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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
Regeringen beslutade den 27 augusti 2015 en
svensk maritim strategi – för människor, jobb och
miljö. Strategin utgör ett inriktningsdokument för
det fortsatta arbetet med att utveckla de maritima
näringarna och bygger på tre likställda
perspektiv: hav i balans, konkurrenskraftiga
maritima näringar och attraktiva kustområden.
Strategin innehåller också en vision som lyder:
Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara
maritima näringar som kan bidra till ökad
sysselsättning, minskad miljöbelastning och
attraktiv livsmiljö.

FOKUS OCH AVGRÄNSNINGAR
Det maritima klustret i Sverige definieras, i
enighet med EU-definition, i sju olika
delområden. Alla delar är beroende av den
maritima kompetensen, alla delar påverkar
varandra och samspelet mellan dem är viktigt.
De sju maritima delområdena är transport,
tillverkning/ maritim teknologi, resurser från
havet, service, turism och fritid, offentlig sektor
samt forskning och utbildning.1 Den svenska
maritima näringen utgörs av de fem första av
dessa delområden där företag delas in enligt
följande delnäringar:

 Transport
- Hamnföretag, terminaloperatörer och
logistikföretag
- Rederier

Sverige har en lång tradition med framgångsrika
exportföretag. Svensk tillväxt och välfärd bygger
på en stark exportindustri. Flera svenska
maritima företag agerar på den globala
marknaden och bidrar framgångsrikt till den
svenska exporten. Det finns därmed ett behov av
ökad kunskap om de svenska maritima
näringarna i sin helhet såväl som om de enskilda
delnäringarna och branschsegmenten och att
förstå deras struktur och styrkor samt även deras
internationella konkurrenskraft. Genom att
dessutom kartlägga vilka internationella
möjligheter och utmaningar de maritima
företagen står inför kan man också se vilka
exportfrämjande insatser som behöver
verkställas för att ytterligare stärka svenska
maritima företags möjligheter till
internationalisering och tillväxt.

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det
maritima området har Sveriges regering givit
Sveriges export- och investeringsråd (Business
Sweden) i uppdrag att kartlägga det svenska
utbudet av varor och tjänster inom området, samt
identifiera internationella marknader där svensk
export kan ökas. I uppdraget ingår även att
kunna bidra till att matcha marknaderna mot
efterfrågan på svenska system, koncept och
lösningar. Målet med uppdraget är att i
förlängningen skapa förutsättningen för befintliga
och nya svenska företag att öka sin försäljning
på befintliga eller nya internationella marknader
och till fler kunder och därigenom bidra till
regeringens ambition att Sverige ska ha EU:s
lägsta arbetslöshet 2020.

 Havet som naturresurs
- Fiske och vattenbruk samt fiskeindustri och
fiskhandel
- Havsbaserad energi
 Fritid och turism
- Båtliv, marinor och fritidsbåtsrelaterade
butiker samt tillbehör
- Skärgårdsturism samt hamn- och kanaltrafik
 Maritim teknik och produktion
- Nybyggnads- och reparationsvarv
- Teknikföretag
- Fritidsbåts- och fritidsbåtsdetaljtillverkning
 Service
- Skeppsmäklare, försäkring och finans,
management och bemanningsföretag
- Klassningssällskap och maritim besiktning
- Marin mätteknik
- Tjänstekonsulter och service, samt övriga
företag
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Indelningen ligger i enighet med tidigare och
andra pågående arbeten samt den segmentering
som regeringen också använt i En svensk
maritim strategi.2

I detta uppdrag har vi valt att fokusera på
delnäringarna Transport, Maritim teknik och
produktion samt Havet som naturresurs och
deras respektive branschsegment. Valet av
fokus på dessa delnäringar utgår från kriteriet
export- och internationaliseringsgrad där nämnda
delnäringar har störst potential jämfört med
övriga delnäringar och branschsegment. Vår
avgränsning stöds även av Vinnovas studie från
2011 som konkluderar att det är just dessa tre
delområden inom näringen som anses har viss
eller betydande export.3

Vad gäller kartläggning av internationella
marknader har vi valt att lyfta fram marknader
som visar på betydande potential för svenska
maritima företag inom de mest internationellt
inriktade och exportmogna branschsegmenten
med utgångspunkt i tillväxt och investeringar.
Urvalet av marknader baseras också på intresset
för svensk kompetens och styrkeområden och
där svenska maritima företag är
konkurrenskraftiga och/eller där de möter
utmaningar eller hinder pga. konjunktur, globala
trender, lokala regelverk osv.

METOD OCH GENOMFÖRANDE
Uppdragets genomförande har delats upp i tre
huvudsakliga delar:

 Kartläggning av delnäringarna och deras
branschsegment med utgångspunkt i deras
struktur, deras utveckling senaste åren, vilka
trender de påverkas av samt deras
internationella konkurrenskraft med
utgångspunkt i styrkeområden och utmaningar.
 Kartläggning av relevanta internationella
marknader och deras struktur, affärs- och
samarbetsmöjligheter och utmaningar samt
viktiga arenor för samarbets- och affärsdialoger
 Slutsatser och rekommendationer för vidare
arbete med att utveckla samverkan och
exportfrämjande insatser
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Uppdraget redovisas i denna rapport och
baseras på kvalitativ information och data främst
inhämtad genom intervjuer och andra samtal
med företag, berörda branschorganisationer och
myndigheter.

Informationen i första delen av uppdraget har
samlats in från rapporter, studier och statistik
publicerad om den svenska maritima näringen
under de senaste åren samt genom
djupintervjuer med ett urval branschföreträdare,
intresseorganisationer, myndigheter och
framförallt företag inom den maritima näringen.
Det har även genomförts två dialogmöten inom
det marintekniska segmentet där åsikter och
information har samlats in utifrån frågeställningar
som; vilka produkter, tjänster och koncept inom
branschen som är internationellt
konkurrenskraftiga, vilka marknader de verkar
eller önskar verka på och hur man skapar en
internationellt framgångsrikt svensk maritim
näring. Vidare har undersökts de mest
intressanta marknaderna för branschen och vilka
exportfrämjande insatser som bör genomföras
för att stärka branschens internationella
konkurrenskraft. Informationsinsamling har även
gjorts vid deltagande i specifika
branschseminarier under hösten 2016.

För den andra delen av uppdraget har
information samlats in genom s k desk research
från relevanta marknader med utgångspunkt i
utveckling, tillväxt, investeringar, hinder samt
viktiga arenor för affärs- och samarbetsdialoger.
Denna information har sedan kompletterats med
intervjuer med och stöd av Business Sweden
kollegor inom de utvalda marknaderna.

Källor presenteras genom fotnoter med
förteckning I slutet av rapporten.

SAMMANFATTNING
Sverige har en lång tradition med framgångsrika
exportföretag. Svensk tillväxt och välfärd bygger
på en stark exportindustri. Flera svenska
maritima företag agerar på den globala
marknaden och bidrar framgångsrikt till den
svenska exporten. Genom ökad kunskap om den
svenska maritima näringens struktur,
internationella konkurrenskraft och möjligheter
kan exportfrämjande insatser identifieras,
anpassas och verkställas för att ytterligare stärka
dessa företags möjligheter till internationalisering
och tillväxt. I syfte att stärka exportfrämjandet
inom det maritima området har Business
Sweden kartlagt tre delnäringar av den svenska
maritima näringen: Transport, Maritim teknik och
produktion och Havet som naturresurs. Ett urval
av deras befintliga och potentiella internationella
marknader har identifierats och illustrerats.

Genom kartläggningen av de prioriterade
delnäringarna har vi fått inblick och insikt i en
komplex näring av varierande karaktär,
verksamheter och förutsättningar.
Kartläggningen innefattar allt från nationella
hamnar, transoceanska rederier, varv,
multinationella material- och
komponenttillverkare, innovativa teknik- och
systemleverantörer samt fisk- och
skaldjursleverantörer. Deras internationella
konkurrenskraft skiljer sig och deras marknader
har varierande karaktär och förutsättningar.
Svensk maritim konkurrenskraft bygger både på
nationell policy vad gäller prioritering av
infrastruktur och införande av lagar och regelverk
som påverkar näringen. Företagens starka
innovationskraft och produkt- och
teknikutvecklingsförmåga, höga leveranskvalitet
och leveranssäkerhet samt deras förmåga att
skapa effektiva och unika helhetslösningar för
sina kunder påverkas också.

Denna rapport illustrerar exempel på marknader
som uppvisar onutnyttjad potential för svenska
maritima produkter och tjänster samt marknader
som matchar väl vad gäller intresse för och
behov av svensk kompetens och teknik. På flera
av de valda marknaderna ser vi även en
förväntad tillväxt och/eller omstruktureringar med
påföljande investeringar kommande år. Några av

dem är svåra att nå pga. rådande konjunktur och
handelshinder. Valet av marknader grundar sig
även på de maritima företagens behov, intresse
och önskemål om internationell expansion. De
länder vi har valt med särskilt fokus för
delnäringarna Transport och Maritim teknik och
produktion är Norge, Tyskland, Storbritannien,
Frankrike, Sydkorea och Kina men vi lyfter även
fram exempel på affärsmöjligheter i
Nederländerna, Polen, Singapore, Indien och
Förenade Arabemiraten. För svensk fiske- och
beredningsindustri har vi valt att lyfta fram
Tyskland, Frankrike, Polen, Baltikum och Kina
som marknader med outnyttjad potential.

Genom vår kartläggning av näringar och
internationella marknader samt i dialog med
aktörer inom dessa har vi identifierat ett antal
områden där svenskutvecklade produkter,
tjänster, system och svensk kompetens är
internationellt konkurrenskraftiga och där
exportpotentialen är betydande. Vi ser att
ytterligare förbättrad konkurrenskraft kan uppnås
genom tätare samverkan och att dessa områden
bör prioriteras ur exportfrämjande synpunkt. De
områden vi har identifierat är hållbara och
miljötekniska produkter och tjänster,
framdrivning/propulsion, smarta system för
analys, automatisering och kommunikation samt
säkerhet.

Samtidigt möter företagen och deras produkter,
tjänster och system hinder som påverkar och
hämmar deras konkurrenskraft och möjlighet att
göra affärer globalt. En tydlig utmaning är den
ökande protektionismen, vilken skapar
svårigheter att nå de investeringar som görs i
flera av de marknadsledande maritima
nationerna. Ytterligare en utmaning är
Storbritanniens planerade utträde ur EU (Brexit),
vilken skapar osäkerhet vad gäller möjligheter för
maritima företag att göra affärer med
Storbritannien samt dess påverkan på svensk
handel med andra EU-länder. Ett lågt oljepris
innebär också hinder för affärer pga. färre
maritima investeringar på marknader som t.ex.
Norge och Sydkorea. De senaste årens
utveckling har slagit hårt mot flera svenska
underleverantörer och teknikbolag med kunder
inom varvs- och offshore-industrin. Dessutom
nämner maritima transportföretag problemet med
avsaknaden av konkurrensneutralitet för att
bedriva internationell verksamhet, där svenska
regelverk och lagar inom områden som miljö och
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arbetsrätt skiljer sig från andra länders och gör
det svårt att nå lönsamhet och konkurrenskraft.

Utifrån identifierade svenska maritima styrkeoch kompetensområden och de möjligheter och
hinder som de identifierade marknaderna
uppvisar har vi identifierat ett antal åtgärder som
med fördel kan genomdrivas i samverkan mellan
företag, branschorganisationer och ansvariga
myndigheter med syfte att främja näringens
internationella konkurrenskraft. Denna önskar
också bygga ett starkare maritimt kluster. Dess
aktörer och ansvariga myndigheter bör initiera ett
forum för dialog om samverkan och
ansvarsfördelning för att uppnå detta. Svenska
myndigheter och maritima näringens företag och
branschaktörer bör även föra tätare och mer
kontinuerlig dialog om nationell policy och om
konsekvenserna av införande av regelverk, lagar
och föreskrifter som inverkar på näringens
konkurrenskraft.

Förutom att genomdriva åtgärder nationellt är det
även viktigt att skapa exportfrämjande initiativ
och aktiviteter för att stärka den svenska
maritima näringen internationellt samt
marknadsföra framgångsrika och
konkurrenskraftiga koncept, system, produkter
och tjänster. Näringen föreslår framtagandet av
en gemensam plattform för internationell
marknadsföring. Denna kan baseras på
styrkeområden som t.ex. hållbarhet, miljöteknik
och säkerhet samt på näringens konkreta
erfarenheter och enskilda framgångsexempel.
Som förlängning av en gemensam
marknadsföringsplattform, med väl utvecklade
koncept för export- och investeringsfrämjande,
bör man satsa på högre närvaro vid
internationella mässor och konferenser relevanta
för att nå, bibehålla och utveckla kontakt med
viktiga kunder och samarbetspartner. Företagen
önskar att svenska staten satsar på att
subventionera och samordna nationella
paviljonger vid mässor och konferenser.
Dessutom bör Sverige sända riktade
delegationer både till strategiskt viktiga
marknader för dialog om bilateralt samarbete
samt till relevanta kunder som rederier och varv i
t.ex. Kina och Sydkorea. I övrigt bör man stäkra,
initiera och utveckla partnerskap med
innovationshubbar, kluster och andra
forskningsmiljöer för att utveckla kompetens och
konkurrenskraft internationellt. Bland annat
föreslås samfinansierade bilaterala
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innovationshubbar på branschens viktigaste
kundmarknader.

DEN SVENSKA
MARITIMA NÄRINGEN
Sverige har en av Europas längsta kustlinjer och
en stark tradition av maritim verksamhet.
Svenska havs- och kustområden utgör en stor
tillgång för svensk ekonomi. Haven är en
förbindelselänk med andra länder och över 90
procent av Sveriges export och import använder
sjöfart vilken därmed blir avgörande för svensk
internationell handel och i förlängningen även för
landets ekonomiska tillväxt och välstånd. Med
maritima näringar avser vi verksamheter som
sker på, i eller är beroende av resurser från
havet samt verksamheter som bidrar med varor
och tjänster direkt riktade till maritima
verksamheter. Inom många områden av den
svenska maritima näringen finns världsledande
företag med goda förutsättningar för tillväxt och
internationalisering.

Svensk maritim näring har också goda
möjligheter att följa med i den globala
utvecklingen genom samarbeten på nordisk och
europeisk nivå och genom professionalitet och
exportmognad. I detta kapitel följer en
kartläggning av de tre delnäringar av den
svenska maritima näringen som uppvisar störst
exportmognad och internationaliseringsgrad. Vi
belyser deras huvudsakliga struktur, deras
utveckling och de trender de påverkas av, deras
internationella konkurrenskraft med fokus på
styrkeområden och utmaningar samt de
marknader som företagen i respektive
branschsegment handlar eller gör affärer med
idag.

TRANSPORT
Idag transporteras 90 procent av alla varor till
4
havs och till sjöss. Hamnar, rederier,
terminaloperatörer och logistikföretag ses därför
ofta som den maritima näringens kärna.
Rederierna utför transporter av gods och
passagerare i och till och från Sverige medan
hamnföretagen och terminaloperatörerna
erbjuder stödtjänster till sjöfarten och hanterar
kopplingen mellan hav och land.
Logistikföretagen agerar på olika nivåer, från
övergripande logistiska lösningar från land till

hav, till specifika logistiska lösningar för speciella
typer av gods.5

Det finns idag cirka 10 000 direkt sysselsatta på
svenska fartyg och hela sjöfartsklustret dvs.
skeppsmäklare, hamnar, administration,
finansiering, landanställd rederipersonal m.fl.
uppskattas till ca 100 000 anställda.6 Drygt 16
600 personer var 2011 anställda inom
delnäringen. Majoriteten av dessa är anställa hos
landets rederier.

Företagen i delnäringarna finns fördelade kring
våra kuster med tydligt fokus på Göteborg,
Stockholm, Malmö, Helsingborg och Trelleborg.
Fördelningen är naturlig då den både utgör
storstadsregioner och områden med stora godsoch passagerarvolymer.7

Hamnar
Hamnen kopplar samman och är den vitala
länken mellan handelsflotta och väg, järnväg och
inre vattenvägar, och möjliggör en intermodal
transportkedja för sjötransporterade gods och
passagerare. Hamnarna fungerar som
internationella, nationella eller regionala
logistiknoder och används av flera trafikslag för
omlastning och mellanlagring. Över 80 procent
av världshandeln, 90 procent av EU:s handel och
90 procent av Sveriges utrikeshandel
transporteras via sjövägar. Utöver det
transporteras årligen cirka 30 miljoner
passagerare mellan Sverige och utlandet. Under
2014 hanterades totalt 167 miljoner ton gods
över kaj i svenska hamnar. 90 miljoner ton av
dessa lossades och 76 miljoner ton lastades.
Sveriges hamnföretag omsatte 2014 tillsammans
8
9,6 miljarder SEK. Majoriteten av Sveriges
hamnar organiseras av Förbundet Sveriges
Hamnar som är de svenska hamnföretagens
bransch- och arbetsgivarförbund.

Sverige har över 50 allmänna, kommersiella
hamnar längs kusten och i Vänern och Mälaren,
men något färre hamnföretag. I dessa hamnar
arbetar ca 4 000 personer. 8 procent av
hamnföretagen har utländska ägare. Majoriteten
är anställd i svenskägda hamnar. Det finns
framförallt fem typer av kommersiella hamnar:
bulk-, container-, färje-, olje- och
RoRo/bilhamnar. Sveriges största allmänna
hamnar mätt i ton är Göteborgs hamn,
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Trelleborgs hamn, Helsingborgs hamn, Luleå
hamn, Malmö hamn och Stockholms hamnar.
Många av hamnarna är fullservicehamnar (t.ex.
Stockholm och Helsingborg) medan andra är
specialiserade på olika typer av godshantering
och utgör integrerade delar av stora
industriföretags distributionskedjor.

Ungefär hälften av de kommersiella hamnarna i
Sverige styrs av kommunägda bolag vilka agerar
som både hamnmyndighet och terminaloperatör.
Detta är en ovanlig verksamhetsform i jämförelse
med hamnar i resten av världen. Den andra
hälften av Sveriges hamnar har någon form av
privat ägande och enligt Sveriges Hamnar har ca
25 procent av dessa ett privat och 25 procent ett
kommunalt majoritetsägande.

Utveckling och inverkande trender
Globaliseringen och framväxten av nya
marknader innebär kraftigt ökande
handelsvolymer. För att möta efterfrågan på
effektiva sjötransporter krävs ökad kapacitet i de
globala försörjningskedjorna. Denna utveckling
har inneburit att fartyg, främst inom
containersjöfarten, har blivit allt större. Både i
Sverige och internationellt arbetar hamnföretag
med att utveckla konkurrenskraftiga koncept för
att driva sina hamnar och för att kunna ta emot
större fartyg. Vissa kommunala hamnföretag går
t.ex. ihop för att bilda större hamnbolag som kan
ta emot större godsvolymer. Ett exempel är
sammanslagningen av Halmstads Hamn och
Varbergs Hamn till Hallands hamnar.

Svenska hamnar anses idag ha överkapacitet
bland annat på grund av det stora antalet
hamnar. Man anser dock att överkapaciteten är
viktig för att hamnarna ska kunna hantera nya
och större volymer och större fartyg. Detta
bekräftas av Trafikanalys studie från 2015 som
visar att mängden hanterat gods har ökat med
över 11 miljoner ton mellan 2005 och 2014
samtidigt som antalet ankommande lastfartyg till
hamnarna har minskat.9 Utveckling ställer nya
krav på kapacitet att både kunna ta emot större
fartyg och att lagra och vidaredistribuera större
godsmängder. Bland annat måste farlederna
vara tillräckligt breda och djupa och kopplingen
till både järnväg och vägtransport måste fungera
väl och vara robust. I dagsläget ser hamnarna ett
bristfällig omhändertagande av infrastrukturen,
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något som har resulterat i stora driftstörningar
och merkostnader för försenade transporter.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Svenska hamnars internationella konkurrenskraft
beror på tre huvudfaktorer: kapacitet (frekvens
och linjeutbud), farled och pris. Vad som
påverkar valet av hamn skiljer sig dock mellan
olika typer av användare. En studie av OECD
från 2014 visar att faktorer som faciliteter,
effektivitet, kvalitet och renommé i stort sett är
lika viktiga som själva kostanden vid anlöp när
rederier väljer hamn.10 Till exempel har
Göteborgs hamn blivit internationellt
konkurrenskraftig genom sitt breda linjeutbud
och sin frekvens som inkluderar 130 direktlinjer
till destinationer i bl.a. Europa, Asien,
Mellanöstern.11 I övrigt påpekar
branschföreträdare att konkurrensneutralitet,
fokusering och tydlig internationell
marknadsföring är viktiga aspekter för att säkra
deras internationella konkurrenskraft. De
understryker att konkurrensen måste ske på lika
villkor internationellt för att svensk
hamnverksamhet ska kunna konkurrera med
hamnar i resten av världen samt för att sjöfarten
ska kunna konkurrera med andra transportslag.
Branschföreträdare menar att regeringen har
tagit flera initiativ och skapat flera välvilliga
regelverksändringar men att dessa tyvärr har
varit kontraproduktiva för hamnarnas
konkurrenskraft. De nämner bl.a. ändringar i
svaveldirektivet, ökade farledsavgifter och beslut
kring finansiering av isbrytarverksamheten.
Hamnarna är tydliga med att Sveriges initiativ att
verka för bättre miljö är bra och de är överens
om att arbetet måste fortsätta men är bekymrade
för att det ibland görs på bekostnad av deras
konkurrenskraft. Enligt dem skapar
svaveldirektivet och farledsavgifterna en
snedvriden konkurrenssituation då det bl.a.
endast är företag bedriver sjötransport i
Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen som
belastas av kostnaderna kopplat till dessa.
Transportköparnas priskänslighet kan medföra
att de väljer att byta transport till ett billigare
alternativ t.ex. till annat transportslag. De nordligt
belägna svenska hamnarna nämner även
problem med finansieringsmodellen för
isbrytarverksamheten. De statliga isbrytarna och
de lokala isbrytande bogserbåtarna finansieras
idag till stor del av sjöfartsnäringen och inte av

skattemedel. Denna finansieringsmodell innebär
att sjötransporter till och från de norrliggande
hamnarna blir dyrare och det blir svårt att
konkurrera.

Rederier
Rederierna kan tillsammans med hamnföretagen
ses som kärnan i den svenska maritima
näringen.

De svenska hamnarna upplever att de kan
konkurrera internationellet men för att bli än mer
konkurrenskraftiga föreslår de en tydligare
prioritering och fokusering på ett mindre antal
hamnar. Sveriges hamnar är internationellt sett
små aktörer och, för att vara ett alternativ till de
stora europeiska hamnarna, är det viktigt enligt
branschaktörerna att Sverige prioriterar enskilda
hamnar, bygger ut och fördjupar farleder samt
samlar gods, kompetens och linjetrefik.12 Deras
förslag är att utgå från de fem hamnar som idag
är s.k. core-hamnar dvs. ingår i EUs core
network.13 Core-hamnar kommer i framtiden att
prioriteras vid infrastruktursatsningar på
europeisk nivå vilket ökar sannolikheten att
internationella och nationella rederier önskar
anlöpa dessa. Med det sagt anser hamnarna att
fokusering bör göras i balans med övriga
kommersiella hamnars verksamhet med
värdefullt syfte för kustsjöfarten, turism,
kollektivtrafik och nationell handel. För att öka sin
internationella konkurrens- och attraktionskraft
önskar de svenska hamnarna stöd från det
officiella Sverige i marknadsföring vid
internationella mässor i bl.a. Asien och Europa.

Ungefär 80 procent av rederinäringen är
koncentrerad till storstadsregionerna Göteborg,
Stockholm och Malmö/Helsingborg. Det finns
idag ca 10 000 sysselsatta på svenska fartyg och
de svenska rederiernas omsättning uppgick till
ca SEK 50 miljarder 2016 samtidigt som
exporten av svenska sjöfartstjänster närmar sig
SEK 35 miljarder. Det finns idag 342 svenska
rederier varav 60 är verksamma på den
internationella marknaden. Dessa 60 rederier
omsätter årligen drygt SEK 32 miljarder och 80
14
procent av intäkterna kommer från utlandet.
Majoriteten av de svenska rederierna samlas i
bransch- och arbetsgivareorganisationen Svensk
Sjöfart (The Swedish Shipowners´ Association).

Befintliga internationella marknader

 408 fartyg med minst 500 GT, varav 141 med
svensk flagg och 267 med utländsk flagg

Till de svenska hamnarna anlöper framförallt
europeiska rederier, direkt kopplat till att 80
procent av importen kommer ifrån och drygt 70
procent av exporten går till Europa. Därefter
kommer Asien med motsvarande siffror på 10
respektive 12 procent. Göteborgs hamn är viktig
för transoceana anlöp bl.a. av AP Möller
Maersks stora containerfartyg från Asien och
Europa och Wallenius Wilhelmsen Logistics
RoRo- och billast från bl.a. Japan. De svenska
hamnarna ser dock en liten ström gods till och
från Nordamerika. Många av de
nordamerikanska fartygen anlöper andra
europeiska hamnar och vår import och export dit
går genom andra transportslag ner till Europa för
vidare skeppning. Sveriges hamnar är sällan i
kontakt med rederier från Afrika och Oceanien
vilket främst beror på relativt litet handelsutbyte
med länder i dessa regioner.

Till den svenska handelsflottan räknas den
svenskregistrerade flottan med svensk flagg
samt den svenskkontrollerade flottan som är
registrerad i annat land men som ägs eller
kontrolleras av svenska rederier. Den svenska
handelsflottan bestod 2016 av:

 465 fartyg med minst 300 GT, varav 190 med
svensk flagg och 275 med utländsk flagg

 381 fartyg med minst 1000 GT, varav 116 med
15
svensk flagg och 265 med utländsk flagg

Majoriteten av svenska rederier är familjeföretag
eller sprungna ur familjeföretag. 13 procent av
företagen har utländskt ägande och 37 procent
16
av de anställda finns i dessa företag.
Rederinäringen har under flera år upplevt en
konsolidering och idag finns det få små rederier
kvar.

Svenska redare är idag framgångsrika inom flera
segment av sjötransport och världsledande inom
RoRo-teknik. RoRo-tekniken har utvecklats
parallellt med stora internationella
transportflöden från den svenska skogsnäringen
och bilindustrin. Transporterna utgår framförallt
från norra Sverige och Västkusten och har
destinationer framförallt i norra Europa. Det
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svenska RoRo-segmentet domineras idag av
bl.a. Wallenius och Sollines och den samlade
flottan uppgår till 160-190 fartyg. Det är enbart
en liten andel av den transoceana tanksjöfarten
som har direktkontakt med svenska hamnar,
framförallt gäller detta transporter av råolja från
Nordsjön och Ryssland till svenska raffinaderier.
Från svensk hamn transporteras sedan färdiga
oljeprodukter vidare ut i världen. Bulk- och
containertransporten har däremot nära kontakt
med svenska hamnar eftersom torrbulkslasten
hämtas direkt i Sverige för vidare transport ut i
världen. Differentieringsmöjligheterna inom
bulksjöfarten är små och företagen konkurrerar i
stort sett på pris. I Sverige domineras detta
segment av fyra svenska rederier med en flotta
på ca 75-100 torrlastfartyg.17 Inom
passagerarsjöfart rör sig de flesta svenska aktiva
rederierna inom Norden, Östersjöområdet och
Storbritannien.

konkurrenskraft. Utflaggningen är en av
rederinäringens huvudfrågor då en
svenskflaggad flotta är viktigt för att skapa ett
starkt svenskt maritimt kluster och för att Sverige
ska fortsätta ha inflytande i IMO och därigenom
kunna påverka internationella regelverk.

Samtidigt ökar antalet inhyrda fartyg och antalet
uthyrda har minskat, vilket också påverkar
storleken på den svenska handelsflottan. Mellan
2013 och 2014 ökade andelen inhyrda fartyg
med 8 procent och under samma period
minskade antalet uthyrda med 21 procent.21 Att
rederierna väljer att hyra in fartyg istället för att
köpa är oftast ett strategiskt beslut för att sprida
riskerna och samtidigt kunna erbjuda önskad
service.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Utveckling och inverkande trender
Trots att de svenska rederiernas orderstock ökar
något fortsätter den svenska handelsflottan att
minska mätt i bruttodräktighet. Sedan 2009 har
den svenska handelsflottans totala dödvikt
minskat varje år, något som oroar den svenska
rederinäringen. Sveriges andel av den globala
handelsflottan är betydligt mindre än våra
grannars trots att Sveriges andel av
världshandeln är större. Av den globala
världshandeln mätt i BNP står Sveriges andel för
cirka 1,7 procent, samtidigt som andelen av den
globala handelsflottan är mindre än 0,1 procent.
Motsvarande siffror för Danmark är 1,6 procent
av världshandeln och 1 procent av den globala
handelsflottan och Norge har 1 procent,
respektive 1,2 procent.18

Under 2014 växte den svenskkontrollerade
flottan från 825 till 850 fartyg och prognoserna
visar en fortsatt ökning. Dock återfinns enbart
320 av de 850 svenskontrollerade fartygen (38
procent) i svenskt register.19 Den primära
anledningen till minskningen är utflaggning av
fartyg. Sedan 2001 har den svenska
handelsflottan minskat med över 60 procent och i
början av 2016 fanns det knappt 100
svenskflaggade fartyg kvar som beviljades
sjöfartsstöd.20 Enligt näringen är svensk
arbetsrättslagstiftning den huvudsakliga orsaken
till utflaggningen. Denna lagstiftning har inneburit
högre kostnader och en försvagad
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Rederierna möter ständigt nya utmaningar som
ökande och koncentrerade trafikvolymer som de
allt större fartygen orsakar, instabila oljepriser,
nya svaveldirektiv och prispress från
lågkostnadsländer. Konkurrensen på den globala
marknaden drivs främst av pris och kvalitet
(frekvens och pålitlighet) men skiljer sig mellan
olika typer av sjöfart. Inom bulk- och
containersjöfarten drivs konkurrensen starkt på
pris samtidigt som RoRo- och passagerarsjöfart
konkurrerar på specialisering och mervärde.
Även för tanksjöfarten, som traditionellt sett har
konkurrerat på pris, blir specialisering och
mervärde konkurrensfaktorer bl.a. på grund av
ökat fokus på säkerhet och miljö.

Den allt hårdare konkurrensen från Asien har
dock lett till ännu större fokus på pris och
kostnadseffektivitet för rederiernas långsiktiga
överlevnad. För att vara konkurrenskraftiga
internationellt behöver svenska rederier fortsätta
specialisera sig och ta position som bäst och inte
billigast. Svenska rederier har gott renommé vad
gäller användande av miljöfrämjande teknik och
går idag i bräschen för utvecklingen av ny
miljöteknik och rankas högt internationellt bl.a. i
Rotterdams hamns rakning av gröna fartyg. De
svenska rederierna kan även konkurrera på pris,
kanske inte direkt utan snarare indirekt genom
tidiga investeringar i miljö och
energieffektivisering. Fokus på teknik för att
sänka bränslekostnaderna är också något

svenska rederier kan använda som
konkurrensfördel.

Nationella faktorer som har betydelse för de
svenskflaggade rederiernas internationella
konkurrenskraft är bl.a. skatte- och
arbetsrättslagstiftning, med fokus på
bemanningsproblematik, samt sjöfartsstöd,
administrationskostnader, finansieringsstöd,
forskning och utveckling. De svenska rederierna
anser att svenska myndigheter bör verka för
konkurrensneutralitet genom förenkling av
skatteregler och arbetsrätt samt för att skapa en
starkare svensk röst i internationella
organisationer som International Maritime
Organization (IMO) och EU. Rederierna menar
att Sverige bör fortsätta ställa höga krav inom
områden som miljö och arbetsrätt men att detta
inte bör göras på bekostnad av rederiernas
konkurrenskraft internationellt. Rederierna
nämner framförallt att tonnageskatten,
svaveldirektivet och arbetsrättslagstiftningen
påverkar konkurrensneutraliteten.

Tonnageskatten välkomnas av rederierna och
branschföreträdare då denna innebär att
svenska rederier i internationell trafik får liknande
konkurrensvillkor som rederier i andra länder i
Europa. Detta kan i sin tur förhindra utflaggning
och öka andelen svenskflaggade fartyg.
Rederierna uttrycker dock att svaveldirektivet å
andra sidan påverkar deras konkurrenskraft
negativt. Direktivet är ett viktigt styrmedel för att
skapa bättre miljö men bidrar samtidigt till högre
kostnader som kan innebära att deras kunder
väljer andra transportalternativ. Rederierna
menar att de kan hamna i en situation där de
själva väljer att bära de högre kostnaderna och
ta eventuellt intäktsbortfall. Slutligen anser
rederierna att delar av den svenska arbetsrätten i
dagsläget har negativ påverkan på deras
konkurrenskraft. De menar att Tillfälligt Anställd
Personal (TAP)-avtalet, som reglerar andelen
utländsk personal ombord på svenska fartyg, i
grunden är bra men för att det ska vara lönsamt
måste TAP utvidgas. Att anamma dagens TAP
innebär enligt dem högre kostnader och
konkurrensproblem globalt.

Befintliga internationella marknader
De svenska rederierna fokuserar på att direkt
komma i kontakt med kunder globalt snarare än

att etablera sig på specifika geografiska
marknader. Rederierna agerar på en global
marknad och anpassar sig till markandspecifika
regler när det väl kommer i kontakt med dem.
Majoriteten av de svenska rederierna rör sig
dock i vårt närområde. Europa är den absolut
viktigaste marknaden för dem och avgörande för
deras överlevnad. Många bedriver verksamhet i
Östersjöområdet (Baltikum, Ryssland och Polen)
och de anser att det är viktigt med
konkurrensneutralitet och god relation med
dessa länder. Närmarknader (Danmark, Norge
och Storbritannien/Skottland) är också viktiga
centrala hubbar och man önskar behålla sin
ställning och relation med dessa länder. Flera
rederier nämner även att de ”ser upp till” dessa
länder och deras sjöfartsnäring och att de t.o.m.
har flyttat eller överväger att flytta sin verksamhet
till dessa länder. De rederier som bedriver
verksamhet mot eller i Storbritannien har uttryckt
oro för Brexit och hur detta kommer påverka
redarnäringen. För dem som har sina fartyg
flaggade där kan utträdet ur EU innebära att de
måste finna nya europeiska flaggstater vilket kan
bli en kostsam transaktion.

Samtidigt ser de stora möjligheter på de
asiatiska marknaderna framförallt i Kina.
Majoriteten av de svenska rederierna låter bygga
nya fartyg i Kina och för dem är det viktigt med
god lokal förankring, dels för att säkerställa
arbetet på varven, dels för att utöka sina
kundsegment i området. Singapore, Sydkorea
och Japan är även de viktiga marknaderna för
den transoceanska transporten och här önskar
de transoceana rederierna behålla och stärka sin
ställning. Rederierna uttrycker också behov av
att bygga en bättre förståelse för Kina och
Sydkoreas politiska ram- och regelverk.

Logistikföretag och terminaloperatörer
Varje dag transporteras runt 1,5 miljoner ton
gods inom Sverige.22 För många företag börjar
transporten med att en lastbil eller ett tåg avgår
från företagets industrispår som sedan ansluter
till det statliga väg- eller järnvägsnätet. På
kortare sträckor, under 30 mil, dominerar
lastbilstrafiken medan järnväg tar över på de
längre sträckorna. Godset går sedan oftast till en
hamn där varorna flyttas över till fartyg.
I Transportföretagens åtta förbund finns drygt 10
600 medlemsföretag med tillsammans ca 169
000 anställda och de sysselsätter 308 000
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personer. Av dessa medlemsföretag är nästan
80 procent små företag med mindre än 10
anställda. Endast 1 procent har över 250
anställda. Det finns idag inte någon statistik på
hur många logistikföretag som har verksamhet
kring Sveriges hamnar eller som är i kontakt med
den maritima näringen. Enligt Vinnovas studie
från 2011 återfanns 130 hamnföretag,
terminaloperatörer och logistikföretag i det
maritima klustret.

Utveckling och inverkande trender
Digitalisering och automatisering förändrar både
konsumenters och företags transportbehov men
det innebär inte att behoven av transport
minskar. Antal transporter och gods ökar ständigt
och generellt går utvecklingen mot mindre
orderstockar med tätare leveranser och kortare
leveranstider. Såväl slutkund som mellanled
ställer också allt högre krav på logistikföretagen
och hamnoperatörernas punktlighet och
flexibilitet i kombination med prisvärda
logistikflöden. För att kunna erbjuda kunderna
detta krävs välfungerande logistikflöden och en
robust infrastruktur som tål hög kapacitet.23
Logistikföretagen nämner framförallt fyra
huvudsakliga utmaningar för framtiden:
anpassning till en globalt föränderlig värld,
ökande transportvolymer, miljökrav samt
bristande infrastruktur.24
Transportsektorns största utmaning är att kunna
möta en kraftigt ökande efterfrågan på
transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt
hållbart transportsystem. Behovet av
välfungerade transporter ökar ständigt och EUkommissionen har prognostiserat drygt 80
procents ökning av det europeiska
godstransportarbetet 2005-2050. Detta samtidigt
som de fastställt att minska utsläppen av
växthusgaser med 60 procent fram till 2050.25
Trafikanalys tror på en 50-procentig ökning av
transporter till och från Sverige fram till 2050.26
För miljövänligare transporter krävs att mer av
det anländande godset kan gå från hamn till
27
slutdestination på järnväg. Enligt branschen är
intermodala transporter och effektiv omlastning
centrala faktorer för att skapa ett mer hållbart
transportsystem. En välfungerad infrastruktur
med god kapacitet, utvecklade godsstråk samt
effektiva terminaler och hamnar för lastning,
lossning, omlastning och lagring är en
förutsättning för ett väl fungerade
transportsystem.28
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Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Branschen är enig om att för att de svenska
logistikföretagen som är verksamma i, till och
från de svenska hamnarna ska kunna konkurrera
internationellt krävs större fokus på miljövänliga
alternativ, förbättrad infrastruktur och tillförlitligt
väg- och järnvägssystem, konkurrensneutralitet
mellan transportslagen och mer transport via
sjöfart.

Konkurrensen från internationella hamn- och
terminaloperatörer ökar om än långsamt och
flera svenska hamnar har börjat identifiera
internationella leverantörer vilket sätter press på
de svenska aktörerna. Samtidigt ökar
möjligheterna för svenska terminaloperatörer och
logistikföretag att verka internationellt. De
svenska aktörer som startat verksamhet
utomlands har valt närmarknader som Norge,
Finland och Danmark. De som lyckats med sin
expansion är oftast spetsleverantörer t.ex. inom
RoRo- och bilhantering. Dessa aktörer har även
utvecklat helhetskoncept för sina kunder där de
äger hela transportkedjan, från stuvning till
transport. Genom att äga hela transportkedjan
har de lyckats säkerställa transportens kvalitet,
punktlighet och flexibilitet, förutsättningar för
lyckad internationalisering.29 Svenska
transportföretag ligger även i framkant vad gäller
miljöfrämjande lösningar vilket ökar deras
konkurrenskraft. De har såväl teknologi,
processer och metoder som skulle kunna
exporteras till länder som är i början av sin
klimatresa.

I övrigt poängterar branschföreträdare att
bristande kapacitet och tillförlitlighet i det
svenska väg- och järnvägssystemet orsakar
stora kostnader och konkurrensnackdelar.
Återkommande trafikavbrott och låg bärighet på
vägar och järnvägar ökar kostnaderna för
industrin och hotar konkurrenskraften.30

En annan faktor som lyfts fram är den skeva
konkurrensen de upplever mellan svenska
transportföretag och utländska på grund av att
de lyder under skilda lagar och regler. Det är
enligt dem idag få transportköpare som är
beredda att betala ett högre pris för
miljömedvetenhet, säkra fordon eller svensk
lönenivå vilket hämmar konkurrenskraften.

Utländska transportföretag konkurrensutsätter
inte bara svenska åkerier, underställda svenska
lagar, utan även tågoperatörer och rederier som
inte kan konkurrera på samma villkor som de.
Branschföreträdare anser att för att Sverige ska
nå sina miljömål och förflytta gods från väg till
järnväg och sjöfart krävs en
konkurrensneutralitet mellan trafikslagen.

Befintliga internationella marknader
Fler svenska hamnaroperatörer och
logistikföretag börjar, om än i liten utsträckning,
undersöka internationella markander. För att
erbjuda kvalitet, punktlighet och flexibilitet genom
hela transportkedjan tenderar logistikföretagen
att följa kunderna till deras marknader. De
logistikföretag och hamnoperatörer som etablerat
sig utomlands har således gjort det som följd
deras kunders behov. De flesta logistik- och
hamnoperatörer som internationaliserat sin
verksamhet har etablerat sig i Västeuropa och då
framförallt i Norden.

MARITIM TEKNIK OCH PRODUKTION
Delnäringen Maritim teknik och produktion
innefattar nybyggnads- och reparationsvarv,
teknikföretag som arbetar med den kommersiella
sidan av den maritima näringen samt företag
som bygger och underhåller fritidsbåtar och
detaljer till dessa för den privata marknaden.
Teknikföretagen utgör det största men mest
diversifierade segmentet av delnäringen.
Vinnovas studie från 2011 identifierade strax
över 550 företag som sysselsatte drygt 8 000
personer. Studien inkluderade inte företag med
huvudfokus utanför den maritima näringen vilket
gjorde att flera stora företag med betydande
verksamhet exkluderades. Branschorganisationen Svenskt Marintekniskt Forum
uppskattar att deras 90 medlemsföretag
sammanlagt omsätter SEK 40 miljarder och
sysselsätter 14 000 personer.

En stor del av svensk kompetens inom denna
delnäring är sprungen ur den svenska
varvsindustrin och därmed återfinns en stor
andel av företagen i Västra Götaland, med
många av teknikföretagen belägna inom
Göteborgs kommun samt i anknytning till andra
större kuststäder.31

Nybyggnads- och reparationsvarv
De svenska nybyggnads- och reparationsvarven
sysselsätter få personer och har en relativt liten
andel av den svenska exporten men segmentet
är viktigt för att möjliggöra sjöfart på svenska
vatten. Nybyggnadsvarven producerar fartyg för
användning inom sjöräddning, kustbevakning,
lots och försvar. Reparationsvarven utgör
serviceorganisationen för sjöfarten och utför
både planerade och avhjälpande arbeten.
Geografiskt är varven bundna till Sveriges kuster
med koncentration till städer med fokus på
sjöfart. Merparten av företagen är privatägda och
98 procent av dem är svenskägda.32 En stor
andel av de sysselsatta är dock anställda i
företag med utländskt ägande, där hela 17
procent är anställda i fyra sådana företag.33

Vinnovas studie från 2011 visade att 218 företag,
som tillsammans sysselsatte drygt 1300
personer, var verksamma inom segmentet.34
Föreningen Sveriges Varv uppskattar grovt att
deras medlemsföretag sysselsätter mer än 2000
heltidsarbetande direkt och via underleverantörer
och att företagen gemensamt omsätter drygt
SEK 1,5 miljarder (2015).35 Majoriteten av
företag inom branschsegmentet är små företag
med 1-10 anställda, ett fåtal företag är
medelstora med 11-50 anställda och endast åtta
uppskattas ha över 50 anställda. Bland dessa
företag uppskattar branschföreträdare att endast
sex företag har tillräckliga resurser för att
medvetet bedriva export. Övriga företag har viss
export men då rör det sig huvudsakligen om
inkommande förfrågningar med låg frekvens. Två
av de sex företagen med exportpotential är
nybyggnadsvarv och övriga fyra är
reparationsvarv. De två nybyggnadsvarv som
verkar på den globala arenan är Dockstavarvet i
Västernorrland samt Swedeship Marine med
verksamhet längs Västkusten. Dockstavarvet
producerar aluminiumbåtar upp till 30 meter för
bruk inom sjöräddning, lots, brandförsvar,
kustbevakning och försvar och i deras
erbjudande ingår även eftermarknad. Deras
försäljning går till största delen till statliga
myndigheter såsom försvarsmakt, kustbevakning
eller polis utomlands. Swedeship Marine är en
grupp som även de arbetar med nybyggnation,
reparation och ombyggnad av befintliga fartyg
och tillverkar båtar för militären och
kustbevakningen, räddningstjänsten etc.
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Reparationsvaret Oresund Drydocks utanför
Landskrona arbetar med RoRo, RoPax, offshore,
container, tank och kryssningsfartyg. Stockholms
Reparationsvarv i Stockholm arbetar med fartyg
inom offentlig sektor i regionen och privata fartyg
för Gotlandsbolaget. Övriga varv är Falkvarv och
Ö-varvet som förutom reparation, service och
ombyggnation bedriver viss nybyggnation av
fartyg.

Utveckling och inverkande trender
Under 1990-talet tog Baltikum och Polen
marknadsandelar från svenska reparations- och
ombyggnadsvarv. Idag när lönerna i tidigare
låglöneländer börjar stiga upplever de svenska
varven att beställningarna sakta börjar
återvända. Det rådande låga
världsmarknadspriset på olja har orsakat att
offshore-sektorns investeringstakt bromsat in
kraftigt och strypt produktionen av större fartyg
och riggar. En tidigare överproduktion i
kombination med minskad efterfrågan har lett till
en kraftig nedgång i de internationella varvens
orderböcker. Som följd har konkurrensen mellan
överlevande varv ökat markant vilket även
påverkar deras underleverantörer t.ex. svenska
exportföretag inom maritim teknik och
produktion. För dem har marknaden för
nyproduktion av fartyg fallit samtidigt som retrofit,
uppgradering av befintliga fartyg, ökat. Ökningen
av efterfrågan på retrofit väger dock inte upp
minskningen i nyproduktion vilket innebär att den
totala marknaden minskat. Många företag med
kunder inom offshore-sektorn har tvingats skifta
fokus vilket har resulterat i att konkurrensen inom
närliggande näringar ökat markant.

Ett undersegment inom branschsegmentet som
gått mot strömmen är produktionen av
kryssningsfartyg som den senaste tiden ökat. En
starkt bidragande orsak är, enligt
branschföreträdare, det ökande intresset i Asien
främst i Kina. Branschen ger även uttryck för
möjligheterna som skapas genom behovet av ny
teknik och alternativa bränslen.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Svenska lösningar inom branschsegmentet
ligger i framkant vad gäller innovation, hög
teknisk nivå och kvalitet på produkter och
12 | BUSINESS SWEDEN |

tjänster. Med det sagt ger branschföreträdare
uttryck för att svenska företag överlag har svårt
att konkurrera på pris pga. höga
personalkostnader. De internationella kunderna
till nybyggnadsvarven är ofta offentligt
finansierade som exempelvis kustbevakning,
polis, brandkår och militär. Vidare tenderar
marknader med inhemsk kapacitet inom
fartygsteknik vara protektionistiska och avsatta
skattemedel prioriteras till nationella producenter.
Det finns i dagsläget få länder som både har
betalningsförmåga, som premierar den teknik
och kvalitetsnivå som svenska varv erbjuder och
som samtidigt saknar egen kapacitet inom
fartygsteknik. Några av dessa länder återfinns i
Mellanöstern även om export till dessa
marknader regleras då efterfrågan till stor del
faller inom kategorin strategiska produkter.

De svenska företagen inom segmentet lyfter
fram vikten av likriktade regler i hela EU för att
svenska varv ska ha möjlighet att konkurrera på
samma villkor som företag i övriga EU-länder. Ett
konkret exempel är regler för godkännande av
nya miljövänliga färgtyper där Sverige i
dagsläget har avvikande och striktare regler
jämfört med andra EU-länder, vilket
underminerar marknaden för svenska varv.

Befintliga internationella marknader
De svenska varven uttrycker att närmarknader i
Europa som Tyskland, Norge och Österrike är de
viktigaste befintliga marknaderna tillsammans
med Förenade Arabemiraten. Andra marknader
som anses som potentiella återfinns i
Mellanöstern (Kuwait, Saudiarabien och Qatar)
där de svenska varven möter köpstarka kunder. I
Västafrika, med länder som Nigeria, Ghana och
Angola finns behov förorsakat av pirater och runt
Victoriasjön utgör Kenya, Tanzania och Uganda
marknader med viss potential.
I övriga länder i Asien såsom Thailand och
Filippinerna har de svenska varven idag
svårigheter att konkurrera pga. de högre svenska
produktionskostnaderna och de bedömer att det
är svårt att komma in på marknader som
Sydkorea, Japan och Kina eftersom rederier i
dessa länder i huvudsak väljer inhemska varv för
produktion.

Teknik-, system- och underleverantörer
Svensk kompetens inom fartygsteknik sträcker
sig långt tillbaka. Idag går 98 procent av
försäljningen inom detta branschsegment på
export med viktiga marknader i Europa, Asien
och USA.36 Att företagen inte har valt att flytta sin
verksamhet utomlands beror på den kompetens
som företagen har tillgång till i Sverige och idag
är ett svenskt ”varumärke” och ett
försäljningsargument internationellt. Produktion
flyttas i viss mån till andra länder, men design
och utveckling har till stor del behållits i Sverige.

tillsammans drygt SEK 40 miljarder. Geografiskt
är företagen spridda över landet med naturlig
koncentration till kust och storstadsregioner.
Teknikföretagen är de företag inom den maritima
näringen som har störst andel betydande export i
relation till andra företag. Dessa företag har
också högre FoU-intensitet, speciellt om man ser
till de större företagen. 18 procent av företagen
inom segmentet teknikföretag är utlandsägda
och dessa företag anställer 54 procent av de
38
totalt antal anställda inom segmentet.

Utveckling och inverkande trender
Det är en utmaning att definiera vilka företag
som hör hemma inom segmentet teknik-,
system- och underleverantörer då det inkluderar
allt från verkstadsföretag till IT-företag och
miljökonsulter. Gemensamt för företagen inom
segment är att de tillhandahåller tjänster,
produkter och lösningar med den maritima
näringen som kund. Företagen inom segmentet
delas in i systemintegratörer, första ordningens
underleverantörer samt företag som
tillhandahåller komponenter.

Segmentet sträcker sig från stora multinationella
företag till små specialistföretag, vilka besitter
världsledande kompetenser. Många stora
svenska teknikföretag har grenar in i det
maritima som t.ex. Saab Group och Alfa Laval.
Av Alfa Lavals totalt 17 400 anställda uppskattas
3 060 arbeta inom deras marindivision och av
dessa arbetar ca 300 personer i Sverige. Bland
de små specialistföretagen finns troligtvis
morgondagens tillväxtföretag. I Vinnovas analys
från 2011 inkluderades 177 företag i segmentet
vilka tillsammans sysselsatte 5 500, varav 65
procent hade 1-10 anställda, 24 procent hade
11-50 anställda, 8 procent hade 51-250 och
endast 2 procent hade fler än 250 anställda.37
Företag med huvudsaklig verksamhet utanför
den maritima näringen inkluderades inte i
Vinnovas analys även om dessa sysselsätter ett
stort antal personer inom vad som kan klassas
maritim teknik.

Flera av aktörerna inom segmentet organiseras i
bransch- och medlemsorganisationerna Svenskt
Marintekniskt Forum (SMTF) och Swedocean
där förstnämnda har 90 medlemsföretag och den
senare strax över 50 medlemsföretag. Enligt
SMTFs senaste sammanställning sysselsätter
deras medlemmar 14 000 personer och omsätter

Med bakgrund i nedgången i
världsmarknadspriset på olja lider offshore- och
varvsindustrin för stunden av en lågkonjunktur
där produktionskapaciteten aldrig varit högre
samtidigt som orderingången är rekordlåg. Som
följd av det pressade läget har konkurrensen
varven emellan hårdnat. Marginaler pressas hårt
i alla led vilket även drabbar de svenska teknik-,
system- och underleverantörerna. Undantaget på
den pressade marknaden är segmentet
kryssningsfartyg där beställningar av nya fartyg
ökar. Anledning till denna avvikelse uppges vara
en växande marknad pga. tilltagande intresse i
Asien. Teknik-, system- och underleverantörer
vänder sig nu mot detta segment för att finna
affärsmöjligheter.

Konsolidering i värdekedjan föranleds av varvens
strävan efter att anlita så få underleverantörer
som möjligt. Underleverantörer som
tillhandahåller större systemlösningar gör att
större ansvarsblock delegeras och att varven
effektivare kan pressa priser och marginaler.
Underleverantörer kan öka sina möjligheter till
affär genom att gå ihop och samarbeta med
kompletterande verksamheter för att tillsammans
kunna erbjuda större system och
helhetslösningar.

Globalisering i stort bidrar även till optimering där
bränslebesparing blir en viktig konkurrensfördel
för rederierna. En minskning i fart från tidigare 30
knop till 20-25 knop ger lägre bränsleförbrukning
vilket leder till konkurrensmässig besparing som
även är gynnsam ur miljöperspektiv. Övergång
till alternativa bränslen och därtill hörande nya
tekniker är också på tillväxt. Andra trender inom
segmentet är växande fokus på säkerhet.
Ökande transporter, det globala osäkerhetsläget
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förorsakat av t.ex. pirater och andra konflikter
och geopolitiska spänningar gör att länder
förstärker sina flottor och dess säkerhetssystem
och utrustning. Vidare är digitalisering och
Internet of Things (IoT) på frammarsch och
automation banar vägen för framtida smarta
fartyg.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Svenska företag positionerar sig högt i
värdekedjan och kännetecknas av innovativ
produktveckling, hög kvalitet, leveranssäkerhet
och bra service och support.39 Samtidigt har
Sverige tagit en tydlig position inom miljöområdet
bl.a. stödd av nationella miljöregler och krav på
t.ex. reningstekniker för partikelutsläpp,
svaveloxid och kväveutsläpp. De nya
miljöreglerna har placerat svenska företag i
framkant internationellt. Ett annat relaterat
område där svenska företag är väl positionerade
är alternativ energi och alternativa bränslen så
som LNG och andra framtida CO2-neutrala
bränslen. En viktig drivkraft är lastägarna som
tvingar fram utveckling för minskade utsläpp
genom scrubbing, bränslebesparingar genom
förbättring av strömlinjeformer samt minskad
framföringsfart. Även inom området rening av
ballastvatten har svenska företag
konkurrenskraftiga lösningar.

Ytterligare ett område där svenska marintekniska
företag ligger i framkant är propulsion d.v.s.
framdrivning av fartyg där alla länkar i
värdekedjan är viktiga för att möjliggöra export
av innovativ teknik med hög kvalitet och
leveranssäkerhet. Här finner vi systemförsäljare
som ABB och Rolls-Royce samt komponent- och
underleverantörer som en rad tyngre
industriföretag som SKF, kullagersmiden från
Ovako, tätningar från Roplan,
propelleraxelsmiden från Scana Steel,
bearbetning från Motala Verkstad Gruppen,
rostfritt gods från Österby Bruk, rostfri valsad plåt
från Outokompu, bronsgods från Jonson Metall
m.fl.
Säkerhet är även det ett viktigt område där
svenska system sätter standard internationellt
med t.ex. AIS (Automatic Identification System)
som är ett system som gör det möjligt att
identifiera ett fartyg och följa dess rörelser.
Consilium är världsledande inom system för rökoch gasdetektion. Tidigare underleverantörer till
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offshore-industrin inom detta område blickar nu
fram mot nya segment för att hitta nya
marknader och kunder.

Kommunikation och konnektivitet är ett annat
område där svenska företag ligger i framkant.
Begreppet innebär avancerade metoder för
dataanalys av den information som kan hämtas
från fartygets olika driftssystem och motorer, så
kallade fartygsdata. Internet of Things (IOT)
möjliggör för delsystem att kommunicera och
kontrollera, vilket möjliggör exempelvis fleet och
traffic management-lösningar som i sin tur ökar
sjösäkerheten, minskar kostnader och
miljöpåverkan samt minskar behovet av
människans involvering.

Representanter från branschen menar att det är
viktigt att arbeta vidare med befintliga
kompetensområden inom segmentet för att
fortsätta skapa spjutspetslösningar med unika
produkter och tjänster med vilka svenska företag
kan skapa starkare internationell
konkurrenskraft. Ett förslag är att de större
företagen agerar draglok för de mindre både
nationellt och internationellt. Aktörer med
angränsande intressen kan nischa sig genom att
skapa system och lösningar där flera aktörer kan
utveckla och leverera tillsammans. I detta arbete
blir de svenska rederierna centrala för att
förespråka ett svensk innehåll i de båtar som
byggs på beställning av dem.

En utmaning som företag inom segmentet möter
är avståendet till marknaden. I takt med att den
svenska rederi- och varvsnäringen reducerats
har beroendet av relationer med såväl utländska
rederier som utländska varv ökat. Finns inte
svenska företags komponenter och tjänster
specificerade i den utländska beställarens
grundutbud, är det svårt för dem att delta i
prekvalificeringar och upphandlingar. Goda
samarbeten med rederier är därför avgörande då
fartygsbeställaren kan påverka vilka system som
40
ska ingå i fartyget.

En utmaning som är genomgående för hela
delnäringen maritim teknik och produktion och är
den ökande protektionismen. Med bakgrund i
rådande konjunktur vilken förorsakar tilltagande
konkurrens, tenderar marknader främja lokala
intressen för att hålla investeringar kvar i

respektive land. På flertalet marknader,
strategiskt viktiga för svenska teknik-, systemoch underleverantörer med inriktning mot
fartygsproduktion, hålls industrin under armarna
av protektionistiska system vilket minskar
möjligheterna att etablera sig på marknaden.41

Branschföreträdare gör även gällande att det är
en utmaning att hitta rätt kompetens vilket leder
till att kompetens - en kritisk faktor i all
högteknologisk verksamhet - eller bristen på
tillgänglig kompetens, blir en avgörande faktor
för att marintekniska företag ska kunna utvecklas
och stärkas.42

Befintliga internationella marknader
Branschsegmentet teknik-, system- och
underleverantörer har naturlig internationell
inriktning inom varierande områden. Försäljning
inriktad mot nybåtsproduktion går huvudsakligen
till Asien och framförallt Kina följt av Sydkorea
där marknaden den senaste tiden genomgått ett
stålbad. På dessa marknader återfinner man de
varv som producerar merparten av världens nya
fartyg.

Vid retrofit-försäljning rör sig kunderna på en
global arena. Marknader som utmärkt sig som
strategiska är Singapore, Kina och USA. För de
mindre företagen är Europa och närmarknader
viktiga där Norge, Tyskland, Holland och
Storbritannien utmärker sig. Företag och
branschföreträdare utpekar även Indien och
Vietnam som framtida marknader med stor
potential. Förväntningar finns även på att Iran
ska utvecklas som en stark marknad när den
öppnas igen efter tidigare embargon. Förväntan
på den brasilianska marknaden har tidigare varit
hög men har dock svalnat med det låga oljepriset
och flera företag fortsätter att avvakta
utvecklingen inom offshore-industrin i landet.

Fritidsbåts- och fritidsbåtsdetaljtillverkning
Svenska fritidsbåtar och tillhörande detaljer har
gott renommé internationellt vilket bygger på
teknisk innovation och kvalitet. I Vinnovas analys
från 2011 inkluderades 164 företag i segmentet
43
vilka tillsammans sysselsatte 1 343 personer.
SweBoat, Båtbranschens riksförbund, uppskattar
att mellan 50 och 100 företag har exportpotential,
de flesta små innovationsföretag. Bland

fritidsbåtstillverkarna är antalet företag med
utländskt ägande 7 procent vilket är något högre
jämfört med nybyggnads- och reparationsvarven.
Även här står de utlandsägda företagen för en
stor andel av de anställda.44

I Sverige finns 20-30 aktiva serietillverkande
båttillverkare som sträcker sig från exklusiva
motor- eller segelbåtar i premiumsegmentet till
45
enklare roddbåtar och kanoter. Värdet av
båtproduktionen i Sverige ligger på ca SEK 1
miljard varav båtexporten 2015 uppgick till SEK
546 miljoner.46 Den uppskattade svenska
båtproduktionen var 2015 cirka 4 980 båtar och
av dessa var 76 segelbåtar, 193 motorbåtar och
4 711 småbåtar. Motor- och tillbehörsförsäljningen svarar för SEK 2 miljarder.47

Fritidsbåttillverkarna samarbetar med sina
underleverantörer och efterfrågar ofta hög grad
av produktanpassning. De svenska
båttillverkarna utgör därmed en viktig marknad
för de svenska underleverantörerna även om
merparten av dessa inte kan överleva på enbart
beställningar från detta segment.

Utveckling och inverkande trender
Finanskrisen 2008 slog hårt mot
fritidsbåtsbranschen och försäljningen av nya
fritidsbåtar har ännu inte återhämtat sig, varken i
Sverige eller internationellt. Det uppskattas att
branschen har tappat ca 40 procent i
försäljningsvolym av nya båtar.48 Branschen har
börjat återhämta sig något vad gäller enklare
småbåtar men försäljningen både nationellt och
internationellt av större premiumbåtar är
fortfarande betydligt lägre än tiden före
finanskrisen. Den åtstramade marknaden har
gjort att flera företag gått i konkurs och
överlevande företag konkurrerar hårt på pris
vilket har pressat marginaler och utvecklingen
fortplantar sig ned till underleverantörerna. Enligt
statistik från SweBoat har dock exporten av
svenska båtar ökat något den senaste tiden.
Mellan januari och juni 2016 exporterades 122
segelbåtar, 233 motorbåtar med inombordare
och 1339 övriga båtar till ett sammanlagt värde
av SEK 368 miljoner. Motsvarande siffra för 2015
var knappt SEK 340 miljoner.
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Som en följd av lägre försäljning av nya båtar har
marknaden för uppgraderingar av befintliga båtar
vuxit. Marginalerna inom eftermarknad är ofta
inte lika pressade och detta har kommit att spela
en större roll för segmentets underleverantörer.
Branschföreträdare ser därmed störst potential
för framtida svensk export av tillbehör med
motiveringen att de har större möjlighet till vidare
distribution och spridning. Ytterligare en global
trend som påverkar inverkar är att
chartermarknaden ökar dvs. att användare idag
inte äger sina båtar i samma utsträckning som
före finanskrisen. Åldern hos den genomsnittlige
segelbåtsägaren stiger och de yngre
generationerna tycks föredra att hyra vid behov
snarare än att äga.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Sverige har starka företag som är väl
positionerade och ibland även marknadsledande
inom sitt segment. Företag med produktion i
Sverige har vanligtvis svårt att konkurrera på pris
varpå många företag valt att inrikta sig på
innovation, kvalitet och eftermarknad. Hallberg
Rassy är en av världens sex största tillverkare av
segelbåtar i premiumsegmentet som har
positionerat sig högt genom sin höga kvalitet.
Seldén dominerar marknaden som producent av
mast och rigg till segelbåtar upp till 80 fot genom
sin innovativa produktutveckling och
materialkunskap. Volvo Penta har en
dominerande position i Europa och en stark
position även globalt vad gäller motorer till
fritidsbåtar. Som anpassning till den minskade
försäljningen av nya båtar har retrofit kommit att
spela en allt större roll för företaget.
Befintliga internationella marknader
Den klara merparten av svensk båtexport går till
Norge och övriga marknader att nämna är
närmarknader som Tyskland, Storbritannien,
Nederländerna och Schweiz.49 Försäljningsstatistik över premiumbåtar är många gånger
svår att segmentera per land då en köpare kan
vara av en nationalitet, önska båten levererad till
en annan marknad samt finansiera köpet från en
tredje marknad.

För fritidsbåtsdetaljer är den internationella
marknaden större. Det som begränsar
marknaden är intresset för fritidsbåtar generellt,
vilket är en fråga om kultur och tillgång till lokal
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infrastruktur som privatbåthamnar och marinor.
Europa, Nordamerika och Australien har
klassiskt varit marknader med tradition inom
fritidsbåtsanvändning. Flera svenska
fritidsbåtsdetaljtillverkare är väl positionerade
globalt medan mindre aktörer fokuserar på
närmarknader. Marknader med tilltagande
intresse för fritidsbåtar och fritidsbåtsdetaljer är
Kina, Sydkorea och Dubai. Begynnande
infrastruktur börjar växa fram också där men
nämnda marknader ligger fortfarande långt efter
Västeuropa och att bygga ett fritidsbåtsintresse
förväntas vara en långsam process.

HAVET SOM NATURRESURS
Havet är en av jordens mest värdefulla
naturresurser. Det ger oss inte bara mat i form
av fisk, skaldjur och alger utan används också
för transport av både människor och varor.
Därutöver bryter man även mineraler och
utvinner råolja från havets botten och producerar
vind-, våg- och strömkraft. Havet spelar
dessutom en direkt avgörande roll för att
reducera koldioxid i atmosfären. Havet reglerar
också jordens klimat och är en viktig källa till
biomedicinska organismer vilka i sin tur är
livsviktiga inom sjukdomsforskning och vid
framställning av mediciner.

I vårt uppdrag har vi valt att fokusera på
branschsegmenten fiske och vattenbruk samt
havsbaserad energi inom delnäringen Havet som
naturresurs. Idag är de största svenska
företagen inom nämnda branscher främst företag
inom fiskeindustrin. Trots att den svenska
fiskeindustrin (yrkesfisket, beredningsindustrin
och vattenbruket) betraktas som det största
segmentet är det viktigt att poängtera att det
endast står för omkring 0,1 procent av Sveriges
BNP. Ur ett lokalt perspektiv kan näringen
emellertid ha en stor betydelse för både
försörjning och arbetstillfällen.
Svenskt yrkesfiske
Sverige är ett av de länder med högst
fiskkonsumtion per person i Europa. Dock är
merparten av all fisk vi konsumerar i Sverige
idag importerad, främst från Norge. Vår export
sker däremot främst till övriga Europa, speciellt
Frankrike och Östersjöländerna. Importen av
fiskprodukter utgör omkring en fjärdedel av vår
totala jordbruksprodukt- och livsmedelsimport
och exporten står för mer än en tredjedel av

densamma. Merparten av svensk fiskhandel
består av norsk fisk, och då företrädelsevis lax,
som i de flesta fall passerar Sverige på väg till
andra EU-länder. Enligt statistik från
Jordbruksverket från 2016 skickas närmare 90
procent av den fisk Sverige importerar vidare till
andra länder utan ytterligare förädling.50

Svenskt yrkesfiske (fiske som sker under
yrkesfiskelicens) är viktigt för många regioner
och kustsamhällen i Sverige. Det skapar också
arbetstillfällen inom flera relaterade
näringsgrenar och förutom sysselsättningen som
fisket i sig genererar, skapas det även arbeten
inom berednings- och varvsindustrin för att
nämna några exempel. Svenskt yrkesfiske
bedrivs framför allt i havet, både längs kusterna
och ute på internationellt vatten. Det finns idag
omkring 1300 personer med yrkesfiskelicens.

Storleken på våra svenska fiskekvoter varierar
från år till år men sill och strömming, skarpsill,
räka, havskräfta och torsk är de ekonomiskt
viktigaste arterna för svenskt yrkesfiske i havet.
De pelagiska fiskeflottorna levererar ofta i stora
volymer direkt till beredningsindustrin utan
mellanhänder. Dessa har också en väldigt
begränsad möjlighet att påverka sin marknad då
den är global och Sveriges kvot är liten ur ett
internationellt perspektiv. Den totala tillåtna
fångstmängden bestäms årligen på EU-rådet för
jordbruk och fiske. När beslutet sedan är fattat är
det Hav- och vattenmyndigheterna som reglerar
hur de svenska kvoterna fördelas. Konsumtionsfisken stod för 118 749 ton under 2015 varav 65
227 ton, eller 54 procent, av den volymen
utgjordes av sill och strömming. Även på
foderfisksidan står sill och strömming för
merparten av den totala volymen.53

Utveckling och inverkande trender
I det svenska yrkesfisket ingår allt från större
fartyg till mindre båtar och utrustningsmässigt
används allt från trål till burar och nät. Den
vanligaste försäljningskanalen för yrkesfiskare är
fiskauktioner, där Göteborgs Fiskauktion är den
absolut största aktören i Sverige. Andra säljer till
beredningsindustrin och vissa säljer i mindre
skala på egen hand. Det svenska yrkesfisket
utgörs främst av småföretag och under 2015
fanns det 968 registrerade företag med
yrkesfiske som näringsgren, en minskning med
166 företag sedan 2010. Den totala fiskeflottan
består utav 1257 fartyg (2015) vilket är en
51
minskning med 158 fartyg jämfört med 2010.
Enligt SCB uppgick den totala fångsten i
fiskenäringen i havet (2015) till ca 203 000 ton i
levande vikt vid uppfiskningen. Detta innebär en
ökning med ca 31 000 ton, eller 18 procent
jämfört med år 2014. Denna ökning kan främst
härledas till att den pelagiska (fiske utanför
kustvattnet) fångsten ökat. Fångstvärdet i första
handelsledet uppgick till nära SEK 805 miljoner
vilket betyder en värdeökning med 15 procent
jämfört med 2014. Foderfisk (ilandförd fisk som
används till fiskmjöl och fiskolja etc.) utgjorde år
2015 omkring 54 procent av den landade
fångsten vilket är en ökning med 2 procent från
föregående år. Dock uppgick värdet av
foderfiskfångsten endast till 20 procent (ca SEK
159 miljoner kronor) av det totala fångstvärdet
vilket kan förklaras av att värdet på
konsumtionsfisk är betydligt högre än värdet på
52
foderfisk.

Den svenska yrkesfiskeflottan visar en
nedåtgående trend både gällande antal fartyg
samt fartygens lastkapacitet. Den största
minskningen av antal fartyg skedde fram till år
2010, därefter har minskningen avstannat något.
En av anledningarna till att yrkesflottan
decimerades under dessa år är fiskepolitikens
beslut att fasa ut drivgarn som fångstmetod.
Därefter skrotades ett stort antal båtar som var
byggda för drivgarnsfångst.

De senaste åren har det pelagiska fisket ökat
och då handlar det främst om fångst av sill och
skarpsill. Den landade fisken står för den
absoluta huvuddelen av branschens intäkter
medan de huvudsakliga kostnaderna fördelas på
personal, drivmedel, räntekostnader och
reparationer.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Sverige har generellt en relativt omodern
fiskeflotta och yrkesfiskarna präglas av en hög
medelålder. Även om det svenska fiskhälsoläget
är gott för tillfället, fattas beslut om
bevarandeåtgärder och fångstmängd på EU-nivå
vilket utgör en viss osäkerhet för branschen. Sill
och skarpsill som svarar för en hög andel av den
landade fisken i Sverige har en svag
internationell marknad som konsumtionsfisk.
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Även i Sverige minskar efterfrågan på sill som
matfisk i takt med generationsskifte i
befolkningen. De ökade energipriserna utgör
också ett hot för branschsegmentets
konkurrenskraft liksom dioxinhalten i Östersjön
vilket kan orsaka långa fiskestopp.

Förekomst av högprisarter som krabba, hummer
och havskräfta i Västerhavet samt siklöja i
Bottenhavet gynnar både yrkesfiskarna och
beredningsindustrin. Ur ett internationellt
perspektiv har Sverige ett gott fiskhälsoläge och
ett välutvecklat miljötänk. Efterfrågan på fisk för
konsumtion ökar globalt sett och svenskt
yrkesfiske har direkt närhet till en allsidig
beredningsindustri i både Danmark och Sverige.
Hamnarna i de kustområden där fisket
huvudsakligen är baserat håller hög standard
med en välutvecklad infrastruktur vilket
underlättar hanteringen.

Befintliga internationella marknader
Köpkraften i närliggande länder och regioner
ökar, i synnerhet i Baltikum som även har
liknande livsmedelspreferenser som i Sverige.
Frankrike nämns av flera aktörer som en särskilt
intressant marknad tillsammans med Tyskland
som båda har en stor befolkning och ligger nära
Sverige vilket är positivt ur ett
transportperspektiv. Merparten av all svensk
fiskexport utgår emellertid från
beredningsindustrin (med undantag för
transithandeln, dvs. fisk som passerar Sverige)
vilket gör att yrkesfisket som branschsegment är
mindre intressant ur ett
internationaliseringsperspektiv.

Beredningsindustrin och handeln med fisk
Den svenska beredningsindustrin domineras av
ett fåtal stora företag som i huvudsak är belägna
på Sveriges västkust. Fiskberedningen i Sverige
styckar, filear, torkar, saltar, kokar, röker,
konserverar, fryser och bearbetar fisk och
skaldjur till olika konsumtionsprodukter.
Beredningsindustrin kan beskrivas som ledet
mellan fiskaren och slutkonsumenten. Den
svenska fiskberedningsindustrin står för
merparten av utrikeshandeln av fisk och
fiskprodukter om man bortser från
transithandeln. Sjömatsfrämjandet (tidigare
Svensk Fisk) är en medlemsorganisation med
syfte att främja en långsiktig, god utveckling för
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fisk och skaldjur genom
medlemsorganisationerna Göteborgs
Fiskauktion, Fiskbranschens Riksförbund,
Västkustfiskarnas Service AB, Sveriges
Fiskgrossister, Göteborgs Fiskhandlareförening.

Den senaste statistiken från 2013 visar att det då
fanns 222 företag som hade fiskberedning som
huvudsaklig verksamhet.54 Trots att statistiken är
något eftersläpande gör Jordbruksverket
bedömningen att informationen fortfarande är
intressant (2016). Den totala arbetsstyrkan
uppgick 2013 till 2 200 anställda och hade en
omsättning på nära SEK 4,7 miljarder. Samma år
fanns ytterligare 125 företag som istället hade
fiskberedning som sekundär verksamhetsgren,
vilken omsatte SEK 2,1 miljarder. Det ger en
aggregerad fiskberedningsomsättning på
närmare SEK 6,8 miljarder per år.
Fiskberedningsindustrin består till största del av
många mindre företag med tio eller färre
anställda. Endast fem procent av alla svenska
fiskberedningsföretag har 50 eller fler anställda.
Antalet anställda i hela fiskberedningsindustrin
motsvarar omkring 5 procent av det totala antalet
anställda inom livsmedelsindustrin. De tiotal
företag med 50 eller fler anställda står för
omkring 50 procent av branschens totala
förädlingsvärde och nettoomsättning medan
företagen med färre än 10 anställda tillsammans
utgör omkring 20 procent av förädlingsvärdet. De
större företagen kännetecknas av ett högt
tekniskt kunnande och medveten
produktutveckling. Många svenska företag har
blivit uppköpta eller sammanslagna med
företrädelsevis norska, men till viss mån även
isländska företag.

Omkring 40 procent av alla arbeten inom
beredningsindustrin är lokaliserade i Västra
Götaland och 30 procent är fördelat på Skåne,
55
Kalmar, Blekinge och Stockholm. Beredningsindustrin producerar det mesta inom färska,
kylda, frysta och konserverade fiskbaserade
livsmedel. Huvudingredienserna är sill, sik, rom
och räkor. De större aktörerna importerar
omkring tre fjärdedelar av den totala
råvarutillgången medan de mindre beredningsföretagen i högre grad använder sig av lokal
fångst. Den ekonomiska utvecklingen är
beroende av råvarupriserna och mellan 2008 och
2013 utgjorde råvarorna drygt 70 procent av
kostnaderna i fiskberedningsindustrin, vilket är
10 procent högre än snittet i livsmedelsindustrin

totalt. I tillägg till råvarupriserna är industrin även
beroende av både kvalitet och kvantitet, det vill
säga om rätt råvara inte finns inom relevant
fångstområde måste beredningsföretaget
importera råvarorna.

strukturella utmaningar då
livsmedelspreferenserna ändras med de nya
generationerna. Ungdomar idag äter t.ex. inte
lika mycket sill vilket branschen succesivt känner
av.

Sverige är en nettoimportör av fisk och
fiskprodukter och importerade sådana till ett
värde av SEK 36 miljarder under 2015. Den
totala exporten under samma år var ca SEK 31
miljarder. Export av fisk och fiskprodukter utgör
omkring 40 procent av Sveriges totala export av
jordbruksvaror och livsmedel mätt i värde. Dock
utgörs ungefär 90 procent av det totala
exportvärdet av dessa produkter av
transithandel, dvs. varor som införtullas i Sverige
och sedan utförtullas för vidare transport till
andra länder utan ytterligare förädling. Det totala
värdet för fisk och fiskprodukter som
vidareexporterades genom transithandel uppgick
2015 till SEK 28 miljarder. Majoriteten av
transithandeln består av hel fisk, färsk eller kyld
vilket också är den produktgruppen vars
exportvärde ökat mest de senaste åren. Den
enkla förklaringen till det är att transithandeln har
ökat. När det gäller export av produkter som
tillverkats av den svenska
fiskberedningsindustrin ser vi dock en
nedåtgående trend.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar

Utveckling och inverkande trender
Fiskeproduktionen inom EU har svårt att
tillfredsställa den totala efterfrågan på vår
gemensamma marknad. Konsekvensen är att
den europeiska marknaden för fisk och
fiskprodukter blir allt mer beroende av import och
Sverige är som nämnts en nettoimportör av fisk
och fiskprodukter. En ökande trend är
transithandeln av färsk och kyld lax från Norge
som införtullas i Sverige för vidare transport till
EUs inre marknad och det är just transithandeln
som drivit tillväxten av fiskexporten de senaste
åren.

Sverige har ett högt tekniskt kunnande och
kompetens vad gäller produktutveckling och
utnyttjande av biprodukter. Vidare har Sverige ett
starkt varumärke och gott renommé vilket
betyder att svenska aktörer alltid är intressanta
som leverantörer. Dessutom ligger Sverige långt
fram inom miljöområdet, något som förväntas bli
än viktigare med slutkundernas ökande
medvetenhet och kunskap om varor och
produktionsmetoder.

En utmaning är dock konkurrensen från
lågkostnadsländer som gör att svensk
beredningsindustri behöver investera i ny teknik
för att successivt minska sina kostnader. Även
om konkurrensen från lågkostnadsländerna är
stor finns konkurrenterna främst i Norge,
Tyskland och Danmark. Dessa länder satsar på
infrastruktur som är till gagn för
beredningsindustrin. De bygger t.ex. fler hamnar,
vilket ger dem fördelar när det kommer till
hanteringen av såväl fångst som export och
import. Branschföreträdare anser även att
Tyskland, Danmark och Norge är bättre på att
fördela EU-stöd där en betydligt större del
investeras i fiskenäringen än i Sverige. Tidigare
kunde man ansöka om pengar från EUs
strukturfond men nu har det lagts ett tak på
Sveriges ansökningsbelopp. Det finns dock
ingen begränsning på hur många ansökningar
man kan göra vilket resulterar i att större,
nödvändiga investeringar kräver flera
ansökningar som i sin tur kräver mer tid för
administration.

Befintliga internationella marknader
Branschen lever med en relativt stor volatilitet på
råvarusidan vilket gör dem beroende av import
som i sin tur betyder exponering mot både dyra
växelkurser och eventuella tullar. Dessutom är
det en marknad med priskänsliga kunder vilket
innebär att tillfälliga prishöjningar för att täcka
eventuella lönsamhetsproblem inte är någon
rimlig lösning. Branschen brottas även med

Sverige är fortfarande huvudmarknad för de allra
flesta svenska beredningsindustrier. Polen,
Tyskland, Finland och Frankrike lyfts i flera fall
upp som särskilt intressanta marknader följda av
Baltikum, Kanada och Australien. Länder i Asien
är också intressanta på längre sikt då de blir allt
mer köpstarka och äter mycket fiskprodukter.
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Konsensus tycks dock ligga i att växla upp och
utveckla närvaro på flera, i synnerhet
europeiska, marknader via mässor och liknande.
Branschaktörerna önskar ett större fokus på att
marknadsföra Sverige som nation för att få
ytterligare kvalitetsstämpel på svenska
fiskeprodukter. Branschen upplever att deras
kunder, oavsett var i världen de befinner sig,
föredrar produkter producerade i Sverige (och
Norge) men att de inte klarar av att betala våra
länders priser.

Odling och vattenbruksproduktion
Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för odling av
djur och växter i vatten. I Sverige odlas fisk,
musslor och kräftor för både konsumtion och
utsättning men det odlas även alger i mindre
skala. Vattenbruk är en näringsgren som växer
på landsbygden men den totala produktionen har
minskat sedan 2012. Globalt har
vattenbruksproduktionen dock vuxit de senaste
åren. Den största vattenbruksproduktionen finns
idag i Asien, i synnerhet i Kina.56

Det finns totalt 162 odlingar i Sverige (2015). 66
av dessa används för odling av sättfisk, 52 till
matfisk och 26 till matkräftor. Övriga odlingar
används till sättkräftor, musslor och ostron. En
fiskodling kan vara allt från en mindre damm till
en stor anläggning med kapacitet för flera tusen
fiskar. Inom svensk odling är den viktigaste
fisken regnbåge. Utöver regnbågen odlas också
röding, öring, lax och ål samt kräftor och
blåmusslor. Det mesta av matfiskodlingen sker i
sötvatten men vattenbruk bedrivs även längs
våra kuster. Antalet matfiskodlingar har årligen
minskat sedan 2011 vilket bl.a. beror på
generationsskiften och att den yngre
befolkningen inte är intresserade av att arbeta
inom vattenbruk.

Den totala färskviktsproduktionen uppgick till 13
352 ton under 2015. Av detta utgjorde matfisk 80
procent och sättfisk 1 procent medan musslor
stod för 11 procent. Förklaringen till att sättfisk
utgör en så liten del är att dessa odlingar oftast
är små och drivs som hobbyverksamhet av
sportfiskare med vattenbrukslicens. Det totala
försäljningsvärdet på matfisk uppgick till SEK
345 miljoner under 2015, en minskning med 7
procent från föregående år. Av det
försäljningsvärdet står regnbågen för 71 procent
av det totala försäljningsvärdet. Generellt sett har
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försäljningsvärdet på svenskodlad matfisk ökat
kontinuerligt sedan 2007. En stor betydande
orsak till detta är prisökningen på fisk.

Utveckling och inverkande trender
Produktionen är på nedåtgående vad gäller både
matfisk och sättfisk. Enligt branschen är
konsekvensen en blandning av ett allt
krångligare regelverk och en allt högre
medelålder på de verksamma odlarna.
Efterfrågan på svensk odlad fisk är stor och de
odlare som finns har knappt kapacitet att förse
Sverige med tillräckliga volymer.

Fiskodling klassas i dagsläget som en miljöfarlig
verksamhet. Därmed finns det ett strikt regelverk
som vattenbrukarna måste förhålla sig till. Den
svenska vattenbruksnäringen är idag inte
självförsörjande vad gäller avelsmaterial.57 Detta
betyder att befruktad rom och yngel importeras
från andra länder vilket i sin tur innebär stora
smitt- och artskyddsrisker. Alla svenska
vattenbruk är beroende av pålitlig
vattenförsörjning och djuren är känsliga för
variationer i vattenkvaliteten och speciellt den
som är onaturligt orsakad av t.ex. utsläpp.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Sverige har generellt sett mycket rent vatten och
här är det också tillåtet med kommersiell odling i
insjöar och reglerade vattendrag. Sveriges
varumärke är starkt och det finns en
internationell efterfrågan på svensk fisk och god
kvalitet är en av de faktorer som värdesätts mest
av konsumenterna. Våra grannländer Norge och
Danmark placerar sig även de högt när det
kommer till önskat ursprungsland bland
konsumenterna på de större europeiska
marknaderna. En vanlig förekommande orsak till
det är ländernas kalla klimat och rena vatten, det
vill säga något som Sverige delar med Norge
och Danmark.

Den största utmaningen för svenska vattenbruks
konkurrenskraft och de största kostnaderna som
kan uppstå på en odling är ofta förknippade med
sjukdomsutbrott och vid risk för smitta kan det
krävas att odlingarna töms och saneras innan
djuren får sättas in igen. Det finns, enligt

branschen, få odlingar i Sverige som ekonomiskt
skulle klara ett större sjukdomsutbrott idag.

Befintliga internationella marknader
Sverige är fortfarande den största marknaden
och vattenbrukens förhållandevis låga kapacitet
har fullt upp med att bara förse de svenska
konsumenterna. Internationella marknader som
branschen benämner som intressanta i framtiden
är främst Frankrike, Tyskland och delar av
Baltikum. Asien med Kina som en första
marknad benämns också som intressant.

Havsbaserad energi
Havsbaserad energi i Sverige delas främst in i
vind-, våg- och strömkraft. Även om det finns
svenska företag med intressanta lösningar för
våg- och strömkraft har just vågor och strömkraft
i Sverige generellt sett ett väldigt lågt
energiinnehåll jämfört med andra länder. Detta
innebär att det är havsbaserad vindkraft som är
det mest relevanta segmentet när man idag talar
om havsbaserad energi. Sverige har, enligt
Energimyndigheten, bland de bästa
förutsättningarna för att producera förnybar
energi i hela Europa. Detta då vi har väldigt
långa kuster, god ekonomi och relativt goda
anslutningsmöjligheter till elnät.

Havsbaserad energi som bransch är dock
fortfarande förhållandevis ung och outvecklad.
2015 lade Energimyndigheten fram en rapport
om havsbaserad vindkraft i syfte att lyfta frågan
om ett storskaligt stöd till havsbaserad vindkraft
som samhällsekonomiskt motiverat och förenligt
med elmarknaden. Slutsatsen var att det
kommer att krävas ytterligare analyser innan ett
sådant beslut kan fattas. Även om det har skett
en betydande utbyggnad av den europeiska
vindkraftindustrin de senaste åren betraktas
fortfarande branschen befinna sig i en inledande
fas som saknar tydliga regelverk och standarder.
De länder som är framgångsrika inom
havsbaserad vindkraft är de länder som har
välfungerande stödsystem. Ny teknik har
generellt väldigt svårt att nå kommersiella
framgångar utan initiala stödpaket och
havsbaserad vindkraft är inget undantag.
Danmark, Tyskland och Storbritannien är de
länder med etablerade stödsystem idag och det
är också där de största investeringarna görs.

Sveriges stödsystem, framtaget för att öka
produktionen av förnybar el på ett
kostnadseffektivt sätt (Gröna certificat eller
Elcertifikatsystemet), är marknadsbaserat.
Problemet för havsbaserad energi är att det är
mer kostsamt att bygga i havet och aktörerna har
svårt att konkurrera om stöd. Det är viktigt för de
mindre, nya aktörerna att bygga
referensanläggningar. Segmentets värdekedja är
bred och sträcker sig från allt mellan aktörer som
sysslar med sjömätning till komponenttillverkare.
Nedan följer en beskrivning av värdekedjan för
havsbaserad vindkraft:

1.

2.

3.

4.

5.

Forskning och produktutveckling:
grundforskning, tillämpad forskning,
företagsbaserad FoU och design och
konstruktion av serietillverkade produkter.
Svenska aktörer är bland andra ABB, SKF,
Trelleborg, SeaTwirl, Hexicon, Roxtec,
Chalmers och KTH.
Projektering och tillstånd: allt från
identifiering och val av anläggningsplats till
samråd med myndigheter och sjömätningar.
Aktörer verksamma är bl.a. EON, Vattenfall,
Wpd Offshore, Favonius och Blekinge
Offshore.
Konstruktion och byggnation:
installationer, upphandlingar av
entreprenörer, transport och logistik,
bottenprövningar och upphandlingar av
fundament som turbiner och
nätanslutningar. Förutom aktörerna som
nämns under projektering och tillstånd
tillkommer flera byggföretag.
Drift och underhåll: elproduktion och all
form av förvaltning. Svenska aktörer
verksamma är bl.a. NOS, NDE Offshore,
Vattenfall, One Nordic och Vindin.
Avveckling: nedmontering av turbiner och
anläggningar samt återställning av botten
och motsvarande. Svenska företag som
arbetar med detta är bl.a. Stena Recycling
och SSE.

Utveckling och inverkande trender
I Europa har havsbaserad vindkraft blivit en av
de snabbast växande förnybara energikällorna
och fram till år 2018 beräknas produktionen
femdubblas. Den havsbaserade vindkraften har
potential att bidra med mer energi till Europa än
någon annan teknik år 2050 och enligt
kunskapskurvan från Vindenergitillhavs studie
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(2016) visar att kostnaden för havsbaserad
energi minskar i takt med att nya innovationer
utvecklas.58 Det är framförallt i Europa som de
stora investeringarna görs och 24 av världens 25
största anläggningar är också belägna här. De
länder som ligger i framkant vad gäller
investeringar och utbyggning är Danmark,
Tyskland, Storbritannien, Frankrike och
Nederländerna. Den gemensamma nämnaren är
att samtliga dessa länder huvudsakligen
fokuserar på utbyggnad i Nordsjön, vilket är
intressant ur ett svenskt perspektiv.

Internationell konkurrenskraft - styrkeområden
och utmaningar
Sverige kan inta en viktig roll i omställningen till
hållbar elproduktion, både som exportland och
för att säkerhetsställa vår nationella elförsörjning.
Ur ett svenskt perspektiv är Östersjön extra
intressant då studier visar att Östersjöns lägre
våghöjder och vattendjup samt kortare avstånd
till land ger förutsättningar för en
kostnadseffektivare utbyggning än i Nordsjön.
Sverige är dessutom känt för sitt
ingenjörskunnande och sin innovationsförmåga.

Det är dock mycket billigare att bygga vindkraft
på land och därför anser bl.a. Svensk Vindenergi
att det för svensk del är gynnsammare att bygga
ut vindkraftsindustrin på land. Ett annat stort
hinder för utvecklingen för svensk havsbaserad
vindkraft är att energiförsörjningsfrågan
betraktats ur ett svenskt perspektiv och inte som
en exportfråga. Vi ligger därför efter flera länder
där långsiktiga förutsättningar redan har
etablerats, t.ex. Danmark, Tyskland och
Storbritannien vilka, som tidigare nämnts, har
utvecklat stödsystem.

Befintliga internationella marknader
Utveckling och utbyggnad av havsbaserad
energi sker främst nationellt på svenska vatten
även om den i viss mån utsätts för internationell
konkurrens från liknande energislag. Dock har
många företag som är verksamma inom
segmentet en internationell marknad och fokus
ligger på leveranser till de marknader som
investerar mest i dessa energislag och har
fungerande stödsystem för utbyggnad och
utveckling.
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GLOBALA
MÖJLIGHETER OCH
UTMANINGAR
Den internationella maritima sektorn står i
dagsläget inför stora utmaningar och påverkas
av både nationella och internationella politiska
och ekonomiska förändringar och svängningar.
Globaliseringen har skapat behov av ökade
transporter och transportvolymer av gods och
människor och effektiva och hållbara transporter
på hav och sjöar är avgörande för att möta
denna utveckling. Samtidigt växer de
protektionistiska tendenserna och den
geopolitiska osäkerheten runt om i världen är
stor. Detta hotar att påverka och förändra de
globala handelsmönstren och skapa osäkerhet
kring framtida utveckling av den internationella
maritima näringen. De senaste årens låga
världsmarknadspris på olja har också haft en
betydande och ibland mycket negativ påverkan
på den maritima näringen globalt. I flera ledande
maritima nationer har konsekvenserna varit
betydande för inhemsk ekonomi och
internationell konkurrenskraft. Samtidigt ställs allt
högre krav på näringen vad gäller dess påverkan
på klimat och miljö och nationella och
internationella regelverk slår olika hårt på aktörer
i olika delar av världen.

Samtidigt som den maritima näringen tacklas
med stora utmaningar ser vi hur dessa även är
grogrund för efterfrågan på ny teknik för
automatisering, effektivisering, kommunikation
och på lösningar som kan främja hållbarhet, miljö
samt ökad säkerhet. Utmaningarna skapar också
en efterfrågan på nya arbetsmetoder och nya
disruptiva affärsmodeller. Den ökade globala
efterfrågan på innovationsbaserad teknik och
hållbarhet som koncept skapar flera maritima
affärsmöjligheter.

FOKUS FÖR KARTLÄGGNING AV
MARKNADER
Företags behov av och intresse för
internationalisering och internationell expansion
beror bl.a. på de värdekedjor som de ingår i,
vilken roll de har i dessa och hur internationella
dessa värdekedjor är. Med detta som

utgångspunkt behöver företag inte enbart ha
kunskap om och förstå möjligheter och
utmaningar på de marknader där deras
slutkunder befinner sig utan även ha kunskap om
utvecklingen på de marknader där övriga
betydande stakeholders verkar och/eller har
inflytande. Flera företag inom den svenska
maritima näringen ingår idag på ett eller annat
sätt i globala värdekedjor med stakeholders runt
om i världen.

För delnäringen Transport kan vi konstatera att
hamnarna, rederierna, logistikföretagen och
terminaloperatörerna har starka internationella
nätverk. Deras internationella möjligheter och
konkurrenskraft beror antingen på investeringar
som görs och/eller åtgärder som vidtas lokalt i
Sverige eller på global utveckling och trender.
Investeringar för förbättrad och effektiv
infrastruktur till och från hamn, nationella
regelverksändringar samt fokusering på ett
begränsat antal hamnar nämns som åtgärder
som kan förbättra den internationella attraktionsoch konkurrenskraften för företagen inom denna
delnäring. Marknaden för dessa företag är
antingen nationellt eller nordiskt begränsad eller
tydligt global. En kartläggning av specifika
geografiska internationella marknader är dock av
mindre relevans för dem.

För delnäringen Maritim teknik och produktion är
den internationella prägeln tydlig med ett brett
slagfält av internationella kunder, partners och
andra stakeholders. Företagen inom denna
delnäring sprider sig över ett brett spektrum av
kompetensområden och är av varierande storlek
från små teknikföretag till stora multinationella
koncerner. För små och medelstora företag inom
denna delnäring är både kunskap om relevanta
geografiska marknaders affärsmöjligheter
centrala liksom byggandet av internationella
nätverk med olika stakeholders. De större
företagen fokuserar mindre på geografiska
marknader och mer på slutkunder och partners
oavhängigt var i världen de har sin verksamhet.

I nästa kapitel har vi valt att illustrera exempel på
marknader som på ett eller annat sätt uppvisar
onutnyttjad potential för svenska maritima
produkter och tjänster samt marknader som
matchar väl vad gäller intresse för och behov av
svensk kompetens och teknik inom
delnäringarna Transport och Maritima produktion
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och teknik. På flera av de valda marknaderna ser
vi även en förväntad tillväxt och/eller
omstruktureringar med påföljande investeringar
kommande år samtidigt som några av dem är
svåra att nå pga. rådande konjunktur och
handelshinder. Valet av marknader grundar sig
även i de maritima företagens behov, intresse
och önskemål om internationell expansion. De
utvalda marknaderna och mest relevanta
kunderna hittas framförallt i Västeuropa och i
Asien. De länder vi har valt med särskilt fokus är
Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike,
Sydkorea och Kina men vi lyfter även exempel
på affärsmöjligheter i Nederländerna, Polen,
Singapore, Indien och Förenade Arabemiraten.

Inom delnäringen Havet som naturresurs har
havsbaserad energi och vindkraft i dagsläget en
begränsad internationell marknad och det är
främst den svenska fiskenäringen, och i
huvudsak beredningsindustrin, som har stark
internationell inriktning. Fiskeindustrins direkta
kunder är grossister, distributörer, detaljister och
hotell- och restaurangnäring runt om i världen
men dess slutkunder är nationella och
internationella konsumenter. Det är därför främst
konsumenternas preferenser och köpmönster
som styr utvecklingen och vilka internationella
marknader som är mest relevanta för svenska
företag inom denna näring. I nästa kapitel har vi
därför valt att illustrera exempel från ett urval av
internationella marknader med störst, outnyttjad
potential för ökad export av svensk fisk- och
skaldjur dvs. Frankrike, Tyskland, Polen,
Baltikum och Kina.

Det bör poängteras att de marknadsexempel vi
illustrerar i denna rapport är förenklade och för
att få en förståelse för marknadernas fulla
potential krävs riktade och djupare analyser. Vi
vill även understryka att det givetvis finns fler
marknader globalt som kan erbjuda intressanta
affärsmöjligheter för svenska maritima företag
men som vi i detta uppdrag inte har valt att
prioritera pga. uppdragets begränsning.
Marknader som vi inte har valt att prioritera i
denna rapport men som uppvisar
affärsmöjligheter för svenska maritima företag är
bl.a. Japan, USA, Indonesien och Brasilien.
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RELEVANTA MARKNADER FÖR
TRANSPORT OCH MARITIM PRODUKTION
OCH TEKNIK
Norge
Den norska maritima näringen är global och har
en stark ställning på marknader runt om i
världen. Den utgör en viktig marknad för affärer
och samarbeten för flera branschsegment inom
den svenska maritima näringen, främst för
svenska varv och teknik-, system- och
underleverantörer samt för företag inom
fritidsbåtstillverkning och tillbehör.

Med en omsättning på ca NOK 500 miljarder och
fler än 100 000 anställda är den maritima
näringen Norges största och viktigaste industri.59
Den är uppbyggd kring åtta starka regionala
kluster baserade på spetskompetenser inom
industrishipping, marinteknik, borrutrustning,
offshore etc.60 Den är starkt exportinriktad och
exporterar varor och tjänster för omkring NOK
230 miljarder vilket motsvarar en tredjedel av
Norges totala export. Norge är världens näst
största exportör av fisk och skaldjur, världens
tredje största gasexportör och en av världens
största sjöfartsnationer. Om vi bortser från oljeoch gasindustrin, står den norska maritima
näringen för 9 procent av Norges totala
värdeskapande och är den viktigaste
exportindustrin. Inklusive olje- och gasindustrin
stod den norska maritima näringen för 24
procent av Norges BNP 2015 och 70 procent av
61
landets exportintäkter. Olje- och gasindustrin är
Norges viktigaste näring. År 2015 stod sektorn
för 15 procent av Norges BNP, ca 20 procent av
landets totala omsättning och 39 procent av den
norska exporten.62 Det spås att sektorn under
2017 fortsatt kommer genomgå ett krävande år,
men att man går mot en mer positiv utveckling.
Trots fortsatt låg aktivitet görs allt fler
nyinvesteringar och oljeföretagen gör, om än få,
nya oljefynd. Till exempel meddelade Lundin och
Aker BP den 13 februari 2017 att de funnit ett
nytt oljefält i Barents hav.

Ett lågt världsmarknadspris på olja har påverkat
den norska maritima näringen i flera led bl.a.
genom färre nyinvesteringar, att projekt har
skjutits upp och att personal inom flera
delnäringar har varslats om uppsägning och/eller
sagts upp. Norge har under det senaste året bl.a.
sett en nedgång i antal fartyg även om tonnaget

mätt i dödvikt ökat. Denna utveckling bör ses i
ljuset av en dramatisk nedgång i den globala
offshore-industrin och det låga
världsmarknadspriset på olja. Till exempel stod
2014 offshore-flottan för 70 procent av alla
nybyggen som levererades till Norge medan den
i 2015 endast stod för 30 procent.63 Mätt i antal
fartyg är offshore-flottan fortsatt den största i
rederinäringen och den mest centrala delen i den
norska maritima näringen. På grund av det låga
oljepriset tenderar de norska offshore-rederierna
nu skriva ner marknadsvärdet för sina flottor, och
mer än 170 norskkontrollerade offshore-fartyg
och riggar har tagits upp på land.64 Trots detta är
den norska offshore-flottan fortsatt den mest
moderna och avancerade i världen och den näst
största efter USA.

Den 21 februari 2017 presenterade Norges
Närings- och fiskedepartement sin nya strategi
för den maritima näringen, ”Ny vekst, stolt
historie - Regjeringens havstrategi”. Den norska
regeringen utgår i sina slutsatser ifrån OECDs
rapport ”The Ocean Economy in 2030”, som
påvisar att den ekonomiska aktiviteten i havet
växer, och uppskattningsvis kommer
”havekonomin” att ge 40 miljoner arbetstillfällen
och dubbla sitt bidrag till det globala välståndet
till 2030. Huvudbudskapet från regeringen i
strategin är att den norska regeringen starkt
kommer att bidra och stimulera ett hållbart
värdeskapande och ökad sysselsättning inom
näringen.65 För att uppnå detta mål, kommer
regeringen att framförallt satsa på tre områden:

 Bidra till god lagstiftning och goda ramvillkor
genom att fortsätta och vidareutveckla en
effektivt, förutsägbart och kunskapsbaserad
reglering av näringen genom att bl.a. se till att
lagstiftningen inte hindrar innovation- och
teknologiutveckling
 Investera i och underlätta för kunskap och
teknikutveckling genom forskning och utbildning.
Regeringen vill stärka den grundläggande
kunskapen om havet genom att bl.a. fortsätta
stärka samarbetet mellan näringen och
akademin, underlätta för nya industrier att växa,
säkerställa god och relevant utbildning som
täcker näringens kompetensbehov samt stärka
forskningen i fältet

 Stärka den norska havsnäringens internationella
konkurrenskraft genom att bistå med
marknadsföring, internationalisering och
främjande av näringen. För att uppnå detta
kommer regeringen öka sina ansträngningar för
att säkerställa globalt förutsägbart och
konkurrenskraftigt regelverk och uppmuntra fler
företag att exportera.66

Närings- och fiskedepartementet i Norge har
även under de senaste två åren genomfört flera
betydande åtgärder som haft positiv påverkan på
den norska maritima näringen. Man har bl.a.
uppdaterat rederiskatteordningen som i sin tur
påverkat nettolönen positivt, investerat miljoner i
forskning och utveckling inom branschen samt
tagit beslut om att NIS-registrerade fartyg får ha
utlandsbesättning i Norge.67

Givet den nuvarande utvecklingen och
förutsättningar kommer det bli viktigt att norsk
maritim näring drivs av innovation och
produktutveckling för att skapa kostnadseffektiva
och hållbara lösningar. Digitalisering har och
kommer ha en än mer central betydelse för
utvecklingen och digitala lösningar introduceras
nu i alla led av näringen. Ny teknik inom
autonomi, automation och fjärrstyrning skapar
potential för kostnadseffektivisering samt även
för pålitligare drift, lösningar som i förlängningen
förväntas öka norsk sjöfarts internationella
konkurrenskraft. För att skapa omställning och
diversifiering i näringen och för att möta den
rådande utvecklingen önskar man utveckla fler
klustersamarbeten och öka samarbete med
nationella och internationella aktörer. Svenska
företag med spetskompetens inom framförallt
miljöteknik, digitalisering och bränsleoptimering
har möjlighet att ta position på den norska
marknaden.

Trots de utmaningar som den norska maritima
näringen står inför, görs flera intressanta
investeringar inom olika delnäringar med given
potential för svenska företag. Bland annat har
gjorts och görs stora satsningar på den nya
intermodala hamnen i Drammen. Jernbaneverket
(numera Bane Nor) har byggt två nya
ankomstspår och fem nya järnvägsspår för
lastning och lossning av bilar i hamnen i
Drammen för att underlätta intermodaliteten. Det
gör hamnen i Drammen till en av Norges mest
effektiva och miljövänliga hamnar. Dessa
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investeringar skapar bland annat möjligheter för
svenska logistikföretag, svenska byggföretag,
säkerhetsföretag samt teknik-, system- och
underleverantörer med inriktning mot
hamnutveckling.

Rederierna satsar på investeringar vad gäller
digitalisering och miljöfrämjande lösningar. Till
exempel tas allt fler LNG-fartyg och eldrivna
shortsea fartyg i bruk. Transoceanrederierna
tenderar dock fortsatt att bygga fartyg som drivs
av traditionellt bränsle och för dessa blir
investeringar i bränsleoptimeringssystem och
ruttplanerare allt viktigare för att möta
miljökraven. En annan relevant satsning görs på
kranar ombord på fartyg som i allt större
utsträckning görs batteridrivna istället för
motordrivna. I övrigt satsar Norge generellt på
ökad elektrifiering bl.a. genom att öka den
eldrivna fartygsflottan och genom att bygga
elektrifierade fiskodlingar, oljeanläggningar och
andra maritima installationer. Dessutom görs
satsningar på den norska flottan av LNG-fartyg,
shuttle tankers, och andra specialfartyg som gör
att dessa typer av fartyg har ökat kraftigt de
senaste tio åren. Svensk kompetens och
leverantörer inom områden som miljö,
bränsleoptimeringssystem och teknisk expertis
efterfrågas av rederierna så att de även i
framtiden ska kunna fortsätta nå klimatmål och
kostnadseffektivisera sina verksamheter.

Nya initiativ har även tagits för att norska varv
ska vinna fler kontrakt i framtiden.
Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) utökar
sitt utbud på och förenklar sina krav på krediter.
Tidigare fanns krav på köparen att betala minst
20 procent av köpesumman för att beviljas kredit
av GIEK. Denna 20 procentsregel kommer nu att
sänkas. Nya moderna varv i Norge innebär inte
bara affärsmöjlighet för svenska marintekniska
företag, utan även en närhet för svenska rederier
med behov av dockning för underhåll och
reparation eller för nybyggnation.

Den starka norska fiskeindustrin, tillsammans
med forskningsinstitut som SINTEF, satsar
ytterligare på automatisering och robotisering av
sjömatsproduktionen. Norge ligger långt efter när
det kommer till automatisering och robotisering
av såväl industrin som fiskeindustri och har
mycket att lära av andra nordeuropeiska länder.
Här kan Sverige och svenska företag ta en
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starkare position och skapa partnerskap baserat
på god kompetens och erfarenheter inom just
dessa områden.

Norge är Sveriges främsta handelspartner och
en viktig marknad med stor potential för svenska
maritima företag inom flera delnäringar. Trots en
offshore-industri i vänteläge kommer satsningar
och investeringar de kommande åren innebära
affärsmöjligheter för svenska företag inom flera
maritima områden. Vidare bevakning av
marknaden samt riktade insatser mot rederier,
varv, offshore-operatörer rekommenderas. Vi ser
även att Sverige bör initiera och utveckla
tydligare dialog med Norge om
klustersamarbeten inom det maritima området
för att stödja vidare utbyte och affärer mellan den
maritima företagen i respektive land. Utvecklade
dialoger länderna emellan inom området
transport, dvs. mellan hamnar, rederier,
logistikföretag, infrastrukturägare och
myndigheter, är också av stor vikt för ökad
svensk och norsk internationell konkurrenskraft.
De två främsta arenorna för maritima
affärsdialoger i Norge är mässorna och
konferenserna ONS (Offshore North Sea) som
arrangeras vartannat år i Stavanger och NorShipping som arrangeras i Lillestrøm/Oslo
vartannat år (maj-juni 2017).

Tyskland
Tyskland har en stark position inom den globala
sjöfartsnäringen och är en av de ledande
sjöfartsnationerna i världen. Sjöfartsindustrin står
för ca 12 procent av Tysklands
bruttonationalprodukt och 400 000 jobb och
delas in i varvsindustri, leverantörsindustri för
marin utrustning, marinteknik, hamnförvaltning,
sjöfart, havsforskning och havsbaserad
vindkraft.68 Tyskland är Sveriges största
exportmarknad och en naturlig partner inom
utveckling av ny teknik och miljöfrämjande
lösningar. Detta gäller även för den maritima
näringen och främst för teknik-, system- och
underleverantörer.

Hamburg är Tysklands, och Europas tredje,
största hamn och ligger i den maritima näringens
viktigaste region där 145 miljoner ton gods
hanteras årligen. Flera stora globala aktörer har
sina europeiska huvudkontor i Hamburg vilket
gör staden till en internationell mötesplats för
beslutsfattare. Hamnförvaltningens verksamhet

utgörs främst av underhålls- och
reparationsarbete, dockning och torrdockning,
kranarbete, lagerhållning och logistik samt
förvaltning av frihandelszoner. SMM,
Shipbuilding, Machinery och Marine technology,
hålls i Hamburg och är en av de största maritima
mässorna i världen med utställare från 66 länder
och besökare från 124 länder 2016.

Den tyska handelsflottan, som omfattar drygt
3000 fartyg och containerfartyg, svarar för
omkring 59 procent av den totala bruttovikten.
Antalet fartyg med tysk flagg uppgår till knappt
400 stycken. Den tyska rederinäringen drabbade
hårt av finanskrisen 2008 och genomgår nu en
strukturell förändring och den pågående trenden
är att små och medelstora rederier bildar
allianser för att upprätta gemensam finansiering
och förbättra effektiviteten. Enligt German
Shipowners’ Association (VDR), har hälften av
alla tyska rederier färre än fem fartyg var vilket är
en radikal minskning sedan 2012.69 Den tyska
handelsflottan förlorade omkring 200 fartyg
under 2015 varav merparten blev sålda till
utlandet. Många av de ledande redarföretagen
fick omfattande stödlån av de stora tyska
bankerna i samband med finanskrisen, lån de
senare inte kunnat betala tillbaka. Detta har
skapat mer än USD 50 miljarder i oreglerade lån
hos de tyska bankerna.

Regeringen spelar en stor roll i den tyska
maritima näringen, främst i varvsindustrin, där
man bistått med finansiell support för att den ska
klara av den globala konkurrensen. Därutöver
har den tyska regeringen statliga program för att
säkerhetsställa att man ligger i framkant vad
gäller forskning, utveckling och innovation. De
flesta varven är relativt små och familjeägda,
vilket skiljer sig från de större
varvsindustrinationerna, där varven oftast är
statliga eller ingår i större företagsgrupper. Trots
det är Tyskland den sjätte största
varvsindustrinationen bakom Kina, Sydkorea,
Japan, Filippinerna och Taiwan. Tyskland stod
dock bara för 1,3 procent av den totala
fartygsbyggnationen under 2015. Varvsindustrin i
Tyskland har idag blivit mer specialiserad med
stor fokus på behovstillverkade fartyg med
kvalificerade systemintegrationer. Tyskland är
också världsledande när det kommer till
tillverkning av kryssningsfartyg där Meyer Werft
och Lloyd Werft är de dominerande aktörerna.
Varvsindustrin har nära samarbete med flera

andra maritima segment och har även direkt
samarbete med sex statliga universitet med
inriktning mot maritima discipliner. Detta ses som
mycket förmånligt i industrin, då tillgången til
kvalificerad kunskap är stor, precis som
möjligheterna till forskning och utveckling.

De främsta utmaningarna för tyska varvsindustrin
är miljöanpassade regleringar som leder till nya
branschstandarder. Höga energipriser och
konkurrensen från lågkostnadsländer är även de
ständiga hot mot industrin. Dessa utmaningar
innebär också stora möjligheter och den tyska
varvsindustrin har redan börjat skifta till en mer
specialiserad industri där man vill ta en ledande
position. Nyligen investerade ett Hong Kongbaserat företag EUR 100 miljoner i en handfull
tyska varv. Investeringen gäller bland annat
varvet MV Werften, ett av världens modernaste
och effektivaste varv. Investeringen kommer att
innefatta en lasersvetslinje, en hyttmodulfabrik,
en ny blockbygghall, modernisering av
tillverkningens styrsystem samt byggande av nya
personalkontor.70 Investeringarna tyder på att
ambitionen för en förhöjd verksamhetsnivå finns,
vilket på sikt kan skapa möjligheter för svenska
leverantörer och då i synnerhet för leverantörer
med fokus på kryssningsfartyg av hög teknisk
komplexitet.

Den tyska regeringen har också långt gångna
planer på att bygga nya varv i landet för att
sprida och geografiskt diversifiera varvsindustrin.
De nya varven ska huvudsakligen vara
anpassade för tillverkning av specialbyggda
fartyg, snarare än standardfartyg, dvs. fartyg
som kräver en hög teknisk komplexitet. Tyskland
vill med de nya varven också positionera sig som
en tillverkare av mega yachts, dvs. yachts längre
än 70 meter. Den nya strategin ska stärka
Tysklands position på den globala marknaden för
komplex tillverkning av fartyg. Implementeringen
av den nya strategin väntas göra det möjligt för
tyska varv att mer effektivt konkurrera med
varven i grannländer som Polen, Danmark och
Nederländerna, samt i Medelhavet där spanska
och turkiska varv drar stor nytta av fördelaktigare
priser på stål och närheten till viktiga farleder.

Tyskland är världsledande inom maritim
utrustning. Leverantörsindustrin är betydligt
större än varvsindustrin och har nästan tre
gånger fler anställda och är inte heller
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geografiskt begränsad till Nordsjö- och
Östersjökusten utan spridd över hela landet. I
Tyskland står leverantörssidan för hela 70
procent av det tillförda värdet på
färdigproducerade fartyg. Den tyska
leverantörsindustrin förser på egen hand EU,
som är den globalt största marknaden, med
omkring 20 procent av de totala inköpen. Tyska
leverantörer av dieselmotorer är bland världens
största till kryssningsfartyg där man tillsammans
med Finland har monopol på alla
dieselmotorbeställningar fram till 2019. Tyskland
räknas också som främsta nation beträffande
tillverkning av propellrar och
automatiseringsteknologi samt vid framtagandet
av miljövänliga motorlösningar.

Tysk marinteknik består ungefär av 500 företag
och omkring 200 forskningsinstitut med en årlig
omsättning på cirka EUR 11 miljarder. Den tyska
regeringens mål är dock att dessa siffror ska
utökas till 700 företag, 300 forskningsinstitut och
en årlig omsättning på EUR 14 miljarder under
de kommande åren. Produktionen av offshoreutrustning är det största segmentet av tysk
marinteknik och står för två tredjedelar av de
totala marknadsintäkterna för den marintekniska
näringen.

För att förstärka affärsmöjligheterna på den tyska
marknaden bör svenska maritima företag enskilt
eller i grupp, arbeta för att skapa starka allianser
med framstående kluster och andra maritima
miljöer med starka kompletterande kompetenser
inom marinteknik och maritim utrustning i
Tyskland. Genom ett riktat långsiktigt samarbete
inom kompletterande och/eller gemensamma
spetskompetenser, ökar chansen att kunna ta
del av de satsningar som görs av tyska
världsledande rederier samt att ta position i de
omställningar som görs inom tysk varvsindustri
baserat på kompetenser inom automatisering,
effektivisering och miljöteknik.

Storbritannien
Storbritannien är världens femte största ekonomi
och en av Sveriges främsta exportmarknader.
Som önation, är sjöfartsnäringen och den
maritima näringen, inklusive olje- och
gasnäringen, bland de viktigaste näringarna för
den brittiska ekonomin. Storbritannien har en
tydlig strategi att fortsätta vara en
världsledadande nation inom sjöfart. Målet med
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strategin är att fortsätta attrahera både inhemska
och utländska företagare, redare och investerare
så att landet fortsatt kan tillhandahålla ett starkt
maritim kluster med internationell
konkurrenskraft.71 Den maritima näringen i
Storbritannien understryker också vikten av att
fokusera än mer på digitalisering och
automatisering för framtida konkurrenskraft.
Satsningar baserade på denna strategi skapar
intressanta affärsmöjligheter för svenska
maritima företag och då företrädelsevis för
marintekniska företag.

Storbritannien har idag ett av världens mest
framstående maritima kluster och den brittiska
maritima näringen är diversifierad och
mångfacetterad. Den brittiska hamnindustrin
hanterar bland annat 95 procent av brittisk import
och export av volym och den maritima näringen
bidrar årligen med GBP 35 miljarder till landets
BNP och sysselsätter 700 000 personer.72 En
stor del av kompetensen och styrkan härrör från
en lång tradition som ledande sjönation och
fartygsbyggare. I dag används denna kunskap
inte minst inom rederinäringen och varvsindustrin
men även i yngre näringar som t.ex. maritima
servicetjänster eller havsbaserad förnybar
energi. Storbritannien är världsledande inom
maritima servicetjänster som sjörätt, finans,
mäklarverksamhet och försäkring liksom inom
sjöfartsutbildning, ship management, maritim
tillverkning och teknik. Storbritannien är till
exempel världsledande med en andel 35 procent
av de globala marina försäkringspremierna och
26 procent av det globala mäklararbetet. Det
maritima Storbritannien delas in i fyra
delområden; hamnar, rederier, marina
servicetjänster (inkl. mäklare, jurister,
försäkringsbolag etc.) och leverantörsindustrin
(varvsindustri, marintekniska företag,
fritidsbåtstillverkare etc.) och samlas i huvudsak
inom två branschförbund, Society of Maritime
Industries och Maritime UK.73

Den brittiska hamnindustrin är den näst största i
Europa och hanterar mer än 500 miljoner ton
gods per år, samt över 60 miljoner internationella
och inhemska passageraranlöp. Det finns cirka
120 kommersiella hamnar i Storbritannien, de
störta är fullservicehamnarna i London och
Liverpool och de mer specialiserade hamnarna i
Dover och landets största hamn, Felixstowe.
Trots det stora antalet hamnar i Storbritannien,
har en konsolidering av segmentet skett de

senaste åren och idag står 20 hamnar för 88
procent av den totala godshanteringen.74 De
brittiska hamnarna spelar en viktig roll för så väl
svenska som andra länders rederier och är
viktiga anlöp för svensk import och export och
därmed kritiska för svenska företags möjligheter
att nå ut i världen. Goda relationer med brittiska
hamnar och myndigheter är därmed av stor vikt
för svensk internationell konkurrenskraft.

Storbritannien är den fjärde största
fartygsbyggaren i Europa och den tredje största
inom fritidsbåtssegmentet trots hård konkurrens
och prispress från Asien. Det är en välmående
sektor och prognoser visar på stark tillväxt under
de kommande åren. Den brittiska varvsindustrin
har lyckats anamma ny teknologi och innovation
och ligger på så sätt före flera andra
varvsnationer i världen. Idag har man i
Storbritannien t.ex. kapacitet att bygga fartyg
som är upp till 30 gånger mer komplexa än i
andra delar av världen.75 För att nå denna
förändring har varven investerat och fortsätter att
investera i såväl ny teknik som
effektiviseringslösningar och automation vilket
skapar möjlighet för svenska leverantörer med
dessa spetskompetenser inom denna sektor.

Storbritannien har ett av de mest ambitiösa
klimatmålen i Europa vad gäller förnybara
energikällor. De ska stå för 15 procent av landets
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energikonsumtion 2020. För att nå dessa mål
fokuserar och investerar Storbritannien i
utveckling av vindkraft, offshore vindkraft,
tidvatten och vågkraft, fjärrvärme, bioenergi och
förnybar transport. Storbritannien anses vara det
land i Europa med störst potential för att utveckla
sin vindkraft ytterligare, framförallt inom offshore
vindkraft. Landet har en av världens största
havsbaserade vindkraftsparker och är för
närvarande världsledande inom våg och
tidvattenkraft. Studier visar på att 12 procent av
den nuvarande brittiska elförsörjningen skulle
kunna tillgodoses genom våg- och
tidvattensenergi. Våg- och tidvattenkraft har dock
en långsammare utveckling jämfört med offshore
vindkraft, vilket beror på brist på
utvecklingsmedel och avsaknad av kommersiella
projekt. Genom befintliga och kommande
investeringar skapas affärsmöjligheter för
svenska underleverantörer av komponenter och
system samt för teknikföretag.

Nedan följer några ytterligare exempel på
pågående investeringar i Storbritannien
relevanta för svenska företag inom det maritima
klustret, såväl rederier, som logistikföretagen och
teknik- och underleverantörer.

 Pile Port i Liverpool har investerat GBP 400
miljoner under de senaste tre åren för att
konstruera Liverpool2, som kommer bli
Storbritanniens största och den mest
avancerade transatlantiska containerterminalen i
Europa.
 Innovate UK och Engineering and Physical
Sciences Research Council (EPSRC) kommer
att investera upp till GBP 5 miljoner i ett
innovationsprojekt med syfte att stimulera nya
partnerskap inom robotik och autonoma system
(RAS).
 British Antarctic Survey har aviserat ett GBP 100
miljonersprogram för att uppgradera polar
infrastruktur, inklusive hamn och sjöfartsleder
samt Rothera forskningsstation, för att
säkerställa Storbritanniens fortsatt världsledande
position inom vetenskap och polär baserad
innovation

Trots att Storbritannien visar på stark potential
för flera svenska maritima företag idag och i
framtiden, skapar Brexit osäkerhet och trösklar
som är viktiga att ta hänsyn till. Inget land har
tidigare lämnat EU och det är svårt att uppskatta
effekterna. Analytiker är dock överens om att
Brexit kommer ha negativa effekter på såväl
Storbritannien som EU och Sverige. Hur stora
effekterna blir kommer att bero på vilken typ av
handelsavtal som Storbritannien lyckas förhandla
med EU. Med tanke på det stora handelsutbyte
som EU och Storbritannien har idag, tros dock
förutsättningarna för ett gynnsamt handelsavtal
vara goda.

Maritime UK lyfter tre centrala punkter som bör
bejakas vid utträdet för att Storbritannien ska
fortsätta vara ledande inom den maritima
näringen:
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 Fortsätta erbjuda en öppen affärsmiljö och att
vara en attraktiv handelshandelspartner. I och
med utträdet ges landet en möjlighet att
utvärdera sina nuvarande lagar och omforma
dem så att de stödjer branschen bättre.
Förordningar som skadar Storbritanniens
konkurrenskraft bör till exempel tas bort. Det är
dock viktigt att utträdet inte skapar ny onödig
byråkrati.
 Den globala näringen fungerar bäst när lagar
och normer sätts på en global nivå av
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
Som en världsledande sjöfartsnation, även
utanför EU, har Storbritannien möjlighet att ta
ansvar för att forma den politiska dagordningen i
IMO. Brittiska regeringen måste se till, att
framförallt små och medelstora företag, inte
kommer drabbas av onödiga skatter och avgifter
vid handel med Storbritannien.
 Den brittiska regeringen bör främja långsiktig
tillväxt, i synnerhet genom anskaffning av
produkter och tjänster från brittiskbaserade
företag.

Beroende på hur situationen utvecklas, vilka
avtal som sluts mellan Storbritannien och EU och
IMO, vilken status den brittiska flaggan får etc.
kommer den svenska maritima näringen
påverkas. Till exempel har flera svenska stora
rederier sina fartyg flaggade i Storbritannien.
Förändras status på flaggen har flera rederier
utryckt att de kommer se sig om efter en annan
europeisk flagg. En annan farhåga är om
handelshindren ökar och om handel för svenska
företag försvåras. Det är därmed viktigt för
svenska företag att hålla sig uppdaterade kring
Brexits utveckling och följder.

Samtidigt görs flera satsningar och investeringar
bl.a. i hamnar, i brittisk varvsindustri och inom
havsbaserad vindkraft som är relevanta för
svenska företag inom flera maritima områden
och det kommer bli viktigt att följa med och
undersöka möjligheterna för att delta i
kommande upphandlingar. Vi ser att svenska
maritima företag och företagssammanslutningar
med fördel bör utveckla partnerskap och
klustersamarbeten i Storbritannien. För att öka
förståelse för marknaden, effekterna av Brexit
och för att skapa och fördjupa affärsdialoger
föreslås även deltagande vid t.ex. London
International Shipping Week och Southampton
Boat Show.
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Frankrike
Frankrike är en gammal sjömakt. Tack vare sina
kluster och utomeuropeiska territorier har
Frankrike den näst största maritima zonen i
världen. Den franska sjöfartsindustrin är
diversifierad och delas huvudsakligen in i sjöfart,
hamnverksamhet, offshore, varvsindustri,
privatbåtsindustri, marin förnybar energi samt
fiske och vattenbruk. Därutöver tillkommer
mindre segment som certifiering, forskning och
ship broking. Sektorn som helhet omfattar ett
brett spektrum av yrken och kunskaper vilket
svarar för nästan 300 000 arbetstillfällen och ett
produktionsvärde på nästan EUR 70 miljarder.77

Franska kommersiella hamnar hanterar omkring
90 procent av landets utrikeshandel i volym och
66 procent av värdet. Hamnarna delas in i
hamnar som drivs av staten, elva stora hamnar i
kontinentala Frankrike och utomlands samt ett
40-tal decentraliserade, kommersiella hamnar
och fiskehamnar som drivs genom regional
förvaltning och handelskamrar. Dessutom har
Frankrike autonoma hamnar i de
utomeuropeiska territorierna (Polynesien och
Nya Kaledonien).

2015 fanns det ca 100 franska rederier som
tillsammans har omkring 1000 fartyg, varav 517
under fransk flagg. De ledande företagen inom
transport är CMA-CGM, världens tredje största
containertransportör, Marfret, ABCRM, LDA,
Gazocean, Ponant och Brittany Ferries. Sektorn
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omsätter omkring EUR 15 miljarder.

Den franska offshore-sektorn är världens näst
största exportör av stödtjänster för offshoreutvinning, en position som delas med Norge och
Storbritannien. Omsättningen har ökat från EUR
3 miljarder i slutet av 1990-talet till EUR 17,5
miljarder idag. Offshore är omsättningsmässigt
den överlägset största maritima sektorn i
Frankrike även om det inte är den mest
arbetsintensiva med runt 32 000 arbetstillfällen.
Det marknadsledande företaget är CGG, som på
egen hand är arbetsgivare åt nästan en tredjedel
av branschen. Därefter är både Cofely Endel och
Technip två av sektorns främsta aktörer.

Den franska varvsindustrin, från varv till
leverantörer och tjänsteföretag är rankad som
världens sjätte största och Europas näst största,

både på den civila och militära marknaden. Den
franska varvsindustrin är erkänd för sin tekniska
kompetens och teknik. De marknadsledande
varven i Frankrike är DCNS, vilket också är ett
världsledande militärfartygsvarv, STX France
som är ett dotterbolag till koreanska STX Group,
CMN och Piriou. Viktigt att nämna är att 33 nya
kryssningsfartyg för den globala marknaden skall
byggas i Frankrike innan 2019. Projektet
benämns som” le nouveau France”. Inom
projektet ska man bl.a. bygga ett fartyg som går
under namnet ”the French ambassador” och
kommer att vara ett högteknologiskt projekt med
miljöfokus. Därutöver planeras det för
investeringar i NEOLINER, ett 5300 ton RoRofartyg utrustat med innovativa duplexriggar.
Andra stora projekt som lyfts fram är bl.a.
byggnation av SeaOrbiter och multifunktionella
offshore-plattformar.

Frankrike har en ledande global position inom
fritidbåtsindustrin och är bland annat världens
fjärde största motorbåtsproducent. Den franska
fritidbåtsindustrin omfattade omkring 5109
företag och 40 000 jobb i utgången av 2013 och
omsatte EUR 4,3 miljarder. Under samma år
producerades omkring 44 500 fritidsbåtar i
landet. Den franska fritidsbåtsindustrin är en
betydande marknad för världens
underleverantörer av fritidsbåtsutrustning,
komponenter, system och tjänster och
följaktligen även av intresse för svenska
underleverantörer samt de som arbetar med
retrofit till detta segment.

Enligt Kyotoprotokollet gavs Frankrike målet att
generera åtminstone 23 procent förnybar energi
innan 2020. Snittet för EU ligger på 10 procent. I
inrikespolitiken passerade även ”The Energy
Transition Law” i augusti 2015 med ett ännu mer
aggressivt mål om att hela 40 procent av energin
år 2030 ska utgöras av förnybar energi. För att
lyckas med detta krävs stora investeringar i
havsbaserad vindkraft. Nya projekt som, än så
länge dock bara diskuteras, är ett 15 000 MW
bottenfixerat vindkraftverk, ett flytande
vindkraftverk på 6000 MW och ett
tidvattenbaserat vindkraftverk med en kapacitet
på 3000 MW. Branschens främsta aktörer är
EDF Énergies Nouvelles, Engie, La Compagnie
du Vent, Neoen Marine, WPD Offshore France,
IDEOL och Akuo Energy. EDF Énergies
Nouvelles vann nyligen en upphandling på tre
offshore-projekt (Fécamp, Calvados och Saint-

Nazaire) som samtliga förväntas påbörjas under
2017 och tas i bruk 2021.

Svenska maritima underleverantörer och
teknikföretag bör följa med i de investeringar
som görs på bl.a. kryssningsfartyg och offshore
vindkraft och undersöka hur och genom vilka
man når dessa investeringar. Dessutom bör de
svenska företagen skaffa sig kunskap om och ta
stöd för att överbrygga ev. protektionistiska
tendenser inom bl.a. den franska varvs- och
fritidsbåtsindustrin . En relevant arena för affärer
är Euromaritime, en av Frankrikes största och
mest inflytelserika mässor på temat havs- och
hamnteknik, sjöfartslogistik och
säkerhetsindustrin. Även i Frankrike ser vi
fördelar i att bygga allianser med framstående
kluster och andra maritima miljöer. Två
betydelsefulla klusterorganisationer inom
näringen är French Maritime Cluster och The
Mer Bretagne Atlantique and Mer Méditerranée
Clusters of Competitivness som omfattar sex
strategiska affärsområden.

Sydkorea
Under de senaste 60 åren har Sydkorea gått från
att vara ett av världens fattigaste länder till att
idag vara världens elfte största ekonomi där
betydande fokus ligger på export och
internationell handel. Som stor industrination
med betydande fartygsproduktion, elektronik och
bilindustri är det nationella behovet av transport
stort varför landet positionerat sig som en global
handelshubb. Sydkorea har tillsammans med
Kina och Japan dominerat den globala
varvsindustrin de senaste decennierna vilket gör
landet till en viktig marknad för svenska teknik-,
system- och underleverantörer.

Busan är Sydkoreas största hamn och rankas
som nummer sex i världen avseende
containerfrakt och utgör en hubb för den
sydkoreanska maritima näringen.79 Industrier
belägna intill hamnen i Busan inkluderar varvs-,
elektronik-, stål-, bil-, keramik-, pappers- och
kemikalieindustri. Turismen är på tillväxt och
förutom färjelinjer mellan hamnen i Busan och
japanska hamnar, är denna en knutpunkt för
järnväg, flygplats och expressbussar.

Med finanskrisen 2008 följde en recession inom
global handel vilket minskade efterfrågan på
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sydkoreansk sjöfart samtidigt som rederierna
fortsatte att bygga fler och större fartyg. Hanjin
Shipping, ett integrerat rederi och logistikföretag,
försattes i konkurs i augusti 2016. Före sin
konkurs var det Sydkoreas största containerlinje
och även rankad som världens tionde största
containerrederi.

Sedan 1960-talet har varvsindustrin varit en av
Sydkoreas viktigaste exportindustrier. Den har
under en lång tid utgjort 10 procent landets
export.80 Under mitten av 2000-talet stod
Sydkorea i toppen av den globala varvsindustrin.
En tilltagande global recession gjorde dock att
landet 2012 blev förbipasserade av Kina som
ledande varvsnation. För att övervinna krisen
och parera nedgången valde den sydkoreanska
varvsindustrin att inrikta sig mer mot offshoreindustrin dvs. istället för att fokusera på höga
volymer lågkostnadskonstruktioner valde man att
ta sig högre upp i värdekedjan och fokusera på
tekniskt komplexa konstruktioner. De relativt
höga och stabila oljepriserna 2011-2014
bäddade för en kraftig ökning av beställningar av
offshore- och energirelaterade konstruktioner i
Sydkorea och som följd utvecklade de
sydkoreanska varven en stark kompetens inom
offshore. Nedgången i världsmarknadspriset på
olja försatte dock de sydkoreanska varven i en
svår situation. Under första hälften av 2016
svarade de sydkoreanska varven för en
marknadsandel på ca 13 procent av den globala
marknaden.81 Som jämförelse svarade Kina
under samma period för en marknadsandel på
51 procent, Japan 17 procent och Europa
sammanlagt 17 procent.82 Med följande nedgång
i oljepriset kom dock den sammanlagda
lågkonjunkturen att slå hårt mot den
sydkoreanska varvsindustrin. Under rekordåret
2014 sysselsatte varvsindustrin 204 000
personer varav uppskattningsvis 70 procent
genom underleverantörer. I slutet av juni 2016
var motsvarande siffra 163 000. Ytterligare
nedskärningar förväntas enligt det sydkoreanska
arbetskraftsinstitutet.83

Övergången från fartygsbyggnation till
byggnation av offshore-konstruktioner har inte
gått så smidigt som varven ursprungligen hade
hoppats och har skapat ökade kostnader och
svårigheter att leverera i tid. Lågt prisade anbud
vid flera fartygsbeställningar, frampressade av
den extrema priskonkurrensen, har lett till
förluster och bristfällig riskhantering. För övrigt
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har fokus och investeringar riktats mot
förbättringar av intern effektivitet snarare än mot
ett förnyade kunderbjudanden vilket orsakat
försämrad konkurrenskraft. De tre stora varven
Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung
Heavy Industries (SHI) och Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering (DSME) har gemensamt
endast nått ca 10 procent av sina ordermål för
2016 och för att överleva genomgår alla tre
varven stora rekonstruktioner och
84
kostnadsbesparingsprogram.

För att hjälpa den Sydkoreanska varvsindustrin
att överleva rådande lågkonjunktur har staten
introducerat ett åtgärdspaket på USD 9,6
miljarder som ska sträcka sig fram till år 2020.85
Som del i åtgärdspaketet planerar regeringen att
beställa drygt 250 fartyg samt bistå med USD 5,7
miljarder i finansieringsstöd för att stötta företag
inom fartygsbyggnation fram till slutet av 2020.
Planerade fartygsbeställningar förväntas även
hjälpa den Sydkoreanska sjöfartsnäringen. Som
ytterligare stöd till sjöfartsnäringen kommer
tidigare budgeterade stöd från sydkoreanska
staten att dubblas från USD 1,2 till 2,4 miljarder,
detta för att hjälpa rederier att beställa fler fartyg
av typerna bulkfartyg, tankfartyg och
containerfartyg. Ett nytt bolag, med ett kapital på
ca USD 900 miljoner, kommer att bildas med
syfte att köpa fartyg till rederier. Vidare kommer
en fond att inrättats för att köpa sydkoreanska
rederiers befintliga flottor med en
investeringsbudget på ca USD 1,7 miljarder fram
till 2019. Fonden skall även investera i
containerterminaler och andra anläggningar.

Sydkoreansk rederi- och varvsnäring är
konservativ och protektionistisk och
sydkoreanska företag prioriteras i upphandlingar
genom hela värdekedjan. Myndigheterna hjälper
inte bara varven utan även underleverantörer.
Utvecklingen de kommande åren kommer att
vara avgörande för den Sydkoreanska
varvsindustrin. Regering och fartygsbyggare
måste arbeta hårt för att upprätthålla den
nationella konkurrenskraften för att förbli en
global ledare. En avgörande faktor är att ha
starka och innovativa leverantörer och svenska
företag med högt anseende och innovationskraft
har möjlighet att positionera sig här.

Den allmänna uppfattningen hos svenska
leverantörer verksamma i Sydkorea är att

branschen befinner sig i väntans tider. För att
inte hamna på efterkälken när de nya
beställningarna kommer, förespråkas ”aktiv
väntan”. Som underleverantör till den
sydkoreanska varvsindustrin föreslås de svenska
företagen beakta följande:

 Fortsätta uppvakta offshore-bolagen och
fartygsägarna. Dessa är de viktigaste
beslutsfattarna vad gäller
prestandakomponenter med fokus på kvalitet
snarare än pris.
 Lägga upp en långsiktig strategi för
sydkoreanska EPCer. Det är viktigt att använda
lokal representanter samt att bygga långsiktiga
relationer.
 Fokusera marknadsföringen på innovation,
effektivitet, prestanda och långsiktiga
kostnadsbesparingar.
 Noga följa externa trender och den globala
utvecklingen med inverkan på efterfrågan.

De två främsta arenorna för affärsdialoger i
Sydkorea är Kormarine och Offshore Sydkorea.
Kormarine är en mässa med inriktning på
fartygsbyggnation, maritim verksamhet samt oljeoch gasindustrin och äger rum i Busan vartannat
år med kommande event 2017. Med sin
inriktning mot den nationella och internationella
varvsindustrin, sjöfart, olje- och gasföretag och
dess köpare hoppas mässan attrahera besökare
från runt 80 länder. Offshore Sydkorea är en
mässa med konferensverksamhet och event som
växelvis med Kormarine äger rum vartannat år,
nästa gång 2018.

Kina
Kina är världens näst största ekonomi och i
nominella värden har landet världens högsta
tillväxt. Ur ett svensk perspektiv är den kinesiska
marknaden Sveriges viktigaste handelspartner i
Asien och en viktig marknad för affärer och
samarbete för den svenska maritima näringen.

Den maritima näringen spelar en viktig roll för
Kinas tillväxt och svarade 2015 för 9,4 procent
av landets totala BNP.86 För Kinas kustprovinser,
Guangdong, Shandong och Fjian har de
maritima näringarna varit särskilt betydelsefulla
för tillväxten. Kina har ett stort antal hamnar där

de största ligger med anknytning till industri och
storstäder på Pearl River Delta runt Guangdong,
Yangtze River Delta runt Shanghai, Bohai Rim
runt Peking och Tianjin. Hamnsektorn har gjort
betydande investeringar för att tillgodose landets
enorma export- och importvolymer där merparten
transporteras med fartyg. Behovet och beroendet
av sjöfartshandel har gjort att landet utvecklat
världsledande internationella sjöfartsförbindelser.

Inre vattenvägar spelar en viktig roll i Kinas
logistik genom att knyta samman
inlandsindustricentra med större hamnar. Som
ett led i den kinesiska regeringens "Go West"
agenda flyttar företag sina fabriker från östkusten
längre in i landet. Detta har resulterat i att
hamnar längs Yangtzefloden börjar spela en
större roll i den inhemska containerfrakten,
eftersom varor alltmer transporteras mellan
industricentra och större terminaler via
flodsystem. Kina har världens längsta nät av inre
vattenvägar, vilka totalt adderar upp till cirka 110
000 km där Yangtze floden utgör logistisk och
ekonomisk knutpunkt och är den mest
trafikerade floden i världen när det gäller
godstransporter. Landets största
containerhamnar ligger i Shanghai, Shenzhen,
Ningbo Zhoushan, Qingdoa, och Guangzhou.

China COSCO Shipping, är ett statsägt
konglomerat med verksamheter inom integrerad
logistik, sjöfart, finans och tillverkning av
utrustning. Företaget bildades genom en
sammanslagning av COSCO Group och China
Shipping Group i januari 2016. Fusionen
föranleddes av den globala nedgången inom
marin containerfrakt och bulktransport. Det
sammanslagna konglomeratet utgörs av flertalet
kluster där kärnverksamheten är container,
torrbulk och oljetransport. Efter
sammanslagningen 2016, rankas
konglomeratets totala flotta som den största i
världen med 1114 handelsfartyg och inom
segmentet torrbulk rankas det som
87
världsledande med 365 fartyg. Containerdivisionen har en kapacitet på 1 638 000 TEU,
vilket placerar konglomeratet som det fjärde
största i världen med ambition att utöka sin flotta
storlek till över 2 miljoner TEU.88

Efter att ha gått om både Sydkorea och Japan,
har Kina placerat sig som global ledare inom
varvsindustrin både vad det gäller produktion och
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befintlig orderstock. De två största
varvskonglomeraten är China State Shipbuilding
Corporation (CSSC) och China Shipbuilding
Industry Corporation (CSIC). CSSC har
verksamheter inom fartygsproduktion utspridda i
östra och södra Kina och CSIC, ursprungligen en
avknoppning ifrån CSSC, kontrollerar
verksamheter belägna i norra och västra Kina.
CSIC inkluderar ca 100 företag vilka tillsammans
sysselsätter över 300 000 anställda.90 China
Association of the National Shipbuilding Industry
(CANSI) representerar 51 varv vilka gemensamt
kontrollerar drygt 90 procent av den kinesiska
marknadsandelen inom varvsindustrin. Den
globala varvskrisen har slagit hårt även mot den
kinesiska varvsindustrin. Av ca 3000 företag
finns idag 300 kvar varav ca 100 är verksamma
idag. Branschföreträdare förutspår att
konsolideringar kommer att leda till att den
kinesiska varvsindustrin kommer att utgöras av
20-30 företag inom loppet av några år.91

En sektor som växer är dock den kinesiska
kryssningsbranschen. Branschföreträdare
uppskattar att den kinesiska marknaden kommer
att växa till uppemot fem miljoner
kryssningspassagerare 2020 och år 2021
uppskattas den kinesiska kryssningsmarknaden
utgöra 16 procent av världsmarknaden.92 De två
största aktörerna på den kinesiska marknaden är
amerikanska Carnival Corporation och norskamerikanska Royal Caribbean Cruises.
Tillväxten och efterfrågan på den kinesiska
marknaden har skapat en stor efterfrågan på fler
fartyg där det antingen handlar om nya
kryssningsfartyg, som helt och hållet tillverkats
anpassade för den kinesiska marknaden, eller
befintliga fartyg som konfigureras med den
kinesiska marknaden i åtanke. Endast ett fåtal
varv i världen har kunskap och kapacitet att
bygga komplexa kryssningsfartyg och här ligger
Kina fortfarande efter. I strävan att öka den
lokala kompetensen har CSSC ingått ett
partnerskap med Carnival Corporation och
italienska fartygsbyggaren Fincantieri för att
bygga det första stora kryssningsfartyget i Kina.
Vidare har Kina pekat ut byggandet av
kryssningsfartyg som en av de branscher som
landet önskar utveckla. Tio nya hamnar är under
uppbyggnad för att utöka infrastrukturen för
kryssningsfartyg och det första kinatillverkade
kryssningsfartyget förväntas sjösättas 2020.
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Kina lanserade i början av 2016 sin trettonde
femårsplan vilken innehåller detaljerade riktlinjer
för nationens utvecklingsregioner. Planen avser
perioden 2016-2020 och består av en rad sociala
och ekonomiska initiativ som utgör strategier för
ekonomisk utveckling, tillväxtmål och reformer.
En grundpelare i den trettonde femårsplanen är
att flytta landets industri upp i värdekedjan
genom att överge gammal tung industri och
bygga grunden för en modern informations93
baserad infrastruktur. Femårsplanen är
uppdelad i 100 mål där även sjötransport och
andra maritima näringar pekas ut. Nämnda mål
är exempelvis att utveckla "smarta hamnar",
utökad offshore-verksamhet, produktion av
isbrytare samt utveckling av kapaciteten inom
fartygsproduktion.

Inom fartygsproduktion avser planen att öka
kompetensen och positionera Kina högre upp i
näringskedjan genom forskning och utveckling.
Kina har satt upp som mål att ta en
marknadsandel på 35 procent av den globala
marknaden för marinteknisk utrustning samt 40
procent av fartygsproduktionen i världen till
2020.94 Kompetensen skall ökas inom
fartygskonstruktion, komponenttillverkning,
konstruktion och produktion av fartygsmotorer
och styrsystem. Planen nämner även att
forskning och utveckling ska stärka grundteknik,
öka kvalitetsanseende och främja kinesiska
komponenter. Den nationella planen förutser
högre inhemsk produktion med målet att 60
procent av utrustning för avancerade fartyg och
40 procent för avancerad havskonstruktion
produceras lokalt, detta för att minska beroendet
av utländsk teknik och öka konkurrenskraften
bland de stora varven. Hur Kinas trettonde
femårsplan kommer att påverka svenska teknik-,
system- och underleverantörer på den kinesiska
marknaden är ännu svårt att förutse men här
rekommenderas bevakning och uppföljning.

Kina är en komplex och stor marknad med
enorma affärsmöjligheter som ibland kan vara
svår att nå pga. begränsad kunskap och
kontakter. Gemensamma riktade insatser och
främjande för att nå ut till kinesiska rederier och
varv är en förutsättning för att skapa möjligheter
för affärer. Man kan dock nämna att svenska
maritima företag kontinuerligt skapar viktiga
partnerskap och vinner affärer på den kinesiska
marknaden. Exempel på detta är Viking Lines
avsiktsförklaring med Kinesiska Xiamen

Shipbuilding Industry Co för att bygga ett
passagerarfartyg för leverans under våren
2020.95 Den totala investeringen är på ca EUR
190 miljoner och inkluderar option på ytterligare
ett fartyg.

Det är också intressent att satsa på närvaro vid
relevanta mässor inom den maritima näringen.
De viktigaste mötesplatserna på den kinesiska
marknaden är Intermodal Asia, en mässa för
transport och containerindustrin, Marintec China,
en mässa med fokus på marin, hamn och varv,
China International marine & port, en mötespunkt
för den kinesiska varvsindustrin och för
internationella leverantörer samt INMEX China,
en mässa som utgör plattform för sjöfartsindustri
offshore-teknik och hamnutveckling

Nederländerna
Den maritima sektorn har varit en central del av
den nederländska ekonomin i århundranden.
Landet har en välutvecklad maritim näring med
varv som exempelvis Damen Shipyards,
Oceanco och Royal Bodewes och framstående
rederier som Royal Wagenborg och Vroon.
Vidare har Nederländerna ett av världens
starkaste maritima klusternätverk.

Nederländska hamnar skeppar mer än 500
miljoner metriska ton per år och står för 54
procent av all sjögående handelsfrakt i
96
Västeuropa. Rotterdams hamn är den största
containerhamnen i Europa, med cirka 30 000
sjögående fartyg och 110 000 inlandsfartyg som
besöker hamnen årligen.

Hamnarna arbetar kontinuerligt med att utveckla
och hitta lösningar för att öka sin effektivitet och
hållbarhet samt skapa optimerade logistikkedjor
inom en rad affärsområden som transport och
logistik, energi och miljö, IKT, säkerhet och
infrastruktur. Rotterdams hamn driver
expansionen av hamnområdet ”Maasvlakte 2” för
att kunna skapa den mest avancerade
containerterminalen i världen.
Nederländerna är en attraktiv plats för
investeringar inom den maritima industrin och
landet är hem för fler än 100 fartygsbyggare och
ca 300 rederier. Varvsindustrin i Nederländerna
sammanlänkas med ca 670 olika leverantörer,
vilka tillhandahåller tjänster och produkter till

nationella så väl som internationella varv samt
andra maritima företag. Landet är världsledande
avseende produktion av komplexa
fartygskonstruktioner som muddringsfartyg,
konstruktionsfartyg för offshore-industrin, shortsea ships, mega yachts och
höghastighetspatrullbåtar. De nederländska
rederierna och varvsindustrin söker löpande efter
leverantörer som kan förse dem med innovativa
produkter som konsult- och ingenjörstjänster,
mekaniska system, inredning,
framdrivningssystem, miljötekniklösningar,
metallbearbetning, stål, speciella material och
komponenter, gjutning, säkerhetssystem och
elektroniska produkter. En stark länk existerar
mellan regering, universitet och privat sektor och
tillsammans har de skapat ett långsiktigt
innovationsprogram med fokus på
energisektorns behov och produktion av olja och
gas i ultradjupa vatten.

Vidare planerar Nederländerna att öka sin
vindenergikapacitet offshore för att kunna
leverera el till mer än 5 miljoner hushåll. Den
förväntande ökningen inom offshore vindkraft
kan leda till flera intressanta affärsmöjligheter för
svenska företag med kompetens inom teknik,
system och material detta kompetensområde.

Nederländska företag har ofta hög grad av
centralt beslutsfattande för inköp varför närvaro
på den nederländska marknaden är viktig för
svenska teknik-, system- och underleverantörer
med inriktning mot olja och gas och med intresse
för den nederländska marknaden så väl som mot
nederländska företag internationellt. Flera av de
viktiga europeiska mässorna äger rum i
Nederländerna t.ex. Marine Maintenance World
Expo, Europort, METS Trade och Offshore
Energy.

Polen
Den polska maritima sektorn är starkt
exportinriktad. År 2011 fanns det 1800 företag
vars huvudsakliga verksamhet var relaterat till
den sjöfartsnäringen. Arbetsstyrkan i hela
branschen uppgick samma år till 84 900
personer. Samma år, 2011, riktades 0,7 procent
av de inhemska investeringarna till den maritima
sektorn.
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Varvsindustrin är det största segmentet inom
landets maritima näring både vad gäller
omsättning och arbetstillfällen, där man gjort sig
känd för sina högkvalitativa fartygsbyggen.
Finanskrisen slog dock hårt mot den polska
varvsindustrin vilket ledde till att två av landets
största, statliga varv i Gdynia and Szczecin
stängdes, en händelse som ofta beskrivs som
den polska varvsindustrins kollaps. Mellan 2008
och 2015 minskade varvsarbetskraften i Polen
från omkring 15 000 till omkring 10 000
heltidsanställda. De flesta varven, såväl
nybyggsvarven som reparationsvarven, är
belägna runt Gdansk och Gdynia i norra Polen.
Den polska regeringen lanserade nyligen en
strategi som i förlängningen syftar till att
återuppbygga den polska varvsindustrin och
göra den till en av drivkrafterna i landets
ekonomiska tillväxt. Regeringen vill bland annat
framhäva innovation genom satsningar på
forskning och utveckling och genom
skattelättnader. Man vill också via EU-bidrag
locka till sig spetskompetens bl.a. till det största
maritima klustret i Polen, The Polish Maritime
Cluster. Här skapas möjligheter för svensk-polskt
samarbete.

Singapore
Singapore är en stadsstat och önation och som
till mångt och mycket byggts upp genom
sjöfartsnäring och handel. Landets ekonomi är till
stor del tjänstebaserad och landet är ett
finansiellt och logistiskt nav i Asien- och
Stillahavsområdet. Varuexporten är koncentrerad
till framförallt petrokemiska produkter, läkemedel,
elektronik och tillverkande varor och merparten
av denna export sker ur Port of Singapore som
är världens näst aktiva hamnsystem. Med sin
starka anknytning till sjöfart har Singapore också
byggt upp en väl utvecklad varvsindustri där
nationen har en stark ställning när det gäller
byggandet av kundanpassade och
specialiserade fartyg såsom offshore- och
stödfartyg, mudderverk, yachter och
forskningsfartyg. Idag är Singapore den största
tillverkaren av jack-up riggar med en
världsmarknadsandel på 70 procent. Landet har
också 70 procent av den globala marknaden för
konvertering av flytande produktions-, lagringsoch avlastningsenheter. Sett till hela segmentet
reparation och ombyggnad av fartyg uppskattas
Singapores marknadsandel på 20 procent som
världsledande.

Ett exempel på ett redan existerande samarbete
är det polska rederiet Polferries som ska bygga
två nya färjor till linjen mellan Ystad Swinoujscie och i samband med detta kommer
Ystad Hamn att anlägga två nya färjelägen i den
yttre hamnen. Den 29 augusti 2016
undertecknades en avsiktsförklaring (letter of
intent) för samarbetet mellan Ystad Hamn,
Polferries och Swinoujscie Hamn. De två nya
färjelägena i Ystad förväntas stå färdiga under
2018.

Inom olja och gas är Singapore redan ett centralt
nav i regionen och har befintlig kapacitet inom
oljeraffinering på Jurong Island. Landet har en
uttalad ambition att positionera sig som en LNGhubb med bakgrund av sin erfarenhet inom
handel samt i kombination med politisk stabilitet
och styrka i finansbranschen.

Planerade investeringar i Gdansk hamn
inkluderar modernisering av befintlig
containerterminal samt modernisering av
försörjande infrastruktur. Dessa investeringar
samt satsningar inom den polska varvsindustrin
skapar ytterligare affärsmöjligheter för svenska
byggföretag, säkerhetsföretag samt teknik-,
system- och underleverantörer med inriktning
mot hamnutveckling och fartygsproduktion och
teknik.
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Singapores befintliga hamnanläggningar är
moderna och välutrustade och ligger strategiskt
placerade. För att utöka kapaciteten är landet i
färd med att bygga en ny megahamn, Tuas
South, vilken planeras utvecklas i fyra faser över
30 år, där den första fasen skall vara färdigställd
tidigt 2020-tal. Kommande projekt utgör
potentiella affärsmöjligheter för svenska
byggföretag, säkerhetsföretag samt teknik-,
system- och underleverantörer med inriktning
mot hamnutveckling.

Landet är högt rankat både avseende välstånd
och affärsklimat och har god potential för
svenska teknik-, system- och underleverantörer
med inriktning på varvsindustrin hamnutveckling
och olja och gas. Singapore och närliggande
länder är även av stor vikt för de svenska

rederierna som nav för transporter till och från
Asien och det är viktigt att behålla och utveckla
goda lokaler kontaker. Singapore är hem för
flertalet viktiga mässor som är av intresse för
hela regionen. Mässor att nämna är exempelvis
APM, Asia Pacific Maritime med fokus på
fartygsbyggnation och maritimteknik,
arbetsbåtar, offshore och transport och lagring
av olja och gas. Mässan arrangeras vartannat år
med nästa tillfälle i mars 2018. En annan viktig
arena att nämna är IMDEX, som av
branschföreträdare nämns som en av
Sydostasiens största och viktigaste maritima
mässor inom försvar.

Indien
Den indiska maritima näringen spelar en viktig
roll för landets ekonomiska tillväxt. Indien är den
16:e största maritima nationen i världen och har
en nationell kuststräcka på 7 517 km.
Hamnverksamheten är den viktigaste maritima
näringen och Indien har tolv stora officiella
hamnar och ca 200 mellanstora statligt ägda
hamnar. Den indiska regeringen spelar också en
viktig roll för att stödja investeringar i
hamnsektorn. Bland annat tillåts utländska
direktinvesteringar på upp till 100 procent till
hamnprojekt och liknande investeringar. Även en
10-årig skattesemester har införts för företag
som utvecklar, underhåller och driver indiska
hamnar. En rapport publicerad av Ministeriet för
Handel och Industri visade att den indiska
hamnsektorn haft FDI värt USD 1,64 miljarder
mellan 2000 och 2016.

Regeringen har även vidtagit flera åtgärder för
att förbättra den operationella effektiviteten i den
indiska hamnsektorn genom mekanisering.
Mellan 2015 och 2016 utökades kapaciteten med
94 miljoner ton per år, vilket är den högsta
utökningen någonsin. Under de kommande fem
åren förväntar man investeringar på totalt USD
10,5 miljarder i Indiens tolv största hamnar. Ett
av de mest aktuella projekten är Indiens största
containerhamn Jawaharlal Nehru Port Trust
(JNPT) som nyligen tecknade ett avtal om en
investering om USD 400 miljoner från State Bank
of India och Development Bank of Singapore.
Syftet är att förbättra befintlig infrastruktur och
utöka till den kapacitet som krävs för att
fördubbla sin nuvarande till 9,85 miljoner TEU
årligen. De stora löpande investeringarna i de
indiska hamnarna skapar möjligheter för svenska
företag som förser hamnar med infrastrukturella

lösningar men även svenska teknik-, systemoch underleverantörer med inriktning på
hamnutveckling.

Förenade Arabemiraten (Dubai)
Det finns i dagsläget få länder som både har
betalningsförmåga och som premierar den teknik
och kvalitetsnivå som svenska varv och
underleverantörer erbjuder och som samtidigt
saknar egen kapacitet inom fartygsteknik. Några
av dessa länder återfinns i Förenade
Arabemiraten och andra delar av Mellanöstern
där Dubai utgör nav för investeringar och
affärsmöjligheter. För rederier utgör Dubai också
en genomkörningsport för vidare export till
marknader som Afrika, Indien och Asien.

Förenade Arabemiraten har en utvecklad
varvsindustri starkt inriktad mot olje- och
gasindustrin. Drydocks World’s Dubai är
Mellanösterns största varv som årligen hanterar i
storleksordningen 350 fartyg. Varvet inriktar sig
huvudsakligen på reparation och underhåll men
har även kapacitet inom uppgradering och
nybyggnation.

Jebel Ali Port i Dubai är världens största
konstgjorda hamn och med pågående expansion
är ambitionen att bli världens största
containerhamn 2030 med en årlig kapacitet på
55 miljoner TEU.97 Pågående expansion av
Jebel Ali Port, där en första fas medför
investeringar på planerade USD 1,6 miljarder,
medför möjligheter för svenska teknik-, systemoch underleverantörer med inriktning på
hamnutveckling.
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RELEVANTA MARKNADER FÖR HAVET SOM
NATURRESURS
Tyskland
Tyskland är en av de största europeiska
importörerna av fisk- och skaldjursprodukter där
marknaden är beroende av import för att kunna
möta efterfrågan. Tyskland är en nettoimportör
och den största delen av fisk- och
skaldjursimporten utgörs av lax. Polen är den
största exportören av fisk och skaldjursprodukter
till Tyskland tätt följd av Norge. På listan över de
tio största exportörerna återfinns även Danmark
och Island vilket är intressant ur ett svenskt
perspektiv då det visar på en efterfrågan på
nordiska produkter.98

Trots de relativt stora importvolymerna är den
totala fisk- och skaldjursmarknaden i Tyskland,
enligt Euromonitor International relativt liten sett
till den totala konsumtionsmarknaden. Det beror
till stor del på den begränsade distributionen av
färsk fisk.99 I Tyskland är det vanligt att
matbutiker inte har någon avdelning för färsk fisk
vilket därför påverkar den totala konsumtionen.
Man ser dock en ökning i fiskkonsumtionen,
delvis tack vare en ökad fokus på hälsofrågor.
En annan bidragande faktor är ”Fisch
Informationszentrums” reklamkampanjer som
syftar till att övertyga befolkningen att konsumera
mer fisk. Enligt Federal Trade Association of the
German Fishing Industry ser man att fler och fler
tyskar börjar konsumera mer fisk istället för rött
100
kött. Den största fiskkonsumtionen sker i norra
Tyskland och särskilt i Hamburg, Sachsen,
Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg och
Bremen. Detta innebär att de största lokala
marknaderna har en geografisk närhet till
Sverige.

Som svensk fick- och skaldjursexportör till tyska
marknaden är det viktigt att känna till att
Tyskland, förutom direktiv som fastställts av EU,
infört egna krav på importerad fisk. Alla
importerade fiskprodukter måste uppfylla de
lokala regelverken gällande ingredienser,
förpackning, märkning och veterinärtekniska
krav.

Frankrike
Färsk och fryst fisk räknas som en av Sveriges
största exportvaror till Frankrike. Detta beror
dock till stor del på Sveriges omfattande
vidareexport av norsk lax. Frankrike är Norges
största exportmarknad av lax och
skaldjursprodukter. 2015 uppgick norsk
skaldjursexport till Frankrike till EUR 650
miljoner.101 Dessa nyckeltal stärker vårt
antagande om Frankrike som en marknad med
särskild potential för svensk fisk- och
skaldjursexport. Frankrike är en stor
nettoimportör av fisk och skaldjur och Norge är
den i särklass största exportören följt av UK och
Spanien. Även Danmark återfinns på listan som
en av de tio största exportörerna av fisk och
skaldjursprodukter till Frankrike.102

Den genomsnittliga årsförbrukningen av fisk och
skaldjur per person i Frankrike är 35 kg.
Frankrike är företrädelsevis en
konsumtionsmarknad för färsk fisk och hela 9 av
10 kunder köper ogärna förpaketerad fisk. I
Frankrike läggs det stor vikt vid ursprungsland
och hela 90 procent av konsumenterna anser att
ursprung är en viktig fråga, 44 procent anser det
extremt viktigt.103 De ursprungsländer som
föredras varierar beroende på produkt. Vad
avser lax föredrar nästan 45 procent av
marknaden att den ska vara norsk medan endast
7 procent föredrar fransk lax. Skottland kommer
också högt upp på listan över föredragna
ursprungsländer. Sverige återfinns emellertid inte
bland dessa. Förklaringen till Norges höga
placering är att det är ett kallt land med klart och
rent vatten, förhållanden som även delas med
Sverige och någonting som således bör lyftas
fram under eventuella insatser mot Frankrike.

Detaljhandeln står för omkring 80 procent av den
totala försäljningen av fisk och skaldjur i
Frankrike, en annan viktig försäljningskanal är
food service. Trots att förpaketerad fisk
fortfarande ligger långt efter färsk fisk är
förväntningen att detta segment kommer att öka
de kommande åren. Enkel tillagning blir mer och
mer efterfrågad på den franska marknaden.

De handelshinder som svenska företag vanligtvis
stöter på i Frankrike är av kulturell och
protektionistisk karaktär. Det franska näringslivet
är mer hierarkiskt och skrivna avtal är viktigare
än i Sverige, där vi till viss del förlitar oss på
38 | BUSINESS SWEDEN |

muntliga avtal. Lokal närvaro är också en faktor
som lyfts fram som väldigt viktig när man gör
affärer i Frankrike.

Polen
Den polska beredningsindustrin är bland
Europas största och förser den europeiska
marknaden med främst rökt lax, inlagd sill och
makrill samt andra färdigrätter. Det finns över
250 beredningsindustrier i Polen med
exportverksamhet och flera hundra mindre,
familjeägda företag som endast förser den lokala
marknaden.104

Polens fiskhandel år 2014 uppgick till USD 1,9
miljarder i import och USD 1,4 miljarder i export,
vilket innebär att Polen är en nettoimportör av
fisk- och skaldjursprodukter. Huvuddelen av
importen består av rå fisk som sedan förädlas i
beredningsindustrin och exporteras vidare. Dock
innebär de senaste årens prisnedgång på lax att
den inhemska konsumtionen och likaså importen
har ökat. Även import av Pollock har ökat och
särskilt från högkostnadsländer som USA, främst
på bekostnad av kinesisk fisk då frågor som
kvalitet, miljö, hälsa och ursprung blir allt mer
viktigare för de polska konsumenterna.
Sillimporten har däremot minskat något på grund
av en minskad efterfrågan. Fiskkonsumtionen
överlag i Polen är fortfarande långt under snittet i
EU, nästan 50 procent lägre. En trend som dock
förväntas skifta till en ökande konsumtion
kommande år innebär att vi väljer att lyfta denna
marknad som potentiell för svenska företag med
behov av främjande insatser.105 Bland
konsumtionsfisk är Pollock den art som
konsumeras mest i Polen, efterföljd av sill,
makrill och torsk vilket motsvarar flera av de
fiskarter som landas i Sverige. Den torsk som
konsumeras i Polen är huvudsakligen importerad
som färsk från Danmark eller fryst från Norge.106

Som exportör till den polska marknaden är det
viktigt att känna till att ett hälsointyg utfärdat av
en godkänd veterinär från det exporterande
landet måste medfölja alla fisktransporter till
Polen. Produkter förpackade för
detaljhandelsförsäljning skall också vara
försedda med en etikett på polska med
tillverkningsdatum tydligt synlig.

Baltikum
Samtliga tre baltiska länder är nettoexportörer av
fisk och fiskprodukter och importerar främst färsk
fisk i beredningssyfte. Exporten består
huvudsakligen av processade produkter och
beredningsindustrin i Baltikum håller generellt
hög internationell standard. Sverige är den
största exportören av fisk till Litauen och Lettland
och näst största exportören av fisk till Estland,
strax bakom Lettland.107 Mycket av den fisk som
exporteras till Baltikum från Sverige är dock lax
från Norge, men man exporterar även svensk
torsk. Under 2015 stod Sverige för 23 procent av
Estlands totala fiskimport, 45 procent av Litauens
totala fiskimport och 19 procent (2014) av
Lettlands totala fiskimport. Sverige är således
redan en av Baltikums största handelspartners
avseende fisk- och skaldjursprodukter.

Fiskkonsumtionen i Baltikum ligger på omkring
10 kg per person och år vilket är nästan 50
procent under genomsnittet i EU.
Fiskkonsumtionen befinner sig dock i en
uppåtgående trend och de baltiska
konsumenterna reflekterar också allt mer kring
kvalitet och fiskens ursprung. Pollock, sill och
makrill är de mest populära saltvattensarterna i
Baltikum medan karp och öring är de mest
populära sötvattensarterna. Lax växer i
popularitet på alla tre marknaderna, vilket tyder
på en strukturell förändring i konsumtionen. Trots
den förhållandevis låga konsumtionen, som
visserligen är på väg upp, är fisk en stor del av
108
den traditionella kosten i Baltikum. Global
Agricultural Information Network identifierade
nyligen Baltikum som en intressant
framtidsmarknad för hummer och då speciellt
inom HORECA-sektorn. Hummer är en art som
är vanligt förekommande i svenska vatten vilket
då kan betyda ytterligare affärsmöjligheter för
svenska företag.

Kina
Kina är världens största producent, importör och
exportör av fisk och skaldjur. Produktgruppen
som står för det överlägset högsta importvärdet
är fiskmjöl och fiskprodukter som sedan används
till djurfoderframställning. Det näst högsta
importvärdet (vilket knappt motsvarar 50 procent
av fiskmjölsimporten) är fryst konsumtionsfisk.109

Kina är emellertid även världens största
konsumtionsmarknad för fisk - som beräknas
| BUSINESS SWEDEN | 39

utgöra 38 procent av världens fiskkonsumtion
innan 2030. Vidare beräknas den individuella
konsumtionen i Kina stiga från 33 kg per år och
person (2010) till 40 kg per år och person innan
2020. Detta kan jämföras med 16 kg per år och
person i Sverige.110 Det är fortfarande lokala
aktörer (huvudsakligen beredningsindustrier och
odlare) som förser marknaden med merparten av
konsumtionsvolymerna men när det kommer till
premiumarter som lax, hummer och annan
högprisfisk, har västerländska aktörer tagit stora
marknadsandelar. Efterfrågan på kvalitativ fisk
och skaldjur har ökat stadigt de senaste åren och
de kinesiska konsumenterna lägger nu större vikt
vid fiskens ursprungsland än varumärke. Norge
har lyckats bra och är idag den femte största
exportören av fisk och skaldjur till Kina. Norge
står för 10 procent av Kinas laximport.111 Andra
stora laxexportörer är Färöarna, Ryssland och
USA.

Även i Kina har konsumentbeteendet börjat
förändras och medan priset har varit den
viktigaste faktorn tidigare vid köp av importerad
fisk värderas idag andra parametrar högre. De
viktigaste aspekterna bland kinesiska
konsumenter är ursprungsland, varumärke,
kvalitet och säkerhet, pris, näringsinnehåll och
paketering. Norsk lax är välkänd och kinesiska
konsumenter föredrar skandinaviska produkter
pga. gott anseende och god kvalitet. Detta gäller
särskilt Norge och kännedomen om norsk mat är
naturligt hög. Bilden som bygger Norges
anseende är ett avfolkat land med mycket snö, is
och djupt och klart vatten samt en i många
avseenden oförstörd miljö. Detta är en bild som
Norges regering aktivt arbetar med att få ut bland
kinesiska konsumenter. Sverige har en bra
möjlighet att positionera sig på liknande sätt.

Vad avser fisk och skaldjur måste alla produkter
märkas på mandarin och detta måste göras
innan godset skeppas iväg, alternativt i lager
direkt vid avlastning. Vid export av fisk och
skaldjur krävs dessutom bilaterala protokoll som
först ska upprättas av det exporterande
företaget, sedan undertecknas av
Livsmedelsverket och Sveriges Ambassad för att
sedan överlämnas till kinesiska AQSIQ för
utvärdering.

40 | BUSINESS SWEDEN |

SLUTSATSER FÖR
ÖKAD INTERNATIONELL
KONKURRENSKRAFT
Under genomförandet av detta uppdrag har vi
fått inblick och insikt i en komplex näring av
varierande karaktär, verksamheter och
förutsättningar. En ökad förståelse för
komplexiteten har succesivt gett oss insikt i
problematiken att prioritera och generalisera.
Vårt begränsade uppdrag, med utgångspunkt i
vår kärnkompetens internationalisering, har
tvingat oss att avgränsa uppdragets omfattning
och fokus till de delar av den svenska maritima
näringen som anses ha högst export- och
internationaliseringsgrad. Genom vårt arbete har
vårt övergripande fokus på internationalisering
lett oss till ett antal slutsatser vad gäller de
prioriterade delnäringarnas styrke- och
kompetensområden och internationella
konkurrensfördelar liksom det som utmanar
deras internationella konkurrenskraft. Vi har med
detta som grundval, och med fokus på potential,
tillväxt och handelshinder, även identifierat ett
urval av relevanta marknader och kortfattat
illustrerat deras potential och affärsmöjligheter
samt de utmaningar som de svenska företagen
möter på dessa marknader.

I detta kapitel sammanfattar vi dessa slutsatser
och gör en vidare syntes av de styrke- och
kompetensområden inom näringen som bör
stärkas, utvecklas och främjas både nationellt
och internationellt. Vidare kopplar vi dessa
slutsatser till export- och
internationaliseringsfrämjande insatser och
aktiviteter och ger rekommendationer kring hur
detta skulle kunna utvecklas vidare mellan
företrädare för näringen och ansvariga
myndigheter både i Sverige och internationellt.

STYRKE- OCH KOMPETENSOMRÅDEN MED
INTERNATIONELL KONKURRENSKRAFT
Svenska företags internationella konkurrenskraft
och efterfrågan på svenska produkter och
tjänster världen över byggs i huvudsak på deras
starka innovationskraft och produkt- och
teknikutvecklingsförmåga, höga leveranskvalitet
och leveranssäkerhet samt deras förmåga att

skapa effektiva och unika helhetslösningar för
sina kunder. Genom dessa värden skapas
varumärket ”Sverige” starka
försäljningsargument internationellt.

Flera företag inom den svenska maritima
näringen har framgångsrikt positionerat sig på
världsmarknaden. Det gäller bl.a. de svenska
rederierna som bedriver transoceansk och
RoRo-sjöfart, våra multinationella företag med
ledande material, system och världsledande
teknik samt de mindre underleverantörer och
teknikbolagen som levererar komponenter och
innovativa digitala lösningar. Störst
exportpotential och framtida internationella
konkurrenskraft ser vi hos de marintekniska
företagen där den största andelen företag idag är
små och medelstora och med behov av stöd i
flera faser av sin internationalisering.

Genom vår kartläggning av näring och
internationella marknader och i dialog med
aktörer inom näringen har vi identifierat ett antal
områden där svenskutvecklade produkter,
tjänster, system och svensk kompetens är
internationell konkurrenskraftiga och där
exportpotentialen är betydande. Vi ser att denna
konkurrenskraft kan stärkas ytterligare genom
tätare samverkan och att dessa områden bör
prioriteras ur exportfrämjande synpunkt. De
områden vi har identifierat är hållbara och
miljötekniska produkter och tjänster,
framdrivning/propulsion, smarta system för
analys, automatisering och kommunikation samt
säkerhet.

Hållbara och miljötekniska produkter och
tjänster
Aktörer inom den svenska maritima näringen är
ense om att Sverige bör fortsätta ställa höga krav
på hållbarhet och på att skydda miljö och klimat
och utmanar sina kunder och samarbetspartners
att välja hållbara lösningar. Dessa höga krav och
tvingande regelverk har under åren drivit fram
innovativa och konkurrenskraftiga svenska
maritima produkter och tjänster som
framgångsrikt marknadsförs och säljs
internationellt.

Svenska rederiers miljöfokus har bl.a. drivit på
utveckling och användning av energi- och
kostnadseffektiva produkter, tjänster och system
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och svensk spetskompetens inom optimering,
automation, farkostteknik och farkostdesign samt
framdrivningsteknik visar vägen internationellt
inom energi- och bränsleeffektivisering.
Utvecklingen har inneburit att svenska rederier
kan konkurrera på pris, inte direkt utan snarare
indirekt genom sina tidiga och banbrytande
investeringar i miljöfrämjande lösningar. Fokus
på teknik för att sänka bränslekostnaderna är
alltså en konkurrensfördel för svenska rederier. I
detta sammanhang kan nämnas att på
Rotterdams hamns lista över de grönaste
fartygen som anlöpte hamnen under 2014 var de
tre främsta från Sverige.

Svenskutvecklad mätteknik och analys av
utsläpp i havet och i luften är ytterligare ett
exempel på svensk spetskompetens med
internationell potential. Vid rening av
fartygsutsläpp används svenska produkter och
system för att mäta och analysera en eller flera
gaser samtidigt. Även inom området rening av
ballastvatten har svenska företag
konkurrenskraftiga lösningar.

Miljöargumentet bör också tydligt lyftas fram vid
internationellt främjande av svensk fiske- och
beredningsindustri. Svensk fisk anses ha god
kvalitet pga. att den fiskas i kalla klimat och i
rena vatten. För att efterfrågan på svenskfiskad
och odlad fisk ska öka ytterligare är det viktigt att
lyckas kommunicera mervärden som miljömässig
hållbarhet. Den yngre generationen värdesätter
generellt sett en låg miljöpåverkan högre än den
äldre generationen och detta kommer att bli ännu
viktigare för fiskeindustrins internationella
potential i framtiden.

Sverige går i frontlinjen för nya hållbara lösningar
och detta kompetensområde bör användas i
marknadsföring och främjande internationellt och
i förlängningen kan det stärka konkurrenskraften
för svenska rederier, varv och flera
marintekniska företag. Miljö- och klimatpåverkan
är ett globalt problem och därmed är marknaden
global och inte direkt begränsad till specifika
geografiska områden. Störst potential ser vi dock
på marknader med dominerande varvsindustri
och produktion av andra maritima konstruktioner
som t.ex. Kina, Sydkorea, Tyskland. Vi ser också
potential på marknader som befinner sig tidigt i
sin miljöresa eller som brottas med stora
miljöproblem. Närvaro och tydlig marknadsföring
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av svenska hållbara lösningar på relevanta
internationella arenor och mässor samt
kunskapsdrivna delegationer till utvalda
marknader är lämpliga främjandeinsatser för att
lyfta detta kompetensområde.

Framdrivning/propulsion
Kopplad till ovan nämna kompetensområde inom
hållbarhet och energieffektivisering är den
svenska spetskompetensen inom
framdrivningsteknik för marina behov.
Utvecklade genom den starka svenska
varvsindustrin är de svenska systemen och
lösningarna inom detta område framgångsrika
internationellt. Genom samarbete mellan
svenska företag inom flera branschsegment av
näringen är svenska motorer, propellrar,
propellerblad, vattenjetar, styrpropellrar och
systemmanöver intressanta för rederier och
fartygstillverkare runt om i världen. Svenska
framdrivningssystem installeras idag på
inhemska och utländska isbrytare,
kryssningsfartyg, militära farkoster,
höghastighetsbåtar, specialfartyg och fritidsbåtar.

Ytterligare förstärkning av detta
kompetensområde och genom stöd till
samverkan och samarbete för utveckling av nya
innovativa system kan man skapa fler
affärsmöjligheter och konkurrensfördelar för
svenska marintekniska företag,
underleverantörer av bearbetade material och
komponenter och för svenska varv.
Främjandeinsatser bör sättas in mot rederier och
varvsindustrier på marknader som Kina,
Tyskland, Sydkorea, Förenade Arabemiraten,
Polen etc. Bland annat kan man genomföra
riktade delegationer för att nå de
affärsmöjligheter som skapas genom de
investeringar som görs på kryssningsfartyg i bl.a.
Kina

Smarta system för analys, automatisering
och kommunikation
Svenska företag är starka inom dataanalys,
mjukvaruutveckling och kommunikation, något
som skapar potential för framtiden då behovet av
integrering av system inom fartyg och mellan
fartyg, farleder och hamnar ökar. Insamling och
analys av big data och installation av system
inom Internet of Things (IoT) utvecklas alltmer av
svenska företag och systemen används för att
hämta in och analysera information från

fartygens driftssystem och motorer samt om
fartygsrörelser på hav och i hamn. Dessa
automations- och kommunikationssystem är
komplexa med tyngdpunkt på IT och elektronik
vilket gör fartyg smarta och hjälper till att öka
sjösäkerheten, minska kostnader och
miljöpåverkan samt minska behovet av mänsklig
involvering.

Som för många svenska näringar, har
svenskutvecklad digital teknik, automatisering
och smarta lösningar blivit en konkurrensfördel i
internationella affärer även för flera
branschsegment inom den maritima näringen.
Med fortsatt fokus på detta område och genom
att stärka förutsättningarna för forskning och
utveckling och samverkan mellan myndigheter,
universitet/högskolor och företag kan Sverige
stärka näringen och skapa ytterligare möjligheter
för utökat internationellt samarbete och ökade
affärer.

Marknaden är global. Satsningar på
digitalisering, IoT och automatisering görs i de
flesta länder och flera starka maritima nationer
skapar strategier för ökad implementering av ny
teknik som de anser avgörande för näringens
överlevnad och för bibehållen marknadsposition.
Vi ser bl.a. att de investeringar som görs i
komplexa kryssnings- och specialfartyg och i
installationer offshore skapar möjligheter inom
detta område Svensk maritim näring bör även
initiera och utveckla innovationsallianser och
klustersamarbeten med flera länder för att bygga
ett starkare varumärke och konkurrenskraft samt
skapa förutsättningar för affärer genom
strategiska partnerskap. Intressanta marknader
för utökat samarbete finner vi främst i
Västeuropa som t.ex. Norge, Storbritannien,
Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Säkerhet
Sverige rankas som topp fem i världen vad gäller
säkerhetslösningar inom sjöfart och idag
används uttrycket ”The Swedish Way” för
framgångsrika svenska produkter, tjänster och
system inom detta område runt om i världen.
Svenska hamnar och rederier sätter standard
internationellt och tillsammans med svenska
teknikföretag har man bl.a. skapat system som
AIS (Automatic Identification System), traffic
management system, system för rök- och
gasdetektion, komplicerade system med fokus

på ”den mänskliga faktorn” för förebyggande
sjösäkerhet etc. Genom att satsa på
forskningsprojekten MonaLisa, EfficienSea och
STM har Sverige skapat system och tjänster som
syftar till att optimera människans
prestationsförmåga, beslutskapacitet och
uthållighet.

Säkerhetsområdet har tydlig koppling till och
klara synergier med kompetensområdet smarta
system, digitalisering, kommunikation och
automatisering som nämndes i föregående
avsnitt. Det är viktigt att vidare utveckla och
främja den ledande ställning inom
sjöfartssäkerhet som svenska maritima företag
besitter. Ökande geopolitisk osäkerhet och
transporter kräver säker hantering och
koordinering samt behov av att hitta balans för
människans involvering vilket skapar
förutsättningar och internationella
affärsmöjligheter. För att nå dessa behövs vidare
branschöverskridande samverkan och
gemensam marknadsföring av detta
kompetensområde på internationella arenor.
Marknaden är återigen global och investeringar
görs både i hamnar och av rederier, offshoreaktörer etc. främst i Västeuropa och Asien.

INTERNATIONELLA HANDELS- OCH
AFFÄRSHINDER
Som nämnts tidigare finns det flera intressanta
svenska kompetensområden och framgångsrika
koncept som kan utvecklas, stödjas och främjas
vidare för att bygga en framgångsrik svensk
maritim näring. Samtidigt möter företagen och
dess produkter, tjänster och system ett antal
utmaningar och hinder som påverkar och
hämmar deras konkurrenskraft och möjlighet att
göra affärer globalt.

En tydlig trend och utmaning är den ökande
protektionismen som skapar svårigheter att nå
de investeringar som görs i flera av de
marknadsledande maritima nationerna. Vi ser
svårigheter att komma in på marknader som
Sydkorea, Japan och Kina men även i Frankrike
då dessa länder i huvudsak prioriterar och
avsätter skattemedel till inhemska varv och
underleverantörer för produktion av fartyg och
offshore-konstruktioner. Svenska företag
behöver kunskap om hur de ska hantera denna
protektionism och hur de håller sig orienterade
om de affärsmöjligheter som uppstår. Sveriges
| BUSINESS SWEDEN | 43

möjlighet och ambition att skapa goda relationer
med dessa länder är en förutsättning för att
stödja företagen i denna utmaning.

Kopplat till den globala protektionistiska trenden
är Storbritanniens planerade utträde ur EU som
skapar osäkerhet vad gäller möjligheterna att
göra affärer med Storbritannien, en viktig
marknad för svenska företag, samt vad gäller
dess påverkan på svensk handel med andra EUländer. Utgången är osäker och för svenska
företag gäller det att följa med i utvecklingen och
utvärdera hur de ska agera strategiskt för att
undvika eller minimera Brexits negativa effekter
på deras export. Svenska myndigheter kan
stödja företagen genom att ta fram relevant och
användbar information och beslutsunderlag i
frågan.

Ytterligare en betydande faktor som påverkar de
svenska internationella affärsmöjligheterna är
oljeprisets utveckling. Ett lågt oljepris innebär
färre maritima investeringar på marknader som
t.ex. Norge och Sydkorea. De senaste årens
utveckling har slagit hårt mot flera svenska
underleverantörer och teknikbolag med kunder
inom varvs- och offshore-industrin. Liksom för
följderna av Brexit, är oljeprisutvecklingen osäker
men analytiker spår en ökning kommande år
vilket troligtvis kommer innebära att den
internationella varvs- och offshore-industrin
kommer återhämta sig något. Svenska företag
bör följa med i utvecklingen och vara proaktiva
för att hitta möjliga internationella affärer
kommande år. Behovet av
kostnadseffektivisering för att skapa lönsamhet i
investeringsprojekt pga. ett lågt oljepris skapar i
sig affärsmöjligheter där svenska innovativa
produkter, tjänster och system som nu kan ta en
starkare position. Främjande insatser bör sättas
in för att stödja företagen i att identifiera
möjligheterna och att proaktivt genomföra
kontaktskapande aktiviteter på relevanta
marknader och/eller på internationella mässor.
Företag inom den svenska maritima näringen
lyfter även problemet med avsaknaden av
konkurrensneutralitet för att bedriva internationell
verksamhet. Att svenska regelverk och lagar
inom områden som miljö och arbetsrätt skiljer sig
från andra länders gör det svårt att nå lönsamhet
och skapa konkurrenskraftiga tjänster.
Genomdrivandet av svaveldirektivet,
farledsavgifter och strängare arbetsrättsliga
44 | BUSINESS SWEDEN |

regler har enligt transportnäringen skapat
svårigheter att konkurrera internationellt och att
hantera konkurrensen från andra transportslag.
En konsekvens av detta är också den
oroväckande utflaggningen från den svenska
flottan. Denna utveckling skapar en urholkad
svensk maritim näring och försämrar möjligheten
att behålla en stark röst i organisationer som
driver regelverksutveckling internationellt som
International Maritime Organisation (IMO).
Näringen önskar stöd från svenska myndigheter
för att finna lösningar för att förhindra fortsatt
utflaggning i den takt som nu sker. En väg till
detta kan vara att hitta former för att ökad dialog
mellan företag, branschföreträdare och
myndigheter.

Svenska hamnar, rederier och logistikföretag
hävdar även att brist i prioritering av och
fokusering på ett mindre antal hamnar samt
brister och oförutsägbarhet i den svenska
infrastrukturen utmanar deras möjlighet att
konkurrera. Bristande kapacitet och tillförlitlighet i
det svenska väg- och järnvägssystemet orsakar
stora kostnader och återkommande trafikavbrott
och låg bärighet på vägar och järnvägar ökar
kostnaderna för industrin. Även här önskar
näringen en tätare dialog för att förmedla sina
åsikter om fördelar, nackdelar och konsekvenser
när det gäller prioritering av investeringar i
infrastruktur i och till och från hamnar samt
involvering vid införande av nya regelverk och
lagar.

Slutligen kan vi nämna att svensk internationell
konkurrenskraft och möjligheten att utveckla
innovativa produkter, tjänster och system
påverkas av kompetensförsörjning inom de
kunskapsintensiva och exportmogna maritima
branschsegmenten. Flera företag upplever brist
på ingenjörer och tekniker särskilt i regioner
utanför storstadsområdena och idag konkurrerar
företagen om samma kompetens främst pga.
begränsat inflöde av nyutbildad kompetens. För
att säkra kompetensförsörjning och minska
risken för att tappa i konkurrenskraft inom de
kunskapsintensiva branscherna bör företag,
myndigheter och universitet/högskolor samverka
tätare för att stödja befintliga och skapa nya
utbildningar inom strategiska områden.

NATIONELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA
INTERNATIONELL KONKURRENSKRAFT
Utifrån identifierade styrke- och
kompetensområden och de möjligheter och
hinder som identifierade marknader skapar och
genom dialog med näringen på olika nivåer har
vi identifierat ett antal åtgärder som med fördel
kan genomdrivas i samverkan mellan företag,
branschorganisationer och ansvariga
myndigheter med syfte att främja näringens
internationella konkurrenskraft.

Forum för att bygga ett svenskt maritimt
kluster i världsklass
Aktörer inom den svenska maritima näringen
anser att för att Sverige ska kunna bli en maritim
nation i världsklass krävs ett levande kluster där
kunskap och personal finns tillgängliga och där
industri och forskning möts. Precis som svensk
sjöfartsforskning är en förutsättning för att
utveckla en konkurrenskraftig svensk rederi- och
sjöfartsnäring är industrin central för utveckling
av forskningen. Sverige, likt andra länder som
Norge och Storbritannien, bör skapa ett
framgångsrikt kluster och för att detta ska kunna
blomstra krävs att alla delar av näringen deltar
och utvecklar detta tillsammans med ansvariga
myndigheter. Genom ett aktivt maritimt kluster
och utökad samverkan kan näringen tillsammans
utveckla gemensamma framgångsrika och
konkurrenskraftiga helhetslösningar, system och
koncept som vi idag bl.a. ser inom
kompetensområdet framdrivning/propulsion

Även för utvecklingen av en framtida
internationellt mogen havsbaserad energi krävs
starkare samverkan mellan involverade aktörer.
Energibranschen präglas av långa ledtider och
det är viktigt att redan nu ta de första stegen mot
en långsiktig utvecklings- och exportstrategi inom
detta område. Man önskar stöd vid design och
tillverkning av vindkraftsanläggningar samt vid
upprättandet av en nationell
inkubatorverksamhet, specifikt för havsbaserad
energi, där tillgången till ett nätverk ger större
möjligheter att omvandla forskning till
innovationer och att kommersialisera ny teknik.

För att skapa ett stark maritimt kluster bör
branschaktörer i samverkan med myndigheter
även främja långsiktiga och uthålliga
relationsskapande insatser och prioritera
strategiska partnerskap med länder med

gemensamma eller kompletterande
kompetensområden. Samarbete med dessa
länder bör syfta till att t.ex. etablera
gemensamma försäljningsplattformar och inrätta
gemensamma forsknings- och utvecklingscentra
och forskarutbyte osv.

För att svara upp mot önskan om ett starkare
maritimt kluster bör näringens aktörer samt
relevanta och ansvariga myndigheter initiera ett
forum för dialog om samverkan och
ansvarsfördelning.

Dialog om nationell policy och dess påverkan
på näringen
Under våra samtal med aktörer inom näringen
har viss kritik lyfts för brist på möjlighet att
samtala om nationell policy och om
konsekvenserna av införande av regelverk, lagar
och föreskrifter som har bäring på näringens
konkurrenskraft. Nedan följer några exempel på
områden som näringen aktivt önskar diskutera:

 Arbetsrätt inom det maritima området
 Prioritering av lokalt innehåll i upphandlingar
 Lagen om offentlig upphandling (LOU) och
möjlighet att införa fler innovationsupphandlingar
 Infrastrukturutveckling och prioritering av
investeringar för effektiva transporter
 Investeringsfrämjande insatser och förbättring av
hamnar
 Rationaliseringsstöd för investeringar inom
havsbaserad energi
 Förenkling och kapitaltillförsel för att driva
vattenbruk
 Kompetensförsörjning och satsning på forskning
och utveckling

Svenska myndigheter bör föra tätare och mer
kontinuerlig dialog med företagen t.ex. genom att
bjuda in till diskussionsforum av relevans för
näringens olika delnäringar. Det är även viktigt
att näringen agerar aktivt för att hålla
myndigheter informerade om den svenska
maritima näringens utmaningar samt om
befintligt produkt- och tjänsteutbud och
konkurrenskraft.
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FÖRSLAG PÅ EXPORTFRÄMJANDE
INITIATIV OCH AKTIVITETER
Förutom att genomdriva åtgärder nationellt är det
även viktigt att skapa exportfrämjande initiativ
och aktiviteter för att stärka den svenska
maritima näringen internationellt samt
marknadsföra framgångsrika och
konkurrenskraftiga koncept, system, produkter
och tjänster.

Gemensam plattform för internationell
marknadsföring
Näringen föreslår framtagandet av en gemensam
plattform för internationell marknadsföring
baserad på styrkeområden som t.ex. hållbarhet,
miljöteknik och säkerhet samt på näringens
konkreta erfarenheter och enskilda
framgångsexempel. De svenska hamnarna är
bl.a. tydliga med att det är av stor vikt att Sverige
satsar på gemensam marknadsföring av
styrkeområden för att även stärka deras
konkurrens- och attraktionskraften.

För utveckling och konceptualisering av en
sådan plattform bör man utgå från tidigare
framtagna plattformsprojekt som drivs för att
främja export och internationalisering inom andra
näringar. För att initiera framtagande av denna
plattform och vad som bör prioriteras i denna
samt för att diskutera ansvars- och
arbetsfördelning bör man t.ex. skapa en
exportstrategigrupp som innefattar företag,
branschaktörer, ansvariga myndigheter samt
export- och investeringsfrämjande aktörer.

Vad gäller att stärka svensk fisk och fiskeindustri
internationellt föreslås en liknande gemensam
strategi för marknadsföring med utgångpunkt i
branschens konkurrensfördelar och
styrkeområden. Näringen föreslår ett liknande
upplägg för exportfrämjande som Norge har, där
man på flera norska ambassader runt om i
världen har placerat personal från Norsk
Sjømatråd med syfte att främja norsk fisk på
internationella marknader och mässor.

Starkare närvaro vid mässor och konferenser
Som förlängning av en gemensam
marknadsföringsplattform, med väl utvecklade
koncept för export- och investeringsfrämjande,
bör man satsa på starkare närvaro vid
internationella mässor och konferenser relevanta
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för att nå viktiga marknader och bibehålla och
utveckla kontakt med viktiga kunder och
samarbetspartner på olika nivåer. Företagen,
och då i huvudsak de små och medelstora
företagen, önskar att svenska staten satsar på
att subventionera och samordna deltagande i
nationella paviljonger vid dessa mässor. Nedan
föreslår vi några av de mässor och konferenser
där delnäringarna Transport och Maritim
produktion och teknik önskar tydligare närvaro:

 Norge – Nor-shipping Oslo/Lillestrøm
 Tyskland – SMM Hamburg
 Sydkorea – Kormarine Busan
 Kina – Marintec
 Nederländerna – METS Trade Amsterdam
 Singapore – APM Singapore
 USA – OTC Houston

Även svensk fiskeindustri önskar att Sverige
växlar upp och utvecklar närvaro på flera, i
synnerhet europeiska, marknader via lokala
mässor. Branschaktörerna önskar ett större
fokus på att marknadsföra Sverige som nation
för att få ytterligare kvalitetsstämpel på svenska
fiskeprodukter

Delegationer till kunder, innovationshubbar
och kluster
Förutom starkare närvaro vid internationella
mässor och konferenser bör svenska
främjarorganisationer sända riktade delegationer
både till strategiskt viktiga marknader för dialog
om bilateralt samarbete samt till relevanta
kunder som rederier och varv i t.ex. Kina och
Sydkorea. Detta är av särskild relevans för de
stora multinationella företagen som fokuserar på
kunder snarare än på geografiska marknader.
Ansvariga myndigheters involvering beror på hur
strategisk viktigt ett besök eller en delegation är
för näringen.

Dessutom bör man stärka, initiera och utveckla
partnerskap med innovationshubbar, kluster och
andra forskningsmiljöer för att utveckla
kompetens och konkurrenskraft internationellt.
Bland annat föreslås samfinansierade bilaterala
innovationshubbar på branschens viktigaste
kundmarknader. Här bör man göra en

gemensam insats för att identifiera och utvärdera
lämpliga innovations- och samarbetspartner på
relevanta marknader.

Tätare dialog med exportfrämjande
organisationer
Företagen i de delnäringar som vi har kartlagt i
detta uppdrag önskar en närmre och tätare
dialog med exportfrämjande organisationer inom
ramen för Team Sweden som t.ex. Business
Sweden. Företagen önskar att respektive
organisation tydliggör sitt tjänsteerbjudande samt
visar vad företagen kan förvänta sig vad gäller
stöd för att identifiera, förstå och nå
internationella affärsmöjligheter och att delta på
strategiskt viktiga arenor. Man önskar även
proaktivt information om relevanta investeringar,
insikter om globala trender som påverkar
näringen samt löpande information om de
främjandeaktiviteter som genomförs av relevans
för näringen.

Dessutom nämner näringen att man önskar
bättre kunskap om möjligheter till finansiellt stöd
vid export. Detta är framförallt av vikt på
marknader som av olika anledningar har ett
trögrörligt banksystem och/eller där valutarisken
och andra affärsrisker är betydande och innebär
stor osäkerhet för företagen.

Störst behov av kontakt med exportfrämjande
organisationer finns bland de små och
medelstora företagen som saknar intern
kompetens inom internationalisering och
begränsade resurser för bevakning och analys
av marknader samt upprättande av viktiga
internationella affärskontakter. Dock efterfrågans
proaktivitet i förmedlande av globala möjligheter
och investeringar av hela näringen, både små
och stora företag.
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FÖRSLAG PÅ
HANDLINGSPLAN OCH
AKTIVITETER
Utifrån de slutsatser och rekommendationer om
nationella och internationella åtgärder, som
presenterades i föregående kapitel, föreslår vi ett
antal aktiviteter som för vidare arbetet med
internationalisering av exportfrämjande av
svensk maritim näring. Det är viktigt att
poängtera att för genomförande av föreslagna
aktiviteter krävs engagemang och involvering på
olika nivåer, från både företag och myndigheter.
Följande aktiviteter föreslår vi bör genomföras
under 2017:

 Ta initiativ till inledande dialogmöte för samtal
om vidare samverkan och om hur man kan
skapa ett svensk maritimt kluster i världsklass. Vi
föreslår genomförande under andra eller tredje
kvartalet 2017.
 Ta initiativ till ett möte om diskussion om Team
Sweden och om en möjlig gemensam
internationell marknadsföringsplattform och stöd
för deltagande vid internationella mässor och
konferenser. Vi föreslår genomförande under
andra eller tredje kvartalet 2017.
 Genomför djupare analyser av potentiella
marknader baserade på företagens behov. Vi
föreslår djupare analys av de marknader av
särskild potential som presenteras i denna
rapport. Dessutom föreslår via kartläggning av
affärsmöjligheter i Japan, USA, Indonesien,
Brasilien, Filippinerna, Iran och Vietnam samt
övriga länder i Norden.
 Utöka analyser av resterande delnäringar och
dess möjligheter dvs. Fritid och turism och
Service.
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