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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 33, säkerhetsaspekter 
på sid 24–26, miljöaspekter på sid 27–29, sociala aspekter 
på sid 30–32. Styrning och uppföljning beskrivs på sid 34. 
 Risk beskrivningar återfinns på sid 36–41. 

Concordia Maritimes arbete för en mer 

hållbar tanksjöfart
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OLJA ÄR EN NÖDVÄNDIG ENERGIBÄRARE för att kunna 
transportera människor och gods, bedriva industriell 
 produktion och tillverkning samt värma upp fastigheter och 
bostäder. Det är en råvara som används i många av de 
 produkter som människor dagligen använder och förbrukar. 

Dessutom ökar efterfrågan på energi i takt med att den 
globala befolkningen och medelklassen växer och olja och 
petroleumprodukter kommer därför under de kommande 
decennierna fortsätta utgöra en betydande del av energi
systemet. Därtill behöver även nya bränslen till förbrännings
motorer fraktas över världshaven.

Samtidigt måste sektorns miljöpåverkan minska och 
utvecklingen mot förnybar energi produktion, energi
effektivisering och elektrifiering av fordon medför lång
siktiga utmaningar. 

Säkra transporter av 
energi för en växande värld
Det globala behovet av energi ökar och olja kommer under en överskådlig 
framtid fortsatt vara en central råvara som möjliggör produktion, mobilitet 
och tillväxt. Samtidigt börjar produktion och transport av biobränslen och 
e-bränslen bli en allt viktigare beståndsdel på vägen mot en fossilfri värld. 
Concordia Maritimes roll är att på ett så hållbart sätt som möjligt förse 
 världen med energi och kemikalier som efterfrågas – idag och imorgon. 
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Concordia Maritimes roll i detta är att med säkra och 
effektiva tanktransporter förse världen med säker tillgång 
till energi och därmed möjliggöra ekonomisk tillväxt och 
ökat välstånd. Därtill sker ett omfattande, kontinuerligt 
arbete för att hitta sätt att minska fartygens miljöpåverkan 
– och för att utvärdera långsiktiga affärsmöjligheter i takt 
med att världen gradvis fasar ut fossila bränslen. 

På följande sidor beskrivs hur Concordia Maritime arbetar 
för att bidra till en mer hållbar sjöfart och därigenom skapa 
värde för kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort.
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Principer och riktlinjer
Ett tydligt ramverk sätter rikt linjerna för hur 
 Concordia Maritime ska agera som ett ansvars
fullt företag och  arbetsgivare.

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

Styrning och uppföljning
Ett strukturerat arbetssätt för styrning och 
 uppföljning skapar förutsättningar att mäta och 
förbättra företagets hållbarhets  prestanda.

Tre fokusområden för 
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 30–32.

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 motverka 
risken för spill och öka energieffektiviteten. 
Läs mer på sid 27–29.

2

1

CONCORDIA MARITIME ÅRSREDOVISNING 2021     22

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. 

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

Concordia Maritime stödjer FNs 17 globala mål 
för hållbar utveckling. Fokus ligger på mål 7, 8, 9, 
13, 14, 17 vilka har den tydligaste bäringen på 
verksamheten och där möjligheten till positiv 
påverkan bedöms vara störst. Läs mer om arbetet 
med FNs mål på concordiamaritime.com. 

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 24–26.
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CONCORDIA MARITIME HAR UNDER LÅNG TID legat i 
framkant inom tanksjöfarten vad gäller säkerhet, kvalitet 
och arbetsgivaransvar. Till de mest relevanta hållbarhets
frågorna hör att minimera risken för olyckor samt att 
 kontinuerligt minska den egna operationens påverkan på 
miljön. Arbetet bedrivs långsiktigt och följs upp utifrån en 
strukturerad plan med Vd som ytterst ansvarig och som 
också ansvarar för den kontinuerliga rapporteringen gente
mot styrelsen. Läs mer om styrning och uppföljning av 
hållbarhets arbetet på sid 34.

Concordia Maritimes hållbarhets arbete tar sig till stor 
del uttryck i det arbete som utförs i respektive samarbets
partners verk samhet.

Kontinuerlig utveckling av hållbarhetsprestandan
Tanksjöfarten är sannolikt en av de hårdast reglerade och 
mest granskade branscherna. Regelverken omfattar miljö
mässiga och säkerhetsrelaterade aspekter såväl som 
 tekniska och arbetsmiljörättsliga. I tillägg till de interna 
 föreskrifterna bidrar dessa kontrollinstanser till att upp
rätthålla en hög och jämn kvalitet.

Tillsammans med Stena Bulk och NMM bedrivs ett 
 kontinuerligt arbete i syfte att ytterligare utveckla arbets 
och förhållnings sätt samt tekniska lösningar för att för
bättra håll barhets prestandan och därigenom exempelvis 
uppfylla utsläppskrav och erbjuda en säker arbetsmiljö för 
de ombord anställda. I detta arbete är tre centrala delar:

•  Fleet Assessment Model, en modell framtagen för att 
öka förståelsen kring hur fartygen i flottan står sig i jäm
förelse med befintliga och kommande regleringar och 
 lagkrav – och vad som kan göras för att infria dessa.

•  Operationella och kommersiella åtgärder, vilka analyseras 
 utifrån en beteendevetenskaplig ansats för att identifiera 
vilken effekt olika faktorer får på hållbarhetsprestandan. 
Här ingår även utvärdering av alternativa bränslen.

•  Behaviour Based Safety, en systematisk och standardise
rad metod för att identifiera och rapportera risker ombord 
 fartygen.
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FÖR ETT TANKREDERI kommer säkerheten alltid först. 
I syfte att förebygga risker för olyckor, samt begränsa och 
minimera skadan om en olycka ändå skulle inträffa, lägger 
Concordia Maritime omfattande resurser på att kontinuer-
ligt utveckla fartyg, rutiner och besättningar. 

Detta innefattar både design och konstruktion av fartygen 
och dess utrustning samt ett systematiskt arbete med 
att identifiera potentiella risker och farliga arbetsmoment 
ombord på fartygen.

Tillhandahålla säkra 
 tank transporter

Nyckeltal Mål  
2021

Utfall  
2021

Mål 
2022

LTI (Lost Time Injury) 0 0 0
LTIF (Lost Time Injury Frequency) 0 0 0
Antal vettinginspektioner med fler än 
fem observationer (ägda fartyg) 0 1 0
Genomsnittligt antal vettingobserva-
tioner per inspektion (ägda fartyg) <4 1,9 <4

Antal hamnstatskontroller som 
 resulterat i kvarhållande i hamn 0 0 0

Antal piratrelaterade incidenter 0 0 0

Skada på egendom 0 1 0

Medical Treatment Case 0 0 0

Restricted Work Case 0 4 0

High Potential Near Miss 0 5 0

High Risk Observation 0 0 0

Definitioner, se sid 97.

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 Safety-modell 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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under många år har legat betydligt lägre än genomsnittet 
i branschen.

Ett år utan Lost Time Injury
Under året inträffade ingen arbetsplatsincident som med
förde att den enskilde medarbetaren var oförmögen att 
återgå till arbetsskiftet dagen efter (Lost Time Injury). 
Dock inträffade fyra incidenter som medförde begränsningar 
i utförande av planerade arbetsuppgifter (Restricted Work 
Case). På Stena Premium halkade en besättningsmedlem 
i samband med underhåll i en ballast tank. Under en torr
dockning i Portugal snubblade en sjöman och föll så att ena 
fingret skadades och på Stena Primorsk stukade en sjöman 
foten. Vid en översyn av huvudmotorn vred en ingenjör sin fot 
på ett olyckligt sätt så att första hjälpen fick tillhandahållas. 
Samtliga dessa medarbetare har återhämtat sig fullständigt.

Det inträffade ingen arbetsrelaterad skada som krävde 
behandling av sjukvårdspersonal (Medical Treatment Case) 
under året. Fem incidenter klassade som High Potential 
Near Miss inträffade.

Kontinuerlig kompetensutveckling 
Att arbeta ute till havs ställer stora krav på befäl och manskap 
ombord. Utöver ett omfattande internationellt regelverk finns 
även högt ställda interna krav och rutiner för att trygga 
säkerheten ombord. För att kraven på kvalitet, miljö och 
säkerhet ska uppfyllas, bedrivs ett kontinuerligt kompetens
utvecklingsarbete. Det sker genom utbildningar som dels är 
generella, dels anpassade för det specifika fartyget.

Systematisk riskidentifiering 
Det viktigaste momentet för att kontinuerligt förbättra 
säkerheten ombord består i systematisk riskidentifiering. 
På Concordia Maritimes fartyg ingår det i varje besättnings
mans dagliga rutin att ägna viss tid åt att studera hur rutiner 
och rörelsemönster efterlevs. Rapporteringen sker utifrån 
en standardiserad modell (Behaviour Based Safety). Obser
vationerna sammanställs i rapporter som sedan sprids till 
samtliga fartyg i flottan.

Det systematiska säkerhetsarbetet återspeglas tydligt 
i antalet personskador och LTIF, där Concordia Maritime 
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LTIF jämfört med branschenSafety Leader of the Month
NMM driver programmet Safety Leader of the Month 
vars syfte är att lyfta fram sjöfolk som i alla aspekter av 
sitt arbete har visat en positiv och stödjande inställning 
till säkerhet och som har bidragit till säkerhetskulturen 
ombord på fartyget. Återkopplingen från många fartyg 
är att programmet har tagits emot väl ombord. 

På bilden syns Dandy Caballero, reparatör på Stena 
 Polaris, som var en av de besättningsmedlemmar som 
utsågs till månadens Safety Leader under 2021.
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En mindre incident som resulterade i skada på egendom 
inträffade. Under en lastning i Malaysia anslöts en slang fel
aktigt vilket marginellt deformerade en färsk vatten tank på 
styrbord sida.

Nolltolerans kring droger och alkohol 
Det råder nolltolerans mot alkohol och droger ombord på 
Concordia Maritimes fartyg och kapten på respektive fartyg 
har rätt att utföra oannonserade tester. Därutöver ut  förs även 
slumpvisa kontroller regelbundet av tredje part. Under 2021 
genomfördes tester på samtliga fartyg och vid inget tillfälle 
påvisades någon påverkan av alkohol eller droger. 

Externa kontroller och inspektioner 
Under 2021 genomfördes 32 vettinginspektioner ombord på 
Concordia Maritimes fartyg. Vid dessa noterades samman
lagt 62 observationer, ett genomsnitt på 1,9 observationer 
per inspektion. Det gjordes ingen observation av allvarligare 
art. Vid en inspektion gjordes fler än 5 observationer. Under 
året genomfördes även 23 s.k. hamnstatskontroller. Inte vid 
någon av dessa gjordes någon observation av allvarligare art.

Inga kapningsrelaterade händelser 
Concordia Maritime arbetar aktivt för att minska risken 
för kapningar eller andra typer av hot. Arbetet regleras av 
rekom mendationer från internationella sjöfartsorganisationer 
samt av IMOs ISPSkod (International Ship and Port Facilities 
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 
separat avdelning som inför varje resa genomför en risk
analys. Under 2021 var inget av Concordia Maritimes fartyg 
inblandade i någon kapningsrelaterad händelse. 
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SJÖFART ÄR ETT AV DE MEST energieffektiva sätten 
att transportera stora mängder gods. Utsläppen måste 
dock liksom i övriga branscher minska för att nå världens 
klimatmål. Tillsammans med partners bedriver Concordia 
Maritime ett målmedvetet och långsiktigt miljöarbete. 

Hårdare regleringar
För att driva utvecklingen framåt har under senare år ett 
antal utsläppsregleringar införts, vilka Concordia Maritime 
välkomnar. 2023 införs ytterligare  regleringar som får 
på verkan på världens samtliga rederier:

• Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), en regle
ring från IMO som omfattar befintliga fartygs energief
fektivitet ur ett tekniskt perspektiv (inte hur det opere
ras). EEXI  kräver ca. 20 procent större energieffektivitet 
jämfört med ett historiskt referensvärde. Sätt att uppfylla 
detta inkluderar tekniska förbättringar samt att begränsa 
motorernas verkningsgrad.

• Carbon Intensity Indicator (CII), en reglering från IMO 
som omfattar operationell energieffektivitet. Indikatorn 
påverkas både av fartygets tekniska prestanda samt 
hur det opereras. CII ställer krav på årliga utsläpps
minskningar fram till år 2030. Dessa kan uppnås genom 
energieffektiviseringar med tekniska lösningar, förny
bara bränslen samt genom operationella förbättringar.

• EUs utsläppsrättshandel (ETS) börjar omfatta även 
 sjöfarten, vilket kommer medföra ökade kostnader för 
CO2utsläpp för resor till och från EUländer.

Minska vår miljöpåverkan

AMBITION OCH INRIKTNING AK TIVITETER OCH INITIATIV

Minska utsläppen  
från  verksamheten

    Energy management
    Ruttplanering baserad på realtidsdata – Orbit
    Tekniska åtgärder för ökad bränsleeffektivitet och minskade utsläpp
   Utvärdering av alternativa bränslen och Carbon capture (CCS)

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 engångsplast 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

2
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I det längre perspektivet har både IMO och EU satt upp 
mål om minskade utsläpp till år 2030 samt 2050. IMOs 
mål för 2050 innebär att de totala koldioxidutsläppen 
ska minska med 50 procent jämfört 2008 års nivåer. 
EU har satt som mål att sjö farten år 2050 ska ha noll 
netto utsläpp (net zero),  vilket även är visionen för 
 Concordia Maritime.

Teknisk vidareutveckling och underhåll
För att uppfylla nuvarande och framtida kravställningar 
bedriver Concordia Maritime och Stena Bulk ett löpande 
analys- och utvecklingsarbete som inbegriper såväl tek-
niska som operationella och kommersiella åtgärder för 
 fartygen i flottan. Sedan 2012 bedrivs ett omfattande 
bränsle effektiviseringsarbete. Till aktiviteterna och 
åt gärderna hör dels detaljerad uppföljning av fartygens 
energiförbrukning, dels implementering av system och 
rutiner som möjliggör fart- och rutt optimering baserat 
på väderförhållanden, väntetider i hamnar, bunker-
kostnader och kundbehov.

Utöver arbetet med ruttplanering, optimering av fart 
och Energy Management bedrivs även ett kontinuerligt 
tekniskt vidareutvecklings- och underhållsarbete på 
f artygen. Insatser för att minska beväxning på skrov, 
 propellrar och drev har till exempel stor effekt på bränsle-
förbrukningen. 

För att sänka bränsleförbrukningen har även kraft lagts 
på  teknisk vidareutveckling av själva  propellrarna och på 
flera av  fartygen har s.k. VTA- turbiner installerats, med 
vilka man kan anpassa  turbinens verknings grad efter 

fartygets fart. Andra  aktiviteter inkluderar analys och 
utvärdering av olika alternativa bränslen som metanol, 
biobränslen, vätgas och ammoniak. Därtill bedrivs stu-
dier inom Stena Bulk kring koldioxid infångning ombord 
på fartygen.

Beslutsfattning utifrån realtidsdata
Concordia Maritime och Stena Bulk arbetar med data-
driven analys av såväl enskilda fartyg som flottan i sin 
helhet. Arbetet utgår från Orbit, en digital plattform som 
möjliggör kontinuerlig övervakning och optimering av den 
operationella verksamheten och fartygsdriften. 

Utifrån internt och externt genererad data skapas 
möjlig heter till effektivare ruttplanering  vilket medför 
både ökad service grad mot kunderna och minskad 
bränsle förbrukning – vilket i sin tur bidrar till både mins-
kade utsläpp och bunkerkostnader. Inbyggda KPIer och 
nyckeltal gör det enkelt att kontinu erligt anpassa driften 
utifrån relevanta utsläppsmål. Systemet kan dessutom 
anpassas till nya regleringar och kravställningar.

Lägre utsläpp men sämre utsläppseffektivitet
Under 2021 minskade de faktiska utsläppen från 
Concordia Maritimes flotta samtidigt som utsläpps-
effektiveten (gram koldioxid per ton-mil) försämrades. 
Detta beror på att de nybyggda IMOIIMAX-fartygen 
 lämnade flottan samt ett par kontrakt som innehöll 
en längre tids ”floating storage” av last med en kort 
 seglad distans.

Concordia Maritimes miljöpåverkan består främst av 
utsläpp av  kol dioxid, svavel- och kväveoxider samt 
partiklari sambandmedförbrukningavbunkerolja.
Därutöverfinnsävenenpotentiellriskförspridandeav
organismertillföljdavutsläppavballastvatten.Inom
båda områdena bedrivs ett arbete för att reducera 
respektivehelteliminerapåverkanpåmiljön.

Nyckeltal Utfall  
2021

Utfall  
2020

Förbrukade ton bunker

HSFO 0 0
LSFO 62 666 79 399
MGO 14 738 20 407
Totalt 77 404 99 806

Utsläpp i ton
CO2 242 421 312 680
SOx 641 847
NOx 6 927 8 930
Partiklar 80 101,6

Effektivitet, EEOI 
gCO2/tonNM 13,26 11,16
Oljespill, liter 0 0

Definitioner, se sid 97.
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Hur hög svavelhalten får vara skiljer sig åt beroende på 
var fartyget seglar. Inom så kallade  svavelkontrollområden 
(SECA) är gränsen 0,1 viktprocent. Till dessa områden hör 
bl a Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Kanada och 
USA. Sedan 2020 är gränsnivån i områden utanför SECA 
0,5 viktprocent.

För att uppfylla kraven kan rederier använda lågsvavliga 
marina bränslen eller alternativa bränslen som metanol, 
alternativt utrusta fartygen med så kallade ”scrubbers” som 
renar avgaserna vid användandet av högsvavligt bränsle. 
Concordia Maritime har valt att inte investera i ”scrubbers” 
utan använder sedan 2020 lågsvavliga bränslen. 

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider har under senare år 
minskat kraftigt till följd av hårdare reglering och tekniska 
förbättringar. De gränsvärden för utsläpp av kväveoxider 
som finns idag styrs av när motorn är tillverkad och när 
 fartyget är byggt. Samtliga fartyg i Concordia Maritimes 
flotta uppfyller IMOs krav enligt Tier I.

Hantering och rening av ballastvatten 
För att minska risken för påverkan av lokala ekosystem 
införde IMO 2017 en ballastvattenkonvention som syftar till 
att förhindra att främmande organismer sprids med  fartygs 
ballast vatten. Denna gäller för alla fartyg som går på inter
nationella resor och kräver bland annat att varje  fartyg har 
ett inbyggt system som hanterar och behandlar ballast
vatten för att avlägsna mikroorganismer i ballast vattnet 
innan det släpps ut.

Samtliga av Concordia Maritimes fartyg följer en Ballast 
Water Management Plan utifrån de riktlinjer som finns. Åtta 
av fartygen i flottan har system för hantering av ballast

vatten installerade, varav fem installerades under 2021. Det 
kvarvarande  fartyget i flottan kommer få liknande system 
installerat i samband med dockning under 2022.

Fortsatt inga oljespill
Oljespill i samband med grundstötning, kollision eller annan 
olycka riskerar att få mycket allvarliga miljömässiga konse
kvenser. Dagens moderna och säkra tankflotta i kombina
tion med hårda lagkrav och regleringar har dock gjort olje
spill mycket sällsynt.

Strikta rapporteringsrutiner möjliggör god kontroll över 
incidenter både i hamn och till sjöss. Inget av Concordia 
Maritimes fartyg var under 2021 inblandat i någon incident 
som ledde till att bunkerolja eller last hamnade i vattnet. 

Lastflexibla fartyg
Concordia Maritimes PMAXfartyg är utvecklade för att 
kunna transportera olika typer av oljeprodukter, vilket  skapar 
förutsättningar för god lasteffektivitet. Tre av PMAX 
fartygen har efter leverans konverterats till IMO3klass, 
 vilket innebär ytterligare ökad lastflexibilitet då de även 
kan transportera vegetabiliska oljor och lättare  kemikalier.

Till PMAXfartygens 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. Concordia Maritimes suezmaxfartyg Stena 
Supreme är av första generationen ”ECOdesign”, vilket 
 innebär en påtagligt lägre bränsle förbrukning jämfört med 
föregående generations fartyg.

–30% Under 2021 minskade 
plast  avfallet ombord på 
 Concordia Maritimes  fartyg 
med 30 procent, ett resultat 
av NMMs arbete med att 
fasa ut engångsplast.

minskat  
plastavfall

Åtgärder för att minska utsläppen av  
svavel- och kväveoxider 
Utöver koldioxidutsläpp påverkar sjöfarten miljön även 
genom utsläpp av svavel och kväveoxider. Halten av svavel 
i bränslet  påverkar utsläppen på flera olika sätt. Förutom att 
den är avgörande för hur mycket svavel dioxid som släpps ut 
 påverkar svavelhalten även utsläppen av partiklar och 
kväve oxider. 
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MÅL AK TIVITETER OCH INITIATIV

Skapa en trygg och 
 utvecklande arbetsplats

    Fortsatt arbete för att förhindra spridning av corona viruset  
ombord på 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

KONKURRENSEN OM utbildat och erfaret sjöfolk är stor. 
För att attrahera och behålla skickliga och erfarna med-
arbetare krävs förutom konkurrenskraftiga löner ett 
gott anseende som en lång siktig och ansvarstagande 
arbets givare.

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

Som ett internationellt tankrederi har Concordia Maritime 
även ett samhälleligt ansvar. Företaget och dess samarbets-
partner arbetar utifrån uppförandekoder och rikt linjer för att 
bidra till en hållbar utveckling i frågor som korrup tion, 
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

För lokalt samhällsengagemang prioriteras projekt och 
initiativ som stöttar utvecklingen mot en mer miljömässigt 
och socialt hållbar sjöfart, eller bidrar till en positiv utveck-
ling på de lokala marknader där bolaget är verksamt.

Ta vårt ansvar för  
anställda och samhälle

Nyckeltal Mål  
2021

Utfall  
2021

Mål 
2022

Medical Treatment Case 0 0 0

Restricted Work Case 0 4 0

Rapporterade missförhållanden 
genom visselblåsarfunktion 0 0 0

Definitioner, se sid 97.

3
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Åtgärder för att begränsa smittspridning 
Pandemin fortsatte att påverka byten av besättningar men 
Concordia Maritime var under 2021 skonade från större 
utbrott av Covid19 ombord på företagets fartyg. Tillsam
mans med NMM bedrevs fortsatt ett omfattande arbete för 
att minska smittspridning. Sedan pandemin inleddes har 
flertalet preventiva åtgärder vidtagits, inklusive införande av 
ett stort antal särskilda rutiner. Till dessa hör bland annat 
kontinuerliga riskbedömningar och övningar, exempelvis sär
skilda procedurer kring vad som ska göras innan, under och 
efter en lastning eller lossning, kontakter med landpersonal 
samt renhållning ombord. Därutöver finns även fastslagna 
rutiner utifall någon i besättningen skulle bedömas vara sjuk.

Utvecklings- och karriärmöjligheter 
Tillsammans med NMM arbetar Concordia Maritime för 
att ge anställda möjligheter till kompetensutveckling. Med
arbetare erbjuds även olika karriärval, vilket betyder att sjö
folk har möjlighet att arbeta i land i olika stabsbefattningar. 
För dem som vill avancera i graderna finns tydligt utlagda 
karriär vägar, vilket både NMM och Concordia Maritime upp
muntrar till.

Låg personalomsättning 
I slutet av 2021 sysselsattes 604 personer ombord på 
Concordia Maritimes fartyg, samtliga anställda genom 
bemanningspartnern Northern Marine Management. Den 
genomsnittliga personalomsättningen bland de ombord
anställda uppgick under året till cirka 4 procent, vilket jäm
fört med bransch standard är förhållandevis lågt. Samtliga 
ombordanställda verkar under ITFavtal (International 
Transport Workers’ Federation). 
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Concordia Maritime strävar efter rättvisa arbetsvillkor 
och lika möjligheter för alla. Ingen medarbetare får sär skiljas 
eller diskrimineras baserat på kön, könsöverskridande identi
tet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Likaså ska medarbetares rätt till föreningsfrihet och 
kollektivavtalsförhandlingar respekteras. Concordia Maritime 
har nolltolerans mot trakasserier och övergrepp och accep
terar inte någon typ av våld, hot eller destruktivt beteende 
på arbetsplatsen. 

Livsavgörande vård med Mercy Ships 
Concordia Maritime stöttar sedan 2016 Mercy Ships Cargo 
Day, vars syfte är att samla in medel till Mercy Ships, en 
 välgörenhetsorganisation som erbjuder gratis operationer, 

tandvård och annan kvalificerad medicinsk vård för män
niskor i länder där det saknas annan möjlighet att få nöd
vändig vård. Mercy Ships driver världens just nu största 
 privata sjukhusfartyg, Africa Mercy, med sex fullutrustade 
operationsrum och sex sjuksalar med totalt 80 sängar 
ombord. 

Under 2022 får Africa Mercy sällskap i hjälparbetet i län
derna i Centralafrika och söder om Sahara av Global Mercy 
– ett ännu större och specialbyggt sjukhusfartyg med sex 
operationssalar, vårdplatser för 200 personer, laboratorium 
och ögonklinik. Med Global Mercy mer än fördubblas kapa
citeten att utföra livs avgörande operationer och utbilda 
vårdpersonal. Fartyget levererades från varvet i Kina under 
sommaren 2021 och seglar under 2022 till Senegal för sin 
första insats i Mercy Ships viktiga arbete.

Insatser för ökat välbefinnande
Concordia Maritime och NMM arbetar aktivt för att erbjuda 
ombordanställda 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.

I syfte att öka välbefinnandet samarbetar NMM med 
 Mission to Seafarers, ett initiativ för att stödja sjöfolk och 
deras familjer. Genom cateringpartnern Oceanic Catering 
erbjuds personalen ombord hälsosam kost. Under året har 
fartyg försetts med uppgraderad gymutrustning för att upp
muntra till träning och motion. Andra inslag är stödlinjer för 
mental hälsa och en ”Well at Sea”app framtagen av psyko
loger. Ett annat exempel är en pågående studie kring möjlig
heterna 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 alla 
typer av mutor, utpressning, nepotism, beskyddarverksam
het och förskingring. Därutöver pågår även ett arbete med 
att eliminera s.k. facilitation payments. Se även Prin ciper 
och riktlinjer på sid 33.

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 uppförandekoden tydliggörs att tvångs   
arbete 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 leve
rantörers och andra samarbetspartners verk samheter. 

Concordia Maritimes Vd Erik Lewenhaupt ombord på 
Africa Mercy i februari 2022. Läs mer om möjligheten att 
stödja Mercy Ships verksamhet på mercyships.se.
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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 framför allt av företagets 
hållbarhetspolicy och uppförandekod samt 
de externa principer och rekommendationer 
som  Concordia Maritime har åtagit sig att 
följa. Övriga interna riktlinjer med bäring på 
hållbarhet är bl a styrelsens arbetsordning, 
Vdinstruktioner, informa tions  policy, finans
policy och attestinstruktion.

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)
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 för
hållanden, personal, mänskliga rättig heter 

Principer och riktlinjer

och antikorruption.  Upp förandekoden 
behandlar även relationer till affärspart
ners, 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.

Koden är baserad på internationellt  er 
kända konventioner och riktlinjer som FNs 
konventioner om mänskliga rättigheter, 
ILOs konventioner, OECDs riktlinjer och  
FNs Global Compact.

Upp förandekoden gäller alla medarbetare 
utan undantag och utbildning i den sker 
regelbundet för alla med arbetare. 

Upp förande koden finns  tillgänglig på 
Concordia Maritimes webbplats.

Uppförandekod för partners
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 res
pektive  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 rik
tigt sätt. Koden hanterar bland annat miljö
frågor, sociala  frågor, god affärssed och 

mänskliga rättig heter.  Uppförandekoden 
behandlar även  relationer till affärspartners, 
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. 

Uppförandekoden finns tillgänglig på 
 Stenas webbplats: bit.ly/Stena-CoC

Externa riktlinjer 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 
minimistandard 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 sektor
övergripande global organisation 
som samlar ledare inom havsnära 
industrier. Det övergripande målet 
är att bidra till en hållbar utveckling 
av världshaven.

     Maritime Anti-Corruption Network 
Concordia Maritime är sedan 2016 
medlem i Maritime Anti Corruption 
Network (MACN), ett internationellt 
initiativ som skapats av aktörer inom 
sjöfarts näringen för att dela erfaren
heter och utveckla best practice kring 
arbete mot korruption och mutor i alla 
dess former.
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 kondition, utrustning och rutiner för naviga
tion, räddningsutrustning, brand be kämp
nings   utrustning, lasthanteringssystem, 
olje  saneringsutrustning och rutiner för 
 kris   hantering. Även besättningens antal, 
behörig het och anställnings villkor, fartygets 
loggböcker samt certifikat granskas. 

Verksamheten i land kontrolleras främst 
genom  revision av processer och rutiner. 

Läs mer om de externa kontrollerna under 
Operativ styrning under 2021 på sid. 91. 

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 2021 har inga över trädelser av 
lagar och tillstånd som lett till rättsliga 
f öljder eller böter rapporterats. Företaget 
har inte heller avvikit från börsregler eller 
varit föremål för beslut eller kritik i aktie
marknadsfrågor. Gällande avvikelser från 
Koden, se sid. 92.

Revisorns yttrande  
avseende den lagstadgade 
hållbarhets rapporten

Till bolagsstämman i Concordia Maritime 
AB (publ), org.nr 5560685819

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för håll
barhetsrapporten för år 2021 på sidorna 7 
samt 21–34 samt 36–41 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisnings
lagen.

Granskningens inriktning och 
 omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekom
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av håll
barhets rapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jäm
fört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 13 April 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fredrik Göransson
Auktoriserad revisor

VD FÖR CONCORDIA MARITIME är  ansvarig 
för att samordna och driva företagets håll
barhetsarbete 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. 

Uppföljning i 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. 

Uppföljning av arbetet med säkerhets
relaterade, miljömässiga och sociala frågor 
sker kvartalsvis tillsammans med represen
tanter från Stena Bulk och NMM. Avvikelse
rapportering avseende vettingkontroller 
sker veckovis. Resultaten protokollförs och 
används i det löpande  förbättringsarbetet. 

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

Visselblåsarfunktion 
Inom Stena Sfären finns en koncern 
gemen sam visselblåsarfunktion. Om en 
med arbet are upptäcker något som bryter 
mot Concordia Maritimes, Stena Bulks 
eller NMMs uppförandekoder, värderingar, 
 policys eller tillämplig lag finns möjlighet 
att anonymt rapportera missförhållanden. 
Tjänsten tillhandahålls av en extern sam
arbets partner och all information krypteras 
för att säkerställa medarbetarnas anony
mitet. 

Under 2021 inkom inget ärende med 
bäring på Concordia Maritimes verksam
het, 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 be 
siktningar, de offentligt publicerade hamn
statskontrollerna och klassificerings
sällskapens kontroller. 

Kontrollerna omfattar bland annat far
tygets konstruktion och dess allmänna 

Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet
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