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Stiftelsens utveckling 2016-2021
Belopp i Tkr
Balansdag

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Bundet fondkapital enl balansräkning

196 487

194 457

193 343

191 445

189 518

187 912

Bundet fondkapital till marknadsvärde

610 810

502 792

504 087

420 870

451 343

431 367

Ingångskapital omräkn efter KPI index

155 973

150 162

149 385

146 830

143 879

141 404

ackumulerat värde

454 837

352 630

354 702

274 040

307 464

289 963

årets förändring

102 207

-2 072

80 662

-33 424

17 501

15 582

i % av ing. fondkap.markn.v.

20,33%

-0,41%

19,17%

-7,41%

4,06%

3,77%

664 848

553 373

558 066

461 070

487 776

472 127

545 887

437 454

439 429

354 811

382 454

350 445

82,11%

79,05%

78,74%

76,95%

78,41%

74,23%

ränterelaterade tillgångar (markn.värde)

112 035

108 816

112 248

98 128

98 415

114 511

i % av balansomsl. markn.v.

16,85%

19,66%

20,11%

21,28%

20,18%

24,25%

aktierelaterade tillgångar (bokf.värde)

146 784

134 282

134 588

122 398

117 997

104 691

i % bokf. bundet kapital

74,70%

69,05%

69,61%

63,93%

62,26%

55,71%

20 276

11 139

18 990

19 274

16 060

15 501

670

1 574

13 483

3 132

870

5 016

förändring i övervärden

105 988

-2 409

81 319

-32 400

18 370

16 436

totalavkastning

126 934

10 304

113 792

-9 994

35 300

36 953

22,94%

1,85%

24,64%

-2,05%

7,48%

8,22%

Adm. o förvaltn.kostn. 1

4 547

4 078

5 214

4 856

3 839

3 920

Bidragsverksamheten

10 596

10 293

10 805

15 329

11 915

15 195

% av räntor/utdelningar

52,26%

92,41%

56,90%

79,53%

74,19%

98,02%

%”

65,29%

136,13%

75,69%

102,76%

97,50%

131,20%

Real kapitalförändring

Balansomslutning (markn.värde)
Placeringstillgångar
aktierelaterade tillgångar (markn.värde)
i % av balansomsl.markn.v.

Avkastning
räntor o utdelningar
reavinster/reaförluster

i % av ing.balansomslutn. markn.v

”

”

./. kostnader 1

1) Fr o m år 2018 ingår även stöd till Lighthouse med 500 Tkr
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Karl Karell och Cecilia Österman som ledde årets digitala belöningsceremoni. Fotograf: Mattias Åkerlund

Året som gick
Redovisade värden anges i miljoner kronor (Mkr) eller i %. Föregående år anges inom ( ).
•

Årets direktavkastninguppgick till 20,3 Mkr (11,1).

•

Stiftelsens placeringstillgångar:
– Orealiserat övervärde 414,3 Mkr (308,3) en ökning (minskning) med 106 Mkr (2,4).
– Bokfört värde för aktierelaterade instrument uppgår till 146,8 Mkr (134,3) och för
räntebärande 96,8 Mkr (103,6).

•

Totalavkastningen 126,9 Mkr (10,3) motsvarar 22,94 % (1,85) av ingående balansomslutning till marknadsvärde.

•

Real ackumulerad kapitalöknig enligt KPI, med basår 1949, sedan Stiftelsens start t.o.m
21-12-31: 454,8 Mkr (352,6).

•

Verksamhetens kostnader: administration och förvaltning 4,5 Mkr (4,1).

•

Bidragsverksamheten 10,6 Mkr (10,3) vilket motsvarar 52,3 % (92,4) av direktavkastningen. Balanserade disponibla medel uppgår per 21-12-31 till 49,3 Mkr (45,5).
Beloppet täcker, med per balansdagen beslutade åtaganden, verksamhetens
kostnader för år 2022.

Summa mottagna medel 1973–2021 (Mkr)
Omräknat enligt KPI (se notering sid 39)
Avkastningsmedel 1973–2021
Avsatta till bundet kapital
Förbrukade i bidragsverksamheten
Orealiserade övervärden per 2021-12-31
Totalt
i % av mottagna medel
Konsumentprisindex procentuella förändring 1973-2021
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25,2
156,0
171,4
382,3
414,3
968,0
3 841,4%
701,4%

Direktionens ordförande har ordet
År 2021 var ännu ett år där Covid-19 med flera
mutationsvarianter skapade oreda inom de
flesta områden i både samhället och i arbetslivet.
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har en
mycket bra, bred och ambitiös verksamhet
men för Stiftelsens del innebar pandemin delvis nya arbetssätt. Sammanträden och möten
inom Direktionen, Presidiet och Placeringsutskottet hölls nästan uteslutande i digital
form. Belöningshögtiden i maj genomfördes
som ett digitalt event vilket möjliggjorde att
alla belönade, både från belöningsomgång
2020 och 2021, tillsammans med sina arbetskamrater kunde ”närvara” och ”ta emot” priset
för sina förtjänstfulla insatser. Ett digitalt event
som alla har möjlighet att delta i har även den
fördelen att sjömannens belönade förslag
sprids till andra fartyg på ett helt annat sätt.
Eventet finns på Stiftelsens hemsida och för
de som inte hade möjlighet/uppkoppling kan
således ta del av eventet vid ett senare tillfälle.
I september delades Stiftelsens Litteraturpriset ut under en alternativ bokmässa vilken
arrangerades av Sjöfartens Kultursällskap.
Under året har arbete pågått med att göra
Stiftelsens hemsida mer användarvänlig och
att på ett tydligare sätt beskriva Stiftelsens
verksamhet. T. ex går det nu att via hemsidan
ansöka om Gratial där underskrift kan ske digitalt, något vi tror kommer att underlätta för
den sökande. Direktionen fattade även ett
beslut om en översyn av Stiftelsens nuvarande
kommunikationsstrategi.
På hemsidan finns även verktyget ”Apply”
ett verktyg som sedan 5 år används av sjömannen som vill lämna förslag till förbättringar inom arbetsmoment, arbetsmiljö och trivsel
ombord. Verktyget har under året utökats till
att även gälla för forskare och institutioner
som söker bidrag för sin forskning och/eller
utbildningsverksamheter.
Under året har antalet beviljade bidrag till
de som söker Akut hjälp ökat och bidragsbeloppen till Gratial har höjts.
Intresset och ambitionen att verka till nytta och gagn för sjömannen sker till stor del
genom att bevilja forskningsprojekt, som rör

Stiftelsens ordförande, Kenny Reinhold. Fotograf: Dick Gillberg

arbetsmiljö och säkerhet till sjöss. Under året
har många projekt bedrivits inom områdena
brandsäkerhet, arbetsmiljö och psykisk ohälsa.
Stiftelsen uppmuntrar till ansökningar då
det ger Stiftelsen möjlighet att fortsätta att
vara delaktiga i utvecklingen av sjömannens
arbete, arbetsmiljö och utbildning.
Stiftelsen har varit part till Lighthouse sedan år 2015 vilket har gett oss möjlighet att
påverka projekten sett ur sjömannens utgångspunkt. Stiftelsen värnar om den enskilda människan och de mjuka värdena inom
sjöfarten. Direktionen beslöt därför att även i
fortsättningen ha en stark representation och
engagemang, varför Stiftelsen tecknat ett nytt
avtal och kommer att vara part under den
kommande 5 - årsperioden, år 2022 – 2026.
Trots pandemin har börsåret varit mycket
bra för Stiftelsen och direktavkastningen på
20 Mkr var den högsta hittills i Stiftelsens historia. Övervärdet ökade med 106 Mkr. Sammantaget innebär det att Stiftelsen står väl
rustad för framtida börsnedgångar.
Kenny Reinhold
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Historik och bildande
Statsmaktens intresse för sjöfolket började
redan på 1600-talet och de första samlade
bestämmelserna om sjöfolks arbetsvillkor
och tjänsteavtal fanns i skeppsmannabalken i
1667 års sjölag. Den 30 mars 1748 utfärdades
det så kallade kofferdireglementet eller som
det rätteligen heter ”Kongl. Maj:ts Nådiga
Reglemente hwarefter Coopverdi-Skeppare
och Skeppsfolk hafwa sig at rätta”.
Redan den 18 maj samma år ägde det första
valet av sjömanshusdirektion rum inför magistraten i Stockholm. Att det var ett stort steg
i sjöfartsnäringens historia framgår av att
det var över trettio
skeppsredare närvarande och tjugoåtta
kofferdiskeppare.
Efter valet samlades
Direktionen till det
första protokollförda
mötet 1748.
Så småningom tillkom sjömanshus i
flera hamnstäder, som
mest i 47 städer. Sjömanshusens verksamhet leddes av en Direktion och en anställd sjömanshusombudsman eller som han
i början kallades ”waterschouten”.
Sjömanshusen fick inkomster på olika sätt:
Vid varje återkomst till svensk hamn från utrikes ort skulle ett fartygs besättning erlägga
”plåtavgift”, sedermera kallat ”hyresavgift”.
I 1911 års sjömanshusförordning fastställdes hyresavgiften till en procent av de ombordvarandes löner. Fartygen skulle också
vid hemkomsten från utrikes resor erlägga
”lästavgift”, även kallad ”sjömanshusavgift”,
med några ören för varje läst som fartyget
höll. Vidare tillföll de ”böter” som inbetalats
av sjöfolk och de vid rymning ”förverkade hyrorna” sjömanshuset. Kollektmedel upptogs
för sjöfolk en gång om året fram till 1888.
Av sjömanshusens inkomster var hyresoch lästavgifterna de väsentliga. De övriga
var mer eller mindre försumbara.
Bland arbetsuppgifterna för sjömanshusen
kan nämnas understöd till orkeslösa sjömän,
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gratial till änkor och andra nödlidande, fastställande av löner till sjömännen, inflytande
över navigationsundervisningen, mönstring,
fartygsregistrering med mera.
Så småningom kom dessa uppgifter att tas
över av statliga myndigheter och fackliga organisationer. Sjömanshusen började successivt läggas ned under 1900-talet för att till slut
helt upphöra 1969. De kvarvarande tillgångarna fördes över till lokala sjömanshusstiftelser.
I beslut den 5 maj 1972 föreskrev Kungl.
Maj:t att en stiftelse benämnd Stiftelsen
Sveriges Sjömanshus skulle inrättas och att
stiftelsen före den 1 juli 1973 skulle överta
de hittillsvarande sjömanshusstiftelsernas
tillgångar och förpliktelser på sätt och i den
ordning Sjöfartsverket bestämde i samråd
med den nya stiftelsen. Till den nya stiftelsen
skulle också överföras de av Sjöfartsverket
förvaltade så kallade gemensamma sjömanshusmedlen. Vidare skulle stiftelsen ta över
den förvaltning av gåvo- och donationsmedel
som tidigare sjömanshusstiftelserna utövat.
De samlade tillgångarna uppgick till ett
marknadsvärde av 20,8 Mkr, vilket redovisades som fondkapitalets bokförda ingångsvärde i den nybildade Stiftelsen Sveriges
Sjömanshus. Av beloppet utgjorde 4,0 Mkr
donationsmedel. Under slutet av 1970- och
början av 1980-talet har Stiftelsen mottagit ytterligare 4,3 Mkr och 2013 0,1 Mkr för förvaltning. De totalt mottagna medlen om sålunda
25,2 Mkr motsvara i dagens penningvärde
ett totalt belopp om 156,0 (150,2) Mkr vid omräkning enligt KPI-index. Stiftelsens bokförda
bundna kapital uppgår per 2021-12-31 (202012-31) till 196,5 (194,5) Mkr vartill kommer orealiserat övervärde om 414,3 (308,3) Mkr.
Skeppslästen är ett gammalt mått på ett
fartygs lastförmåga. 1 läst = den tyngd/last
som fordrades för att trycka ner ett fartyg
från lossvattenlinjen till lastvattenlinjen. Från
år 1726 motsvarade det 2448 kg, men från
1863 används i stället begreppet nyläst om
4250 kg. År 1874 ersattes begreppet läst av
registerton.

Katarinavägen, Stockholm. Fotograf: Arild Vågen. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Direktionens arbete
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus utövar sin bidragsverksamhet utgående från stadgar fastställda av Kung. Maj:t den 5 maj 1972.
1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande
behov bistå personer och anhöriga till dem
som är eller har varit verksamma inom sjömansyrket.
2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och
gagn för sjöfolket.
Bland de områden som utan inbördes ordning skall beaktas kan nämnas:
– att främja utbildning.
– att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö
och trivsel för sjöfolk. Detta kan ske genom
stöd till forskning och utveckling på nämnda
områden, uppmuntran av förslagsverksamhet
med mera.
– att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser
Direktionen består av fem ledamöter. För
varje ledamot finns en personlig ersättare.
Ledamöter och ersättare utses av Sjöfartsverket. Mandatperioden är tre år med början
den 1 maj. Av ledamöterna utses två efter förslag av Svensk Sjöfart, en efter förslag av Sjöbefälsföreningen, en efter förslag av Sjöbefälsföreningen – O och en efter förslag av SEKO.
Direktionen utser inom sig ordförande
och vice ordförande. Vid direktionens sammanträden den 12 maj 2020 valdes Kenny
Reinhold, SEKO, som ordförande och Rikard
Engström, Svensk Sjöfart, som vice ordförande
för mandatperioden 2020 – 2023. Rikard
Engström avgick i november 2021 och per 31

december har ingen ersättare utsetts.
Stiftelsen står under tillsyn av Sjöfartsverket.
Som tillsynsman har chefsjuristen vid Sjöfartsverket, Lisa Lewander tjänstgjort.
Direktionen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Stiftelsens Presidium
har hållit fyra protokollförda sammanträden
under året. I anslutning till dessa har även
genomförts möten med Placeringsutskottet.
Förra årets belöningshögtid ställdes in på
grund av pandemin. I år valde Stiftelsen Sveriges Sjömanshus att slå ihop högtiderna för år
2020 och 2021 i ett digitalt evenemang som
sändes den 5 maj.
Utdelningen av Stiftelsens litteraturpris
skedde den 24 september i Göteborg under
en alternativ bokmässa arrangerad av Sjöfartens Kultursällskap.

Arvoden och traktamenten

I fasta arvoden till ordföranden och vice ordföranden har utgått sammanlagt 25 000 kr.
Till ordföranden i Granskningsgruppen har
utgått ett fast arvode om 10 000 kr.
Härutöver har för varje sammanträde/förrättning utgått ett arvode om 4 000 kr till de
ledamöter som varit närvarande, vilka belopp jämte traktamenten och resekostnader
fördelats som förrättningskostnader på de
aktiviteter som sammanträdena eller förrättningarna avsett.

Kansli

Stiftelsens verksamhet bereds och verkställs i
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Kanslichef Karl Karell.

enlighet med Direktionens beslut och anvisningar av ett kansli med säte på Katarinavägen 22 i Stockholm.
I lokalerna finns ett bibliotek som bland
annat innehåller Stockholms Sjöbefälsskolas
referensbibliotek som donerades till Stiftelsen vid skolans nedläggning 1982. En sökbar
förteckning över detta återfinns på Stiftelsens
hemsida.

Kanslist och Ekonomiansvarig Birgitta Lönnquist Gemvik.

Personal

Kansliet har haft två deltidsarbetande.
Kanslichef: Karl Karell
Kanslist och Ekonomiansvarig: Birgitta
Lönnquist Gemvik

För mandatperioden 1 maj 2020 – 30 april 2023
har Direktionen följande sammansättning:
Ordinarie:
Ersättare:
Kenny Reinhold, ordförande
Pelle Andersson		
Rikard Engström, vice ordförande
Christer Bruzelius		
t.o.m 15 nov		
Mikael Huss, ledamot
Karl Huss		
Anders Boman, ledamot
Louise Langley		
Lennart Runnegård Jonsson, ledamot Fredrik Jahrén		
t om 1 mars 2022		
Oscar Lindgren		
fr om 2 mars 2022

Löner och arvoden (Tkr):

Sjöbefälsföreningen
Svensk Sjöfart
Sjöbefälsföreningen – O
Sjöbefälsföreningen – O

2021

2020

Löner

683

662

Arvoden

359

259

Arbetsgivaravgifter

163

121

1 205

1 042

Totalt

8

SEKO
Svensk Sjöfart

Några av de belönade under den digitala belöningsceremonin.

Bidragsverksamheten 2021
Bidragsverksamheten bedrivs och redovisas
inom följande områden:
• Gratial
• Akut hjälp
• Stipendier
• Utbildningsstöd
• Forskning och utveckling
• Kultur
• Belöningsverksamhet
• Övriga bidrag
Siffrorna i rubrikerna avser år 2021 och siffror
inom parentes avser år 2020.

Gratial 3 710 Tkr (3 300)

Gratial utgår efter Direktionens prövning till
personer som är eller har varit verksamma
inom sjömansyrket och till sådana personers
närmaste anhöriga. Gratialbeloppet är från år
2021 höjt till 28 Tkr/år. Antalet gratialister utvisar en succesiv minskning. År 1976 var antalet
gratialister 1 565 personer. Under år 2021 har
gratial utbetalats till totalt 134 (138) personer.

Akut hjälp 264 Tkr (94)

Ekonomiskt bistånd i form av ett engångsbelopp kan utgå till ombordanställd vid uppkomna situationer/behov inom områden som
egen hälsa, egen försörjning, eget boende
eller egen omskolning på grund av arbetsskada. Under år 2021 har 19 (11) personer erhållit akut hjälp.

Stipendier 1 703 Tkr (1 423)

Stiftelsen stöder elever under utbildning med:
Individuella stipendier 907 Tkr (817)

Studerande vid svensk sjöfartshögskola eller som genomgår magister- eller masterutbildning vid sådan har möjlighet att söka
individuellt stipendium för ökade kostnader
för dubbelt boende och/eller för försörjningsplikt av barn under 18 år.
Samma möjlighet har svensk studerande
som genomgår motsvarande utbildning vid
utländsk/internationell sjöfartshögskola.
Under 2021 har 62 (54) studerande beviljats individuellt stipendium.
Lokal utdelning 796 Tkr (606)
Stiftelsen avsätter årligen medel att utnyttjas
lokalt vid skola/sjöfartshögskola med utbildning syftande till sjömans-och sjöbefälsyrken.
Medel fördelas i proportion till antal elever vid
respektive skola/högskola. Medlen disponeras av prefekt/rektor till studieresor, premier,
stipendier, examensarbete eller annat ändamål som gynnar eleverna och studiemiljön
vid skolan/högskolan. De tilldelade medlen
skall tydligt kunna knytas till ändamålet ”undervisning och utbildning”.
Under år 2021 har 5 (7) skolor/sjöfartshögskolor tilldelats lokala medel.

Utbildningsstöd 628 Tkr (503)

Stiftelsen kan lämna stöd till sjöfartshögskola
eller skola som bedriver sjöfartsinriktad gymnasieutbildning eller annan utbildning som
leder till behörighet till sjöss. Stöd kan även
ges till annan utbildningsanordnare som bedriver utbildning som syftar mot sjömansyrket.
Stödet skall avse åtgärder som bidrar till att
utveckla förutsättningarna att bedriva en bra
och säker utbildning eller åtgärder som förbättrar elevernas studiemiljö.
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Årets sjöbefälsstudenter efter avslutad simulatorkurs på sjöfartshögskolan Chalmers. Fotograf: Johan Cimbritz.

Processimulator för sjöingenjörer. Fotograf: Prefekt Björn Pundars.

Övning i framförande av lastfartyg i Kalmar sund. Fotograf: Journaliststuderande Malin Sandberg.
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Sail Training Association Sweden vars mål är att låta ungdomar delta i The Tall Ship race 2021. Fotograf: Mattias af Malmborg

Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet
Har beviljats 350 Tkr för att upprusta och
förbättra befintlig simulatorutrustning. Antalet
elever, särskilt Sjöingenjörer, har glädjande
ökat i antal och för att kunna bibehålla och
möjliggöra tillgång till en modern simulatorutrustning för samtliga elever beslöt Direktionen
att stödja upprustningen.
Sail Training Association
Har beviljats 50 Tkr för att kunna placera
svenska ungdomar på deltagande fartyg i
2021 års Tall Ships Races.
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Har beviljats 40 Tkr för genomförande av
diplomerad säkerhetsutbildning av ledare vid
Seglarskolan Vitsgarn.
Behörighetsförlängning
För att säkerställa att som befäl kunna återgå
till sjötjänst, genomför sjöfartshögskolan vid
Charlmers kursen ”Behörighetsförlängning”.
Denna kurs är nödvändig för att sjöbefäl som
inte erhållit tillräcklig tid till sjöss ska kunna
erhålla ny behörighet.
Kurserna, som innehåller en stor del simulatortid, är dyra att genomföra och kursavgiften blir därför hög. För rederianställt sjöbefäl
svarar normalt rederierna för kursavgiften
men för icke anställda blir utgiften kännbar.
Stiftelsen har beslutat att stödja de sjöbefäl som själva bekostar kursen med ett
stipendium uppgående till 50% av kursavgiften, dock maximalt 14 Tkr.
Under år 2021 har 16 (19) sjöbefäl tilldelats stipendium enligt ovan om totalt 182 Tkr
(248).

Forskning och Utveckling 2 875 Tkr
(3 248)

Stiftelsen stödjer forskning och utveckling (FoU)
som är till gagn för sjöfolk inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och trivsel. Stiftelsens stöd
kan avse helt eller del av projekt. Stiftelsen kan
om behov finns följa respektive projekt genom
deltagande i referensgrupp. Under år 2021
har direkt stöd riktats mot nedanstående projekt. I rubriken angivna summor avser år 2021
respektive (2020) eller år som särskilt anges.
PÅGÅENDE PROJEKT

Doktorandtjänst vid Kalmar Sjöfartshögskola, Linnéuniversitetet
Stiftelsen stödjer Kalmar Sjöfartshögskolas
utveckling av den akademiska kompetensen.
Mats Hammander antogs år 2013 till en doktorandtjänst vid Linnéuniversitetet. Forskarutbildningen genomförs i ämnet Sjövetenskap
med inriktning ”Sjöfartens miljöpåverkan”
Tjänsten/studierna var planerade under fyra
år och finansieras av Stiftelsen, Rederi AB
Gotland och Linnéuniversitetet. För Stiftelsens
del totalt 2 000 Tkr,
Hammanders studier har försenats, de två
senaste åren på grund av pandemin men disputationen är nu beräknad till första halvåret
2022.

First Responder Safe Transfer
Sjöräddningssällskapet ansökte år 2008 om
ett bidrag på 300 Tkr för att utveckla tekniken
att vid livräddning till sjöss utnyttja Rescuerunners i samverkan med ett större moderfartyg. Vidareutveckling och testning har skett
med mål att kunna rekommendera IMO att utveckla regelverket så att en gemensam stan-
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Sjöräddningssällskapets Rescuerunner. Bildkälla: Sjöräddningssällskapet

dard för ombordtagning skapas. Bidrag har
även beviljats för utveckling av en prototyp till
räddningsbåt med elektisk drivlina. Totalt har
Stiftelsen beviljat 1 650 Tkr. Medfinansiering
har skett av Stena Line AB och Safe at Sea AB.

Bedömning av arbetsmiljö och säkerhet vid
val av fartygsbränsle 0 Tkr (400)
Projektets bakgrund och forskningsfrågor formuleras i ansökan:
”För att minska miljöförstörande utsläpp från
fartyg finns flera alternativ. Fartyg kan köras
på renare bränsle, såsom marindiesel eller
gasolja, något hybridrestbränsle med låg svavelhalt, naturgas eller metanol, eller installera
utrustning för rökgasrening. Som underlag för
beslut om vilket alternativ som kan passa ett
fartyg eller rederi bäst behöver följande frågor undersökas:
– Är några av bränslealternativen bättre, sämre eller lika för miljö, arbetsmiljö och ekonomi?
– Vad innebär användningen av olika nya fartygsbränslen för innemiljön ombord, för besättningens arbetsmiljö och arbetsbelastning
och är det lönsamt att satsa på alternativa
bränslen eller nya tekniker?
Svaren på ovanstående frågor skall tjäna
som underlag inför beslut om val av bränsle
för alla typer av fartyg och förväntas vara till
stor nytta för svensk och internationell sjöfart.”
Direktionen har beslutat att stödja projektet
med 2 Mkr fördelat över åren 2018 – 2020.
På grund av pandemin har projektet förlängts
till våren 2022. Projektledare är Cecilia Österman, Linnéuniversitetet.

För proaktivt sjösäkerhetsarbete, En studie
av förutsättningarna för resilienta sjöfartssystem 0 Tkr (0)
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Projektets bakgrund och forskningsfrågor formuleras i ansökan:
”För att utveckla en säker arbetsmiljö inom
framtidens alltmer komplexa sjöfart krävs
nya arbetssätt. Traditionellt säkerhetsarbete
och säkerhetsträning har främst fokuserat på
analys av tidigare olyckor. Resiliens är ett nytt
sätta att se på säkerhet som används för att
utveckla och förbättra säkerhetsledning och
träning i högriskdomäner såsom kärnkraft,
sjukvård och flyg. I stället för att ensidigt fokusera på negativa händelser, är idén med
resiliens att belysa hur människor bidrar till
säkerhet och hur människan i samspel med
teknik och organisation kan stärka sin förmåga att hantera komplexa förutsedda, såväl
som oförutsedda situationer så effektivt och
säkert som möjligt. För att resiliense ska få
samma genomslag inom sjöfarten som i andra branscher behövs ytterligare forskning
som kan visa möjligheterna för resiliense att
användas för att utveckla säkerhetsarbetet
ombord. Forskning bör också ta fram förslag
för förbättrad säkerhetsträning och höjd säkerhet i det dagliga arbetet ombord.”
Direktionen har beslutat att stödja projektet med 1 376 Tkr fördelat över åren 2018
– 2020. På grund av pandemin har projektet förlängts till våren 2022. Projektledare är
Gesa Praetorius, Linnéuniversitetet.

Säkerhetsträning av Fartygsbesättningar
för Resilience 1 736 Tkr (1 691)
Det övergripande målet med projektet är att
kartlägga och utvärdera dagens säkerhetsträning för att utveckla förslag på verktygslåda
för inspirerande och engagerande lärande
för ökad sjösäkerhet.
Projektet skall:

Mottagning av insatsstyrka. Fotograf: Karl Karell.

Passiva provtagare på däck vid bedömning av arbetsmiljö och säkerhet
vid val av fartygsbränsle. Fotograf: Cecilia Österman.

– Inventera alternativ för säkerhetsträning
– Leverera rekommendationer och förslag
på metodik
– Träningsprogram för sjöfartens säkerhetsarbete
– Skall motverka slentrian i säkerhetsarbetet
– Gå från inrapporterade olycks- och incidentstatistik till säkerhets- och hållbarhetsfrågor med fokus på Resilience
Projektet skall specifikt studera
– hur tränas beredskap inom olika avdelningar (däck, maskin, intendentur) ombord
– vilka färdigheter och förmågor karakteriserar bra egenskaper
– hur fastställs träningsbehov och hur bedöms träningsresultat i beredskapsträning
– hur kan beredskapsträningen förbättras för
att bemöta dagens och framtidens utmaningar i sjöfartsdomänen.
Direktionen har beslutat att stödja projektet med 3 427 Tkr under åren 2020 – 2021.
På grund av pandemin har projektet förlängts
till hösten 2022. Projektledare är Carl Hult,
Linnéuniversitetet.

ledare Carl Sandberg, Uppsala universitet.

Safe and Suitable Firefighting 573 Tkr (147)
Projektet skall utreda vilka olika standarder och kravnivåer som finns för personlig
skyddsutrustning för brandbekämpning ombord på SOLAS-fartyg, samt studera vilka
krav som är relevanta för detsamma.
Bakgrund är att skyddsnivån för personlig
skyddsutrustning är en stor fråga där det är
viktigt att rätt och säker utrustning tillhandahålls för de typer av bränder som kan uppstå ombord. Förändringar av fordonsflottan
och nya energibärare kan innebära att andra
krav bör ställas än de som finns i dagens regelverk.
Direktion har beslutat att stödja projektet
med 720 Tkr under åren 2020 – 2021. Medfinansiär är AFA försäkring. På grund av pandemin har projektet förlängts till våren 2022.
Projektledare är Anna Olofsson, RISE.
KOMMANDE PROJEKT

Hållbarhetskultur inom sjöfarten 279 Tkr
Hållbart ledarskap inom intendenturavdelningen på passagerarfartyg 540 Tkr
Syftet med projektet är att se hur ett hållbart
ledarskap kan uppnås. Med hållbart ledarskap avses här ett ledarskap som kombinerar
aspekter av social- och ekonomisk hållbarhet.
Konkret innebär det att ta tillvara på mänskliga resurser i organisationen. Ledarskap är
nyckel till ett hållbart arbetsliv som motverkar
psykisk och fysisk ohälsa på arbetsplatsen.
Direktionen har beslutat att stödja projektet
med 540 Tkr. På grund av Pandemin har projekttiden förlängts till hösten 2022. Projekt-

Syftet är att testa en ny metod för att utveckla
miljöarbetet, genom att sammanställa och konstruera en enkät som mäter attityder till hållbarhet. Projektet utgår från metoder och enkäter
man utvecklat inom säkerhetskulturen. Genom
att mäta hållbarhetskultur kan man få kunskap
om vilka bra/dåliga sidor som behöver utvecklas för att kunna förbättra arbetsmiljön och hållbarheten för sjöfartsanställda.
Direktion har beviljat ett stöd på 278 784 kr
under projektåret 2022. Projektledare är Christina Stave, VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut).
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Sarka Langer, Chalmers

Joakim Dahlman, Chalmers

KTH:s fartygsdynamikprogram 1 200 Tkr

fartygspersonal i Sverige. Ytterligare syftar
förstudien till att undersöka hur arbetet med
att förebygga psykisk ohälsa bedrivs såväl av
rederier som ombord i praktiken.”
Projektledare är Med. Joakim Dahlman,
Chalmers tekniska högskola. Direktionen
har beviljat delfinansiering av projektet med
150 Tkr under åren 2019 – 2020. Projektet
slutredovisades under år 2021.

Projektet bygger vidare på KTH:s tidigare
projekt ”Fartygsdynamik” som Stiftelsen varit
med och finansierat med totalt 3 Mkr.
Projektet syftar till utveckling av metoder
för sjöegenskapsanalys inklusive hur funktionskravställning ska relateras till objektiva
storheter som går att mäta. Projektet syftar
även till nationell kompetensförsörjning speciellt om sjöegenskapernas betydelse för
arbetsmiljö, dynamisk stabilitet och IMO:s 2:a
generations intaktstabilitetskriterier.
Direktionen har beviljat ett stöd på 1,2 Mkr
under projektåren 2022 – 2025. Projektet
finansieras till merparten av Trafikverket och
FMV. Projektledare Karl Garme, KTH.

Populärvetenskaplig förmedling av
kunskap om fartygs innemiljö 2 564 Tkr
Syftet med projektet är att omsätta forskningsresultat till praktiska råd, verktyg och
åtgärder ombord för att minska sjöpersonalens exponering för ohälsosamma luftföroreningar. Det görs genom ett paket för lättillgänglig och användbar populärvetenskaplig
förmedling av kunskap, metoder och rekommendationer om fartygs innemiljö så att sjöpersonalen kan genomföra en del av undersökningen själva.
Direktion har beviljat ett stöd på 2 564 Tkr
under projektåren 2022 – 2023. Projektledare är Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitut.
AVSLUTADE PROJEKT

Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie 0 Tkr (0)
”Förstudiens övergripande mål är att undersöka förekomsten av de underliggande orsakerna till hanteringen av psykisk ohälsa bland

14

Fire protection of Ro-Ro Space Boundaries,
RoBound 0 Tkr (1 000)
Projektet syftar till att öka kompentenser
och påverka regler om brandskyddsgränser
på ro-ro fartyg.
Denna fartygstyp är den vanligaste i
svenska vatten, med en stor andel svenska
sjömän och passagerare. I första hand ska
projektet klargöra hur toppmodernt passivt
brandskydd mellan ett ro-ro utrymme och
intilliggande ro-ro- eller logiutrymme påverkar utvecklingen och spridningen av eld och
rök, och dessutom ge rekommendationer
om lämpliga brandskyddsåtgärder.
Detta kommer att uppnås genom brandexperiment och simuleringar samt studier av
föreskrifter och olyckssimuleringar, i samarbete med redare och myndigheter. Förslag
kommer att ges om lämpliga skyddsåtgärder
för att uppnå en acceptabel och harmoniserad
säkerhetsnivå när det gäller spridning av eld
och rök på ro-ro fartyg. Resultaten kommer
att meddelas IMO genom Transportstyrelsen.
Direktion har beslutat att stödja projektet
med 1 000 Tkr under år 2020. Projektet finansieras till lika delar av Stiftelsen och
Transportstyrelsen. Projektet slutredovisades under våren 2021. Projektledare är Pierrick Mindykowski, RISE.

Samarbeten med forskningsinstitut

Linnéuniversitetet

Chalmers Tekniska Högskola
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Dick Henriksson

Gert Malmberg

Kultur 108 Tkr (208)
De större bidragen utgörs av

Cecilia Malmström

Krigsseglarna 5 Tkr (0)
På grund av pandemin kunde bara Uddevalla
genomföra sin minneshögtid av de insatser som
svenska sjömän gjorde under 2:a världskriget.

Bok- och Biblioteksmässan 36 Tkr (0)
På grund av rådande pandemi delades
Stiftelsens litteraturpris ut på en alternativ
bokmässa arrangerad av Sjöfartens Kultursällskap.
Stiftelsens litteraturpris år 2021 tilldelades
Gert Malmberg och Dick Henriksson med
vardera 10 Tkr för deras verk om området
”Rederihistoria”
Dick Henriksson har skrivit om Rederiaktiebolaget Transatlantic – I krig och fred.
Boken utkom 2018.
Gert Malmberg har skrivit Svenska Orient
Linien – Rederiet som överlevde. Boken utkom år 2020.
Böckerna kompletterar varandra, eftersom
dessa rederier periodvis har haft en gemensam historia och dessutom var grannar på
Packhusplatsen i Göteborg under många
decennier. Båda författarna har en mångårig
bakgrund som reportrar på Göteborgs-Posten, där sjöfart har tillhört deras bevakningsområden. Båda har publicerat sig i bokform
tidigare. För Dick Henrikssons del Vårt levebröd Göteborgsregionens näringsliv i går, i
dag och i morgon. Och för Gert Malmbergs
del exempelvis två verk om fyrar och fyrplatser.
Gert Malmberg kunde på grund av sjukdom
inte närvara vid själva prisceremonin.
Litteraturpristagaren år 2020, Leos Müller,
närvarade och tog emot sitt pris. Leos Müller
fick sitt pris med motivering, i hans böcker
återfinns en tydlig tonvikt på svensk maritim
historia, både nationellt och internationellt.
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ÖVRIGT KULTURSTÖD HAR UTGÅTT TILL

Jörn Hammarstrand 10 Tkr
Bidrag till tryckning av boken ”Henrica flyr till
sjöss”.

Thorbjörn Lindberg 15 Tkr
Bidrag till tryckning av bok ”Stor dramatik och
sjömansromantik under det Södra Korset”.

Juha Eronen 10 Tkr
Bidrag till fotografiutställning från sitt liv till sjöss.

Jan-Olov Sjölund 2 Tkr
Bidrag till tryckning av bok ”Breven hem”.

Sjöfartens Kultursällskap 25 Tkr
Serviceavgift.

Belöningsverksamhet 1 128 Tkr (1 239)

Stiftelsens Sveriges Sjömanshus belöningsdag
hölls digitalt i år. Eftersom förra årets ceremoni
ställdes in uppmärksammades både 2020 och
2021 års belönade sjömän den 5 maj då belöningar delades ut för smarta förslag och uppfinningar som bidragit till förbättringar av sjösäkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord m.m.
Cecilia Malmström, tidigare EU-minister och
EU-kommisionär med ansvar för handelsfrågor,
var inbjuden till belöningsdagen som hedersgäst. Hon beskrev i sitt tal året som gått som
ett svart år då ingenting varit som vanligt men
att hundratusentals sjömän har sett till att den
globala handeln fungerat.

Karl Karell, Dick Henriksson, Rickard Engström och Leos Müller. Fotograf: Torbjörn Dalnäs.

Från vänster: ”Henriette flyt till sjöss” av Jörn
Hammarstrand. ”Stor dramatik och sjömansromantik
under det Södra Korset” av Thorbjörn Lindberg.

Eva Engvall överlämnar boken ”Breven hem” en bok som Stiftelsen varit med och finansierat.
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Musikgruppen KAL förstärkt av Leif ”Pedda” Pedersen underhöll på den alternativa bokmässan.

Belöningarna delades ut av Stiftelsens kanslichef, Karl Karell, och granskningsgruppens
ordförande, Cecilia Österman.
För år 2020 delades 31 arbetsbelöningar och
ett utvecklingsstipendium ut. För år 2021 delades 30 arbetsbelöningar ut. Hedersomnämnandet för år 2021 gick till Viking Supply Ships
där förbättringsarbetet präglas av att många
personer är inblandade på flera olika fartyg.
Alla belöningar med motiveringar framgår
av foldern ”Belöning 2021”. Foldern kan hämtas
från Stiftelsens hemsida.

ordförande författade motivtexter som sedan
återfinns i Belöningsfoldern. Utöver Granskningsgruppen har övriga belöningar under år
2021 beretts av följande personer:

GRANSKNINGSGRUPPEN OCH ÖVRIGA
BEREDNINGSORGAN
En viktig del av Stiftelsens verksamhet är
de grupper som bereder och lämnar förslag
avseende årets belöningar. Gruppernas arbeten är en förutsättning för Belöningsverksamheten.

Sjöräddningskommittén

Idrottsbelöningskommittén
Hans Fredriksson
Agneta Swensson

Litteraturpriskommittén
Torbjörn Dalnäs
Linda Sundgren

Ann-Louise Karlsson

Övriga bidrag 181 Tkr (278)
Sjöräddningssällskapet, SSRS, 180 Tkr
Direktion beslöt att bevilja SSRS 180 Tkr att
användas för inköp av 20 st hjärtstartare.

Granskningsgruppen
Som för närvarande består av en ordförande
och sju ledamöter, är utvalda för sina unika
kompetenser inom respektive specialområde.
Gruppen, som utgör stiftelsens beredningsorgan avseende belöningar och stipendier, påbörjar sitt arbete under hösten när de
får sig tillsända årets förslag till belöningar.
Förslagen fördelas på de olika ledamöterna för specialgranskning och analys. En dag
i januari samlas så hela gruppen för gemensam genomgång av samtliga förslag. Utifrån
en särskild värderingsmetodik bedöms varje
förslag vilket i slutändan resulterar i Gruppens samlade förslag till Direktionen avseende årets belöningar. Förslaget åtföljs av de av
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VILLKORADE INNOVATIONSLÅN

Vingen 1 000 Tkr
Innovatören Hans Sjöblom har under en längre tid arbetat med ett system som väsentligt
skall förbättra möjligheterna att hitta en nödställd person i vattnet.
Systemet består av en uppblåsbar ”Vinge”
som förvaras i ett paket av ett cigarettpakets
storlek. Paketet kan appliceras på t ex en livväst. Vingen som fylls med helium är så aerodynamiskt utformad att den oavsett vindhastighet håller sig på den höjd som medges av
linan till den nödställde, ca 30 meter. Genom
att Vingen ger ett mycket stort radareko och

Granskningsgruppen och sekreterare efter genomgång av årets belöningsförslag. Björn Molin, Karl Karell, Pelle Andersson,
Cecilia Österman, Mats Högblom, Malin Persson, Jeanette Gandesjö, Anders Wikström, Bo Lindgren.

är målad med starka färger medges en mycket stor upptäcktssannolikhet både optiskt
och med radar vilket avsevärt kan snabba
upp en sökoperation.
Direktionen har beviljat ett villkorat innovationslån om högst 1 Mkr till Hans Sjöblom
för utveckling och test av en prototyp. Lånet
utbetalades år 2011.
På grund av pandemin har verksamheten
under åren 2020 – 2021 ställts in. Projektet
är inte slutredovisat.

Lighthouse

Syftet med Lighthouse är att vara en plattform för samverkan och kunskapsutbyte
inom maritim forskning och innovation med
huvuduppgifter inom tre områden
– Samverkan och nätverk
– Program, projektering och finansiering
– Kommunikation

Lighthouse har utvecklats från att i samarbete med Svensk Sjöfart (fd Sveriges
Redarförening) Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg stärka sjöfartsutbildning
och forskning vid de ingående universiteten,
till att vara ett svenskt maritimt kompetenscenter baserat på trippelhelix-samverkan
mellan industri, akademi och offentlig sektor
kring tvärvetenskaplig forskning, utveckling
och innovation för en snabbare och effektivare förnyelse av sjöfarten liksom utveckling
av nya lösningar och produkter.
Stiftelsen har varit delaktig i Lighthouse,
som partner sedan år 2015. Deltagande utvärderades 2017 och Direktionen kom fram
till att stödet för Lighthouse, utifrån Stiftelsens ändamål ej längre kan betraktas som
ett bidrag. Stödet om 500 Tkr redovisas fr o
m 2018 som en kostnad, se Not 11.

Granskningsgruppen har under 2021 haft följande sammansättning:
Cecilia Österman, Ordförande
Pelle Andersson
Jeanette Ganesjö
Mats Högblom
Bo Lindgren
Björn Molin
Malin Persson
Anders Wikström
Kanslichefen fungerar som gruppens sekreterare.

Förslag till
”Belöning 2023”
insänds före
1 november 2022
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Bilder från Juha Eronens fotografiutställning om sitt liv till sjöss
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Bidragsverksamheten under 1972/73-2021
Belopp i Tkr

80%

1,4%

6,2%

6,5%

1977/78-81/82

3 736

23

1 155

794

38

56,7%

0,4%

17,5%

12%

0,6%

3 872

53

2 722

840

818

87

37,8%

0,5%

26,6%

8,2%

8,0%

0,9%

1987/88-91/92

7 561

148

5 414

1 193

5 605

1 039

32,4%

0,6%

23,3%

5,1%

24,0%

1992/93-1996

12 945

426

8 823

3 386

6 752

35,6%

1,1%

24,3%

9,3%

18,6%

18 272

606

19 057

3 896

31,6%

1%

32,9%

6,7%

19 439

693

15 661

31,33%

1,11%

14 544
25,14%
2 621
18,69%
2 427
17,03%

431
0,75%
181
1,29%
129
0,91%

2 527
23,51%
2 552
22,36%
2 456
16,16%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totalt

22

Totalt

225

2007-2011

Övriga bidrag

Utbildningsstöd

213

2002-2006

Belöningar

Stipendier

48

1997-2001

Kultur

Akut hjälp

2 753

1982/83-86/87

Forskning och
utveckling

Gratial

Period
1972/73-76/77

67

136

3 442

2,0%

3,9%

100,0%

608

237

6 591

9,2%

3,6%

100,0%

1 625

223

10 240

15,9%

2,1%

100,0%

1 929

412

23 301

4,5%

8,3%

1,8%

100,0%

1 190

2 186

647

36 355

3,3%

6%

1,8%

100,0%

7 364

4 467

3 202

1 003

57 867

12,7%

7,7%

5,5%

1,7%

100,0%

5 748

12 109

4 549

3 639

276

62 114

25,24%

9,26%

19,51%

7,33%

5,86%

0,44%

100,0%

10 118
17,49%
1 967
14,03%
1 980
13,90%

6 981
12,07%
5 090
36,29%
5 092
35,74%

17 125
29,60%
2 355
16,79%
2 350
16,49%

3 971
6,86%
791
5,44%
877
6,16%

4 343
7,51%
962
6,86
828
5,81%

338
0,58%
57
0,41
565
3,97%

57 851
100,0%
14 024
100,0%
14 248
100,0%

129

1 862

566

3 350

873

888

552

10 747

1,20%
298
2,61%
360
2,37%

17,33%
1 693
14,83%
1 604
10,56%

5,27%
388
3,40%
3 918
25,78%

31,17%
3 911
34,27%
5 042
33,18%

8,12%
998
8,74%
322
2,12%

8,26%
996
8,73%
1 161
7,64%

5,14%
577
5,06%
332
2,18%

100,0%
11 413
100,0%
15 195
100,0%

3 030

175

1 429

1 580

3 932

352

1 332

86

11 915

25,43%

1,47%

11,99%

13,26%

33,00%

2,95%

11,18%

0,72%

100,00%

3 576

138

1 841

517

7 133

318

1 621

184

15 329

23,33%

0,90%

12,01%

3,37%

46,54%

2,08%

10,57%

1,20%

100,00%

3 480

263

1 899

395

2 902

313

1 553

0

10 805

32,21%

2,43%

17,57%

3,66%

26,86%

2,90%

14,37%

0

100,00%

3 300

94

1 423

503

3 248

208

1 239

278

10 293

30,54%

0,87%

13,17%

4,66%

30,06%

1,92%

11,47%

2,57%

95,26%

3 710

264

1 703

628

2 875

108

1 128

181

10 596

35,01%

2,49%

16,07%

5,93%

27,13%

0,97%

10,65%

1,76%

100,00%

112 801

4 459

80 563

41 740

86 909

20 457

29 307

6 089 382 327

29,50%

1,17%

21,07%

10,92%

22,73%

5,35%

7,67%

1,59% 100,00%

Pierrick Mindykowski, RISE
pierrick.mindykowski@ri.se

RoBound: Brandskyddsbarriärer för rorolastutrymmen
Många brandutredningar visar att rök- och
brandspridning är ett vanligt och stort problem vid brand i roro-lastutrymmen. Safety of
Life at Sea (SOLAS)-konventionen kräver en
viss nivå av brandintegritet mellan roro-lastutrymmen och angränsande utrymmen. Denna
skyddsnivå är baserad på klassificeringen av
”A”-klass brandintegritet för skott och däck.
SOLAS kräver att A-klass-avgränsningar utvärderas gällande värme- och rökspridning
när de utsätts för en simulerad brand i en testugn. RoBound-projektet visade dock att intensiteten av en brand i ett roro-lastutrymme
kan vara avsevärt värre än test-branden samt
att röktäthet inte utvärderas tillräckligt i dessa
brandtest för A-klass-däck och -skott.
Mellan ett roro-lastutrymme och ett boendeutrymme kräver SOLAS i regel brandintegritet som uppfyller A-30 eller A-60,
beroende på typen av fartyg. Resultat från
simuleringar utförda av RISE visar att intesiva
bränder kan uppstå i roro-lastutrymmen om

de är välventilerade, vilket inkluderar öppna roro-lastutrymmen samt slutna roro-lastutrymmen med öppen ände och högt i tak
(designade för lastbilar). Värmeexponeringen
vid en brand i dessa utrymmen kan vara betydligt större än den ”standardbrandkurva”
(tid-temperatur-kurva för cellulosa-baserade material) som används för att godkänna
brandisolering för A-klassavgränsningar. Simuleringarna visade att värmeexponeringen
är bättre modellerad av den mer krävande
tid-temperaturkurvan framtagen för kolväten.
Sjöfarten bör därför göras uppmärksam på att
de nuvarande kraven inte ger den förväntade
brandintegriteten på 60 minuter (med A-60
värmeisolering) eller 30 minuter (med A-30
värmeisolering) för vissa ro-ro-utrymmen.
Om fartygsägare eller skeppsbyggare
verkligen vill uppnå 30 eller 60 minuters
värmeisolering för ett välventilerat roro-lastutrymme rekommenderas de att anta 50%
minskning och använda värmeisolering av

Test av brandskyddsbarriärer. Bildkälla: RISE.
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högre standard (till exempel A-60 istället för
A-30) eller att använda isoleringsmaterial
godkända för kolvätebrandkurvan (HC-30
istället för A-30). Experimentella tester med
typgodkänd glasullisolering utsatt för kolvätebrandkurvan visade att isoleringen smälte.
Glasullisolering rekommenderas därför inte
att användas i välventilerade roro-lastutrymme om den inte är typgodkänd genom kolvätebrandkurvan.
Dörrar i A-klassavgränsningar måste också
uppfylla SOLAS-kraven, och i förlängningen
testerna beskrivna i Fire Test Procedures
(FTP) Code. Även om SOLAS kräver röktäthet
finns dock inga testkriterier för att utvärdera
detta i FTP-koden, som endast utvärderar
värmeisolering och flamspridning. RISE modifierade det standardiserade klassificeringstestet för branddörrar i A-klassavgränsningar

Olika typer av RoRo lastutrymmen.
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genom att installera en huv ovanför dörren
och mäta koldioxid-halten i enlighet med
standarden EN 81-58. Denna metod används
för att utvärdera hissdörrar som ska fungera
som brandbarriärer i landbaserade applikationer. Genom att testa två dörrar, varav en
designad för att vara röktät genom en svällande fog mellan dörrblad och karm, visades att
två dörrar kan uppvisa samma nivå av brandintegritet enligt FTP-koden även om deras
röktäthet skiljer sig. Dörren utan den tätade
skarven uppvisade en rökläckagegrad som
var mer än dubbelt så hög som läckaget från
branddörren med en svällande fog. Detta
resultat understryker vikten av att kvantifiera
röktätheten för A-klass-dörrar i ett standardbrandtest och behovet av att införa en sådan
experimentell procedur och prestandakriterier i FTP-koden.

Torbjörn Dalnäs
torbjorn.dalnas@hotmail.se

Gösta Landell, Stiftelsens nestor
Under 2022 fyller Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 50 år. När Stiftelsen bildades 1972 kunde
det ske tack vare revisorn Gösta Landells
kompetenta insatser. Mer om det längre fram.
Gösta Landell föddes i Gävle 1924. Grunderna till sin kommande karriär fick han på
det lokala Handelsgymnasiet. Gösta skänker
fortfarande en tacksamhetens tanke till en lärare där:
– Han sade att skall du spela på Börsen, se
då till att ha en ordentlig reserv. Och ligg still
när det blåser. Det har blåst många gånger
under mina år i Stiftelsen.
Göstas första yrkesmässiga kontakt med
revisionsgebitet skedde hemma i Gävle. Det
följdes av några månaders påhugg på Statens
bränslekommission. Strax efter andra världskriget anställdes han på dåvarande Öhrlings
Revisionsbyrå i Stockholm. 1970 hamnade
Gösta på Sjöfartsverket, som då ännu hade
sitt huvudkontor i Stockholm, som chef för
verkets revisionskontor. När verket förhalade
till Norrköping 1975 flyttade Gösta med dit.

– Som revisor vände jag nog upp och ned
på en del i verkets bokföring, vilket väckte
viss uppståndelse...
1971 fick Gösta ett uppdrag av Sjöfartsverkets dåvarande chefsjurist. Gösta tog på sig att
skriva ihop ett regelverk för förvaltningen av de
nedlagda sjömanshusens fonderade medel.
I arvet efter de sista 19 nedlagda sjömanshusen i svenska hamnar ingick omkring 140
större och mindre fonder. Det var ett svåröverskådligt arv. Dåvarande finansministern
Gunnar Sträng ville att medlen, omkring 20
miljoner kr, skulle tillföras dåvarande Handelsflottans Välfärdsråd (föregångaren till HKF
anno 1976 och dagens Sjömansservice anno
2007).
Parterna på sjöarbetsmarknaden menade
att sjömanshusens medel tillhörde sjömanskåren, medan Handelsflottans Välfärdsråd
byggde på en relation mellan staten och sjömännen.
– De flesta var nog överens om det, säger
Gösta. Efter många turer gav Sträng med sig.

År 2022, Gösta Landell intervjuad i sitt hem. Fotograf: Torbjörn Dalnäs.
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1972 kunde Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
bildas. Gösta blev Stiftelsens revisor och sedermera dess ekonomiske konsult och ekonomiansvarige.
– Vi hade ett väldigt gott samarbete med
Välfärdsrådet, betonar han.
När Gösta kommer in på Stiftelsens bakgrund går han grundligt tillväga och inleder
med Sjömannabalken, som redan på 1600-talet reglerade sjömännens rättigheter och
skyldigheter. Kofferdiregementet 1748 stadgade att sjömanshus skulle grundas i varje
svensk stapelstad. Först ut var Sjömanshuset
i Stockholm samma år, således rikets första av
sitt slag.
– Sjömännens livslängd var 35-40 år. Vad
skulle de leva av när de inte längre var efterfrågade till sjöss? De som varit inskrivna vid
ett sjömanshus kunde få bidrag till uppehället. Det var ett slags pensionsförsäkring, långt
innan begreppet hade myntats. Därmed var
sjöfarten pionjär på ett mycket viktigt område,
pensionen!
Den av olika krig utarmade staten hade inga
pengar, så verksamheten finansierades med
olika avgifter från anlöpande fartyg och deras
redare, däribland den så kallade plåtavgiften
och längre fram i tiden den så kallade lästavgiften. Men samhället utvecklades. Arbetslöshetsförsäkring och pensionskassor introducerades. 1963 sjösattes ATP, den allmänna
tilläggspensionen.

Sjömansförmedlingar inom dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen hade tagit över flera
av de återstående sjömanshusens uppgifter.
Därmed hade sjömanshuset som institution
spelat ut sin roll. Men det fanns således medel
kvar i boet. Det var dessa medel som kom att
utgöra grundplåten i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Men 1980 hade inflationen ätit upp
40 procent av det ursprungliga kapitalet. Lösningen blev att Stiftelsen köpte in sig i Kammarkollegiets värdepappersfond.
— Det var ett av de viktigaste besluten som
Stiftelsens direktion har tagit! menar Gösta. Sedan dess har det gått väldigt bra för Stiftelsen.
Så har man också kunnat dela ut flera hundra miljoner kronor i gratialer, belöningar och
olika stödformer sedan starten för ett halvsekel sedan.
Gösta har varit med under hela resan, även
om han vid 87 års ålder formellt mönstrade av
2011. I september 2022 fyller Gösta 98 år, men
han följer fortfarande Stiftelsens aktiviteter
med stort engagemang.
På senare decennier har Göstas bopålar
växlat mellan Ramsö utanför Vaxholm i Stockholms skärgård och dagens ankarplats i
Bergshamra några T-banestationer norr om
huvudstaden, där jag har förmånen att åter få
träffa honom.
Mer om Stiftelsen och dess förhistoria kan
läsas på sjomanshus.se samt i 40-årsskriften
På stadig kurs, med mig som författare.

Christer Nordling, Ingrid Ahl och Gösta Landell. Landell på frivakt efter avslutad bokslutssäsong år 2007. Fotograf: KarlErik Finnman
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Nina Varumo
ninavarumo@gmail.com

Kvinnor till Sjöss – vågbrytare
För två år sedan googlade vi efter bilder på
konst föreställande kvinnliga sjömän. Men
träffarna vi fick var bilder på pinuppor, flickebarn i sjömanskostym, sjöjungfrur eller tatueringar på manliga sjömän och problematiserande bilder av kvinnors roll inom sjöfarten
genom historien.
Sjömansyrkena tillhör de mest manligt dominerade yrkeskategorierna. Och trots att
fler kvinnor jobbar till sjöss idag har de varit
märkvärdigt osynliga, vilket vi ville i projektgruppen ville ändra på.
Med ett fotografisk projekt ville vi berätta
om kvinnliga sjömän som finns där ute, men
som ännu inte presenterats för allmänheten,
knappt ens för de kvinnor som arbetar till
sjöss. Traditioner och förebilder för kvinnor
saknas ofta när de träder in i fartygssamhället. Och förebilder är viktiga, både för de som
är i branschen och för de som drömmer om
att arbeta i den. När det knappt finns bilder
på kvinnliga sjömän, annat än objektifierande
sådana, är det svårt att veta att de finns eller
att det är något man kan bli.
Tack vare anslaget från Stiftelsen Sveriges

Sjömanshus har jag som fotograf haft möjlighet att följa kvinnliga sjömän i nära ett och ett
halvt års tid. Resultatet är ett rikt bildmaterial
som skildrar kvinnors arbetsliv och fritid ombord i olika yrkesroller och fartyg runtom i
Sverige som t ex en överstyrman på lastfartyg, skeppare på pendelbåt, befälsstudent på
tankfartyg, fartygsingenjör och hovmästare
på kryssningsfärja och lots på uppdrag för att
nämna några.
Det har ej varit svårt att få folk att ställa upp.
Många hörde av sig och ville vara med, eller
har tipsat om kollegor och familjemedlemmar
de tyckte skulle passa.
Det var viktigt för mig att förmedla min vision
om att komma under ytan med hela arbetet
och de kvinnor som har varit med i projektet
har också varit måna om att ge en rättvisande bild, inte bara förskönande eller romantiskt
utan en genuin skildring. Om hårt arbete, stort
ansvar för säkerhet, hur det är att arbeta flera veckor eller ibland månader borta från sina
nära iland, om relationer till kollegor som blir
som en andra familj, den starka sjömansidentiteten, kärleken till yrket och att få vara till sjöss.
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Däremot ändrade covid-19 förutsättningarna för projektet. Det har krävts noga planering för att kunna genomföra resorna så säkert som möjligt, vissa fick fått skjutas på och
en kunde ej genomföras alls pga restriktioner.
I projektet avspeglar det sig också i bilderna
där pandemin är märkbar i miljön och den har
påverkat hur jag kunnat fotografera. Jag har
fått tänka om i många situationer under fotograferingarna men det har också gett ytterligare perspektiv till berättandet.
Min förhoppning är att detta projekt ska
kunna bidra till att bredda bilden av vem som
har yrkestiteln sjöman och hur kulturen berättar om den. Där vi öppnar ett fönster och låter
människor få se in till en bransch som befinner sig i ständig utveckling och visa sjöfartens
viktiga samhällsfunktion och de modiga kvinnor som verkar i den.
Det har varit en ära att få bli insläppt i dessa
för allmänheten svårtillgängliga miljöer, och få
ta del av sjömanslivet ombord. Jag är djupt
tacksam för varenda en av dessa kvinnor som
visat sitt förtroende och välkomnat mig följa
dem med kameran i deras vardag.
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Jag är stolt och hedrad över att Stiftelsen
Sveriges sjömanshus har visat förtroende för
projektet och gett oss stöd till vårt arbete. Tack!

Möjlig fortsättning
Utställning och bok
I skrivande stund finns ansökningar till olika
stiftelser inlämnade om möjligt stöd för att
kunna finansiera en bok. Även förlag kommer
att kontaktas direkt.
Publiceringar om projektet
Sjörapporten, Sjöfartstidningen och Tidskriften VI har skrivit och visat bilder ur projektet
och fler tidskrifter har gjort förfrågningar om
bildreportage.
Bildbank:
Ett av uppdragen har varit att skapa en bildbank med bilder på kvinnliga sjömän. Fotografier som hamnar utanför bok och utställning kommer att få en dedikerad kollektion på
bildbyrån Azote Library, en svensk bildbank
där fokus ligger på samspelet mellan människa, miljö och samhälle.
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Förvaltningsberättelse
Direktionen för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, org nr 802005-7173, med säte i Stockholm,
får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Stiftelsen har till ändamål

- att bistå personer och anhöriga till dem som är eller har varit verksamma inom sjömansyrket
- att verka till nytta och gagn för sjöfolket, främst genom utbildning, forskning och utveckling

Flerårsöversikt

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Direktavkastning

20 276

11 139

18 990

19 274

16 060

16 115

Resultat före dispositioner

16 399

8 636

27 259

17 550

13 091

16 439

Soliditet

98,10%

97,92%

97,63%

97,16%

98,70%

99,15%

Belopp i Tkr

Eget kapital
Belopp i Tkr

Ingående balans 20210101

Bundet
Fritt
fondkapital
194 457

Disposition enligt direktionssammanträde

Årets
resultat

36 844

8 636

8 636

-8 636

Under året beviljade bidrag

-10 596

Under året återförda medel

20

Under året erhållna gåvor
Avsättning enligt stadgar

6

0

2 024

-2 024

Årets resultat
Utgående balans 20211231

16 399
196 487

32 880

16 399

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr
Intäkter

Not

2021

2020

KK Aktiekonsortium

1

12 292

3 735

KK Aktieindexkonsortium

2

65

18

KK Aktieindexkonsortium, utland

3

1 450

1 520

KK Räntekonsortium

4

100

136

KK Företagsobligationskonsortium

5

0

0

KK SLOTTET

6

1 320

697

KK GIVA

7

2 243

1 360

KK Företagsobligationskonsortium, FRN

8

22

0

Övriga placeringar

9

2 751

3 674

10

32

0

20 276

11 139

-695

-549

Övriga räntor
Summa direktavkastning

Verksamhetskostnader
Kapital Förvaltningsarvoden
Administrationskostnader

11

-3 381

-3 138

Förvaltningskostnader

12

-413

-375

-58

-16

Summa verksamhetskostnader

-4 547

-4 078

Resultat före realisationsvinster

15 674

7 062

Marknadsföringskostnader

Realisationsvinster

13

670

1 574

Årets överskott före dispositioner

18

16 399

8 636
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Balansräkning
Belopp i Tkr
Tillgångar

Not

2021-12-31

2020-12-31

Placeringstillgångar

14

243 599

237 936

Inventarier, bokfört värde

15

0

0

243 599

237 936

1 000

1 000

0

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

694

1 131

Summa kortfristiga fordringar

694

1 133

Kassa och bank

5 232

4 968

Summa omsättningstillgångar

5 926

6 102

250 525

245 038

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Innovationslån

16

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet fondkapital

17

196 487

194 457

Fritt fondkapital

18

49 279

45 480

245 766

239 938

Leverantörsskulder

53

71

Övriga skulder

42

59

382

346

4 282

4 625

4 759

5 101

250 525

245 038

Summa eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beslutade ej utbetalda anslag
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital
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19

Sammandrag balansräkning 2017-2021
Belopp i Tkr
Tillgångar

21-12-31

20-12-31

19-12-31

18-12-31

17-12-31

243 599

237 936

240 933

223 514

219 043

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 150

1 300

2 304

0

2

12

10

2

694

1 131

1 298

1 026

408

5 232

4 968

3 928

5 795

4 194

250 525

245 038

247 321

231 645

225 951

Bundet kapital

196 487

194 457

193 343

191 445

189 518

Fritt eget kapital

49 279

45 480

48 115

33 616

33 489

245 766

239 938

241 458

225 061

223 007

Leverantörsskulder

53

71

255

259

218

Övriga skulder

42

59

42

91

59

382

346

548

353

347

4 282

4 625

5 020

5 881

2 320

250 525

245 038

247 323

231 645

225 951

Anläggningstillgångar
Placeringstillgångar
Inventarier netto bokfört värde
Långfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa tillgångar
Skulder & eget kapital
Eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beslutade ej utbetalda anslag
Summa eget kapital och skulder
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Bidrag till institutioner m.fl.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
(K3). Principerna är oförändrade jämfört
med föregående år.

För bidrag med längre löptid än pågående
kalenderår upprättas skriftliga avtal med
bidragsmottagaren. Som ansvarsförbindelser har härvid upptagits det samlade
beloppet för åren efter beslutsåret enligt
beslutad avtalsperioder. Övriga anslag
skuldförs vid beslutstillfället och belastas
direkt det fria fondkapitalet.

Placeringstillgångar
Stiftelsen har sina medel placerade hos
Kammarkollegiet som sköter den ekonomiska förvaltningen för ett antal stiftelser
och andra fonder. För förvaltningen har
Kammarkollegiet bildat ett antal konsortier.
Kammarkollegiet har ett särskilt beslutsorgan för denna kapitalförvaltning, Fonddelegationen.
Förvaltningen av Konsortierna sker utifrån ett regelverk fastställt av Fonddelegationen 2021-11-24. Tillgångarna i respektive
konsortium ägs gemensamt av de stiftelser
och fonder som har placerat kapital i konsortiet genom köp av andelar. Andelarna i
varje konsortium är lika stora och medför
lika rätt till den egendom som ingår i konsortiet. Utdelning från konsortierna tas upp
som intäkt. Vid utdelning från konsortierna
tillämpas principen att utdelningar motsvarar respektive konsortims direktavkastning.
Varken realiserade eller orealiserade värdeökningar delas ut.
Enligt av Stiftelsens tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter får högst 70 % av stiftelsens eget kapital till bokfört värde placeras
i aktier eller aktierelaterade fonder varav
25 % får vara utländska aktier eller i Sverige förvaltade fonder med inriktning på utländska aktier. Högst 10% till bokfört värde
får placeras i bolag som direkt eller indirekt
förvaltar fastigheter via fonder. Återstoden
(dvs minst 20% av placeringstillgångarna
ska placeras i räntebärande instrument. I
övrigt hänvisas till Fonddelegationens protokoll 2021:10 samt not 14.
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Innovationslån
Lån kan beviljas för projekt som
•
syftar att förbättra säkerheten, arbetsmiljön och trivseln för sjöfolk ombord.
•
bedöms ha en sådan ekonomisk bärighet att lånet kan återbetalas inom
en 5-årsperiod.
Eftergift för återbetalning kan beviljas
därest projektet bedöms varken ha gett
eller kan förväntas ge ett tillräckligt stort
ekonomiskt utbyte för att bära kostnaderna för eventuell återbetalning.

Eget kapital
Det egna kapitalet har uppdelats i bundet
respektive fritt fondkapital. Det bundna
fondkapitalet utgörs av de medel Stiftelsen mottagit för förvaltning vid och efter
dess bildande. Kapitalet har även tillförts
stadgeenliga årliga avsättningar av direktavkastningen jämte vissa under tidigare år
uppnådda betydande reavinster.
Den föreskrivna målsättningen för Stiftelsens förvaltning är att de mottagna
medlen skall bevaras och behålla sin
köpkraft i aktuellt penningvärde men att
kapital därutöver är disponibelt för verksamheten.

Utdelning/andel (kr)

Utdelning totalt (tkr)

Not 1
Utdelning från Aktiekonsortiet, svenska

2021

2020

2021

2020

312,12

94,83

12 292

3 735

2021

2020

2021

2020

8,4

2,37

65

18

2021

2020

2021

2020

444,46

465,87

1 450

1 520

2021

2020

2021

2020

1,01

1,24

100

136

2021

2020

2021

2020

0

0

0

0

Utdelning från SLOTTET

2021

2020

2021

2020

Avstämningsdag 15 november.
Årets utdelning har utbetalats.

26,4

13,94

1 320

697

Utdelning från GIVA

2021

2020

2021

2020

Utbetalning sker tertialvis
Årets utdelning har utbetalats

56,81

34,57

2 243

1 360

2021

2020

2021

2020

2,5

--

22

--

2021

2020

2021

2020

5,8- 6%

5,8- 6%

2 572

3 395

2,5

3,9

179

279

2021

2020

2021

2020

0,50%

0,60%
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0

Avstämningsdag 15 november
Årets utdelning har återinvesterats.

Not 2
Utdelning från Aktieindexkonsortiet
Avstämningsdag 15 november
Årets utbetalning har utbetalats

Not 3
Utdelning från Aktieindexkonsortiet, utland
Avstämningsdag 15 november 
Årets utdelning har utbetalats

Not 4
Utdelning från Räntekonsortiet
Avstämningsdag 15 november
Årets utdelning har utbetalats

Not 5
Utdelning från Företagsobligationskonsortiet

Not 6

Not 7

Not 8
Utdelning från Företagsobligationskonsortiet, FRA
Avstämningsdag 15 november
Extrautdelning skedde i december

Not 9
Utdelning från StrukturInvest mfl
StrukturInvest Obligationer,
Kupongränta utbetalas kvartalsvis
Utdelning från direktägda aktier

Not 10
Övriga räntor, mm (tkr)
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Not 11
Administrationskostnader (Tkr)

2021

2020

Personalkostnader

946

841

Andel i lokalkostnader

490

488

1 445

1 309

500

500

3 381

3 138

Medeltalet anställda

1

2

varav män

1

1

2021

2020

Arvoden och traktamenten

255

217

Andel i lokalkostnad

158

158

0

0

413

375

2021

2020

670

1 574

Övriga administrationskostnader
Lighthhouse
Summa administrationskostnader

Not 12
Förvaltningskostnader (Tkr)

Övriga förvaltningskostnader
Summa förvaltningskostnader

Not 13
Realisationsvinster (Tkr)
Under året har reavinster tagits hem i samband med avyttring av andelar i
konsortiet GIVA för att finansiera stiftelsens verksamhet.
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Not 14
Placeringstillgångar
Antal andelar

Kurs/andel (kr)

Förändr1-3

2021

2020

2021

2020

40 610

39 384

10 252,55

8 391,56

Aktieindexkonsortiet

7 772

7 772

272,33

Aktieindexkonsortiet,
utland

3 262

3 262

98 996

Företagsobligations
konsortiet
Företagsobligations
konsortiet, FRN

Bokfört värde
(Tkr)

%

Marknadsvärde
(Tkr)

2021

2020

2021

2020

25,90%

75 380

63 380

416 352

330 492

211,45

32,76%

919

919

2 117

1 644

13 237,71

10 533,00

29,90%

5 037

5 037

43 178

34 356

98 996

116,49

117,33

0,14%

12 258

12 258

11 532

11 615

0

0

0,00

0,00

0,00%

0

0

0

0

11 941

0

1 002,92

--

--

11 992

11 976

--

GIVA

39 477

39 329

1 187,54

1 038,03

19,88%

40 670

40 000

46 881

40 825

SLOTTET

50 017

50 017

1 575,93

1 223,86

30,92%

50 017

50 017

78 824

61 214

0,00%

36 388

56 388

36 388

56 388

Förvaltade av
Kammarkollegiet
Aktiekonsortiet

Räntekonsortiet

Övriga förvaltade
Strukturinvest, obligationslån
71 500

71 500

135,20

136,20

1,10%

9 937

9 937

9 667

9 738

9 140

--

110,21

--

--

1 000

--

1 007

--

Totalvärde

243 599

237 936

657 922

546 273

Övervärde

414 323

308 336

Hufvudstaden, aktier
VINGA

1) Värdeförändringen är inkl utdelning. Utdelning se not 1 - 7.
Utdelningsprinciper se under Redovisningsprinciper och Kammarkollegiets regelverk, Fonddelegation protokoll 2021:10
2) StrukturInvest; Obligationerna emitteras av Apikal Fastighetspartner AB och hanteras av StrukturInvest Fondkommission AB.
Obligationslånen innehavs till förfall och till nominellt värde varför någon värdeförändring ej bör uppstå.
3) Placering i Kammarkollegiets Företagsobligationskonsortium, FRN och i JOOL Securities obbligationsfond VINGA har skett
under hösten varför någong värdeförändring mellan åren ej redovisas.
Indexförändringar Källa Kammarkollegiet
KK:s jfr index under resp år

2020/2021

2019/2020

OMX Stockholm Cap GI

34,24%

11,05%

OMX 60 CAP GI Etiskt (2019 och tidigare OMX Stockholm 30 Cap GI)

33,06%

8,10%

Solactive ISS ESG Global Index NTR (2019 och tidigare MSCI World Index NET (SEK)

29,90%

3,95%

OMRX Bond All 1-3

-0,28%

0,59%

Solactive SEK NCR Fix Short IG Corp Index (2019 och tidigare Nasdaq OMX)

-0,08%

2,35%

Källa Kammarkollegiet 2022 (2021)
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Not 15
Inventarier (Tkr)

2021-12-31

2020-12-31

Invärderade värden

1 667

1 667

Anskaffningsvärden

397

397

Årets nyanskaffning

0

0

2 064

2 064

2021-12-31

2020-12-31

-2 064

-2 064

0

0

-2 064

-2 064

0

0

Möbler (varav med antikvärde 409)

570

570

Mattor

143

143

51

51

Böcker 15 hyllmeter (matematik, geografi, nautica, reseskildringar fr 1700-tal)

120

120

Böcker 54 hyllmeter (använda i undervisning på Stockholms Sjöbefälsskola)

200

200

125

125

Atlas H J Hansen 1797

30

30

Navigationsinstrument

92

92

Tavlor

292

292

Kontorsmöbler och utrustning

407

407

34

34

2 064

2 064

Ingående bokförda värden

Utgående bokfört värde
Bokförd avskrivning
Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Summa bokförd avskrivning
Netto bokfört värde
Värderingen av de invärderade inventarierna har skett den 6 mars 1990 av Lars
Edelstam, av Stockholms Handelskammare förordnad besiktningsman för konstoch antikviteter.

Inventariebeståndets sammansättning 2021-12-31

Gardinuppsättning

Bokverk Chapmans Architectura Navalis Mercatoria

Övrigt
Summa bokfört bruttovärde
Inventarierna är egendomsförsäkrade för 3 299 tkr (3 267).
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Kapitalets reala förändring 1973-2021

30 282

31 414

61 696

68 042

1990-06-30

126 780

34 466

161 246

92 005

1991-06-30

128 837

24 545

153 382

1992-06-30

131 125

16 984

1993-06-30

133 566

1994-06-30

1985-06-30

KPI-index
Basår 49

40 687

Ackumulerad
vinst/förlust

24 030

23 001

Real
kapitalförändring
förlust

Kapital-73 omräknat
efter KPI-index

1 029

1980-06-30

Real
kapitalförändring
vinst

Totalt kapital till
marknadsvärde

20 794

20 794

Ej realiserat
övervärde i v.papper

Kapital enligt
balansräkning exkl.
disp. avkast

Balansdag

20 794

1973-06-30

Belopp i Tkr

287
16 657

- 16 657

562

19 831

9 520

- 6 346

879

84 412

8 825

69 241

1 189

100 284

16 143

53 098

1 296

148 109

102 296

7 285

45 813

1 322

43 614

177 180

107 223

24 144

69 957

1 384

135 407

53 733

189 140

109 978

9 205

79 162

1 418

1994-12-31

135 767

58 584

194 351

110 911

4 278

83 440

1 430

1995-12-31

146 143

67 676

213 819

113 393

16 986

100 426

1 462

1996-12-31

148 650

107 705

256 355

112 850

43 079

143 505

1 455

1997-12-31

149 618

139 500

289 118

114 711

30 902

174 407

1 479

1998-12-31

165 812

139 121

304 933

113 470

17 056

191 463

1 463

1999-12-31

166 764

262 272

429 036

114 945

122 628

314 091

1 482

2000-12-31

167 794

257 050

424 844

116 262

5 509

308 582

1 499

2001-12-31

166 036

206 116

372 152

119 365

55 795

252 787

1 539

2002-12-31

169 585

104 038

273 623

121 847

101 011

151 776

1 571

2003-12-31

170 576

133 638

304 214

123 398

29 040

180 816

1 591

2004-12-31

171 476

150 079

321 555

123 708

17 031

197 847

1 595

2005-12-31

172 636

204 973

377 609

124 794

54 868

252 815

1 609

2006-12-31

173 921

238 727

412 648

126 810

33 023

285 838

1 635

2007-12-31

175 324

203 992

379 316

131 212

37 734

248 104

1 692

2008-12-31

176 862

89 504

266 366

132 360

114 098

134 006

1 707

2009-12-31

177 887

142 787

320 674

133 584

53 084

187 090

1 723

2010-12-31

178 955

181 042

359 997

136 668

36 239

223 329

1 763

2011-12-31

180 234

130 690

310 924

139 304

171 620

1 797

2012-12-31

181 899

148 051

329 950

139 226

19 104

190 724

1 796

2013-12-31

183 321

194 587

377 908

139 459

47 725

238 449

1 799

2014-12-13

184 750

225 654

410 404

138 999

32 956

271 405

1 793

2015-12-31

186 362

227 018

413 380

138 999

2 976

274 381

1 794

2016-12-31

187 912

243 455

431 367

141 404

15 582

289 963

1 825

2017-12-31

189 518

261 825

451 343

143 879

17 501

307 464

1 857

2018-12-31

191 445

229 425

420 870

146 830

274 040

1 895

2019-12-31

193 343

310 744

504 087

149 385

354 702

1 928

2020-12-31

194 457

308 335

502 792

150 162

352 630

1 938

2021-12-31

196 487

414 323

610 810

155 973

454 837

2 013

51 709

33 424
80 662
-2 072
102 207

Kommentar:
Omräknat kapital efter KPI-index inkluderar i likhet med det bokförda kapitalet tillkommande donationsmedel 4,4
mkr men ej realisationsvinster och stadgeenliga avsättningar.

39

Not 16

2021

2020

1 000

1 000

2021

2020

3 863

3 863

12 890

12 890

4 041

4 041

536

536

3 374

3 374

Handelsflottans Kultur- och fritidsråd

60

60

Lotsverkets Enskilda Pensionskassa

144

144

Västra Handelskammaren, Göteborg

126

126

Hilda Palmqvist, Härnösand 81/82

33

33

M/S Marneborg

10

10

Gåva enl Ingrid Falcks testamente, erhållen 2013

51

51

6

0

55 291

54 177

2 024

1 114

114 038

114 038

196 487

194 457

Innovationslån (Tkr)
Lån för vidareutveckling av projekt Stiftelsen funnit värda att stödja.
Lånen kan omsättas men har relativt lång löptid, upp till 5 år.

Not 17
Bokfört bundet fondkapital (Tkr)
Sammansättning
Vid Stiftelsens bildande överlämnade medel:
Från Sjöfartsverket
Från Sjömanshus balanserade egna medel
Från Sjömanshus övertagna donationsmedel
Efter bildandet tillkommande medel tidigare förvaltade av:
Sjöfartsverket
Sjöbefälsskolan i Stockholm

Gåvor i samband med bemärkelser
Stadgeenliga avsättningar,
ingående balanserat värde
årets avsättning
Reavinster ingående balanserat värde
Summa utgående bokfört bundet fondkapital

Övertagna donationsmedel jämte tillkommande medel för vilka medel särskild redogörelse lämnats i skrift
1999-12-31, har enligt av Kammarkollegiet fattade permutationsbeslut överförts till ovan redovisat bundet fondkapital
att samförvaltas enligt Kungl. Maj:ts beslut 1972-05-05.
I samband med bemärkelsedagar har 400 kr erhållits under år 2014 och 5 565 kr under år 2021.
I föregående sammanställning har redovisats kapitalets reala förändring 1973-2021, utvisande per 2021-12-31
ett ackumulerat överskott på 454 837 Tkr ( f.å. 354 702).
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Not 18
Fritt fondkapital (Tkr)

2021

2020

Ingående kapital 1 januari

45 480

48 115

Årets resultat

16 399

8 636

Stadgeenlig avsättning

-2 024

-1 114

-3 710

-3 300

-264

-94

-1 703

-1 423

-628

-503

-2 875

-3 248

-108

-208

-1 128

-1 239

-181

-278

-10 596

-10 293

20

136

0

0

49 279

45 480

Bidragsverksamheten
Bidrag till behövande
Gratial
Akut hjälp
Övriga bidrag till nytta och gagn för sjöfolket
Stipendier
Utbildningsstöd
Forskning och utveckling
Kultur
Belöningar
Övriga bidrag

Återförda ej utnyttjade anslag
Forskningsseminarium
Utgående fritt kapital 31 december
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Not 19
Beslutade ej utbetalda bidrag (Tkr)

2021

2020

10

30

Bidrag till institutioner m. fl.

4 272

4 595

Totalt

4 282

4 625

Sammansättning
Utvecklingsstipendier

Utvecklingsstipendier
Utvecklingsstipendier utdelas i samband med den årliga belöningshögtiden, varvid ett delbelopp
utbetalas. Resterande del utbetalas när stipendiaten redovisat att projektet slutförts.
Per 2021-12-31 finns 1 st ej slutredovisade projekt.
Bidrag till institutioner
Löpande beviljas bidrag till institutioner avseende kortare eller längre tidsperioder. Avtal upprättas mellan Stiftelsen
Sveriges Sjömanshus och den mottagande institutionen av vilken det även framgår när och under vilka förutsättningar bidragen kan rekvireras.
Den del av beviljat bidrag som ej rekvirerats för ett aktuellt år reserveras. Institutioner har rätt att under resterande
del av avtalsperioden rekvirera ej tidigare rekvirerade bidrag. Per 2021-12-31 hade 7 st institutioner ej rekvirerat hela
det möjliga beloppet.

Eventualförpliktelser (Tkr)

Löptid

2021-12-31

2020-12-31

- Arbetsmiljö och säkerhet vid val av fartygsbränsle

2018-2020

0

0

- Trygg och passande brandbekämpning

2020-2021

0

573

2021

0

1736

2021

0

540

KTH, Fartygets Dynamik

2022-2025

1 200

IVL, Populärvetenskaplig förmedling av kunskap om
fartygets innemiljöer

2022-2023

2 564

2022

279

Avtalade tidsbestämda projektbidrag avseende:
Linnéuniversitetet,

- Säkerhetsträning av Fartygsbesättningar för Resilience
Uppsala universitet
- hållbart ledarskap inom intendenturavdelningen
på svenska passagerarfartyg

VTI, Hållbarhetskultur inom sjöfarten
Summa eventualförpliktelser
På grund av pandemin har tidsbestämda projekt förlängts med
upp till ett år från ursprunglig tidsplan.
Pandemin och av Folkhälsomyndigheten utfärdade restriktioner har
även inneburit att projektansökningar under år 2021 avser år 2022
och framåt då många fältstudier varit omöjliga att utföra.
Av beloppet beräknas 1 896 Tkr (2 849) komma att förfalla till
betalning under år 2022 (2021).
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4043

2 849

Stockholm den 11 mars 2022

Kenny Reinhold, Ordförande

Christer Bruzelius

Anders Boman

Mikael Huss

Lennart Runnegård Jonsson

Karl Karell, Kanslichef

Min revisionsberättelse har avlämnats 2022-

Benny Svensson, Auktoriserad revisor

Bårtäcke från 1783 som varit i
Stockholms sjömanshus ägo fram till
nedläggningen 1969. Det består av
sammet med silvertråd. Bårtäcket
hänger numera i Stiftelsen Sveriges
Sjömanshus kansli i Stockholm.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Org.nr. 802005-7173
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Sveriges Sjömanshus för år 2021. Stiftelsens årsredovisning ingår
på sidorna 30-43 i detta dokument.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

1 (2)

44

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Sveriges
Sjömanshus för år 2021.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.
Stockholm den

2022

Benny Svensson
Auktoriserad revisor

45

Ordinarie ledamöter från 1 maj 2020
Kenny Reinhold
Rikard Engström t om 15 nov 2021
Mikael Huss
Anders Boman
Lennart Runnegård Jonsson

Göteborg, ordförande, för SEKO
Göteborg, vice ordförande, för Svensk Sjöfart
Stockholm, för Sjöbefälsföreningen
Visby, för Svensk Sjöfart
Uppsala, för Sjöbefälsföreningen-O

Ersättare från 1 maj 2020
Pelle Andersson
Christer Bruzelius
Karl Huss
Louise Langley
Fredrik Jahrén t om 1 mars 2022
Oscar Lindgren fr om 2 mars 2022

Stockholm, för Kenny Reinhold
Lomma, för Rikard Engström
Stockholm, för Mikael Huss
Donsö, för Anders Boman
Mariehamn, för Lennart Runnegård Jonsson
Waxholm, för Lennart Runnegård Jonsson

Tillsynsman
Lisa Lewander

Sjöfartsverket

Krigsseglarmonumentet. Fotograf: Christer Nordling.

Stiftelsens kansli
Karl Karell
Birgitta Lönnquist Gemvik
Postadress
Telefon:
E-post:
Hemsida:
Orgnr:
Bankgiro:

46

Kanslichef
Kanslist och Ekonomiansvarig
Katarinavägen 22, 1 tr, 116 45 Stockholm
08-641 44 37
info@sjomanshus.se
www.sjomanshus.se
80 20 05-7173
131-1406

47

Skriftlig ansökan om:
– Stöd till FoU projekt insänds senast 15 juli respektive 1 oktober.
– Stipendier insänds terminsvis via Sjöfartshögskola/Sjöfartsgymnasium.
– Förslag till ”Belöning 2022” insänds före 1 november 2021.
– Gratial, akut hjälp och utbildningsstöd vid behov.
Insänds till Kansliets adress enligt nedan.
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