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Sjöfartskonvojen är en satsning som hela sjöfartsklustret står 
bakom. Vi vill visa att sjöfarten är en växande framtidsbransch 
med fantastiska  karriärmöjligheter – både ombord och iland!

SJÖFARTSKONVOJEN
11 HAMNAR PÅ 25 DAGAR
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S jöfartsbranschen har ett mycket stort rekryte
ringsbehov. Det finns en framtidstro inom bran
schen, men stora pensionsavgångar och lågt intresse 
för att arbeta till sjöss gör att det är svårt att få tag på 
personal. 

Vi vill därför berätta om framtidens sjöyrken och karriärvä
gar. I dag går det bra att varva arbete till sjöss med att vara som 
vilken modern barnfamilj som helst och samtidigt kunna ägna 
sig åt sina fritidsintressen. I vissa av sjöyrkena kan man komma 
hem varje kväll, dessutom finns det många spännande yrken i 
land som behövs för att sjöfarten ska fungera.

Teknikutvecklingen har bidragit till helt nya och mera 
moderna arbetsmiljöer. Samtidigt vill vi berätta att digitalise
ringen inom branschen inte kommer att påverka rekryterings
behovet varken på kort eller på längre sikt. 

Som vi ser det kommer det fortsatt att finnas ett behov av per
sonal där utvecklingen snarare kommer att föra med sig nya 
spännande jobbmöj ligheter. Och eftersom det är många män 

som arbetar i sjöfartsbranschen, välkomnar vi gärna att fler 
kvinnor söker sig till oss.

I denna specialutgåva av Sjöfartstidningen kan du läsa mer om 
sjöfartsbranschens rekryteringsbehov, karriärvägar och utbild
ningar och så såklart även om Sjöfartsverkets isbrytare Atle.

Vår förhoppning är att du som är intresserad av sjöfart ska 
komma ombord på Atle för att hälsa på besättningen, se hur 
de bor och jobbar och besöka och ta del av de aktiviteter som 
arrangeras ombord och på kajen. Eller om du bara är nyfiken i 
största allmänhet.

Välkommen ombord på Atle och till Sjöfartskonvojen! Och 
välkommen till branschen – kanske vill du vara en del av fram
tidens sjöfart?

Caj Luoma 
Chef kompetensförsörjning Transportföretagen
Niclas Härenstam 
Kommunikationsdirektör Sjöfartsverket

Vi vill att fler ska få kännedom om sjöfartsbranschen. 
Därför arrangerar vi Sjöfartskonvojen. I täten finns 
isbrytaren Atle, som besöker elva hamnar.

www.brp.nu

Our vessels

Name  Type         Ice class   BuIlT    DwT      GrT

Fox Sunrise Prod/Bunker tanker     1B              2005    3364     1964
Fox Luna  Prod/Bunker tanker     1B              2008    3692     2284 

saFe BuNKer 
OperaTIONs 
wITH Brp

Vi behöver bli fler i 
sjöfartsbranschen!
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 M ed sina 25 000 hk har de 
tre isbrytarna i Atleklas
sen inte exceptionellt 
stor maskinstyrka. Till 
exempel kan en större 

bil och passagerarfärja ha närapå den 
dubbla maskineffekten installerad. Men 
med ett skrov som är utvecklat enbart 
för att kunna bryta isrännor, forcera 
packisvallar och ibland även bogsera far
tyg när det blir riktigt tufft, så betraktas 
Atleisbrytarna fortfarande som ypper
liga fartyg för isbrytning under krävan
de förhållanden – sådana som uppstår 
främst i Bottenviken.

I år har det redan förflutit 45 år sedan 
seriens första isbrytare Atle levererades 
av Wärtsilä Helsingforsvarvet i Finland, 
som på den tiden var världsledande 
varv på isbrytare. Efter leveransen hös
ten 1974 besökte hon hamnarna Gävle, 
Sundsvall, Härnösand, Örsnsköldsvik 
och Holmsund, där politiker och indu
stripampar fick tillfälle att besöka farty
get, innan hon förtöjde i Luleå i väntan 
på sina första uppdrag.

Det var Atle och hennes systerfartyg 
som möjliggjorde sjöfart året runt till 
norrlandshamnarna i Bottenviken. Tidi
gare var man tvungen att stänga hamnar
na för trafik när isläget blev alltför svårt. 
Den nordliga industrin stängde och de 
anställda permitterades. Kontinuerliga 
och pålitliga sjötransporter bedömde 
man som nödvändigt för att den norrlän
ska industrin skulle utvecklas.

För Atle utgör 1,2 meter tjock kärnis 
inga problem. Genom sådan kan hon ta 
sig fram med fem knops fart. Fartyget 
har till och med kört igenom tio meters 
isvallar. 

Atle har fyra propellrar – två i aktern 
och två i fören. Detta arrangemang gör 
att isbrytaren ”tuggar” sig genom de 
områden där isen har pressats ihop så 
kraftigt att den bildar vallar av isblock.

– Man kan säga att Atle är fyrhjulsdri
ven och med 25 000 hästkrafter kommer 
man långt. Visst har vi kört fast ibland i 
isen, men vi har alltid kommit loss, säger 
Karl Herlin, som har varit befälhavare på 
Atle i mer än tio år.

Isbrytningen påverkas av många fak
torer. Till exempel om det blåser kan 
den uppbrutna isrännan sluta sig som ett 
blixtlås genast efter isbrytaren. Då kan 
det bli nödvändigt att bogsera de fartyg 
som assisteras.

Isbrytarbefälet föredrar att assiste
ra fartygen i konvoj, eftersom det är det 
effektivaste sättet. Fartygen följer i rad 
efter isbrytaren i den brutna rännan.

Trots att isbrytarbefälhavarna fort
farande blir lyriska när de talar om Atle
klassens egenskaper har Atle och hen
nes systrar snart gjort sitt. Det märks 
speciellt när de assisterar eftersom allt 
större lastfartyg kommer till Bottenvi
ken. Det gäller i synnerhet malmham
nen i Luleå. Nu ska farleden förbätt

ras så att ännu större fartyg kan gå till 
hamnen.

– När vi ska assistera ett sådant stort 
fartyg behövs det ibland två isbrytare 
som går omlott, eller ”flankar” varandra 
som vi säger. Är det skarpt läge betyder 
ju det att vi blir tvungna att låna in kapa
citet från någon annan isbrytare som 
hade behövts på annan plats, säger Karl 
Herlin.

När Atle-isbrytarna byggdes på 
1970 talet bedömdes deras livslängd 
till cirka 30 år. Sedan dess har en rad 
så kallade livstidsförlängande åtgärder 
genomförts. Det innebär bland annat 
underhåll och utbyte av maskindelar, 
uppdatering av maskiner och teknisk 
utrustning på bryggan och nytt bogser
spel, men det blir allt svårare att få tag 
på reservdelar eftersom fartygen är så 
pass gamla.

Därför diskuterar man nu i Sverige 
hur den befintliga isbrytarflottan ska 
förnyas. Funktion och kapacitet styrs av 
enskilda faktorer som i sin tur påverkar 
varandra: skrovform, maskineffekt och 
typ av framdrivning. 

Karl Herlin konstaterar att isbrytarna 
betyder väldigt mycket för näringslivet 
och Sveriges utrikeshandel.

– I dag har företagen inga lager längre. 
Allting ska komma ”just in time”. Därför 
är isbrytarna en mycket viktig länk för 
skogs, stål och gruvindustrin. ¶

Atle-klassens isbrytare öppnade hamnarna i Botten viken för 
fartygstrafik året runt. De hör fortfarande till de bästa i sitt 
slag i hela världen men har tjänstg jort i över 40 år. En dag 
måste de ersättas.

Vad är en isbrytare?
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”Hade jag haft ett vanligt jobb  
så hade tiden aldrig räckt till” M ånader ute till havs utan 

kontakt med vänner och 
anhöriga? Inte längre. I 
dag behöver sjöfartsyr
ket inte betyda att man 

offrar något. Tvärtom.
– Jag hade aldrig hunnit med att snick

ra på huset med ett vanligt sju till fyra
jobb, säger sjökapten Urban Netsner, 
som jobbar fyra veckor och är ledig fyra. 

Den nostalgiska bilden av sjöfara
ren som lämnar allt och mönstrar på en 
skuta för det stora äventyret är ju förstås 
trevlig. Men det var länge sedan som den 
bilden stämde. 

– Nu vet de flesta i Fiskebäck i Göte
borg där jag bor en hel del om sjöfart, 
men för många är yrket fortfarande 
främmande. Vissa får fortfarande bilder 
av tatuerade halvalkoholister, men så 
är det verkligen inte i dag, säger Urban, 
som är befälhavare på tankrederiet Siri
us tankfartyg Mercurius. 

Urban växte upp i Fiskebäck och lik
som sin far började han som fiskare, fick 
mersmak av livet ombord och sökte in 
på sjökaptensprogrammet på Chalmers. 
Eftersom han hade tillgodogjort sig sjö
tiden från åren som fiskare så stod han 
redo som nybakad sjökapten redan efter 
tre år på Chalmers.

– På sommarloven jobbade jag extra 
på olika fartyg, däribland på ett av Siri
us fartyg och det ledde också till att jag 
efter studierna fick en tjänst som andre
styrman på Sirius fartyg Nautilus, berät
tar han.

Sen dess har han haft en spikrak kar
riär i Donsörederiet och i dag jobbar han 
alltså som befälhavare på Sirius nyaste 
fartyg Mercurius, som rederiet tog leve
rans av i slutet av januari i år.

– Jag fick också förtroendet att vara 
med i Kina när fartyget byggdes, vilket 
var spännande. 

Han jobbar ”fyra veckor på och fyra 

veckor av”. Mercurius är uthyrd på en 
treårig så kallad tidsbefraktning till olje
bolaget Preem med Brofjorden och Göte
borg som bashamnar, vilket för befäl
havaren alltså betyder att han håller sig 
inom Norden. 

39-årige Urban har fru och två barn 
på tio och åtta år samt en katt. Att vara 
borta från familjen i fyraveckorsperioder 
ser han inte som något problem. Även 
om hans fru inte riktigt visste vad hon 
gav sig in på.

– Hon är från Borås långt ifrån kus
ten och när vi träffades höll jag redan på 
med detta. Jag vet att hon då sa att hon 
hade föredragit en man med ett vanligt 
yrke, men det har fungerat jättebra.

När paret Netsner fick sitt första barn 
fick Urban ett erbjudande om att jobba 
i land på Sirius Chartering, som bland 
annat sköter bemanningen av fartygen, 
under åtta månader. Men ombordjobbet 
var ändå att föredra, kom han fram till, 
även om han är tacksam för att rederiet 
kan erbjuda landjobb. 

– Det kanske inte är optimalt att byta 
till landtjänst när man precis fått sitt 
första barn, det är ju så mycket då med 
allt. Nu var det också så att jag jobba
de mot London, vilket med tidsskillna
den innebar att jag kom hem lite sent 
en del dagar. Så min fru tyckte det var 
lika bra att jag gick ombord igen, då blev 
det tydliga gränser; antingen jobbar 
jag eller så är jag hemma och kan sköta 
marktjänsten. 

När han är ute håller han dagligen kon
takt med familjen. Eftersom han kör på 
Norden är det samma tidszon och möjlig
heten att ringa med den egna mobilen 
utan några extra kostnader underlättar. 

– Vi facetimar, skajpar eller hörs på 
mobil. Fartyget har satellittäckning hela 
tiden så om det är något som händer 
hemma så kan de alltid nå mig. 

En fördel för att det ska fungera med 
en partner som jobbar som sjöman är att 
den andre partnern är självständig, tror 
Urban. 

– Man måste ensam klara av hus och 
barn under fyra veckor, det krävs en 
självständig människa för det. De gånger 
som det är jobbigt för mig ute till havs är 
när det är jobbigt hemma eftersom man 

Fyra veckor på,  
fyra veckor av

är så maktlös när man ligger ute. Det 
handlar om inställning och stabilitet. Vil
ket också ställer krav på rederiet, man 
måste lita på att det finns en avlösare 
som tar över efter fyra veckor. Och den 
stabiliteten finns på Sirius. 

Familjen bor i ett hus från 1936 som av 
förklarliga skäl kräver sin omtanke när 

Urban är hemma. Samtidigt ges han ock
så tid att göra detta. 

– Hade jag haft ett ”vanligt jobb” så 
hade tiden aldrig räckt till, att jobba på 
kvällar och helger hade jag aldrig orkat 
med. Jag brukar jobba med huset på 
förmiddagarna och ägna mig åt barnen 
på eftermiddagarna när jag är hemma, 
säger Urban. ¶
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peiska mobilnätet. Väl hemma umgås 
han med sonen och snickrar på huset. 
Samt, inte minst, tränar han inför tri
athlontävlingen Iron Man i Kalmar, vil
ket betyder 3,8 km simning, 18 mil cyk
ling och 4,2 mil löpning. 

Märkligt nog är det just simningen 
som är svårast att underhålla ombord 
ute till havs.

– Ja, det borde vara det enda som är 
möjligt med allt vatten runt omkring, 
men det får jag köra hemma, skrattar 
han och fortsätter:

– Ombord på fartyget blir det löpning 
på löpband, cykel och styrketräning med 
vikter. Vill man träna så är förutsättning
arna optimala ombord. 

Ida Janzen jobbar i intendenturen som 
assisterande hotellservice chef på fär
jan Stena Saga, som går mellan Oslo och 
Frederikshavn. Hon ansvarar för hotell
gruppen, som varierar mellan 35 och 48 
personer. Det är de som städar alla hyt
ter och allmänna utrymmen i fartyget. 

Ida lämnade en tänkt forskarkar
riär inom biomedicinsk analys för livet 
ombord. Till exempel uppskattar hon 
närheten till arbetskamraterna.

– När du slutar går du och äter med 
dina arbetskamrater. Går du ned och 
tränar är de där. Man säger godnatt när 
man går och lägger sig. Det är väldigt 
intimt. Det är en stor anledning till att 
folk söker och blir kvar, tror hon.

Förr i tiden fanns en viss uppdelning 
mellan intendentur, däck och maskin. 
Var och en visste sin plats. Men det var 
länge sen och inget som märks i dag. 

– Jag är helt beroende av att ha en 
nära relation med däck och maskin, om 
jag behöver hjälp med någonting, om till 
exempel inredningen går sönder. De fat
tar hur viktiga vi är också. Det är väldigt 
jämlikt nu, det är inget konstigt längre.

Ida jobbade under många år på färjan 
Stena Jutlandica, som trafikerar linjen 
Göteborg–Frederikshavn. Innan hon bör
jade på Stena Saga gick hon Stena Lines 
internutbildning High Potential Leaders. 

– Mina chefer och kollegor har sett 
mig och lyft mig genom åren. Det är ock
så en stor anledning till att jag trivs så 
bra, man blir sedd och omhändertagen.

Christina Palmén, 34 år, är sjökapten 
till utbildningen, men har valt att satsa 
på en karriär i land. Hennes utbildning 
gör henne nämligen som klippt och sku
ren för sitt nuvarande jobb som ansvarig 
för frågor kring sjösäkerhet och miljö i 
de svenska rederiernas branschorganisa
tion Svensk Sjöfart.

Christina, som från sin mammas sida 
har åländska rötter, kom in i sjöfarten via 
segelfartyg och den åländska tremastade 
skonaren Linden. Hon började som prak
tikant och avancerade sedan till däcksare 
och därefter båtsman. Christina studera
de Sjökaptensutbildning på Åland. 

– Att studera på Åland kändes natur
ligt för mig eftersom jag tillbringat en 
stor del av mina somrar på Åland och 
har rötter från Åland och Finland. 

Christina tog sin sjökaptensexamen 
i Mariehamn 2013 och jobbade före, 
under och efter studietiden på olika 
typer av fartyg, bland annat roro, ropax 
och tankfartyg. Strax efter studietiden 
värvades hon emellertid till Rederier
na i Finland, den finländska motsvarig
heten till Svensk Sjöfart, som junior
ombudsman i miljöärenden. När hon 
sedan 2015 flyttade till Göteborg fick hon 

ett jobb på Svensk Sjöfart. Svensk Sjöfart 
är en branschorganisation som driver 
frågor nationellt och internationellt som 
rör sjöfartens förutsättningar, tillgänglig
het och hållbarhet. 

– Det absolut roligaste är människorna 
jag får träffa och arbeta med. Att få vara 
med och driva utvecklingen framåt och 
arbeta i en internationell bransch där 
det händer mycket hela tiden är jag otro
ligt tacksam för, säger hon.

Hon gillar att sjöfarten har en stark 
historik, men framför allt att det är 
mycket intressant på gång i dag och i 
framtiden med tanke på nya innovatio
ner, digitalisering, nya drivmedel osv. 

– Att sjöfarten är en spännande fram
tidsbransch och en bransch som är en 
del av lösningen på samhällets håll
barhetsutmaningar känns självklart. 
Säkerhet, hållbarhet och effektivitet är 
drivkrafter och vi har många nordiska 
rederier som ligger i absolut framkant 
vad gäller innovation och teknikutveck
ling. LNG/LBG, metanol och batteridrift 
är några exempel. Ökat fokus på smart 
sjöfart och bättre beslutsstödsystem är 
andra exempel. Jag tror det kommer att 
behövas än mer samverkan och sam
arbete och att vi får se nya konstellatio
ner och nya aktörer inom branschen. 

Tycker du att du har någon nytta av 
din sjökaptensutbildning när du inte job
bar ombord?

– Ja, absolut. Jag är väldigt nöjd med 
den utbildning jag valde och känner att 
den har öppnat många dörrar till en 
otroligt spännande bransch. I mitt nuva
rande arbete har jag dagligen nytta av 
mina erfarenheter både från utbildning
en och den tid jag jobbat till sjöss. ¶

S jöfartsnäringen ger möjlighet 
till en rad olika yrken, både 
till sjöss och i land. Enbart på 
ett fartyg finns det mycket att 
välja mellan. Grundbeman

ningen ombord på fartyg brukar förde
las på brygga, maskin och intendentur 
(dit räknas till exempel kockar och de 
som jobbar i hotell och restaurangut
rymmena på färjor). Men rederierna har 
förstås också kontor i land med anställda 
som ser till att flottan är sysselsatt på lin
jer och trader. Dessutom jobbar tusen
tals personer runt om i Sveriges hamnar 
inom sjöfartsrelaterade yrken, för att 
inte nämna alla fartygs och linje agenter 
samt skeppsmäklare som ser till att affä
rer blir gjorda och att branschens hjul 
snurrar. Liksom i andra näringar så finns 
behov av expertis inom till exempel eko
nomi, juridik och IT. 

Alexandra ”Mimmi” Backman valde 
ett jobb på bryggan, hon är överstyrman 
på statsisbrytaren Frej och fann sjöfar
ten tack vare Sjöfartskaravanen 2008 
(motsvarande rekryteringssatsning som 
årets Sjöfartskonvoj).

– Det var pappa som tog med mig till 
Frihamnen i Göteborg när Ymer kom på 
besök. Jag hade ingen aning om att jag 
skulle börja jobba på en isbrytare, men 
lite komiskt är det och lite inspirerad 
måste jag ändå ha blivit. 

Mimmi har alltid gillat att resa och 
efter gymnasiet gav hon sig ut i världen 
med ryggsäck. Men efter ett par år på 
luffen sökte hon lite mer struktur i livet. 
Med betoning på lite. För att resa ville 
hon fortsätta med.

– Jag ville inte jobba åtta till fem varje 
dag utan jobba en längre period för att 
sedan vara ledig lika länge. På det sättet 
kunde jag fortsätta resa runt i världen. 

32-åriga Mimmi har arbetat på stats
isbrytaren Frej i sju år. Hon jobbar efter 
ett så kallat ettettsystem.

– Det är så jag vill leva, det passar 
mig. Jag jobbar intensivt när jag väl job
bar, sen kan jag släppa allt när jag är 
ledig, säger hon.

Som överstyrman fungerar hon som 
arbetsledare för däckspersonalen och 
styrmännen. Hon ansvarar även för 
underhållsarbetet. 

– Roligast är förstås navigeringen, det 
blir så komplicerade manövrar på en 
isbrytare, man lär sig något hela tiden.

Fördelarna med att jobba ombord på 
ett fartyg är många, anser Mimmi. 

– Dels blir man nästan bortskämd av 
gratismåltiderna ombord som verkli
gen håller högsta klass. Vi har dessutom 
gym, bastu, biosalong, massagestol och 
tvspelsrum. Och att uppleva hur Botten
vikens miljö förändras under året, det 
är fantastiskt. Jag tröttnar aldrig på en 
solnedgång.

Samma utsikt har inte Robin Alberts
son som jobbar som maskinchef på Fure
tanks specialfartyg Sigrid som fraktar 
kärnavfall. För honom var det variatio
nen som lockade.

– Jag gillar att bli utmanad, att testa 
nya grejer. I maskin vet man aldrig vad 
som ska hända, ena dagen är det något 
eljobb som behöver utföras, nästa dag 

kan det vara kompressorn och tredje 
dagen är det något annat. Det är det som 
är tjusningen, att få grotta ner sig i ett 
problem och när det är löst fokuserar 
man på ett annat. 

Robin är 31 år och jobbar fyra veckor 
och är ledig fyra. Han bor i Kalmar med 
fru och deras fyraårige son.

– Han börjar bli van att jag åker iväg 
emellanåt nu. Samtidigt kan jag till
bringa mycket tid med honom när jag är 
hemma, säger Robin. 

Eftersom Sigrid trafikerar i Europa 
så håller Robin Albertsson enkelt kon
takt med familj och vänner via det euro

En ocean  
av möjligheter

Robin Albertsson

Alexandra ”Mimmi” Backman

Ida Janzen

Christina Palmén

”Det absolut roligaste  
är människorna jag får träffa”

”Jag gillar att bli utmanad,  
att testa nya grejer”
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 U tbildningarna till yrken inom 
sjöfarten upplevs både som 
spännande och händelse rika. 
Vi har intervjuat ett antal 
studerande om vad de plug

gar och hur det är att utbilda sig till ett 
yrke inom sjöfarten på gymnasium eller 
högskola. Ett genomgående drag var att 
alla gillade att komma ut på fartygen på 
praktik. 

Linnea Kristensson, 19  
Lindholmens tekniska gymnasium, 
Göteborg: 

– Jag går på sjö
fartsutbildning
en med inriktning 
däck på Lindhol
mens tekniska gym
nasium. Jag gillar 
sjöfartsämnena 
mest och att klassen 

får jobba tillsammans på övningsfartyget 
Origo där vi gör olika uppgifter både på 
däck och i maskin samt säkerhetsövning
ar. Praktiken gjorde jag på tre olika fartyg. 
Då fick jag lära mig vad det innebär med 
däcksarbete och hur det fungerar uppe på 
bryggan. I höst kommer jag att läsa vidare 
till fartygsbefäl på Chalmers. 

Andree Nielsen, 19 
Öckerö gymnasieskola: 

– Jag läser på Sjö
fartsprogrammet, 
inriktning maskin, 
på Öckerö gym
nasieskola. På vår 
skola går man ut 
på praktik under 
första terminen, 

det är bra att man snabbt ser om sjö
livet är något som passar. Eftersom de 
flesta flyttat hemifrån för att börja här 
blir gemenskapen i klassen väldigt stark. 
Det bästa med att läsa till vaktgående 
maskinpersonal (motorman) är att man 
får en insikt i arbetssituationen och lär 
sig yrket. Jag har bland annat gjort prak
tik på Silja Symphony och Finnclipper. 
Jag fick ett fint bemötande, lärde mig 

mycket och tyckte att det var väldigt kul 
ombord. 

Carl-Johan Grenestedt, 18 
Sjömansskolan i Stockholm: 

– Jag läser tredje 
året på Sjömans
skolan i Stockholm, 
inriktning maskin. 
Senare tänker jag 
plugga vidare till 
sjöingenjör på Sjö
fartshögskolan i 

Kalmar. Jag siktar på att bli teknisk chef 
och skulle vilja testa olika fartygstyper 
när jag pluggar. Jag trivs med Sjömans
skolan och tycker att det är jättebra att 
man får kombinera praktiskt arbete 
ombord på skolfartyget Polfors, samti
digt som man har möjlighet att få alla 
poäng som behövs för att kunna läsa 
vidare på högskola. Under årskurs två 
var jag ute på APL på isbrytare och tank
fartyg i totalt tio veckor och det var väl
digt lärorikt. 

Julia Pagander, 30 
Chalmers, Göteborg: 

– Jag går pro
grammet sjöfart 
och logistik på 
Chalmers (numera 
internationell logis
tik). Egentligen var 
det logistikdelen 
som jag var mest 

intresserad av. I och med att sjöfarten 
är en så stor del av den globala mark
naden så är det en väldigt bra kombina
tion med sjöfart och logistik i samma. Jag 
gillar att det ingår praktik i utbildning
en, det finns inte i så många tekniska 
utbildningar. Min praktik gjorde jag på 
Green Carrier. Det var väldigt roligt att 
komma ut i verkligheten när man suttit 
med det teoretiska. När man väl var ute 
på företaget förstod man att man hade 
lärt sig oerhört mycket i skolan. Det får 
man aldrig testa på förrän man kommer 
ut i arbetslivet. Jag känner att det finns 
många olika vägar att gå efter examen. 

Det har varit bra studietakt. Många av 
våra lärare kommer från yrkeslivet och 
det är också väldigt fördelaktigt att de 
har varit ute i branschen själva. 

Felicia Högberg, 24  
Chalmers, Göteborg: 

– Jag går på sjö
kaptensprogram
met på Chalmers 
och hoppas efter 
examen få jobb på 
tankfartyg. Inn
an jag började på 
Chalmers läste jag 

sjökapten i ett och ett halvt år i Norge 
och fick tillgodoräkna mig ungefär ett 
år. Här har man praktiken integrerad i 
utbildningen, man får försmak på arbets
livet och hinner se vad man vill göra. 

Jag har gjort praktik på både roro
fartyg och tankfartyg. När jag åker från 
praktiken vill jag känna att här har jag 
verkligen lärt mig någonting och samti
digt gjort nytta. 

Robert Erlandsson, 29  
Linnéuniversitetet, Kalmar: 

– Jag läser till sjö
ingenjör i Kalmar. 
Jag gick tidigare 
en ettårig maskin
befälsutbildning 
på Chalmers. Sen 
påbörjade jag stu
dierna till sjöingen

jör i Danmark, men valde att fortsätta 
i Kalmar. När utbildningen till maskin
befäl dök upp blev det lite som att prova 
på, men jag fastnade för den. Sedan var 
det naturligt att fortsätta med sjöingen
jörslinjen. Här i Kalmar har vi labbar 
i nästan vartenda ämne och använder 
faktiskt våra händer och får pröva på de 
grejer vi läser om. Jag tycker att det är 
väldigt bra här, man får en bra bild av 
det man studerar. Vi ska se till att grejer
na funkar och att båten kan köra dit den 
ska och kommer i tid. Grejen med den 
här utbildningen är att sjöingenjörer står 
väldigt högt i kurs. ¶

JOBBA TILL  
SJÖSS. 
OCH I LAND  
IBLAND.

Att jobba tills sjöss kan ta dig till jordens alla hörn och du kan få 
uppleva sånt som ingen med ett jobb på land nånsin får uppleva. 
Det kan ta dig till andra sidan jorden, mellan kobbar och skär i den 
svenska skärgården, genom slussar i Sydamerika, längs kanaler och 
floder i Europa och längs den långa svenska kusten.

Många sjömän jobbar i land ibland. De får det bästa av båda  
världarna. Ett arbete till sjöss är både spännande, utmanande  
och varierande. Det är otroligt roligt, helt enkelt! 

Fråga en sjöman så får du se, eller spana in vår youtube-kanal.

www.walleniusmarine.com
LEADING THE WAY TOWARDS TRULY SUSTAINABLE SHIPPING

Kul utbildningar
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Välj sjöfarten med hela världen  
som arbetsplats. Läs mer på  

satsapasjofart.se

Intresserad av en  
karriär inom sjöfarten?

Välj en karriär  
till sjöss!
Friheten, stämningen ombord och alla 
världens hav som arbetsplats. Det finns 
mycket som lockar med en karriär till 
sjöss. Studera till sjökapten, sjöingenjör 
eller välj Internationella turismprogrammet 
med inriktningen Cruise management 
som förbereder dig för ledande positioner 
inom rederier och kryssningsturism.

Läs mer på Lnu.se/sjofart

Öppet för sen anmälan

Our crew are the 
core of our business!
Our fleet are the most evironmently friendly and fuel efficient in the industry. All our 
personnel are considered equal colleagues, irrespective of whether they work at sea or 
onshore. Together we are a team, working cooperatively for the benefit of all.

Visit our website for more information: www.terntank.com
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Sjöfarten är 
med och räddar 
planeten!

Sök innan 5 augusti 

VAR MED OCH GÖR
SKILLNAD TILL SJÖSS

Läs mer på kustbevakningen.se 

Hos oss kan du arbeta till sjöss men sova hemma. 

Under sommarsäsongen behöver vi utöka med fler 
medarbetare under 12 veckor. Välkommen med din 
ansökan redan i februari till styrsobolaget.se/jobb 
och facebook.com/jobbapastyrsobolaget

MOBILITY

needs talent

Vi söker befälhavare,  
styrmän och däckspersonal

we are: TOMORROW
För att hamna rätt imorgon 
behöver man välja rätt idag.

donsotank.se

Sommar
erbjudande!

En prenumeration på Sjöfartstidningen 
håller dig uppdaterad om vad som sker i 
sjöfarten. I elva nummer per år ger vi dig 
aktualiteter, rikt illustrerade reportage, 

detaljerade fartygspresentationer  
och intervjuer med spännande  

bransch människor. 

Just nu för bara 625 kronor per år! 
 

För att teckna en prenumeration, gå in på  
sjofart.prenservice.se  

på webben och använd koden  
143-143141 så får du 30 procent rabatt. I ntresserad av att rädda plane

ten? Då kan sjöfarten vara något 
för dig. Inom branschen pågår 
mängder av projekt som ska 
bidra till att nå klimatmålen.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. Som delmål på vägen 
finns bland annat en minskning av 
växthusgaser från inrikes transpor
ter med 70 procent senast 2030, jäm
fört med utsläppsnivån år 2010. 

Sjöfarten är i jämförelse med 
andra trafikslag mycket effektiv och 
transporterna sker med en förhål
landevis liten energiförbrukning. 
Till skillnad från landtransporter 
krävs heller inga utbyggnader eller 
underhåll av infrastrukturen; haven, 
sjöarna och de övriga vattendragen 
ligger redan klara att användas och 
behöver varken uppdateras eller 
förbättras. Detta gör sjöfarten högst 
betydelsefull för att lösa miljöpro
blemen som de totala godstranspor
terna orsakar. Politikerna i landet 
har förstått detta och jobbar nu ock
så för att få över gods från land till 
sjötransporter.

Inom sjöfartsbranschen är viljan 
till omställning stor. Runt om i lan
det jobbas det febrilt med att ta fram 
nya alternativa bränslen och teknis
ka lösningar för att minska näring
ens miljöpåverkan. Svensk sjöfart 
hör också till föregångarna bland 
världens sjöfartsnationer när det 
handlar om dessa frågor. I stort sett 
dagligen presenteras nya smarta lös
ningar från universiteten, forskning
en och näringen. 

Sedan förra året trafikerar till 
exempel de stora färjorna Auro
ra och Tycho Brahe linjen Helsing
borg–Helsingör enbart med batteri
drift, vilket minskar rederiets totala 
utsläppen av svaveldioxid, koldi
oxid och partiklar med hela 65 pro
cent. Bland de nya fartygen som 
svenska redare beställer i dag är det 
snarare regel än undantag att de 
drivs med den flytande naturgasen 
LNG, som minskar utsläppen av kol
dioxid och ger stora förbättringar i 
luftkvaliteten. 

På de flesta av dessa fartyg finns 
också möjlighet att växla över till 
flytande naturgas, LBG, ett förny

bart flytande biogasbränsle. När 
Gotlandsbolagets nya färja Visborg 
nyligen gjorde sin premiärtur mel
lan Visby och Nynäshamn var det 
just med LNG i tanken. På andra 
håll testas bland annat metanol eller 
lågsvavligt bränsle, vissa instal
lerar skrubbrar eller monterar på 
rotorsegel. Och detta enbart på far
tygssidan. På land sker också stora 
omställningsprojekt för att minime
ra sjöfartens påverkan på klimatet.

En viktig del i hela omställnings
arbetet är förstås forskningen. Och 
där har förutsättningarna förbätt
rats. Nyligen gav regeringen Tra
fikverket i uppdrag att nästan för
dubbla stödet till forskning och inn
ovation på sjöfartsområdet.

– Att öka sjöfartens konkurrens
kraft och attraktivitet är angeläget 
inte minst i arbetet med att minska 
transportsektorns utsläpp. Sats
ningen på forskning och innova
tion stärker sjöfarten och underlät
tar till exempel en överflyttning av 
godstransporter från väg till sjöfart, 
påpekade infrastrukturminister 
Tomas Eneroth.

I det självstyrda landskapet Åland är sjöfarten 
närvarande så gott som överallt.   SIDAN 32

Sjöfartens landskap

NUMMER 04, 26 APRIL 2019 • PRIS 95 SEK • WWW.SJÖFARTSTIDNINGEN.SE

A Nytt namn – � er sökande 
Sjöfart och Logistik blir 
Internationell Logistik. s 22

B Saturnus och Mercurius 
Två nykomlingar i den svenska
handelsfl ottan. s 50

C Mer än ett skeppsmäkleri 
Vi har hälsat på hos Stem Shipping
på Lidingö. s 58

REPORTAGE

+
God arbetsmiljö 

innebär säkerhet
SIDAN 12

Redo för
Sjöfartens Dag

SIDAN 54

Sjöingenjör och 
skeppsbyggare 

SIDAN 62

Våren innebär bråda tider för farledsteknikerna som 

ska se till att utprickningen av farlederna är i skick.  SIDAN 34

Tusentals 
prickar

NUMMER 05, 24 MAJ 2019 • PRIS 95 SEK • WWW.SJÖFARTSTIDNINGEN.SE

A
Wallenius + SOL = Wallenius SOL 

Nytt svenskt storrederi har bildats och 

beställer nybggen �ör miljarder. s 13

B
E� ektiva polisbåtar 

Sjövärdiga båtar �ör sjöpolisen 

i Göteborg och Stockholm. s 46

C
Dag Noll 
20 000 unga inbjudna till rekryterings

satsning på Donsö. s 54

REPORTAGE

+
Brist på folk till
Gotlandsfärjor

SIDAN 16

Framtiden kräver 

fossilfria bränslen
SIDAN 49

IT-företaget som 
växer och växer 

SIDAN 52

Säkerheten främst – stor evakueringsövning i Stockholm 

visar att samarbete och kommunikation fungerar.  SIDAN 50

Övning 
ger färdighet

NUMMER 06, 21 JUNI 2019 • PRIS 95 SEK • WWW.SJÖFARTSTIDNINGEN.SE

A
Samordnar likabehandling 

Cajsa Jersler Fransson är Sjöfartsver

kets likabehandlingssamordnare. s 24

B
Visborg 
Destination Gotlands nybygge inleder 

ny epok i Gotlandstrafi ken. s 56

C
Drogs till industrin 
Möt Elin Kristensson, vd �ör Northern 

Ener�y & Supply. s 68

REPORTAGE

+
62 förslag 

i handlingsplan
SIDAN 18

Sirius Rederi
fyller 25 

SIDAN 44

Transport-
köparnas nya röst 

SIDAN 70
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Kryssningsfartyg (Serenade of the Seas). Passagerarfartyg som går i 
internationell trafik och besöker flera olika hamnar under en resa. Farty-
gen går inte i linjetrafik och brukar ofta byta trafikområde beroende på 
säsong. Transporterar passagerare men tar ingen last. Kryssningsindustrin 
är ett segment inom sjöfarten som stadigt växer. 

Bil- och passagerarfärja (Galaxy). Fartyg för kombinerade transporter av 
passagerare och fordon. De har ett eller flera bildäck med ombord- och i 
landkörning genom portar, vanligtvis i för och akter. På bildäck kan man 
transportera passagerarnas bilar, bussar, lastbilar och trailers. Färjorna går i 
linjetrafik mellan två eller fler hamnar enligt tidtabell.

Roro-fartyg (Stena Foreteller). Fartyg för last på hjul (fordon, trailers och 
terminalvagnar) som rullas ombord och i land ”roll on roll off”}. De har fle-
ra lastdäck och lasthanteringen sker vanligtvis genom akterport. Renodla-
de roro-fartyg brukar ha plats för 12 chaufförer.

Biltransportfartyg (Faust). En speciell variant av roro-fartyg som kan 
beskrivas som flytande garage för transporter av i första hand fabriksnya 
bilar. De största fartygen sysselsätts i oceantrafik medan mindre matar-
fartyg skeppar bilar från oceanhamnarna till mindre hamnar. 

Containerfartyg (Monaco Mærsk). Största delen av alla varor som vi 
konsumerar och som inte är bulkgods transporteras numera i container. 
I huvudsak finns två typer av containerfartyg: Stora oceangående och 
mind re så kallade feederfartyg.

Bogserbåt (Svitzer Gaia). Specialfartyg med stor dragkraft. Det finns 
många olika varianter med en mängd arbetsuppgifter, bland annat assis-
tans av större fartyg i hamn eller bogsering av pråmar med last. Isförstärk-
ta bogserbåtar används vintertid för isbrytning inom hamnarna. 

Tankfartyg (Fure Vinga). Tankfartyg lastar flytande bulkgods. Det finns 
olika typer för olika slags laster som råolja, oljeprodukter, kemikalier, fly-
tande gas för att nämna några exempel. Råoljetankfartygen är i allmänhet 
mycket större än produkt- och kemikalietankfartygen. 

Bulkfartyg (Haaga). Fartyg med lastrum där lasten transporteras löst. De 
vanligaste torrbulklasterna är råvaror som kol och malm samt spannmål. 
Bulkfartyg finns i alla storlekar, från små fartyg i kusttrafik till oceangåen-
de jättar som lastar över 200 000 ton. En del bulkfartyg har egna kranar 
för lastning och lossning.

Varje fartygstyp 
har en uppgift
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V älkommen ombord! Den 
svenska sjöfarten växer, 
samtidigt som intresset 
och kunskapen om bran
schen minskat bland både 

unga och vuxna. Det har gjort att utbild
ningsplatser står tomma och att rederi
erna har svårt att finna den kompetens 
de behöver. Den allra viktigaste upp
giften är med andra ord att berätta om 
branschen. Därför arrangerar Trans
portföretagen tillsammans med Sjöfarts

verket Sjöfartskonvojen. Denna satsning 
innebär att Sjöfartsverkets isbrytare Atle 
går på turné till elva svenska hamnar 
från den 24 juni och i tre veckor framåt. 

Hamnstoppen, som startar i Göte
borg och slutar i Luleå, är dagslånga 
och syftar till att bjuda ombord allmän
heten – och framför allt ungdomar och 
deras föräldrar – för att skapa kännedom 
om sjöfartens yrken, utbildningar och 
karriärvägar. 

Transportföretagens chef för kom
petensförsörjning Caj Luoma förkla
rar att det handlar om att nå ungdomar 
som ska välja gymnasie eller högskole
utbildning. Men det är minst lika vik
tigt att även nå deras föräldrar och även 
andra vuxna som är intresserade av nya 
karriärmöjligheter. 

– Det man inte känner till är svårt att 
få en uppfattning om. Därför behöver 
sjöfarten göra allt för att öka sin synlig
het gentemot framför allt ungdomar för 

framtida rekrytering. Sjöfartskonvojen 
är i det sammanhanget en bra och viktig 
satsning eftersom vi bjuder ombord på 
ett fartyg, säger han.

På Atle kan man bekanta sig med far
tyget för att se hur besättningen bor och 
jobbar ombord. I anslutning kommer 
man att få möjlighet att möta besätt
ningsmedlemmar och studenter och där
till arrangeras utställningar ombord och 
på kajen. Till exempel ges tillfälle att få 
navigera ett fartyg i en simulator.

– Vi vill berätta om de fördelar sjö
farten innebär: som karriärmöjligheter, 
varierande och spännande arbetsuppgif
ter och att kunna få se världen, förklarar 
Caj Luoma.

Hur ser branschens rekryteringsbe
hov ut?

För att kunna ta frågan vidare har 
Transportföretagen låtit kartlägga rekry
teringsbehovet bland sina medlemsfö
retag. Undersökningen ”Tempen på sjö
fartsbranschen” visar att 800 tekniska 
och nautiska befäl samt matroser och 
motormän kommer att behöva anställas 
inom en femårsperiod. 

– Eftersom 90 procent av allt gods till 
och från Sverige transporteras på fartyg, 
är branschen en förutsättning för hela 
samhället och näringslivet. Utebliven 
rekrytering kommer få direkt kännbara 
konsekvenser, det skulle påverka andra 
verksamheter och näringar och därmed 
försämra deras möjligheter att växa och 
utvecklas, säger Caj Luoma. 

Men det handlar inte bara om att öka 
intresse och förståelse för branschen 
bland unga och vuxna i färd med att väl
ja yrke och utbildning, utan även om att 
öka intresset och förståelsen hos politiska 
beslutsfattare och även branschen själv. 

– Från politiskt håll är det angelä
get att vi får se långsiktiga offentliga 
satsningar. Till exempel vill vi se fler 
utbildningsplatser och vi vill se resurser 
och samverkan mellan bransch, politik 
och skola för att kunna utveckla star
ka attraktiva utbildningar som fång
ar elevernas intresse. För att få det här 
till stånd föreslår vi bland annat regio
nala resurser som både initierar och 
utvecklar dialogen mellan bransch och 
utbildningsarrangörer.

Caj Luoma betonar att sjöfarten är en 
framtidsbransch:

– Många tror att teknikutvecklingen 
innebär att jobben inom sjöfarten för
svinner men vi kan berätta att farty
gen behöver bemannas såväl i dag som 
i framtiden. Som vi ser det kommer det 
fortsatt finnas ett behov av personal där 

den tekniska utvecklingen snarast kom
mer att föra med sig nya spännande 
möjligheter.

– Sjöfarten är en växande framtids
bransch med många fördelar för den 
anställde. Nu gäller det att få fler att upp
täcka sjöfartens möjligheter, säger Caj 
Luoma. ¶

Sjöfarten – en 
växande bransch

”Den viktigaste uppgiften 
är att berätta om sjöfartens 
möjligheter”

 Fakta om utbildningarna
Du kan utbilda dig till däcks- eller maskinpersonal på ett antal 
gymnasieskolor i Sverige. Teori varvas med praktiska moment och 
arbetsplatsförlagd praktik som ger erfarenhet för såväl arbetsliv 
som för vidare studier.
Efter avklarade studier kan du söka arbete i handelsflottan som 
däcks- eller maskinpersonal och din behörighet är internatio-
nellt gångbar. Sjöfartsgymnasierna erbjuder även de kurser som 
du behöver för att kunna läsa vidare till sjöingenjör eller sjökapten 
eller andra högskoleutbildningar.
Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar utbildar till sjö-
ingenjör eller sjökapten.
Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg kan du läsa till sjökap-
ten, sjöingenjör eller en kandidatexamen i Internationell Logistik.
Du kan läsa mer på www.satsapasjofart.se
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T idigare tillbringade Fredrik 
Larsson dagarna ombord, 
men ägnar nu helhjärtat sin 
tillvaro åt att möjliggöra kli
mat och miljövänlig sjöfart 

och att öka kunskapen om sjöfartens 
miljöfördelar. 

– Sjöfartens stordriftsfördelar gör att 
det är ett oerhört energieffektivt sätt att 
transportera varor på. 90 procent av alla 
varor transporteras sjövägen och givet
vis vill vi göra det så miljö och klimat
vänligt som möjligt. De svenska redarna 
var först i världen med att anta ett mål 
om noll skadliga utsläpp till luft och vat
ten 2050 och arbetar varje dag för att 
realisera detta mål. Min roll är att hjälp 
dem att uppnå detta mål, men också 
föra sjöfartbranschens talan gentemot 
beslutsfattare så att vi tillsammans arbe
tar på ett så effektivt sätt som möjligt, 
säger Fredrik Larsson. 

Framtiden ser hoppfull och hållbar ut 
för sjöfarten enligt Fredrik Larsson, som 
varje dag får vara med om den svens
ka sjöfartsnäringens engagemang för 
hållbarhetsfrågor.

För att minska utsläppen används nya 
typer av bränslen; exempelvis metanol, 
rotorsegel, batterier och naturgas, vilket 
också möjliggör användning av biogas 
när det finns tillgängligt. Men det finns 

också mycket som redarna gör som inte 
handlar om bränslet; exempelvis arbetar 
man med energieffektiv skrovkonstruk
tion, men också med ”ecodriving” för 
att köra ett fartyg på så klimatsmart sätt 
som möjligt, säger Fredrik Larsson. En 
del lösningar som tas fram inom sjöfar
ten är särskilt intressanta enligt Fredrik. 

– Det är spännande att man tittar mer 
och mer på segel och exempelvis rede
riet Wallenius håller på att ta fram ett 
koncept tillsammans med institut och 
universitet. Att även kunna köra på bat
terier, vilket både rederierna ForSea och 
Stena gör, är häftigt då det är helt annan 
teknik och storlek när det kommer till 
fartyg än vad som gäller för till exem
pel bilar. Hela branschen ställer om och 
jobbar på miljö och klimatavtryck just 
nu och ser det som en prioriterad fråga, 
säger Fredrik Larsson. 

Under sin tid på Svensk Sjöfart har 
Fredrik varit med om flera viktiga mil
stolpar, förutom när den första ”Klimat
färdplanen” togs fram 2015 och beslutet 
om nollutsläpp antogs, står erkännan
det av OECD, sjöfartens eget ”Parisavtal” 
och den senaste färdplanen för fossilfri
het högt på listan. 

– FN:s sjöfartsorganisation, IMO, 
tog 2018 beslut om minskning av CO2
utsläpp och det var mycket kul och heja

rop när sjöfarten beslutade sig för att 
möta Parisavtalets ambitioner. När OECD 
skrev en rapport och belyste Sverige som 
ett föredöme i världen var jag också lite 
extra stolt över den hållbara bransch jag 
arbetar i. Att regeringen även precis för
dubblat anslagen till sjöfartsforskning är 
också något som vi arbetat för länge och 
som förhoppningsvis är en pusselbit mot 
noll utsläpp, säger Fredrik Larsson. 

Vad kan man då göra som individ om 
man vill bidra till hållbarhet? Enligt 
Fredrik kan man ställa kritiska frågor till 
sig själv och till affärerna man handlar i 
om transporterna av varor. 

– Som individ kan man påverka och 
ställa krav på alla de saker man har runt 
sig och hur det har transporterats dit. 
Även när man handlar kan man fråga 
i butiken hur sakerna transporterats 
och om det finns möjlighet att välja hur 
saker har transporterats. Det är inte all
tid det vi intuitivt tror är ”klimatsmar
tast” som är det. Exempelvis har man 
visat på att tomater som transporterats 
från Spanien med fartyg är mer klimats
marta än tomater som är odlade i Sve
rige på grund av att transporterna med 
sjöfart ger så lite CO2utsläpp, samtidigt 
som odlingen av tomater är betydligt 
mer energieffektiv i Spanien än i Sverige, 
säger Fredrik Larsson. ¶

KBV

”Målet är 
nollutsläpp”

Marin Servicetekniker 

www.marinfloc.com 

Marinfloc har i snart 25 år designat, tillverkat och servat utrustning för  
rening av läns-, grå- och svartvatten ombord på fartyg och riggar. Vi är 
stolta över att arbeta i ett svenskt företag som är en ledande aktör inom 
vattenrening och som ständigt arbetar för ett rent hav. Vår utrustning 
finns ombord på fartyg och offshoreinstallationer över hela världen.  
 
Vi söker ständigt resande servicetekniker. Kontakta oss gärna på  
marinfloc@marinfloc.com   

UTBILDNING | FÖRELÄSNING | EVENT

consulting for the  
shipping industry

www.crewcomp.se

Hållbarhet + sjöfart = sant? Ja, i alla fall om du frågar Fredrik 
Larsson, tidigare sjökapten och nu miljö- och klimatansvarig 
på branschorganisationen Svensk Sjöfart.
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Ö ver 90 procent av allt 
gods till Sverige kommer 
hit på ett fartyg. Med tan
ke på att endast 40 pro
cent av all ost som kon

sumeras i Sverige kommer här ifrån, ger 
det oss en bild av hur viktig sjöfarten är 
för att vi i Sverige ska kunna ha ett utbud 
av varor i våra butiker och på nätet.

Atle och syskonen Ymer och Frej 
är oumbärliga där de stångar sig fram 
genom isarna vintertid för att hålla 
transportvägarna till och från Sverige 
öppna. Ale, som är mindre, bryter is på 
Vänern. 

Det är omöjligt att överblicka den 
katastrof det skulle innebära för svens
ka basnäringar som stål, skog och pap

per om inte isbrytarna fanns. 
– Atle och de andra isbrytarna i Öst

ersjön har Luleå som hemmahamn, 
säger Karl Herlin, befälhavare på Atle. 
Men vi rör oss längs med hela kusten 
där vi behövs. Vi hjälper även finlän
darna med brytning och ibland hjälper 
de oss. Vi har ju ett gemensamt behov 
av att hålla farlederna farbara även på 
vintern.

Nu saknas det tjejer och killar som 
kan lotsa fartyg som kommer till våra 
hamnar. Och det saknas båtmän; det är 
de som kör ut våra lotsar till de stora far
tygen i snabba, sjösäkra båtar. Det kom
mer att finnas arbete inom en mängd 
andra yrken till sjöss också i framtiden 
och karriärvägarna är många när man 
väl har en utbildning. 

Sjöfartsverkets lotsar och båtmän 
kommer att vara med i de hamnar som 
Atle anlöper. Där kan man prata med 
dem.

– När vi har lagt till i din hamn är alla 
välkomna ombord på Atle. Där möts 
man av mig och min besättning. Oss 
kan man fråga om hur det är att arbeta 
på sjön. Du kommer att få gå runt och 
se hela fartyget. Även om besättningens 
hytter är privata, så kommer du att få 
titta in en visningshytt och se hur vi bor 
när vi jobbar. På kajen kommer det att 
finnas tält med utställningar. Man kom
mer att få köra ett fartyg i en simulator 
och det finns en VRfilm med lotsning av 
ett större fartyg in till Göteborgs hamn. 
Atle har en helikopterplatta på akter
däck och har vi tur kommer kanske en 
av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 
att landa där. 

Under juni och juli får allmänheten gå 
ombord på bland annat Atle i ett antal 
hamnar. Med början i Göteborg den 24 
juni och avslut i Luleå den 18 juli kom
mer Sjöfartskonvojen med Atle i täten att 
segla runt Sveriges avlånga land. 

– Därutöver besöker vi ytterligare nio 
hamnar. Välkommen ombord!, säger 
Karl Herlin. ¶

Havets tungviktare

 M an brukar säga att ett fartyg är ett samhälle i 
miniatyr. Fartyget är både en arbetsplats och 
ett hem. När arbets passet – eller vakten, som 
man säger till sjöss – är slut kan man inte åka 
hem till familjen. Arbetskompisarna blir som en 

andra familj och hytten ett andra hem.

Sjölivet har emellertid förändrats radikalt tack vare digita
liseringen. I dag är fartygen uppkopplade 24/7 via satellitlänk, 
och om man seglar inom närsjöfarten på Nordsjön och Öster
sjön har man täckning med sin egen mobiltelefon så gott som 
dagligen. Det är möjligt att spela favoritspelen på mobilen. Man 
kan ringa, messa eller skajpa med sina vänner, partners och 
barn. Och denna utveckling bara accelererar.

Livet ombord är schemalagt med ett antal fasta punkter. Mål
tiderna är givetvis viktiga – frukost, lunch, middag, kvällsmat 
och fikpauser. Ombord finns en kock som lagar mat, bakar, 
beställer proviant och sköter om allt det praktiska. Det du behö
ver göra är att gå till mässen (matsalen kallas så ombord) och ta 
för dig. Och om du känner dig hungrig efter tolv till fyravakten 
på natten kan du se vad det finns i kylskåpet.

Jag känner många som jobbar till sjöss. De säger att de gillar 
att jobba ombord fyra eller sex veckor och sedan vara fyra eller 
sex veckor lediga. När man är ledig är man ledig en lång tid och 
helt bortkopplad från jobbet. Många av mina ombordanställda 
vänner anser att detta ger mer kvalitetstid med nära och kära 
än om man jobbar på kontor på dagen och sedan tar med sig 
jobbet hem på kvällen.

Visste du förresten att det på en stor färja finns omkring 200 
personer i besättningen ombord och lika många som är lediga, 
medan ett vanligt lastfartyg drivs av drygt tiotalet personer? Sto
ra passagerarfartyg är som hotell med hundratals rum, där det 

hela tiden krävs underhåll och service för att allt ska fungera och 
passagerarna ska trivas. Förutom alla de som sköter betjäning i 
restauranger och butiker finns det reparatörer, städpersonal och 
personer som tar hand om kundbetjäning bakom informations
tisken för att nämna några exempel. Det finns till och med en 
sjuksköterska om olyckan skulle vara framme. Där kan man tala 
om ett samhälle i miniatyr.

Jag tror faktiskt att det finns massor av ungdomar som skulle 
inse att de fått ett drömjobb om de väljer sjöfarten. Det bäs
ta av allt är att en sjöbefälsexamen, vare sig det gäller däck, 
maskin eller intendentur, även ger kompetens 
för många jobb i land. Inte minst land
organisationer som servar sjöfarten skri
ker efter personal med sjöerfarenhet. 

Med ett antal års sjötjänstgöring i sitt 
CV ligger man väl till när man söker jobb 
hos sjöfartsmyndigheter, leverantörer och 
tillverkare av fartygsutrustning, ham
nar, speditionsföretag, varv, försäk
ringsbolag och många andra.

Om du inte redan har absolut 
klart för dig vad du vill utbilda 
dig till rekommenderar jag att 
ge sjöfarten en chans!

Är sjöfart värd 
att satsa på?
De flesta har antagligen någon gång rest med färjan till 
Danmark, Tyskland eller Finland. Men har du tänkt på 
att sjöfart är mycket mer än färjetrafik? Och att det är 
människor som får allting att fungera. 

Atle är med sin nästan 110 meters längd en 
av tre tungviktare som bryter is för att hålla 
farlederna öppna för sjöfart i Östersjön  
på vintern. 

Pär-Henrik Sjöström 
Chefredaktör för Sjöfartstidningen
– Sjöfartens egen tidning
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