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Hållbar  
tanksjöfart

 

Om hållbarhetsrapporten
Denna lagstadgade hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen 
i Concordia Maritime AB (publ), men utgör inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna. Concordia Maritimes 
affärsmodell presenteras på sid 7. Hållbarhetsramverket 
presenteras på sid 21–23 samt sid 32, säkerhetsaspekter på 
sid 24–25, miljöaspekter på sid 26–28, sociala aspekter på  
sid 29–31. Styrning och uppföljning beskrivs på sid 33. 
 Risk beskrivningar återfinns på sid 35–40. 
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OLJA ÄR EN CENTRAL BESTÅNDSDEL i dagens samhälle 
och världsekonomi. Den är dels en energibärare som är 
nödvändig för att kunna transportera gods och människor, 
bedriva industriell produktion och tillverkning, samt värma 
upp fastigheter och bostäder. Olja är dessutom en råvara 
som används i många av de produkter som människor 
 dagligen använder och förbrukar. 

I takt med att den globala befolkningen och medelklassen 
växer ökar efterfrågan på energi. För att möjliggöra produk
tion, mobilitet och tillväxt – i såväl utvecklade länder som 
i framväxande ekonomier – är världen även framöver bero
ende av olja som energislag. På samma gång som det sker 
en utveckling mot mer förnybar energiproduktion, energi
effektivisering och elektrifiering av fordon kommer därför 
olja och petroleumprodukter under de kommande decen
nierna fortsätta utgöra en betydande del av energisystemet. 

Concordia Maritimes roll i detta är att med säkra och 
effektiva tanktransporter tillgodose detta behov på ett så 
hållbart sätt som möjligt för att förse världen med säker till
gång till energi och därmed möjliggöra ekonomisk tillväxt 
och ökat välstånd.

För att minska det negativa avtrycket på miljön och klimatet 
som sjöfarten medför sker ett omfattande arbete på alla 
nivåer, från lagstiftning till teknisk innovation. På följande 
sidor beskrivs hur Concordia Maritime arbetar för att bidra 
till detta – och därigenom skapa värde för kunder, ägare, 
 medarbetare och samhället i stort.

Concordia Maritimes roll: 

Ge världen tillgång till energi
Concordia Maritimes viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är 
att tillhandahålla säkra och effektiva transporter av flytande energi 
och kemikalier som behövs för att möjliggöra ekonomisk tillväxt, 
ökat välstånd och högre levnadsstandard runt om i världen. 

Fortsatt stor efterfrågan på olja

Grafen visar prognos för framtida efterfrågan på energi fördelat på olika energibärare. Källa: DNV Energy Transition Outlook 2020
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Styrning och uppföljning
Ett strukturerat arbetssätt för styrning 
och uppföljning skapar förutsättningar 
att mäta och förbättra företagets 
hållbarhets prestanda. 

Läs mer på sid 32–33.

Principer och riktlinjer
Ett tydligt ramverk sätter rikt linjerna  
för hur Concordia Maritime ska agera 
som ett ansvarsfullt företag och 
 arbetsgivare.

Partnerskap och sam arbeten
Påverkan sker genom tät samverkan 
med  partners och andra samarbeten. 

Concordia Maritimes arbete  
för en mer hållbar tanksjöfart
Concordia Maritimes hållbarhetsarbete utgår från tre fokus områden som företaget 
bedömer som mest väsentliga och där den största möjligheten till påverkan finns. 

En hållbar tanksjöfart

Ta vårt ansvar för anställda och samhälle 
Concordia Maritime är en ansvarstagande arbets
givare och samhällsaktör som verkar för goda 
 arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter 
och bekämpande av all form av korruption.  
Läs mer på sid 29–31.

3

Minska vår miljöpåverkan 
Concordia Maritime har ett tydligt åtagande att 
minska verksamhetens inverkan på miljön. Inom 
 organisationen och i samarbete med andra aktörer 
bedrivs ett kontinuerligt arbete med att minska 
utsläppen och öka energieffektiviteten.  
Läs mer på sid 26–28.

2

Tillhandahålla säkra tank transporter
Concordia Maritimes verksamhet ska bedrivas 
på ett sätt som skyddar de anställda, miljön och 
 fartygen. Genom en stark säkerhetskultur på alla 
nivåer inom organisationen ska risken för olyckor 
och incidenter förebyggas. Läs mer på sid 24–25.
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TANKSJÖFARTEN ÄR SANNOLIKT en av de hårdast regle
rade och mest granskade branscherna. Regelverken om 
fattar miljömässiga och säkerhetsrelaterade aspekter såväl 
som tekniska och arbetsmiljörättsliga. I tillägg till de interna 
föreskrifterna bidrar dessa kontrollinstanser till att upprätt
hålla en hög och jämn kvalitet.  

Concordia Maritime har under lång tid legat i framkant vad 
gäller säkerhet, kvalitet och arbetsgivaransvar. Hållbarhets
arbetet tar avstamp i en väsentlighetsanalys i vilken de 
 främsta och mest relevanta hållbarhetsfrågorna identifieras. 

Till de mest centrala delarna hör att minimera risken för 
olyckor men också att kontinuerligt minska den egna 
 operationens påverkan på miljön. Arbetet bedrivs lång 
siktigt och följs upp  utifrån en strukturerad plan med vd 
som ytterst ansvarig. Vd ansvarar också för den konti nuerliga 
rapporteringen gentemot styrelsen. En stor del av Concordia 
Maritimes dagliga operativa arbete köps in från samarbets
partners, främst inom Stena Sfären. Därmed tar sig före
tagets hållbarhetsarbete till stor del uttryck i det arbete 
som utförs i respektive samarbetspartners verksamheter.  

FNs mål för hållbar utveckling 
2015 antog FNs generalförsamling resolutionen ”Att för
ändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 
17 globala mål, vilka sammanfattar de globala utmaningar 
och prioriterade områden som världen står inför. Syftet med 
målen är att utrota fattigdom, förverkliga mänskliga rättig
heter, uppnå jämställdhet och motverka klimatförändringar. 

Concordia Maritime stödjer de 17 målen fullt ut och anser 
att de har potential att bidra till en mer hållbar utveckling 
– för såväl samhället i stort som enskilda företag och verk
samheter. 

Concordia Maritimes verksamhet har bäring på flera av 
målen, men fokus i arbetet ligger på mål 7, 8, 9, 13, 14, 17 
vilka har den tydligaste bäringen på verksamheten samt där 
möjligheten till positiv påverkan bedöms vara störst. 

Utgångspunkter  
i hållbarhetsarbetet

Care 
Omtanke och kvalitet i allt vi gör 

Innovation 
En innovativ företagskultur hjälper oss 
att prestera och förbättra oss 

Performance 
Förstklassigt utförande 

Transparens 
Vår ambition är full transparens. Det vi 
redovisar ska vara relevant och kopplat  
till de mest väsentliga  frågorna för vår 
verksamhet 

Tydlig styrning 
    Vd är ansvarig för övergripande 

 samordning och  uppföljning  

    Rapportering och uppföljning på 
 samtliga ordinarie  styrelsemöten  

    Kvartalsvis avstämning tillsammans 
med partners

Läs mer om arbetet med FNs mål 
på concordiamaritime.com. 
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SÄKERHETSARBETET UTGÖR en av grundbultarna i 
Concordia Maritimes verksamhet. Omfattande resurser 
läggs på att kontinuerligt utveckla fartyg, rutiner och besätt
ningar. Målet är dels att förebygga risken för olyckor, dels 
att begränsa och minimera skadan om en olycka ändå 
skulle inträffa. 

Arbetet sker på flera olika plan: genom konstruktionen 
av själva fartygen och dess utrustning såväl som genom 
ett omfattande och kontinuerligt arbete med att identifiera 
potentiella risker och farliga arbetsmoment. 

Tillhandahålla säkra 
 tank transporter

Nyckeltal Mål  
2020

Utfall  
2020

Mål 
2021

LTI (Lost Time Injury) 0 2 0
LTIF (Lost Time Injury Frequency) 0 0,72 0
Antal vettinginspektioner med fler än 
fem observationer (ägda fartyg) 0 2 0
Genomsnittligt antal vettingobserva
tioner per inspektion (ägda fartyg) <4 2,5 <4

Antal hamnstatskontroller som 
 resulterat i kvarhållande i hamn 0 0 0

Antal piratrelaterade incidenter 0 1 0

Skada på egendom 0 3 0

Medical Treatment Case 0 0 0

Restricted Work Case 0 1 0

High Potential Near Miss 0 3 0

High Risk Observation 0 0 0

Definitioner, se sid 95.

AMBITION OCH INRIK TNING AK TIVITETER OCH INITIATIV

    Säkerställa fartyg och rutiner  
av högsta kvalitet

    Kontinuerligt öka säkerheten för 
 medarbetare ombord på fartyg

    Systematisk riskidentifiering
    Behaviour Based Safetymodell för standardiserad 

 rapportering och uppföljning
      Kontinuerlig övning och kompetensutveckling
    Externa kontroller och inspektioner
    Proaktivt arbete för att förhindra kapningar
    Oannonserade tester och slumpvisa kontroller 

för  noll tolerans kring droger och alkohol

1
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Case). En incident medförde begränsningar i utförande av 
planerade arbetsuppgifter (Restricted Work Case). Det var 
en besättningsman ombord Stena Perros som skadade sig 
på ett verktyg. 

Tre incidenter som resulterade i skada på egendom 
 inträffade under året. Skadorna rörde bland annat ett litet 
hål i en ballasttank till följd av att en sandblästringsmaskin 
startade oavsiktligt under en dockning. En incident klassad 
som  Restricted Work Case inträffade under året och tre 
 incidenter klassades som High Potential Near Miss.  

Nolltolerans kring droger och alkohol 
Ombord på Concordia Maritimes fartyg råder nolltolerans 
mot alkohol och droger. Kapten på respektive fartyg har rätt 
att utföra oannonserade tester och därutöver utförs även 
slumpvisa kontroller regelbundet av tredje part. Under 2020 
genomfördes tester på samtliga fartyg och vid inget tillfälle 
påvisades någon påverkan av alkohol eller droger. 

Externa kontroller och inspektioner 
Under 2020 genomfördes 33 vettinginspektioner ombord på 
Concordia Maritimes fartyg. På dessa inspektioner notera
des sammanlagt 83 observationer, vilket gav ett genomsnitt 
på 2,5 observationer per inspektion. I inget fall gjordes 
någon observation av allvarligare art. Ingen inspektion hade 
heller fler än 5 observationer. Under året genomfördes även 
18 s.k. hamnstatskontroller. Inte vid någon av dessa gjordes 
någon observation av allvarligare art. 

Kapningar 
Concordia Maritime arbetar aktivt för att minska risken 
för kapningar eller andra typer av hot. Arbetet regleras av 
rekommendationer från internationella sjöfartsorganisationer 
samt av IMOs ISPSkod (International Ship and Port Facilities 

Utbildning och riskidentifiering 
Att arbeta ute till havs ställer stora krav på befäl och man
skap ombord. För att trygga säkerheten ombord finns, 
ut över ett omfattande internationellt regelverk, även högt 
ställda interna krav och rutiner. För att kraven på kvalitet, 
miljö och säkerhet ska uppfyllas, bedrivs ett kontinuerligt 
kompetensutvecklingsarbete. Utbildningarna är dels gene
rella, dels anpassade för det specifika fartyget.

Behaviour Based Safety 
Det viktigaste inslaget i arbetet att kontinuerligt förbättra 
säkerheten ombord utgörs av systematisk riskidentifiering. 
I de dagliga rutinerna på Concordia Maritimes fartyg ingår 
att varje besättningsman varje dag ägnar viss tid åt att 
 studera hur rutiner och rörelsemönster efterlevs. Rapporte
ringen sker utifrån en standardiserad modell (Behaviour 
Based Safety). Observationerna sammanställs i rapporter 
som sedan sprids till samtliga fartyg i flottan. 

Det systematiska säkerhetsarbetet återspeglas tydligt 
i antalet personskador och LTIF, där Concordia  Maritime 
under många år har legat betydligt lägre än genomsnittet 
i branschen. 

Två arbetsplatsincidenter under året
Under året inträffade två arbetsplatsincidenter som medförde 
att den enskilde medarbetaren inte kunde återgå till arbets
skiftet dagen efter (Loss Time Injury). Vid det ena tillfället gav 
en gallerdurk på Stena Provence vika, vilket resulterade i att 
en besättningsman föll och ådrog sig skador. Besättnings
mannen blev sedermera friskförklarad. Vid det andra tillfället 
skadade en person i besättningen på Stena Premium handen 
i samband med städning av en svarv i verkstaden. 

Under året orsakades ingen arbetsrelaterad skada som 
krävde behandling av sjukvårdspersonal (Medical Treatment 
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Security Code). Koden ställer krav på fartygens utrustning 
samt att det på varje fartyg ska finnas säkerhetsrutiner och 
en ansvarig utbildad person. 

Concordia Maritimes samarbetspartner NMM har en sepa
rat avdelning som inför varje resa genomför en riskanalys. 

Under 2020 var ett av Concordia  Maritimes fartyg inblan
dade i en kapningsrelaterad händelse. När Stena Important 
låg för ankar i Doula, Kamerun försökte pirater borda fartyget. 
Försöket kunde avvärjas vilket indi kerar att processer och 
riskhantering fungerar väl.
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CONCORDIA MARITIME BEDRIVER ett målmedvetet arbete 
för att kontinuerligt minska verksamhetens negativa påverkan 
på miljön. Stort fokus ligger på att minska utsläppen till hav 
och luft, öka bränsleeffektiviteten samt bibehålla en överlag 
hög operativ kvalitet. 

Den egna miljöpåverkan består främst av utsläpp av kol
dioxid, svavel- och kväveoxider samt skadliga partiklar i sam
band med förbrukning av bunkerolja. Därutöver finns även en 
potentiell risk för spridande av organismer till följd av utsläpp 
av ballastvatten. Inom båda områdena bedrivs ett arbete för 
att reducera respektive helt eliminera påverkan på miljön. 

Minska vår miljöpåverkan

Nyckeltal Utfall  
2020

Utfall 
2019

Förbrukade ton bunker

HSFO 0 75 343
LSFO 79 399 3 256
MGO 20 407 19 903
Totalt 99 806 98 502

Utsläpp i ton
CO2 312 680 308 722
SOx 847 3 838
NOx 8 930 8 818
Partiklar 101,6 100,5

Effektivitet, EEOI 
gCO2/tonNM 11,16 13,14
Oljespill, liter 0 0

Definitioner, se sid 95.

AMBITION OCH INRIKTNING AK TIVITETER OCH INITIATIV

Minska utsläppen  
från  verksamheten

    Energy management
    System för att fatta beslut baserat på realtidsdata – Orbit
    Övergång till lågsvavlig bunkerolja
    Tekniska åtgärder för ökad bränsleeffektivitet och minskade utsläpp

Minska påverkan på  
den marina miljön 

     Installation av system för rening av ballastvatten
     Rutiner för att minska risken för oljespill
     Minskning av utsläpp av avloppsvatten
     Utfasning av engångsplastflaskor och test med system för filtrerat 

 dricksvatten ombord

Ta ansvar för fartygens  
livscykel/värdekedja

     Tydliga kriterier vid fartygsbeställningar
     Investeringar i befintligt tonnage för teknisk  vidareutveckling och underhåll
   Skrotning ska i förekommande fall ske enligt relevanta regelverk och på  
ett hållbart sätt

2
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upp för installation av så kallade ”scrubbers” som renar 
avgaserna vid användandet av högsvavligt bränsle. 

Concordia Maritime har valt att inte investera i ”scrub
bers”, utan har istället gått över till lågsvavliga bränslen. 

Kväveoxider 
Kväveoxider bildas vid förbränning av bunkerolja. Till följd av 
hårdare reglering och eget förbättringsarbete har sjöfartens 
utsläpp av kväveoxider under senare år minskat kraftigt. De 
gränsvärden för utsläpp av kväveoxider som finns idag styrs 
av när dieselmotorn är tillverkad och när fartyget är byggt. 
Samtliga fartyg i Concordia Maritimes flotta är byggda efter 
den 1 januari 2000 och uppfyller därmed IMOs krav enligt 
Tier I. Två av fartygen i flottan uppfyller dessutom kraven 
enligt Tier II. 

Förbättrad utsläppseffektivitet 
Utsläppen av koldioxid står i direkt relation till fartygens 
bränsleförbrukning. För att kontinuerligt minska utsläppen 
läggs stor kraft på dels en effektiv operation, dels löpande 
tekniska förbättringar på fartygen. 

Inom ramen för den kommersiella och tekniska operatio
nen har det sedan 2012 bedrivits ett omfattande bränsle
effektiviseringsprogram. Till aktiviteterna och åtgärderna 
hör dels tätare och mer detaljerad uppföljning av fartygens 
energiförbrukning, dels implementering av avancerade 
 system och rutiner som möjliggör fart och ruttoptimering 
baserat på väderförhållanden, väntetider i hamnar, bunker
kostnader och kundbehov. 

Under 2020 medförde fler ton-mil (mer transportarbete) 
för Concordia Maritimes flotta av ägda och långtidsleasade 
fartyg att utsläppseffektiviteten (gram koldioxid per tonmil) 
förbättrades jämfört med året innan, även om mängden för
brukad bunker och utsläpp till luften var högre än under 2019. 

System för att fatta beslut på realtidsdata (ORBIT)
Den omfattande digitaliseringen öppnar upp för helt 
nya möjligheter till datadriven analys av såväl enskilda 
 fartyg som flottan som helhet. Concordia Maritime och 
befraktnings partnern Stena Bulk använder en digital platt
form, Orbit, för att kontinuerligt övervaka och optimera 

den operationella verksamheten och fartygsdriften. Till grund 
ligger såväl internt som externt genererad data. Genom effek
tivare ruttplanering möjliggörs såväl ökad servicegrad mot 
kunderna, som minskad bränsleförbrukning – vilket i sin tur 
bidrar till både minskade utsläpp och minskade kostnader för 
bunker. Inbyggda KPIer och nyckeltal gör det enkelt att konti
nuerligt anpassa driften utifrån både Concordia Maritimes 
egna och IMOs utsläppsmål. Systemet kan dessutom enkelt 
anpassas utifrån nya regleringar och kravställningar. 

Åtgärder för att minska utsläppen av  
svavel- och kväveoxider 
Till sjöfartens främsta miljöpåverkan hör utsläpp av svavel 
och kväveoxider. Utöver hälsorisker bidrar utsläppen även 
till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. 

Svaveloxider 
Svavel ingår naturligt i alla råoljor och omvandlas vid för
bränning till svaveldioxid. Mängden svaveldioxid som släpps 
ut vid förbränning av svavelhaltigt bränsle är proportionerligt 
mot andelen svavel i bränslet. Halten av svavel i bränslet 
påverkar utsläppen på flera olika sätt. Förutom att den är 
avgörande för hur mycket svaveldioxid som släpps ut påver
kar svavelhalten även utsläppen av partiklar och kväveoxider. 

Hur hög svavelhalten får vara skiljer sig åt beroende på 
var fartyget befinner sig. Inom så kallade svavelkontroll-
områden (SECA) får, sedan den 1 januari 2015, bränslets 
svavel halt inte överstiga 0,1 viktprocent. Till dessa områden 
hör bl a Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Kanada och 
USA. I och med införandet av IMO 2020 sänktes 1 januari 
2020 gränsnivån utanför SECA från 3,5 till 0,5 viktprocent. 
För att möta kraven krävs övergång till lågsvavliga marina 
bränslen eller användning av alternativa bränslen (exempel
vis LNG eller metanol). Därutöver öppnade regelverket även 

–15% Under 2020 minskade 
utsläppen av CO2 per 
tonmil med 15 procent. Utsläpp i förhållande 

till transportarbete
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Teknisk vidareutveckling och underhåll 
Utöver arbetet med ruttplanering, optimering av fart och 
Energy Management bedrivs även ett omfattande, kontinu
erligt tekniskt vidareutvecklings och underhållsarbete på 
fartygen. Till de åtgärder som har stor effekt på bränsle
förbrukningen hör olika insatser för att minska beväxning 
på skrov, propellrar och drev. Beväxning medför en avsevärt 
ökad bränsleförbrukning och kan dessutom påverka kör
egenskaperna – och därmed säkerheten – negativt. 

Stor kraft har även lagts på teknisk vidareutveckling av 
själva propellrarna. Bland annat har fenor, s.k. ”Hub Vortex”, 
installerats bakom propellrarna. Fenorna bryter den virvel 
som annars skapas bakom propellrarna. 

För att minska utsläppen till luft har s.k. VTAturbiner 
(Variable output  Turbine Area) installerats på fyra av 
 fartygen i flottan.  Fördelarna ligger främst i att man genom 
att vinkla bladen  i  turbinen kan anpassa turbinens verknings
grad efter  far tygets fart, vilket sänker bränsleförbrukningen. 

Installation av system för rening av ballastvatten 
För att minska risken för påverkan av lokala ekosystem har 
FNs internationella sjöfartsorgan IMO arbetat fram en 
ballast  vattenkonvention. Konventionen, som trädde i kraft 
i september 2017, syftar till att förhindra att främmande 
organismer sprids med fartygs ballastvatten. Den gäller för 
alla fartyg som går på internationella resor och som tar upp 
och släpper ut ballastvatten. 

Enligt konventionen är alla fartyg i internationell trafik 
skyldiga att hantera ballastvatten enligt en fartygsspecifik 
ballastvattenhanteringsplan. Alla fartyg ska vidare ha en 
s.k. ballastvattenbok och ett internationellt ballastvatten-
hanterings bevis. Konventionen innebär även krav på 
inbyggda ballastvattenbehandlingssystem som flyttar eller 
dödar mikroorganismer i ballastvattnet innan det släpps ut. 

Samtliga av Concordia Maritimes fartyg följer en Ballast 
Water Management Plan utifrån de riktlinjer som finns. 
Flera av fartygen i flottan har sedan tidigare haft särskilda 
system för hantering av ballastvatten installerade. Under 
2020 installerades motsvarande på ytterligare två fartyg. 
Övriga fartyg i flottan kommer få liknande system installe
rade i samband med dockningar under 2021 och 2022.

Inget utsläpp av olja 
Den största miljömässiga risken förknippad med tanksjöfart 
är risken för oljespill i samband med grundstötning, kollision 
eller annan olycka. I takt med att den globala tankflottan 
 blivit modernare och säkrare har antalet oljeutsläpp minskat 
drastiskt. Bakom utvecklingen ligger ett omfattande 
 förbättringsarbete bland världens rederier i kombination 
med  hårdare krav från lagstiftare, kunder och andra 
intresse organisationer. 

Strikta rapporteringsrutiner möjliggör total kontroll över alla 
incidenter – i hamn och till sjöss. Inte heller under 2020 var 
något av Concordia Maritimes fartyg inblandat i någon inci
dent som ledde till att bunkerolja eller last hamnade i vattnet.  

En flexibel flotta 
Concordia Maritimes främsta bidrag till en mer hållbar tank
sjöfart utgörs av en lastflexibel flotta. Såväl P-MAX-fartygen 
som IMOIIMAX-fartygen är utvecklade för att kunna trans
portera olika typer av oljeprodukter, vilket skapar förutsätt
ningar för god lasteffektivitet. Tre av P-MAX-fartygen har 
efter leverans konverterats till IMO3klass, vilket innebär 
ytterligare ökad lastflexibilitet då de nu även kan transpor
tera vegetabiliska oljor och lättare kemikalier. 

Till P-MAX-fartygens främsta egenskaper hör skrovets 
utformning, som gör det möjligt att transportera cirka 30 
procent mer last än ett standardfartyg på samma djup. Vid 
full last innebär detta en lägre bränsleförbrukning per last
enhet jämfört med traditionella MRfartyg byggda vid 
samma tid. Både suezmaxfartyget och de två IMOIIMAX- 
fartygen är av första generationen ”ECOdesign”, vilket inne
bär en påtagligt lägre bränsle förbrukning jämfört med före
gående generations fartyg.
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MÅL AK TIVITETER OCH INITIATIV

Skapa en trygg och 
 utvecklande arbetsplats

    Omfattande preventivt arbete för att förhindra spridning av corona viruset  
ombord fartygen

    Insatser för ökat välbefinnande
      Utvecklings och karriärmöjligheter
    Rättvisa och konkurrenskraftiga villkor
    Koncerngemensam visselblåsarfunktion

Bidra till en hållbar 
samhälls utveckling

    Nolltolerans mot mutor och korruption
    Krav på leverantörers och partners efterlevnad av mänskliga rättigheter
    Stöd till Mercy Ships Cargo Day

SJÖFARTEN ÄR TILL NATUREN GLOBAL , affärs och 
konkurrens mässigt men också vad gäller arbetsmarknad 
för sjöfolk. Efterfrågan på utbildade och erfaret sjöfolk är 
stor och väntas under kommande år öka ytterligare, bland 
annat till följd av stora pensionsavgångar. För att kunna 
 attrahera skickligt och erfaret befäl och manskap krävs, 
 förutom  konkurrenskraftiga löner, en långsiktighet och 
ett gott an seende som arbetsgivare. 

Concordia Maritime och bemanningspartnern Northern 
Marine Management (NMM) strävar efter att vara attraktiva 
arbetsgivare som, utöver konkurrenskraftiga villkor, även 
erbjuder utvecklande och säkra arbetsplatser. Respekt för 
individen, möjlighet till kompetensutveckling och en stark 
säkerhetskultur utgör viktiga bitar i detta arbete. 

Ta vårt ansvar för  
anställda och samhälle

Nyckeltal Mål  
2020

Utfall  
2020

Mål 
2021

Medical Treatment Case 0 0 0

Restricted Work Case 0 1 0

Rapporterade missförhållanden 
genom visselblåsarfunktion

0 0 0

Definitioner, se sid 95.

3
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i praktiken att det finns möjligheter för sjömän att arbeta 
i land i olika stabsbefattningar. För de sjömän som vill 
 avancera i graderna finns tydligt utlagda karriärvägar, vilket 
både NMM och Concordia  Maritime uppmuntrar till.

Låg personalomsättning 
I slutet av 2020 sysselsattes 596 personer ombord på 
 Concordia Maritimes fartyg, samtliga anställda genom 
bemanningspartnern NMM. Den genomsnittliga personal
omsättningen bland de ombord anställda uppgick under året 
till cirka två procent, vilket jämfört med branschstandard är 
förhållandevis lågt. Samtliga ombordanställda verkar under 
ITFavtal (International Transport Workers’ Federation). 

Insatser för ökat välbefinnande
Concordia Maritime och NMM arbetar aktivt för att erbjuda 
ombord anställda en så stimulerande och trivsam arbetsplats 
som möjligt. Att vara anställd som sjöman innebär långa 
perioder till havs och de anställdas välbefinnande är därför 
ett viktigt inslag i att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Detta arbete inkluderar allt från att erbjuda hälsosam kost 
till goda möjligheter till motion och träning. Andra inslag är 
stödlinjer för mental hälsa och en ”Well at Sea”app fram
tagen av psykologer. Ett annat exempel är en pågående 
 studie kring möjligheterna till växthus ombord för att odla 
egna grönsaker och frukter. 

Nolltolerans mot mutor och korruption 
Inom Concordia Maritime, Stena Bulk och NMM råder noll
tolerans mot alla former av korruption,  vilket inbegriper noll
tolerans gentemot alla typer av mutor, utpressning, nepotism, 
beskyddarverksamhet och förskingring. Därutöver pågår 
även ett arbete med att helt eliminera s.k. facilitation pay
ments. Se även Principer och riktlinjer på sid 32.
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Omfattande arbete för att förhindra spridning av covid-19
Stor kraft lades under året på att minimera risken för 
 spridning av covid19 ombord på fartygen. Tillsammans 
med NMM har ett stort antal preventiva åtgärder vidtagits, 
inklusive införande av ett stort antal särskilda rutiner. Till 
dessa hör bland annat kontinuerliga riskbedömningar och 
övningar. Hit hör bland annat särskilda procedurer kring vad 
som skall göras innan, under och efter en lastning eller loss
ning, kontakter med landpersonal samt renhållning ombord. 
Därutöver finns även fastslagna rutiner utifall någon i 
besättningen skulle bedömas vara sjuk. 

Trots ett rigoröst förebyggande arbete insjuknade under 
våren 2020 delar av besättningen på P-MAX-fartyget Stena 
 Premium i covid19. Samtliga smittade uppvisade endast 
lindriga symptom.

Utvecklings- och karriärmöjligheter 
Utöver obligatorisk utbildning kopplat till säkerhetsområdet 
arbetar Concordia Maritime tillsammans med NMM för att 
ge anställda möjligheter till kompetensutveckling inom 
andra områden samt erbjuda olika karriärval. Det innebär 
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Mänskliga rättigheter 
Concordia Maritime stödjer och respekterar FNs deklaration 
om de mänskliga rättigheterna samt Internationella arbets
organisationen ILOs internationella program för avskaffande 
av barnarbete (IPEC). I gällande Code of  Conduct tydliggörs 
att tvångsarbete inte accepteras i någon form, inte heller 
användning av fångar eller olaglig arbetskraft i tillverkningen 
av varor eller tjänster, varken för  Concordia Maritime eller inom 
leverantörers och andra samarbetspartners verksamheter.  

Concordia Maritime strävar efter rättvisa arbetsvillkor och 
lika möjligheter för alla. Ingen medarbetare får sär skiljas 
eller diskrimineras baserat på kön, könsöverskridande 
 identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Likaså ska medarbetares rätt till föreningsfrihet 
och kollektivavtalsförhandlingar respekteras. Concordia 
Maritime har nolltolerans mot trakasserier och övergrepp 
och accepterar inte någon typ av våld, hot eller destruktivt 
beteende på arbetsplatsen.  

Samhällsengagemang
I enlighet med Concordia Maritimes riktlinjer för samhälls
engagemang prioriteras initiativ med tydlig koppling till före
tagets värderingar, kompetens och verksamhet. De projekt 
eller initiativ som stöttas ska huvudsakligen vara relater ade 
till sjöfart. De ska bidra till en säkrare vardag för den enskilda 
sjömannen, stötta utvecklingen mot en mer miljömässigt 
och socialt hållbar sjöfart eller bidra till en positiv utveckling 
av de lokala marknader på vilka bolaget är verksamt.

Concordia Maritime stöttar sedan 2016 Mercy Ships 
Cargo Day, vars syfte är att samla in medel till Mercy Ships, 
en ickestatlig organisation som driver sjukhusfartyg. Mercy 
Ships erbjuder gratis operationer, tandvård och annan kvali
ficerad medicinsk vård på platser där behovet är som störst.
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CONCORDIA MARITIMES styrelse och led
ningsgrupp har tillsammans formulerat och 
antagit ett ramverk som sätter riktlinjerna 
för hur Concordia Maritime ska agera som 
ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare. 
Ramverket utgörs av företagets hållbarhets
policy och uppförandekod samt de externa 
principer och rekommendationer som 
 Concordia Maritime har åtagit sig att följa.

Hållbarhetspolicy
I hållbarhetspolicyn beskrivs Concordia  
Maritimes övergripande inställning till 
 hållbarhet samt övergripande principer för 
styrning och uppföljning av hållbarhets
arbetet. Hållbarhetspolicyn finns tillgänglig 
på  Concordia Maritimes webbplats. 

Uppförandekod (Code of Conduct)
I Concordia Maritimes uppförandekod 
beskrivs bl a Concordia Maritimes riktlinjer 
för leverantörer och partners. Här beskrivs 
även relationen till anställda, affärspartners 
och andra intressenter samt inställningen 
till gåvor och mutor. Koden är baserad på 
internationellt erkända konventioner och 
riktlinjer som FNs konventioner om mänsk
liga rättigheter, ILOs konventioner, OECDs 
riktlinjer och FNs Global Compact, vilken 
Concordia Maritime undertecknade 2015.

Principer och riktlinjer

Stena ABs  
uppförandekod
Concordia Maritimes partners Stena 
Bulk (Befraktning och  kommersiell 
operation) och Northern Marine 
 Management (Bemanning, drift och 
underhåll) ägs till 100 procent av  
Stena AB. Bolagens respektive 
 verksamheter omfattas av Stenas 
koncern övergripande uppförandekod, 
vilken anger de vägledande principer 
som gäller för att verksamheten ska 
bedrivas på ett etiskt, socialt och 
miljö mässigt riktigt sätt. Koden han
terar bland annat miljö frågor, sociala 
frågor, god affärssed och mänskliga 
rättig heter.  Uppförandekoden 
behandlar även  relationer till affärs
partners, där Stena förbehåller sig 
rätten att dra sig ur en relation om 
en partner inte lever upp till den 
affärs etiska standard som Stena 
 förväntar sig. 

Concordia Maritimes uppförandekod 
anger de vägledande principer som gäller 
för att verksamheten ska bedrivas på ett 
etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt, 
och hanterar frågor rörande miljö, sociala 
förhållanden, personal, mänskliga rättig
heter och antikorruption.  Upp förandekoden 
behandlar även relationer till affärspartners, 
där Concordia Maritime för behåller sig 
rätten att dra sig ur en relation om en 
 partner inte lever upp till den affärsetiska 
standard som koncernen förväntar sig. 

Upp förandekoden gäller alla medarbetare 
utan undantag och utbildning om den är 
obligatorisk för alla med arbetare. Upp
förande koden finns  tillgänglig på Concordia 
Maritimes webbplats.

Externa regelverk och samarbeten
     Global Compact Concordia Maritime 

 följer både FNs Global Compactinitiativ 
och den allmänna förklaringen av de 
mänskliga rättigheterna.  Global Compact 
är det största internationella initiativet 
för företagsansvar och hållbarhets
frågor. Företagsmedlemmarna förbinder 
sig att leva upp till tio principer kring 
mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor 
och antikorruption, och respektera 
dessa i hela sin värdekedja. 

     OECDs riktlinjer för multinationella 
företag OECDs riktlinjer för multinatio
nella företag är rekommendationer till 
multinationella företag verksamma i eller 
med hemvist i något av OECDländerna. 
Riktlinjerna omfattar bland annat före
tagens relation till mänskliga rättigheter, 
miljö och arbetsförhållanden. 

     ILOs kärnkonventioner Internationella 
arbets organisationens (ILO) åtta så 
 kallade kärn konventioner utgör en mini
mistandard för arbetsvillkor över hela 
världen. Det handlar om grund läggande 
mänskliga rättigheter i arbets livet.

     World Ocean Council Concordia 
 Maritime är sedan 2017 medlem i World 
Ocean Council, en sektorövergripande 
global organisation som samlar ledare 
inom havsnära industrier. Det övergri
pande målet är att bidra till en hållbar 
utveckling av världshaven.

     Maritime Anti-Corruption Network 
Concordia Maritime är sedan 2016 med
lem i Maritime Anti Corruption Network 
(MACN), ett internationellt initiativ  
som skapats av aktörer inom sjöfarts
näringen för att dela erfarenheter och 
utveckla best practice kring arbete mot 
korruption och mutor i alla dess former.
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och all information krypteras för att ytter
ligare stärka säkerheten. Under 2020 inkom 
inget ärende med bäring på Concordia 
Maritimes verksamhet, med arbetare eller 
ombordanställda.  

Externa kontroller 
Utöver egna kontroller sker omfattande 
granskning och uppföljning från både 
myndig heter och kunder. Fartygen i flottan, 
både ägda och inhyrda, är föremål för konti
nuerliga kvalitetsgranskningar i form av 
bland annat olje och kemikalieindustrins 
vettingkontroller, flaggstaternas årliga 
besiktningar, de offentligt publicerade 
hamnstatskontrollerna och klassificerings
sällskapens kontroller. 

Kontrollerna omfattar bland annat farty
gets konstruktion och dess allmänna kondi
tion, utrustning och rutiner för navigation, 
räddningsutrustning, brandbekämpnings
utrustning, lasthanteringssystem, olje
saneringsutrustning och rutiner för kris
hantering. Även besättningens antal, 
behörighet och anställningsvillkor, fartygets 
loggböcker samt certifikat granskas. Verk
samheten i land kontrolleras främst genom 
 revision av processer och rutiner. 

Läs mer om de externa kontrollerna under 
Operativ styrning under 2020 på sid 90. 

VD FÖR CONCORDIA MARITIME är 
 ansvarig för att samordna och driva företa
gets hållbarhetsarbete på en övergripande 
nivå och för att kontinuerligt rapportera 
utvecklingen till styrelsen. Styrelsen följer 
löpande upp koncernens arbete med 
hållbarhets frågor. Utvecklingen avhandlas 
alltid som egen punkt på dagordningen vid 
varje  ordinarie styrelsemöte. 

Concordia Maritime har en rad interna 
regelverk som tillsammans med externa 
regler och lagar utgör ramarna för 
 verk samheten. Dessa omfattar bl a 
 Bolags ordning, styrelsens arbetsordning, 
vd instruktioner, uppförandekod, håll
barhetspolicy, informationspolicy, 
 finans policy och attestinstruktion. 

Nära samarbete med partners 
Tillsammans med företagets samarbets
partners, huvudsakligen Stena Bulk och 
Northern Marine Management (NMM) 
bedrivs ett kontinuerligt arbete i syfte att 
utveckla hållbara arbetssätt och förbättra 
hållbarhets prestandan ytterligare.  

Concordia Maritimes uppföljning av arbe
tet med säkerhetsrelaterade, miljömässiga 
och sociala frågor sker kvartalsvis tillsam
mans med representanter från Stena Bulk 
och NMM. Avvikelserapportering avseende 
vettingkontroller sker veckovis. Resultaten 
protokollförs och används i det löpande 
 förbättringsarbetet.  

Såväl Stena Bulk som NMM har väl 
utbyggda system, rutiner och processer för 
att säkerställa att respektive verksamhet 
bedrivs i linje med ställda mål och 
Concordia   Maritimes Code of Conduct.  

Gemensam visselblåsarfunktion 
Inom Stena Sfären finns en koncerngemen
sam visselblåsarfunktion. Om en medarbe
tare upptäcker något som bryter mot Con
cordia Maritimes, Stena Bulks eller NMMs 
uppförandekoder, värderingar,  policys eller 
tillämplig lag finns möjlighet att anonymt 
rapportera missförhållanden. Tjänsten till
handahålls av en extern sam arbetspartner 

Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet

Efterlevnad av lagar och regelverk 
Som börsnoterat bolag med verksamhet 
globalt omfattas Concordia Maritime av en 
rad lagar, förordningar och regler. Företaget 
är bland annat skyldigt att följa den svenska 
aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter, Koden för bolags
styrning samt EUs marknadsmissbruks
förordning.

Under 2020 har inga över trädelser av 
lagar och tillstånd som lett till rättsliga 
f öljder eller böter rapporterats. 

Concordia Maritime har inte avvikit från 
börsregler. Gällande avvikelser från Koden, 
se sid 91.

Vidare har företaget heller inte varit 
 föremål för beslut i Nasdaq Stockholms 
Disciplin nämnd eller beslut om överträd
elser av god sed på aktiemarknaden 
i Aktiemarknadsnämnden.  




