ligger strategiskt belägna nära stadskärnorna 
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och hamnarna i både Stockholm, Malmö, Norrköping och Göteborg. Runt centrerna finns 

det skogsområden som kan bidra till rekreation för sjömännen. Inne på centrerna finns det 

diverse olika utbud av aktiviteter för sjömännen. Bland annat gym, möjlighet att ta kontakt 

med familj och andra typer av aktiviteter som kan bidra till sjömännens rekreation. 

2.4 Välfärdsverksamhetens historia 

Sedan 1870talet har det funnits välfärdsverksamhet riktad till sjöfarande i Sverige, då 

genom av den svenska kyrkan. År 1948 inrättades den statliga myndigheten 

Handelsflottans välfärdsråd vilket senare blev Handelsflottans Kultur och Fritidsråd 

hädanefter kallad HKF. HKF hade fram till 2007 ansvaret att “planlägga, samordna och 

genomföra kultur och fritidsverksamhet för sjöfolk” (SoU 2006:67 s.21). 

Målet med HKFs verksamhet formulerades enligt följande: 

 

HKF skall så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids och 

kulturliv. HKF skall medverka till att såväl svenskt som utländskt sjöfolk får tillgång till kultur 

och fritidsaktiviteter, som med avseende på variation och kvalitet rimligt överensstämmer med 

samhällets ordinarie utbud. Verksamhetsutbudet skall så långt möjligt kompensera för den service 

som sjöfolket går miste om på grund av tjänstgöring till sjöss (SoU 2006:67 s.22). 

 

HKF fanns under åren 1976 till 2007, då Sjöfartsverket, med divisionen Sjömansservice 

tog över verksamheten (SOU 2006:67). Sjöfartsverket har numera ansvaret att se till att 

välfärdsverksamheten riktad till sjömän upprätthålls. 

2.5 Om ISPS koden 

ISPS kodens syfte är att skapa ett standardiserat regelverk, som ska utvärdera risker samt 

ge myndigheter möjlighet att motverka dessa risker genom olika beredskapsklasser 

(Balbaa, okänt årtal s.3). På detta sätt skall säkerheten upprätthållas för fartyg på 

internationell resa, såväl för de hamnar dessa fartyg besöker. Dels personsäkerheten för 

besättningsmedlemmar och anställda i hamnen, men också för den last som 

transporteras. 

 

Kahvecis (2007) studie visar på att oavsett geografisk placering, utnyttjas 

välfärdsverksamhet allt mindre. Resultatet visar att allt färre sjömän hinner eller har 

möjlighet att gå iland under hamnvistelsen. Detta bland annat på grund av ISPS koden. 

Kahveci (2007) undersökte även vad sjömännen tyckte var viktigt att kunna göra iland. 

Det framgick av studien att transport till stadskärnan och Sjömansklubben var två av de 
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mest önskade tjänsterna. Det framgick dessutom att över 60 % av de tillfrågade sjömännen 

inte hade varit iland på åtta veckor. Som studien visar finns det en problematik i att 

sjömännen sällan har möjlighet att besöka Sjömansklubbarna. 

 

År 2005 gjordes en utredning av den svenska välfärdsverksamheten riktad till sjömäns 

betydelse, (SoU 2005:11) som senare skulle leda till utredningen om förflyttning av 

verksamheten till Sjöfartsverket (SoU 2006:67). Redan då, ett år efter införandet av ISPS 

koden fanns misstanke om att de nya reglerna skulle påverka välfärdsverksamheten. Dels 

svårigheter för sjömän att komma iland, men också för representanter att ta sig till 

fartygen. Dock hade man, enligt en artikel i HKFs tidning “Utkik” fram tills dess inte stött 

på några hinder för HKF att bedriva sin verksamhet eller för sjömän att ta sig iland (SoU 

2005:11 s 65). 

2.6 Om Farledsavgifter 

För att bekosta bland annat välfärdsverksamheten riktad till sjömän samt underhållet 

på svenska farleder, tar Sjöfartsverket ut en avgift som kallas farledsavgift. Denna 

avgift är tvådelad i det att avgiften beräknas efter fartygets bruttodräktighet och 

mängd last. Farledsavgiften betalas av fartyg som väljer att gå till en svensk hamn 

för att lossa eller lasta gods (Sjöfartsverket, 2016). 

3 Metod 
 

Studien bygger på en fallstudie i den bemärkelse att syftet är att undersöka hur 

Sjömansservice utvecklats. Därför behövs ett helhetsperspektiv av verksamheten (Patel 

& Davidsson, 2011 s.56). Med utvecklingen för Sjömansservice menas sedan två 

intressanta milstolpar: 2004 när ISPS koden trädde i kraft och 2007 när verksamheten 

togs över av Sjöfartsverket. Metoden till fallstudien är kvalitativa intervjuer med 

representanter från Sjömansservice som arbetat vid dessa milstolpar, alternativt tidigare 

anställda i kombination med nuvarande anställda få tillräckligt underlag till besvarandet 

av frågeställningarna. För att få bäst förutsättningar till att besvara frågeställningarna 

enligt den fallstudie som arbetet grundas på valdes semistrukturerade intervjuer som 

enligt Patel och Davidsson (2011 s. 82) utförs med hjälp av en lista med specifika 

teman som ska beröras under intervjun. Dock skall intervjupersonen lämnas stor frihet 

att utforma sina svar. 
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Referenssystemet som används i arbetet är i linje med The American Psychological 

Association (APA).  

3.1 Intervjuer 

Den typ av intervju som valts är kvalitativa semistruktureraderade intervjuer med 

representanter för Sjömansservice. Då målsättningen var att få en helhetsbild av 

verksamheten utfördes intervjuerna i två omgångar, uppdelat efter typ av tjänst i 

myndigheten. Detta var ur ett intervjutekniskt perspektiv fördelaktigt, då data ur 

intervjuerna kunde komplettera varandra och ge ökad substans till resultatet. Viktigt i 

valet av respondenter var även att minst en av respondenterna skulle ha varit verksam 

under HKFs tid, samt före införandet av ISPS koden. Som hjälpmedel under intervjuerna 

användes en intervjuguide, eller lista över ämnen som skulle beröras under intervjun 

(Patel & Davidsson 2011 s.82). Detta för att inte av misstag utelämna något av de data 

som eftersökts i studien. Se intervjuguiden i bilaga 1. Efter intervjutillfällena pågick en 

mailkorrespondens mellan en av respondenterna för kompletterande uppgifter i form av 

statistik över besöksantal på Sjömansklubbarna. Även statistik från Göteborgs hamn har 

erhållits i efterhand.  

3.2 Analys i resultatet 

Resultatet ur intervjuerna har transkriberats och tillsammans med den kompletterande 

statistik som erhållits har data bearbetats och redovisats i form av en resultatberättelse. 

För att senare diskuteras i diskussionskapitlet där återknytning till syfte och 

frågeställningar görs. Vidare har resultatet ställts emot de tidigare studier som redovisats 

i studien för ökad förståelse av det insamlade resultatet.  

4 Tidigare forskning 
 

Sjömännens förutsättningar att ta sig iland under hamnbesök har förändrats av flera 

orsaker. De första förändringarna som gjordes var att effektivisera hamnbesöken med mer 

avancerad lastningsutrustning och optimerad fartygsdesign. I takt med detta kunde 

naturligtvis besättningen reduceras tack vare enklare lasthantering. Kahveci (1999) gjorde 

en studie om liggetidens utveckling i hamnar. Studien bygger på en specifik europeisk 

hamn där liggetiden för varje anlöpande fartyg har dokumenterats från 1970 fram till 1998. 

När ISPS koden trädde i kraft den 1 juli 2004 förändrades förutsättningarna för sjömän 

världen över ytterligare. Det har skrivits flera artiklar, rapporter och arbeten kring ämnet. 
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Bland annat om hur det påverkar sjömännens rättigheter samt den arbetsbörda det har 

inneburit. Det finns många arbeten om Sjömännen vs, ISPS och vilka problem det skapar 

för sjömännens mänskliga rättigheter. Captain Rakish Suppiah (2009 s.63) skrev en artikel 

om hur ISPS koden har påverkat den enskilde sjömannen både i aspekten arbetsbelastning 

samt även hur det har påverkat hamnledigheten. I en undersökning som International 

Transport Federation, även kallat ITF, gjorde 2005 upplevde 86 % av de tillfrågade 

sjömännen att ISPS koden resulterat i extra arbete med negativ påverkan på sjömännens 

prestationsförmåga och välmående. 

4.1 Effektivisering i hamn 

Kahveci (1999) gjorde en studie om liggetid i en specifik hamn som visar att år 1970 var 

liggetiden i genomsnitt och oavsett fartygstyp 138 timmar, det vill säga nästan sex dygn. 

Visserligen är det vedertaget att vissa fartygstyper lastas och lossas snabbare än andra. 

Normen år 1970 var att arbete i hamnen inte utfördes på nätterna. Men undantaget att i 

terminaler som hanterar petroleumprodukter arbetade man redan då 24 timmar om dygnet. 

På 1970talet lastades vanligtvis bilar genom att lyfta ner dem i lastrummet. Liggetiden var 

i genomsnitt då 207 timmar för fartyg som lastade bilar. 1998 låg snittet på cirka 13 

timmar, det vill säga en tidsbesparing på 194 timmar. Detta mycket tack vare nya tekniska 

lösningar i form av Rorofartyg där lasten körs ombord via en ramp istället för att lyfta ner 

dem i lastrummen. Fartyg som lastar petroleumprodukter hade 1970 en genomsnittlig 

liggetid på cirka 35 timmar och 1998 hade liggetiden reducerats till cirka 20,5 timmar. 

Detta kan jämföras med Göteborgs hamn, där produkttankbåtarna ligger cirka tio timmar i 

hamn, enligt Port Control (personlig kommunikation, 13 april 2016). De traditionella 

hamnarna byggdes tidigare nära stadskärnan men de mer moderna hamnarna som byggs 

ligger ofta långt från bostadsområden och köpcenter. Hamnarnas läge anses som en 

hindrande faktor från att ta sig iland (Kahveci 1999 s.51). Förra året anlöpte 76 293 fartyg 

svenska hamnar med en bruttodräktighet över 20 (Trafikanalys, 2016). Både lastfartyg, 

färjor samt passagerarfartyg som är ett stort affärsområde i Sverige. Av dessa var 19 603 

lastfartyg, och 56 690 passagerarfartyg och färjor. Sveriges hamnar (2016) har publicerat 

statistik på antalet fartygsanlöp i 39 hamnorter i Sverige. Vilket visar antal anlöp under 

2015 per specifik hamn. Dock har ingen statistik på fartygstyp per specifik hamn hittats. 

 

Nedan visas antalet anlöp i tio av de mest besökta hamnar 2015: 

Helsingborg 29 247 Malmö  1 962 
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Stockholm  7 333 Norrköping  939 

Trelleborg  5 027 Gävle  910 

Göteborg  4 939 Umeå  831 

Ystad  3 518 Oxelösund  639 

 

Det bör beaktas att Helsingborg har trefyra anlöp i timmen med färjorna från 

Helsingör vilket bidrar till det höga antalet anlöp. Stockholm, Trelleborg, Göteborg 

och Ystad har en stor andel färjetrafik som bidrar till statistiken. 

4.2 ISPS och Sjömän 

Enligt Kahveci (2007) säger 64 % av de tillfrågade sjömännen att de inte kunde få tid i 

land tillräckligt länge. 36 % av dem som fick ledig tid i land kunde lämna fartyget i cirka 

två timmar. Carolyn A.E Graham (2009 s.72) skriver om hur hamnar, exempelvis i USA, 

ålägger restriktioner kring sjömäns tillträde till hamnområdet, samt tar ut avgifter för 

eskort av sjömän och välfärdsarbetare inom hamnområdet. Eftersom sjömännens säregna 

arbetssituation som ofta kantas av psykiska sårbarheter i form av tristess, isolation och 

stress anser Graham (2009) att regelverket stipulerat i ISPS koden inte främjar 

sjömännens säkerhet, då det har resulterat i att sjömännen mister ännu ett tillfälle att 

främja den sociala hälsa som hamnbesök kan ge. Graham (2009) menar att sjömännens 

mänsklighet undervärderas av gräns och terminalarbetares inställning till lokala regelverk 

som isolerar sjömännen ytterligare. Detta trots att det föreskrivs i ISPS koden punkt elva 

att koden i enlighet med FAL konventionen 1965: 

 

Skall tillåta att utländska besättningsmedlemmar går i land när det fartyg, med vilket de 

anländer, befinner sig i hamnen, förutsatt att formaliteterna vid fartygets ankomst 

uppfylls och att myndigheterna inte har något skäl att vägra tillstånd att gå i land med 

hänsyn till allmän hälsa, allmän säkerhet eller allmän ordning (ISPS code, 2003 s.3). 

 

I Captain Rakish Suppiahs (2009 s.69) studie förklaras vikten av att säkerhetsåtgärder 

som lokala myndigheter vidtar måste ske i enlighet med sjöfolks rättigheter och andra 

rättigheter som sjöfolk har på grund av deras yrke. Alsnosy Balbaa (okänt årtal) skriver 

att målet att öka säkerheten både ombord och i hamnarna såklart är av vikt. Men från 

sjömännens perspektiv är rörelsefrihet i land en av de viktigaste faktorerna för 

välmående hos sjömän. Då liggetiden i hamn är väldigt kort är det viktigt att 

hamnmyndigheter behandlar sjömän som partners i kampen mot terrorism och förser 
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dem med möjligheter att ta sig iland. Detta för att ge sjömännen rekreation under 

hamnvistelsen och därmed upprätthålla säkerhetsarbetet. 

4.3 Välfärdsverksamhet riktad till sjömän 

I Kahvecis (2007) studie bygger datainsamlingen på frågeformulär från skeppsredare 

och sjömän, semistrukturerade intervjuer med skeppsredare samt fördjupade intervjuer 

med sjömän. Syftet till studien var att få en bild av hur välfärdsverksamhet riktad till 

sjömän fungerar och i vilken grad den utnyttjas, fastställa vilka tjänster som är mest 

önskvärda ur sjömännens perspektiv samt på vilket sätt den hamnbaserade 

välfärdsverksamheten kan utvecklas från sjömännens perspektiv. Kahveci (2007) kom 

fram till att det är vitt accepterat att det på grund av förändringar till följd av 

globalisering och effektivisering har blivit svårare att ta sig till välfärdscentrerna. 

Effektiviseringen består av kortare hamnbesök och minimerade besättningsstorlekar. 

Detta har lett till att behovet av välfärdsverksamhet i hamn har ökat, beroende på en 

ökad känsla av isolering från familj och vänner. En av riskerna med en ökad isolering 

till följd av utebliven möjlighet att ta sig iland under hamnuppehållet är att sjömannen 

utsätts för ökad risk för depression. Detta menar Graham (2009) kan leda till att 

fartygets säkerhet kan bli lidande. Tidigare har tjänster inom välfärdsverksamheten 

bestått till stor del av bibliotek, organiserad sightseeing och sportaktiviteter. Men enligt 

Kahvecis (2007) studie prioriteras billiga kommunikationsmöjligheter med familj och 

vänner nära fartyget. I studien beskrivs att den ideala Sjömansklubben ligger inom 

hamnområdet, innanför ISPS området. Även besök ombord av representanter från 

välfärdscentrerna, eller mobila välfärdscenter som kan komma nära fartyget är 

önskvärt. 

4.4 HKF och Sjöfartsverket 

Den 23 februari 2006, vid ett regeringssammanträde, beslöts att tillkalla en utredare för 

att förbereda avvecklingen av föregångaren till Sjömansservice; Handelsflottans Kultur 

och Fritidsråd, HKF. Anledningen till detta var att undersöka om myndigheten kunde 

avvecklas och överföra verksamheten till Sjöfartsverket och i så fall vilka ekonomiska 

effekter detta skulle ge. Man hade som målsättning att verksamheten skulle bli mer 

avgiftsfinansierad och på så sätt öka graden av självfinansiering inom verksamheten 

(SoU 2006:67 s.15). HKFs verksamhet reglerades av ILO konventionen nr 163, 

föregångaren till MLC 2006, utifrån denna hade HKF delat upp sin verksamhet i 

konventionsnära verksamhet och övrig verksamhet. Den konventionsnära verksamheten 
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bestod i det som ILO 163 fastställde skulle erbjudas som välfärdstjänster riktad till 

sjömän. Det innebar: fartygsbesök, distribution av boklådor och dagstidningar till fartyg, 

transporter till stadens centrum och tillgång till Sjömansklubbarna (SoU 2006:67 s.33). 

 

Utöver det som stipulerades i ILO 163 så tillhandahöll HKF med den övriga 

verksamheten i form av: kafeteria, utflykter och arrangemang, Sjömansklubbar utanför 

Sverige och telefonkort, samt internetaccess på Sjömansklubbarna. 

Verksamheten i HKFs styre hade en genomsnittsintäkt varje år som uppgick till ca 

26,2 miljoner kronor (SoU 2006:67 s.45). I utredningen kom man fram till att pengar 

kunde sparas genom att låta Sjöfartsverket ha hand om välfärdsverksamheten riktad 

till sjömän. En aspekt i besparingen var att minska bidraget i form av farledsavgifter, 

och därmed underförstått minska redarnas och fartygsägarnas avgift med 

motsvarande belopp (SoU 2006:67 s.11). Utredningens förslag visade på att vissa 

besparingar kunde göras. Med dessa besparingar samt att dessutom försöka göra den 

icke konventionsnära servicen, såsom kafeteria och försäljning av mediatjänster och 

serviceavtal mer lönsam skulle myndigheten minska sina årliga kostnader från 25,6 

miljoner i kostnader till ca 22 miljoner (SoU 2006:67 s.57).
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5 Resultat 
 

Det finns 20 anställda inom Sjömansservice. De flesta jobbar på de olika 

Sjömansklubbarna som finns i Stockholm, Norrköping, Malmö och Göteborg. 

Sjömansservices verksamhet sträcker sig till tre målgrupper. Besökande sjömän i 

svenska hamnar, sjömän ombord på svenska fartyg och svenska sjömän ombord på 

utländska fartyg. Till dessa tre målgrupper finns olika behov i form av 

välfärdstjänster. För de besökande sjömännen i svenska hamnar arbetar 

Sjömansservice främst med fartygsbesök och klubbverksamhet, dit sjömän kan gå för 

att få rekreation. Alla svenska fartyg har rätt till Sjömansservices tjänster. Till sjömän 

ombord på svenska fartyg tillhandahåller Sjömansservice även tjänster såsom 

filmuthyrning och nyhetersuppdateringar. Det finns ungefär 90 fartyg som hyr/köper 

filmer från Sjömansservice varje månad. Till utländska fartyg med svenska sjömän 

ombord erbjuder Sjömansservice fartyget att teckna ett serviceavtal, vilket ger 

fartyget samma service som svenskflaggade fartyg. Det finns 19 fartyg anslutna till 

sådant serviceavtal i dagsläget. Man har även tjänster där nyheter och dagspress 

skickas ut till fartygen. De två sistnämnda är delar ur de mediatjänster som finansierar 

Sjömansservices verksamhet.  

 

Enligt Sjömansservice är den primära målgruppen besökande sjömän i svenska 

hamnar. Sjömän som har varit ute till sjöss under långa perioder har ett större behov 

av rekreation. Till dessa sjömän vill Sjömansservice erbjuda ett miljöombyte under 

hamnuppehållet. En utvilad sjöman arbetar bättre ombord och även minimerar risken 

för skador och olyckor. Sjömansservice vill få bort sjömännen från hamnmiljön för en 

stund, skapa ett “lufthål” för sjömännen. Sjömansklubbarna är utformade med 

skogsmiljö runtom, för att skapa en oas för att få andrum.   

 

Den vanligaste tjänsten Sjömansservice bistår med är ta emot besökare på 

Sjömansklubbarna. Totalt under 2015 hade Sjömansklubbarna besök av 67 707 sjömän. 

Nedanstående figur visar besöksantalet mellan 1999-2015.
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Figur 1 besöksantal hos Sjömansklubbarna. 

 

Besöksstatistiken på Sjömansklubbarna varierar årligen. En tydlig ökning av antalet 

besökare på Sjömansklubbarna finns fram till 2005. År 2004 när ISPS koden infördes var 

besöksantalet 67 007. Året efter hade antalet besök ökat till 71 047 vilket innebär en 

ökning med 6 % från föregående år. Mellan 2008 och 2009 ökade besöksantalet med 23,4 

%, därefter har det avtagit aningen. Förra året hade 67 707 personer besökt 

Sjömansklubbarna, en liten ökning från året innan. På Sjömansservice upplevdes 

visserligen att vissa omständigheter har förändrats sedan införandet av ISPS koden, med 

tanke på att alla platsombud som är anställda för Sjömansservice behöver passerkort när 

de kör genom grinden för att ta sig in i hamnområdet. Däremot har någon skillnad på 

besöksstatistiken på Sjömansklubbarna inte märkts.  

 

I Sverige ligger Sjömansservice lokaler strategiskt placerade i närheten av hamnarna såväl 

som stadskärnorna. Just inhängning till följd av ISPS koden uppfattas inte ha haft så stor 

påverkan på rörelsefriheten in och ur svenska hamnområden. Men de nya arbetsmomenten 

såsom exempelvis landgångsvakt har indirekt påverkat sjömännens möjlighet att gå i land 

under hamnvistelsen. Det har helt enkelt blivit fler arbetsmoment för sjömän i hamn sedan 

införandet av ISPS koden och mindre tid att gå iland. Men det har ändå lett till att 

Sjömansservice får flera hämtningar och lämningar vid fartygen. Detta kan vara en 

bidragande faktor till det höga besöksantalet på Sjömansklubbarna även innan och efter 

införandet av ISPS, nu sker arbete i större utsträckning i skift med lastning och 

lossningsarbete. Detta har medfört att Sjömansservice nu får hämta färre antal sjömän åt 

gången, men att det istället blir fler hämtningar per fartygsanlöp. Detta har lett till att 

välfärdsarbetarna numera arbetar efter sjömännens önskemål snarare än fasta 
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arbetstimmar. Det har blivit ett naturligt steg i utvecklingen då de flesta hamnarna arbetar 

24 timmar om dygnet. Under samma tidsperiod som ISPS koden infördes blev internet 

mer och mer tillgängligt för sjömän. I och med behovet att kommunicera via internet blev 

detta en ny anledning att besöka Sjömansklubbarna. Att Sjömansservice samtidigt 

utvecklade sina klubbar för att passa sjömännens behov kan ha bidragit till att 

besöksantalet varit relativt stadigt även under och efter införandet av ISPS.  

 

Enligt Sjömansservice uppfattas att få kontakt med familj och vänner som första prioritet 

när besökarna kommer till Sjömansklubben, där det finns datorer med internet och 

möjlighet att köpa telefonkort. Därefter brukar sjömännen vilja ta del av vad 

Sjömansklubben har att erbjuda. I takt med teknikens utveckling, främst i form av 

internet, har kommunikationsvägarna förändrats. I Malmö finns både en Sjömansklubb 

och ett så kallat “drop-in center”, vilket täcker in välfärdsbehovet i två aspekter. Dels att 

sjömän med mer tid iland kan besöka den lokala Sjömansklubben och komma bort från 

hamnmiljön för en stund. Men också att besättningar från fartyg som har korta anlöp kan 

gå till “drop-in centret” och enkelt kommunicera hem till familj och vänner. Detta ”drop-

in center” har skapats tillsammans med Malmö kommun. Det är en byggnad i anslutning 

till hamnterminalen där det finns WiFi, datorer och möjlighet att köpa telefonkort. Det är 

ett koncept som Sjömansservice upplevt fått ett uppsving de senaste åren. Men trots att 

“drop-in centret” fått en stor genomslagskraft i Malmö vill inte Sjömansservice satsa på 

att utveckla konceptet till andra hamnar i nuläget. De menar att den ekonomiska 

konsekvensen om dessa center inte används skulle bli för stor och att satsningar istället 

borde ha riktats mot någon annan välfärdstjänst. Däremot välkomnar Sjömansservice 

andra aktörer att initiera nya “drop-in center”, men också att bygga WiFi i hamnar. 

Sjömansservice menar att man gärna deltar i olika samarbetsformer, men att man inte kan 

förutspå hur tillgången på internet kommer att utvecklas i hamnområden. 

 

Sjömansservice verksamhet finansieras dels genom farledsavgifter och dels via 

mediatjänster och serviceavtal, men också genom försäljning av diverse olika produkter 

som finns på Sjömansklubbarna. Sjömansservice omsätter cirka 20 miljoner kronor, 

varav 15 miljoner består av farledsavgifter. De resterande fem miljonerna består av 

försäljning på Sjömansklubbarna i form av kafeteriaförsäljning, medlemskap på gym 

på Sjömansklubbarna samt mediatjänster och serviceavtal från utlandsflaggade fartyg. 

Genom att avveckla myndigheten och ta in verksamheten inom Sjöfartsverket kunde 
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sex tjänster sparas in, främst inom ekonomi och human resources, då dessa redan fanns 

inom Sjöfartsverket. Dessutom avvecklades HKFs huvudkontor i Stockholm, och 

verksamheten flyttades till Norrköping.  Inom verksamheten finns dessutom flera 

samarbetsaktörer, bland annat lokalt där Sjömansklubbarna är belägna. Sjömansservice 

har ett samarbete med Stockholms kommun som har bekostat en fotbollsplan som finns 

på Kaknäs Sjömansklubb i Stockholm. I anslutning till lokalerna ute på Kaknäs har 

Djurgården IF en träningsanläggning med gym som sjömännen som besöker Kaknäs 

Sjömansklubb kan utnyttja. Det finns också ett rikstäckande sammarbete med svenska 

Sjömanskyrkan, som hjälper Sjömansservice med exempelvis fartygsbesök. Under 

2015 gjordes totalt 9 166 ombordbesök på fartyg i svenska hamnar. Detta gjordes 

tillsammans med de samarbetsaktörer Sjömansservice har, såsom svenska 

Sjömanskyrkan och Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm. Sjömansservice har på 

uppdrag av Sjöfartsverket arbetat för att öka antalet ombordbesök, detta för att berätta 

om vad som finns att göra i staden som anlöpts och ge kontaktinformation till 

Sjömansklubben, om det finns någon i staden. Sjömansklubben i Stockholm besöker 

varje fartyg som anlöper Frihamnen och Värtahamnen som är de två hamnar i nära 

anslutning till Sjömansklubben. 

 

En del i utvecklingen som Sjömansservice har arbetat för är att skapa ett gratis 

motionssystem som både aktiva och hemmavarande sjömän kan använda som kallas 

Motionscentralen. Det fungerar som ett rapporteringssystem på Sjömansservice hemsida 

som nås både på fartygen och hemma. Tanken är att sporra sjömännen till att röra på sig 

och hålla sig friska. Ungefär 700-800 aktiva sjömän använder sig av Motionscentralen. 

Man registrerar sin träning i olika grenar såsom löpning, cykling och simning och tävlar 

mot andra fartyg. I de hamnar som Sjömansservice har klubbverksamhet anordnas 

emellanåt sportevenemang där besättningar från både svenska och utländska fartyg är 

välkomna att delta. Besökarna på Sjömansklubben i Stockholm har en stor mängd 

färjebesättningar som besöker klubben. De är mest intresserade av att spela fotboll på 

klubben. Sjömansservice anordnar flera sportevenemang där besättningar kan tävla mot 

varandra. Men i och med att den svenska handelsflottan krympt, har sportdeltagarna mer 

och mer blivit sjömän hemma på ledighet. Sjömansservice anser att detta är ett led i en 

naturlig utveckling. 
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Sjömansservice får emellanåt propåer, dels från Transportstyrelsen och dels från 

Regeringskansliet med förfrågningar om hur de arbetar med olika riktlinjer ifrån ILO, 

men också hur de utvecklar välfärdsverksamheten. I dessa propåer anser man sig uppfylla 

de krav som ILO genom MLC 2006 ställer på verksamheten. 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Från Sjömansservice sida upplevs det inte att sjömän som besöker svenska hamnar har 

problem med att ta sig till Sjömansklubbarna och ta del av den välfärdsverksamhet som 

riktas till dem när de besöker Sverige. Vad gäller att sjömäns möjlighet att röra sig in och 

ut ur hamnområdet skulle ha minskat i och med ISPS koden, visar besöksstatistiken och 

de intervjuerna som gjorts att så inte är fallet. Det har dock visat sig att sjömännen 

ombord på fartygen går iland i olika omgångar och då vid olika tidpunkter. Som har lett 

till att Sjömansservice måste lämna och hämta olika besättningsmedlemmar vid olika 

tidpunkter. Orsaken till detta är att skiftarbete blivit vanligare i hamn, som sprider ut 

besättningsmedlemmarnas arbete och fritid. Detta eftersom besättningsmedlemmarna 

måste följa hamnarbetarnas arbetstider. Vilket kan vara en bidragande förklaring till 

statistiken över besöksantalet på Sjömansklubbarna. Det visar sig i studien att ISPS 

koden orsakat nya arbetsmoment för sjömännen i hamn, såsom landgångsvakt, men 

enligt de data som samlats in under studiens gång kan inte situationen tolkas på annat sätt 

än att besökande sjömän i svenska hamnar inte har problem att ta sig iland. Som en del i 

utvecklingen för Sjömansservice så flyttades verksamheten över från HKF till 

Sjöfartsverket. Genom olika effektiviseringar lyckades Sjömansservice att spara 4,5 

miljoner kronor i form av farledsavgifter via denna förflyttning. 

 

Studien visar att Sjömansservice jobbar brett med olika plattformar för att tillhandahålla 

välfärdsverksamhet till sjömän som besöker Sverige. Genom intervjuerna har det 

framkommit att Sjömansservice arbetar främst med att se till att besättningen kan få 

miljöombyte och att komma från fartygen. Genom bland annat att ge dem möjligheten att 

besöka Sjömansklubbarna, men också genom att ordna transporter för besök i staden där 

fartyget ligger förtöjt. Stor vikt läggs vid att upprätthålla sina klubbar, för att kunna ge 

sjömännen detta miljöombyte. Då verksamheten på sjömansklubbarna är en så pass stor 

del i Sjömansservice finns det en stor utvecklingspotential i uppförandet av nya 
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Sjömansklubbar i andra svenska hamnar. Med hjälp av samarbeten med olika aktörer 

kunde välfärdsarbetarna förra året besöka i snitt 25 anlöpande fartyg om dagen i svenska 

hamnar. Sjömansservice tycker sig upprätthålla väldfärdsverksamheten genom att följa 

konventionen MLC 2006, men anser också att detta är en miniminivå och att i Sverige 

med den levnadsstandard som finns kan erbjuda sjömän mer. Därför har möjligheten att 

installera WiFi i hamnar undersökts, även de så kallade “drop-in center” som studien har 

visat. 

 

Sjömansservice utvecklar kontinuerligt sin verksamhet för att främja sjömännens behov 

av rekreation. I takt med att arbetssituationen i hamn har förändrats anpassas arbetstiderna 

efter när sjömännen har tid att gå iland. Man försöker att aktivt lyssna på sjömännens och 

platsombudens önskemål om tjänster och service för att på så vis låta användarna vara 

med och utveckla verksamheten. Vilket har resulterat i att deras “drop-in center” fått 

genomslagskraft. Det passar den målgrupp av sjömän som inte har tillräckligt med tid för 

att ta sig in till hamn, men som vill kunna kommunicera med vänner och familj. Man 

arbetar med att se över om det är möjligt att ordna WiFi i hamnarna. Intresse finns att 

bygga flera “drop-in center” men samarbetspartners söks som vill initiera sådana projekt, 

då man inte anser att ekonomin räcker till. Motionscentralen är en typ av utveckling som 

Sjömansservice är väldigt nöjda med, detta är en välfärdstjänst till sjömän ombord. Men 

som i alla branscher är det finansieringen som styr, med en omsättning på 20 miljoner och 

en lång kuststräcka att täcka har man kommit på bra lösningar. Dels för att få ut 

information om verksamheten, men också genom att hitta olika samarbetspartners som 

hjälper till att driva Sjömansservice framåt utvecklingsmässigt. 

 

Sjömansservice har vissa tjänster som är avgiftsbelagda, till exempel serviceavtal och 

mediatjänster såsom filmuthyrning till fartyg. Detta tillsammans med den del av 

farledsavgiften som tilldelas varje år utgör omsättningen, vilken uppgår till 20 miljoner 

kronor. Sedan förflyttningen av verksamheten från HKF till Sjöfartsverket har 

Sjömansservice kunnat spara in 4,5 miljoner kronor i form av farledsavgifter. Då många 

svenska fartyg trafikerar den egna kusten och därmed får betala farledsavgiften för att 

göra detta är det viktigt ur en konkurrenssynpunkt att hålla farledsavgiften så låga som 

möjligt. Att från Sjömansservice sida sänka tillskottet i form av farledsavgifter är ett steg 

i rätt riktning för en ökad konkurrenskraft inom den svenska sjöfarten. 
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Att antalet besökare på Sjömansklubbarna i Sverige snarare har ökat sedan införandet av 

ISPS koden var minst sagt oväntat med tanke på den allmänna kritik mot ISPS koden 

som bland annat Kahveci (2007) beskriver. Enligt den studien kritiserade respondenterna 

ofta ISPS koden för att ha en negativ påverkan på sjömännens möjlighet att ta sig iland 

(Kahveci 2007 s.10). Även Balbaa (okänt årtal) kritiserar ISPS koden och skriver att 

istället för att försvåra för sjömän att ta sig iland bör man betrakta sjömännen som 

partners i upprätthållandet av ISPS koden tillsammans med hamnen. Då säkerhetsarbetet 

ligger i bägge parters intresse bör man istället bidra till sjömännens välmående. Sjömän 

har behov att få rekreation iland, om detta begränsas av diverse regelverk kommer 

sjömannen inte kunna utföra sina säkerhetsåtaganden på ett tillfredställande sätt. 

Rörelsefriheten för sjömän är av största vikt för att en utvilad och motiverad sjöman 

arbetar bättre och kan därmed i en högre grad verka för säkerheten till sjöss. Captain 

Rakish Suppiahs (2009 s. 63) undersökning visar att den ökade arbetsbelastningen i och 

med införandet av ISPS koden i många fall försämrar sjömännens prestationsförmåga 

och välmående. Graham (2009 s.72) beskriver att då sjömän har en så säregen 

arbetssituation som ofta leder till tristess, isolation och stress främjar inte ISPS koden 

sjömännens säkerhet. En anledning till att besöksantalet hos Sjömansservice är fortsatt 

högt kan bero på klubbarnas läge i förhållande till hamnen. I de svenska hamnar, där 

Sjömansservice finns, ligger klubbarna centralt belägna nära både stadskärnan och 

hamnen. Vilket är någonting som Kahveci (2007) bedömde som en viktig faktor till att 

sjömän ska kunna besöka klubbarna.  

 

Enligt Kahveci (1999 s.51) påverkar hamnarnas läge i förhållande till bostadsområden 

och köpcenter möjligheterna att ta sig iland. Kahveci (2007) beskriver att den ideala 

Sjömansklubben ligger inom hamnområdet, för enkelt tillträde från fartygen. 

Sjömansservice upplever att det inte är problematiskt att ta sig in till Sjömansklubben och 

stadskärnan från vare sig Göteborgs hamn eller Stockholms hamn. I Norrköping ligger 

klubben på gångavstånd till stadskärnan. Då den fartygstrafik som anlöper Sverige inte är 

koncentrerad till ett fåtal hamnar utan det finns en stor spridning över många hamnar, 

måste Sjömansservice arbeta flexibelt enligt besökarnas önskemål. I många hamnar gör 

Sjömansservice tillsammans med samarbetspartners ombordbesök. Under 2015 gjordes 

9166 ombordbesök. Vilket innebär i snitt 25 ombordbesök per dag. Av de enligt 

Trafikanalys (2016) 76 293 fartyg som anlöpte svenska hamnar 2015 var 19 603 
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lastfartyg, som är Sjömansservice största målgrupp. Sjömansservice besökte alltså cirka 

47 % av de anlöpande lastfartygen under 2015 (Sveriges hamnar, 2016).  

 

Enligt statistiken från Sveriges hamnar (2016) hade 22 svenska hamnar fler än 400 

fartygsanlöp under 2015. Med tanke på det stora besöksantalet på sina befintliga 

Sjömansklubbar skulle en utvecklingspotential vara att se över om nya Sjömansklubbar 

eller “drop-in center” skulle vara aktuellt i andra välbesökta hamnar såsom Oxelösund, 

Ystad och Umeå. I Helsingborg och Gävle har Sjömansservice istället samarbete med 

Sjömanskyrkan som tar hand om de besökande sjömännen. Enligt Sveriges hamnar 

(2016) hade visserligen alla fyra hamnar där Sjömansservice bedriver klubbverksamhet 

ett stort antal fartygsanlöp under 2015. Dock hade Helsingborg, Trelleborg och Ystad fler 

fartygsanlöp än både Malmö och Norrköping. Det bör beaktas att av den statistik som 

beskriver de hamnspecifika fartygsanlöpen finns ingen uppdelning i fartygstyp. Många 

av de fartyg som bidrar till statistiken i dessa hamnar är färjor. Dessa är inte 

Sjömansservice primära målgrupp i den bemärkelsen att färjebesättningar är ombord 

under en kortare tid, vilket gör att behovet av rekreation och miljöombyte inte finns i 

samma utsträckning som hos sjömän på lastfartyg. 

 

Kahveci (1999) beskriver förändringen i lastning och lossningsarbete sedan 1970-talet. 

Då var normen att arbeta i hamn endast dagtid. Nu är normen att arbeta 24 timmar om 

dygnet. Visserligen skedde denna förändring innan införandet av ISPS koden, men det 

har ändå påverkat välfärdsarbetarnas arbetssituation. Samtidigt som den ökade 

effektiviseringen som skett i hamnarna har det påverkat tiden som fartygen spenderar i 

hamn. Kahveci (1999) visar att exempelvis produkttankbåtarnas liggetid mellan 1970 och 

1998 i genomsnitt förkortats från 35 timmar till 20,5 timmar. Nu för tiden, enligt Port 

Control i Göteborg (personlig kommunikation, 13 april 2016) ligger produkttankbåtarna i 

genomsnitt tio timmar i hamn, vilket lämnar ett väldigt litet utrymme för sjömän att 

besöka staden eller Sjömansklubben. Detta har lett till att välfärdsarbetarna måste arbeta 

mer flexibelt nu, med olika arbetstider. Det har inneburit fler hämtningar vid olika 

tidpunkter, med olika besättningsmedlemmar. I takt med teknikens utveckling, främst i 

form av internet, har kommunikationsvägarna förändrats. Kahveci (2007) kom i sin 

studie fram till att sjömän prioriterade att få kontakt med familj och vänner på ett billigt 

sätt. Detta gjorde att internet blev den naturliga kommunikationsvägen. Vilket även 

bekräftades av Sjömansservice under intervjuerna. Sjömansservice har märkt att tillgång 
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till internet är viktigt för de besökande sjömännen, därför har även möjligheten att 

utveckla WiFi inom hamnområdet undersökts så sjömännen kan kommunicera hem till 

familj och vänner utan att behöva lämna fartyget. Men detta är enligt Sjömansservice en 

kostnadsfråga. Med en redan sträng budget vågar man i nuläget inte satsa helhjärtat på 

detta. 

 

Sjömansservice anser sig uppfylla den nya konventionen MLC 2006. Man anser sig 

uppfylla konventionens regler och riktlinjer, trots den tolkningsfrihet konventionen 

lämnar åt medlemsstaterna att utveckla sin välfärdsverksamhet. Det stipuleras i MLC 

2006 riktlinje B3.1.11 att medlemsstaterna skall utveckla sina välfärdscenter och service 

för att anpassas till sjömäns behov av rekreation. Detta menar Sjömansservice att ILO 

kontrollerar genom stickprover via Regeringskansliet och Transportstyrelsen för att 

kontrollera att verksamheten fungerar och utvecklas i rätt riktning. Men som tidigare 

nämnt så finns Sjömansservice endast i fyra hamnstäder. Sverige med sin långa 

kuststräcka har många hamnar där handelsfartyg anlöper. Med 22 hamnar där 

fartygsanlöpen översteg 400 stycken förra året. Det är följaktligen långt ifrån alla sjömän 

som har möjlighet att besöka någon av de fyra Sjömansklubbar som Sjömansservice 

bedriver. Då hamnar som Ystad, Oxelösund och Umeå inte har någon Sjömansklubb i 

staden, mister dessa sjömän tillfälle att få den typen av rekreation. 

 

Under den senare delen av HKFs styre uppgick den genomsnittliga intäkten varje år till 

ca 26,2 miljoner kronor. Av dessa bestod år 2004 19,5 miljoner av bidrag från 

farledsavgiften (SoU 2006:67 s.45). Sedan förflyttningen har tillskottet alltså minskat i 

form av farledsavgifter med 4,5 miljoner kronor per år. Däremot har det procentuella 

förhållandet mellan intäkter i form av farledsavgifter och egna intäkter inte förändrats, 

cirka 75 % av intäkterna består av farledsavgifter. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet att använda kvalitativa intervjuer med representanter från Sjömansservice som 

datainsamling till studien anses fortfarande som den bäst lämpad, då syftet och 

frågeställningarna är utformade så att någon annan metod inte skulle ge den data som 

behövdes. Målet var att få en bred helhetsbild av verksamheten, därför har ingen enkät 

eller frågeformulär utformats. De områden som skulle utforskas skrevs ner som stödord i 

en intervjuguide inför intervjuerna. Dock borde möjligheten att utföra en form av 

pilotstudie inför intervjutillfällena undersökts, som beskrivs i Patel & Davidsson (2011 
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s.60). En förberedande semistrukturerad intervju med sakkunnig person inom området 

hade underlättat för datainsamlingen, för att bättre utforma de stödord som senare skulle 

användas under de skarpa intervjuerna. Dessutom skulle det ha gett författarna mer 

erfarenhet och självförtroende inför de kommande intervjuerna. 

 

Då utgångspunkten för arbetet är Sjömansservice, divisionen inom Sjöfartsverket, kan 

en form av ensidighet i resultatet framgå. Detta kunde ha undvikas genom att ha 

intervjuat besökare på Sjömansklubbar på liknande sätt som intervjuerna med 

Sjömansservice. Valet att endast använda tre personer som respondentgrupp baseras på 

att Sjömansservices verksamhet är så pass liten, så fler respondenter skulle inte ge ett 

mer betydelsefullt resultat. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har en del frågor väckts som med framgång hade varit 

ämnen för vidare forskning runt studiens ämne. Bland annat hur logistiklösningar 

mellan fartyg och Sjömansklubb fungerar, beroende på hamn och omständigheter, 

såsom tid på dygnet och årstid. Ett annat förslag är att undersöka den psykiska effekten 

på sjömän som mister tid för rekreation iland.
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Under intervjun skall följande ämnen beröras:  

 

Sjömansservice verksamhet: 

Generellt 

Hamnbaserad verksamhet 

HKF – Historia 

Finansiering 

 

Sjömansservice statistik: 

Besöksantal klubbar 

Besöksantal ombordbesök 

 

Regelverk 

 ISPS (Inhängning)  

MLC 2006 

 

Svenska sjömän/besökande sjömän 

 Svenskflaggade fartyg 

 Svenskkontrollerade fartyg 

 Utländska fartyg i Sverige 

 Vanligast önskade tjänster 

 

Sjömansservice utveckling 

 Internet 

 Placering av Sjömansklubbar 

  

 


