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Dit alla
båtar går

Även om sjöfarten i dag endast står för 25 procent av
Ålands BNP så är det en näring som ständigt berör öborna och som
många verksamheter är sprungna ur. Sjöfartstidningen besökte Åland
en historisk dag.
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Näringsvd. Anders Ekström är vd
för privata Ålands Näringsliv.

B Reportage ÅLAND
å ett fik i centrala Mariehamn sitter fyra
herrar i sina bästa år och samtalar.
Det är en vanlig onsdag i slutet av
mars, klockan närmar sig elva på förmiddagen och vårsolen är på ett strålande humör. Det går rykten om att Pommern ska bogseras hem till sin nya docka
efter att ha genomgått en omfattande
renovering.
– Jag tror ändå det var i morgon,
säger en av männen.
– Det hade med vädret att göra. Det
kan bli i dag, säger kompisen.
Sjöfartens betydelse för Åland går att lyssna sig till
på kaféer och gator. Nog för att nyheten om den fyrmastade stålbarken är något stort; hon var med på vetetraden då Åland på allvar blev en internationell storspelare
i sjöfartsvärlden. Men samtalen runt fikaborden hade
med stor sannolikhet ändå handlat om sjöfart en vanlig
onsdag i mars.
– 90 procent av det vi pratar om rör sjöfart, konstaterar männen vid bordet.
– Nu är det ju detta med Viking Sky också, fortsätter
en annan. Befälhavaren är ju ålänning.
Betydelsen minskat
Ändå har sjöfartens betydelse för Åland i rena pengar
minskat de senaste åren. År 1995, när Finland gick med
i EU, stod sjöfarten för 40 procent av landskapets BNP.
I dag är siffran nere på 25 procent, en nivå som Anders
Ekström, vd för privata Ålands Näringsliv, tror kommer
att vara ganska stabil framöver.
– Jag tror inte att dessa siffror kommer att ändras
dramatiskt. Det som har påverkat sjöfarten är till exempel att vissa fraktrederier har sålts och försvunnit från
Åland. Utflaggningen av vissa båtar har också påverkat. Sen får man säga att det har varit lite tuffa tider för
sjöfarten generellt den senaste tiden. Viking Line visade nyligen upp lite sämre siffror, vilket betyder mycket
eftersom de är så stora. Samtidigt visar Eckerö upp en
bra lönsamhet, säger han och fortsätter:
– Man kan väl säga att sjöfarten var det som tog oss
från jordbrukssamhället, där varje dag var en kamp, till
att vi faktiskt fick det ganska bra. Förutom alla rederier
och kringverksamheter så kan vi i dag till exempel tacka
sjöfarten för Ålandsbankens expansion. Den betydande
arbetsgivaren PAF (Ålands Penningautomatförening)
kommer direkt från sjöfarten och Alandia började sin
verksamhet med att försäkra båtar och är i dag väldigt
stora.
Anders Ekström lyfter fram logistiken som sjöfartens viktigaste bidrag i dag. Den är så bra att ”det inte
ens är en fråga för ålänningarna” säger han och påpekar
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att logistiken om inte alltid så väldigt ofta är något som
öbor alltid har åsikter om, av naturliga skäl.
– Vi har 23 avgångar per dygn året om, till Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallin. Det är förstås helt
makalöst. Vi skulle kunna tömma hela Åland på 24 timmar enbart med reguljära turer. Detta för också med
sig att vi har en bra turistström hit till Åland, även om
alla inte stiger av färjan. Dessa turister betyder oerhört
mycket under sommarperioden för bland annat handeln, restaurangerna och kaféerna. På så sätt är den
indirekta betydelsen för sjöfarten väldigt stor.
De moderna rederierna
Viking Line är i särklass Ålands största privata arbetsgivare med närmare 3 000 anställda. Sen kommer Eckerökoncernen med cirka 1 100 och därefter Ålandsbanken
följt av PAF. Även om rederierna har blivit färre så ser
Anders Ekström en annan typ av rederier som nu växer
fram.
– Jag kallar dem våra moderna rederier och de är
sprungna från sjöfarten. Som till exempel IT-företaget
Carus, med kontor över hela världen, som förser rederier med bokningssystem. SAJ Instrument är ett annat
företag som gör underhållssystem för båtar. Ecomar är
ytterligare ett som av Financial Times för något år sedan
rankades som nummer 300 bland Europas med expansiva företag. Dessa skulle inte finnas här på Åland om
det inte vore för sjöfarten.
Lägre söktryck
Vid Sjöfartsakademin på Högskolan på Åland har man
liksom i Sverige märkt av ett lägre söktryck till sjöfartsutbildningarna.
– Det var egentligen 2014 som det märkes tydligt och
då framför allt från svenskarnas intresse. Från Finland
och Åland är det lite stabilare även om det går lite upp
och ner från år till år, säger Carola Maxenius-Mickelsson, studiehandledare och praktikansvarig på högskolan.
När Sjöfartstidningen besöker det pampiga och högt
belägna Högskolan Södra, i västra änden av Södragatan,
håller ansökningarna på att trilla in till höstterminen.
Högskolan erbjuder tre sjöfartsprogram; sjökapten,
maskinteknik och elektroteknik. I fjol var det 40 sökande till sjökaptensprogrammet, som totalt erbjuder 16
platser.
– Att man söker betyder inte att man kommer att gå
här, många söker också till Göteborg och Åbo, vi är liksom mitt emellan, berättar programkoordinator Emmy
Karlsson.
De blivande sjökaptener som går ut nu till julen är
elva stycken, denna betraktas som en stor klass. Totalt
studerar just nu 30 personer i samtliga klasser på sjö-
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ingenjör kan man jobba med lite vad som helst, säger
Emmy Karlsson.
Bengt Englund och är vice rektor på Högskolan på
Åland.
– De branschmänniskor som jag har träffat de senast
månaderna poängterar det tekniska kunnandet och
speciellt inom el. Där finns det också jobb och de blir
hela tiden fler allt eftersom flottorna förnyas.
Unika i Norden
Just elektronik-programmet – en utbildning som Åland
är unikt om i Norden eftersom den ger en automationsingenjörsexamen – är också populärt. Totalt går 30 ele
ver i de båda klasserna som skolan ger i dag. Där är det
antagning vartannat år och nästa söktillfälle är nästa
höst.
– Där siktar vi på att börja ta in studenter varje år
2020, delvis för att svara på branschens behov, säger
Bengt Englund.
Men förhoppningen och tron på att intresset till sjöfartsutbildningarna kommer att öka är stor, vilket inte

Hoppfulla. Emmy Karlsson, Carola Maxenius-Mickelsson och Bengt Englund på Högskolan på Åland.
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minst de satsningar som nu görs i skolan också tydligt
visar.
– Vi håller som bäst på att upphandla en bryggsimulator och en uppgraderad maskinsimulator. Vi ska även
bredda elektronik-utbildningen med automation, energi och IT från nästa år, säger Bengt Englund.
Framtiden för sjöfarten är också en politisk fråga,
påpekar Emmy Karlsson.
– Det handlar om skattelättnader och vilka rederierna har möjlighet att anställa ombord. Just nu ser det
positivt ut med både svenska och finska inflaggningar.
Sen ska man säga att det kommer dippar hela tiden.
2008, 2009 var det samma sak och vi klarade oss ganska
bra efter det. Sjöfarten är fortsatt stark på Åland även
om allt går i vågor. Branschen förändras och nya kompetenser behövs, snart kommer sjöfarten att behöva
en hel del IT-ingenjörer också, säger hon och tillägger att hon har noterat ett visst ökat intresse för Sjöfartsgymnasiet på Åland jämfört med föregående år.
Sjöfartens dag växer
Samtidigt växer Sjöfartens Dag stadigt på Åland, vilket
är en viktig väg in på arbetsmarknaden och för att locka
ungdomar in i näringen.
– För de studerande är det jättebra att hälsa på de
som kanske kommer att bli deras framtida arbetsgivare
och även för lärarna är det bra fortbildningstillfälle att
prata med branschen, säger Emmy Karlsson.
Eva Mikkola Karlström, vice vd på Godby Shipping,
är kvinnan bakom Sjöfartens Dag.
– Jag tycker förstås att den är viktig, rent företagsmässigt. Godby Shipping vill vara ute hos kunderna
och fånga upp saker som är på gång. Man kan inte sitta
hemma och förvänta sig att företaget ska utvecklas. Man
måste vara aktiv och då är Sjöfartens Dag ett bra event.
Man får ju alltid någon ny idé och tanke.
Och betydelsen tycks öka.
– För branschen tror jag eventet har blivit allt mer
betydelsefullt eftersom det kommer personer från allt
högre positioner på företagen och den har även blivit
mer internationell. Nu hålls det också helt på engelska
efter att tidigare har varit både på svenska och engelska.
Det tyder på att folk har fått upp ögonen för Sjöfartens
Dag och att de tycker det är viktigt att vara här. Sen dras
hela Åland med, alla hotell fylls upp och restauranger
och kaféer får mycket att göra.
Hur är det att verka inom sjöfarten på Åland?
– Det går i vågor som alla andra branscher. Just nu
är det ganska lätt. De senaste året har det varit en svagt
uppåtgående marknad.
Men varför är sjöfarten så stark här?
– Det är nog naturligt när man bor på en ö. När en
näring blir stark så kommer också kraven på att det
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kaptensprogrammet. På maskinprogrammet är de dubbelt så många.
– Det är framför allt till sjökaptensprogrammet som
intresset har svalnat. Och det beror delvis på arbetsmarknaden, tror Carola Maxenius-Mickelsson.
– Det är heller inte coolt att vara på sjön. Det är ingen karriär som ungdomar ser framför sig verkar det
som, tillägger Emmy Karlsson.
– Det handlar om hela livssituationen och vad det
betyder att jobba till sjöss. Man tycker att man missar
saker som händer hemma, med familj och sådär, resonerar Carola Maxenius-Mickelsson och fortsätter:
– Ändå var det sämre med kommunikationerna förr.
I dag kan man ju ha kontakt med alla ändå, trots att man
är ute på sjön.
Men arbetsmarknaden skiljer sig också beroende på
inriktning.
– Inom maskinsegmentet finns det definitivt jobb att
få efter utbildningen, men på däckssidan är det svårare.
Just när det gäller på fartygen. Men sen finns det jobb
på land också, inte minst för maskinstudenterna. Som
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Eva Mikkola Karlström, vice vd på Godby Shipping.

finns en service runt omkring. Det har gjort att sjöfartsklustret har växt sig starkt här med kringverksamheter.
Marknaden överetablerad
Enligt Jan Hanses, vd på Viking Line, är marknaden för
kryssningsfärjor i dag överetablerad.
– Marginalerna är pressade och det är det som vi
tampas med. Vi är lite av en generalist på marknaden
som erbjuder allting med betoning på Finland och Sverige. Eckerö är lite mer nischade medan Tallink Silja är
lite som oss men med större tyngd på Tallin och Helsingfors. De har en fördel av att de är från Estland och
har kunnat arbete länge med mycket förmånliga kostnader. Viking Line mår bra men vi behöver må bättre,
konstaterar han.
I Viking Lines senaste resultatrapport märks en
mindre dipp på passagerarsidan samtidigt som godset
ökar något. Jan Hanses konstaterar att den stora grupp
av finländare som flyttade till Sverige under framför allt
50- och 60-talen nu börjar försvinna och följande generation har blivit svenskar. Därmed faller en stor grupp
naturliga resenärer bort.
– Samtidigt har vi gruppresenärerna som åker med
arrangerade bussresor, det sättet att resa tilltalar inte
dagens generation. I ett längre perspektiv kommer man

”Man kan inte sitta hemma och
förvänta sig att företaget ska
utvecklas”
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Nyrenoverad anländer Mariehamns kanske
främsta landmärke, museifartyget Pommern,
till sin nya docka nedanför Sjöfartsmuseet.
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i och för sig. Jag kommer att springa Mercy Ship-racet,
men det blir den kortast tänkbara distansen.
I sommar ger sig Viking Line också in i politiken.
Viking Cinderella kommer att trafikera Stockholm–Visby
under Almedalsveckan vid Socialdemokraternas, Moderaternas och Liberalernas dagar.
– Förhoppningen är att detta ska bli en tradition. Jag
tycker det är värt att prova, jag har själv varit i Almedalen några gånger.
Kommer hem
I Mariehamn fortsätter solen att steka på och vid
15-tiden börjar folk att röra sig mot Västerhamn. Ryktet
stämmer. Pommern är på väg hem. Utan någon direkt
förvarning, förutom surret på stan och det goda segelvädret, lämnar det gamla museifartyget Landskapskajen och bogseras sakta men säkert över Svibyviken och
in i den nya dockan vid Sjöfartsmuseet. Under tiden har
hundratals människor samlats runt dockan med mobilerna redo högt uppe i luften. Det är en stolt samling
ålänningar som bevittnar händelsen. En av dem är Heidi Viktorsson, intendent och förmedlingsansvarig på
Ålands Sjöfartsmuseum.
– Vi har under de här åren jobbat mycket med själ-
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va upplevelsen ombord på Pommern inför öppnandet
första maj. Däcksbytet, som blev klart förra året, var
ett riktigt omfattande arbete. Även mesanmasten har
renoverats och lyftes på i dag. Mycket har gjorts för tillgängligheten med en ny gångbro från museet, nya trappor, bredare lastluckor och en installerad hiss. Alla ska
kunna gå ombord, berättar Heidi Viktorsson som tror
att kulturen spelar en betydande roll för sjöfarten på
Åland.
– Jag upplever behovet för det här historiska kulturarvet som väldigt stort på Åland. Rederierna hjälper till
med donationer och de ser ett värde i att bevara och
visa upp sjöfarten på Åland. Jag tror också det är bra att
studenterna på Sjöfartshögskolan har tillgång till museet så de får en bakgrund till det de studerar.
Enligt Heidi Viktorsson är den stora utmaningen att
locka den breda massan.
– Sedan ombyggnationen av museet 2012 har vi försökt att bredda oss och locka fler. Tidigare var det vanligt att fruarna kom hit och lämnade sina män för att
själva gå och shoppa på stan. Jag tror det har vänt lite så
att fler kvinnor kommer hit nu. Dels beror det nog på att
vi berättar mer om människan i dag, hur det kunde vara
att vara sjöman förr i tiden. ¶

Nyheter på gång. Ett sätt att hålla passagerarna intresserade är att förnya flottan, enligt Jan Hanses, vd på Viking Line.

nog säga att den här tiden var helt ok för vår del, men
resandet har förändrats. Vi får anpassa utbudet till den
här generationens referenser. Det tror jag är en utmaning för alla rederier att klara av.
Ett sätt att möta utmaningen är att förnya flottan
och därmed skapa intresse. För sex år sedan lämnade
Viking Grace varvet och om ett par år kommer uppföljaren.
– Att bygga nytt och förbättra passagerarvolymerna
är grundläggande för att hålla intresset uppe. Nu bygger
vi i Kina för första gången och detta på ett varv som inte
har byggt den här typen av kryssningsfärjor tidigare, så
det är en utmaning på det sättet.
Kan bli svensk flagg
Den nya färjan kommer att ersätta Amorella på Stockholm–Mariehamn–Åbo-trafiken och tanken är att den
gamla trotjänaren kommer att säljas. Den nya kryssningsfärjan blir 218 meter lång och kommer att rymma
2 800 resenärer. Liksom Viking Grace så kommer nybygget att få rotorsegel. Vilken flagg hon får är inte klart.
– Utgångspunkten är finsk flagg, men det kan också
bli svensk. Sverige har visat intresse för det här fartyget
så jag kan nog säga att en svensk flagga är ett starkt alternativ, säger Jan Hanses.
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Vilka fördelar ser du med att verka på Åland?
– Först och främst finns det en kompetens inom fartygsdrift, navigation och den marina näringen som är
samlad på en liten plats och som det inte finns någon
motsvarighet av någon annanstans i Finland. Samhället
i övrigt inser också det värdefulla i att sjöfarten bidrar.
Därför har vi en naturlig kontakt med det offentliga,
som stödjer kompetensen som kommer från sjöfarten,
säger han.
På en annan stark sjöfartsö, Dönsö, är samarbetet
en viktig pusselbit för rederiernas framgång. Men då
verkar också alla inom samma segment.
– De är alla tankrederier och de är också ganska
jämnbördiga. Här på Åland finns det några stora, däribland vi, och några mindre. Det är lite skillnad. Men jag
tror ändå att vi har ett bra samarbete här. Jag ser inga
nackdelar med att ha ett annat rederier runt hörnet,
säger Jan Hanses.
En nackdel är möjligtvis att det kan vara svårt att
komma undan sjöfarten när arbetsdagen är över och
dörren till kontoret stängs igen. Att hämta ny kraft från
ett annat håll än sjöfarten.
– Det är sant, det kan bli lite för mycket. Jag försöker
motionera så mycket jag kan, sen är jag på landstället.
Jag har även en segelbåt, men den använder mest sonen

Lång väntan över. Efter två års renovering har nu Pommern hittat hem, vilket glädjer Heidi Viktorsson på Sjöfartsmuseet.
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