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Abstrakt  
International Maritime Organisation (IMO) har under många år arbetat för att förenkla 

och harmonisera det administrativa arbetet för fartyg vid hamnanlöp från internationell 

resa. Syftet har varit att minimera data och förenkla deklarationer och dokument som 

skall rapporteras till myndigheter i det land som fartyget anlöper. Den senaste åtgärden 

som gjorts i Europa är EU direktivet 2010/65/EU så kallat Maritime Single Window 

(MSW). I studien undersöks effekterna av införandet MSW inom EU sett från 

operatörer knutna till svensk sjöfart. Detta har gjorts i form av en surveyundersökning 

bestående av ett frågeformulär med totalt 20 frågor. Det genomfördes även 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att styrka och jämföra respondenternas svar 

av frågeformuläret. Resultatet visar att införandet av MSW har medfört en generell ökad 

arbetsbörda för användarna. Studiens slutsats är att arbetsbördan har ökat till följd av 

införandet av direktivet, då syftet med direktivet att förenkla och harmonisera 

inrapportering av fartyg till myndigheter vid hamnanlöp från internationell resa inte helt 

uppnåtts.    
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Abstract  
International Maritime Organisation (IMO) have for many years worked to simplify and 

harmonise the reporting formalities for ships leaving and entering ports in international 

voyages. The purpose has been to minimize the amount of data and to simplify 

declarations and documents required port states. The latest action taken in Europe is the 

EU directive 2010/65/EU so called Maritime Single Window (MSW). This study 

examine the effects and change in work since Maritime Single Window was 

implemented in Europe for users connected to the Swedish maritime sector. A survey 

investigation form was used as method and presented as a questionnaire form with a 

total nr of 20 questions. Semi structured qualitative interviews were also conducted to 

compare and confirm the results from the questionnaire form. The study shows that the 

directive 2010/65/EU has resulted in general increased work for users of Maritime 

Single Window. The conclusion of the study shows that the increased work is generated 

by a not yet fulfilled purpose of the directive to harmonise and simplify reporting 

formalities for ships leaving and entering ports in international voyages. 
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Definitioner och förkortningar 
 
 
MSW  Maritime Single Window, Internetbaserad 

portal för inrapportering av 
myndighetsinformation vid fartygsanlöp. 

 
NSW  National Single Window, Nationell 

internetbaserad portal för inrapportering av 
myndighetsinformation vid fartygsanlöp. 

 
Single Point Entry  Ett gemensamt mottagarsystem. 
 
Safety Sea Net  Ett informationssystem som övervakar 

fartygstrafiken med syfte att upprätthålla miljö 
och säkerhet.  

 
IMO International Maritime Organisation, är ett FN 

organ och är en internationell 
sjöfartsmyndighet. 

 
FAL-konventionen IMO:s kommitté för förenkling av 

formaliteterna i internationell sjöfart. 
 
EU-direktiv EU lag som föreskriver vilket resultat 

medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt 
dessa att avgöra hur. 

 
UNECE    FN:s ekonomiska kommission för Europa 
 
PCS  Port Community System, elektronisk plattform 

som kopplar ihop kommunikationen i 
en hamnorganisation.  
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

En del av arbetet inom sjöfarten handlar om att inklarera fartygen till den flaggstat som 

den destinationshamn man skall anlöpa tillhör. Detta görs antingen av navigatoriska 

befäl ombord från fartygen, eller via agenter i land. Enligt International Maritime 

Organization (IMO) var det en stor utveckling av sjöfarten och handel i början av 1900-

talet vilket medförde ett ökat pappersarbete och ökad deklarering. Under 1950-talet 

betraktades det inte bara som ett besvär utan också som ett hot mot sjöfarten. Det 

faktiska antalet separata dokument som krävdes varierade från hamn till hamn men ändå 

var den informationen om personer och laster som efterfrågas ofta identiska. Antal 

kopior som behövdes för en del av dokumenten kunde ofta bli allt för många (IMO 

1965). Det var inte bara det mycket stora antal olika kopior som kunde försvåra en 

inklarering av ett fartyg. Det kunde också vara språksvårigheter då deklarering kunde 

krävas på lokalt språk. Till detta fanns visumkrav samt att fartygets befälhavare 

behövde vidimera och godkänna de olika dokumenten som skulle ges iväg.  

 

I början av 1960-talet beslutade fartygsnationerna att situationen var ohållbar. Man kom 

då överens om att någonting var tvunget att göras för att inte låta situationen försämras 

ytterligare. Internationella insatser krävdes och man gick ihop och riktade sig till IMO 

för en lösning på problemet. År 1965 antog medlemsländerna av FN:s internationella 

Sjöfartsorganisation IMO den så kallade FAL-konventionen (Convention on Facilitation 

of International Maritime Traffic). Syftet med denna konvention var att underlätta 

transporter till sjöss genom att förenkla och minimera data samt formaliteter av 

nödvändiga deklarationer och dokument för fartyg som avgår eller ankommer hamn 

från internationell resa. Konventionen trädde i kraft den 5:e mars 1967 och har 

reviderats ett flertal gånger sedan dess (IMO, 1965).  I 2005 års tillägg till FAL-

konventionen uppmanar IMO till att medlemsländer ska arbeta för en övergång till ett 

inrapporteringssystem där all inrapportering sker via ett och samma ställe, så kallat 

”single point entry”. EU arbetade då fram ett nytt direktiv för att uppfylla FAL-

konventionens uppmaningar vilket resulterar i EU-direktiv 2010/65/EU. Direktivets 

syfte är att ytterligare förenkla och harmonisera de administrativa uppgifterna, genom 

en allmän övergång till elektronisk överföring av uppgifter och genom en förenkling av 

inrapporterings-formaliteterna (2010/65/EU). Det nya direktivet ställer krav på EU:s 
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medlemsländer att införa en gemensam standardiserad digital plattform för 

inrapportering av nödvändiga dokument och deklarationer via en enskild punkt, eller 

portal.  

 

Portalen har mynnat ut i vad som idag kallas Maritime Single Window (MSW).  För att 

nå och använda portalen MSW krävs internetuppkoppling då den är webbaserad. När 

man loggat in på portalen fylls de efterfrågade uppgifterna i. Även dokument som krävs 

från olika myndigheter i det land som fartyget anlöper laddas upp på portalen. Fartyg får 

ofta dokument av en agent på destinationen som hjälper och hanterar portalen åt 

fartyget. Fartyget behöver då fylla i dokumenten på korrekt sätt och skicka tillbaka detta 

till agenten tillsammans med eventuella andra uppgifter som har efterfrågats. Efter 

implementeringen av direktivet 2010/65/EU har ett visst missnöje uppmärksammats 

bland Svenska fartyg och agenter över att en harmonisering inte har uppfyllts på det vis 

man hade hoppats på (Sjöfartstidningen, 2016). Då medlemsländer själva får bestämma 

tillvägagångssätt och utforma ett EU-direktiv så länge som målet i direktivet uppfylls 

finns en risk till stor frihet i utformning, och därmed möjlighet till variation av systemen 

mellan länder vilket kan tyckas motverkar en harmonisering. Då problematiken och 

frågan kring utveckling och harmonisering av sjöfartens inrapporteringar på 

internationell resa har en lång historia, är det av intresse att undersöka effekterna med 

införandet av den senaste åtgärden. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka effekterna av införandet av Maritime Single 

Window inom EU sett från operatörer knutna till svensk sjöfart.  
 

Detta har brutits ner till följande frågeställningar: 

• Hur har införandet av Maritime Single Window förändrat arbetet för de 
användare av systemet som är knutna till svensk sjöfart?  

• Hur ser attityderna ut gällande Maritime Single Window hos användarna av 
systemet? 

1.3 Avgränsningar  

Arbetet har avgränsats till att omfatta användare knutna till svensk sjöfart. Med det 

menas här individer som jobbar på: svenskflaggade fartyg, utflaggade fartyg med kontor 

i Sverige, samt agenter som jobbar i Sverige.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Den här studien är utförd som en surveyundersökning med hjälp av både intervjuer och 

frågeformulär. En surveyundersökning ämnar undersöka en större avgränsad grupp, och 

används ofta för att besvara frågor som rör vad, var, när och hur. Då det här arbetet 

syftade till att undersöka hur något har förändrats för en stor grupp individer valdes 

denna metod. Resultatets generaliserbarhet är en fråga som aktualiseras vid 

genomförandet av en surveyundersökning. Därför är det viktigt att tydligt definiera sin 

population med sina avgränsningar (Patel och Davidson, 2011). För det här arbetet var 

den avgränsade gruppen ett stort antal individer. Det var därför ej rimligt att genomföra 

en totalundersökning. Därav gjordes ett slumpmässigt urval för att få en hanterbar 

mängd respondenter. En risk med det slumpmässiga urvalet i den här studien var att den 

tillfrågade gruppen inte är representativ för den totala populationen. För att begränsa 

denna risk gjordes en urvalsanalys där det togs hänsyn till arbetets syfte och 

avgränsningar. 
 

För att undersöka hur arbetet med inrapportering har förändrats sedan införandet av 

MSW, ordnades kvalitativa intervjuer med användare av systemet. Den kvalitativa 

intervjun är bra att använda för att få en bild av den intervjuades uppfattningar och 

livsvärld (Patel och Davidson, 2011). Intervjuerna som genomfördes var av 

semistrukturerad typ, vilket innebar att intervjuaren hade ett antal förberedda teman att 

ställa frågor kring och att frågorna ställdes med låg strukturering och standardisering 

(bilaga B). Det valet gjordes för att möjliggöra för den intervjuade att ge ett friare och 

mer utvecklat svar (Patel och Davidson, 2011). Det resulterade i att de intervjuades 

olika erfarenheter och tankar täcktes in medan det samtidigt gav möjlighet att jämföra 

de intervjuades svar med varandra.  

 

För att undersöka attityderna kring MSW hos användarna utarbetades ett formulär som 

skickades ut via e-mejl till ett flertal utvalda rederier och agentföretag (bilaga A). De 

fick sedan vidarebefordra formuläret till deras aktuella användare. Det innefattar såväl 

personal ombord på fartyg, i form av fartygsbefäl, som landbaserad personal i form av 

agenter.  
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De kvalitativa intervjuerna tillsammans med formuläret gav en bra grund för att besvara 

arbetets frågeställningar. Formuläret gav en stor bredd samtidigt som intervjuerna 

möjliggjorde att få fördjupad insikt kring intressanta frågor som uppstod under arbetets 

gång. 

2.2 Urval 

Arbetet begränsades till att omfatta användare knutna till svensk sjöfart. Med det 

menades individer som jobbade på: svenskflaggade fartyg, utflaggade fartyg med kontor 

i Sverige, samt agenter som jobbar i Sverige. Det var en stor grupp individer och det var 

inte rimligt att genomföra en totalundersökning. Därmed behövdes ett slumpmässigt 

urval som i möjligaste mån var representativt för den totala populationen (Patel och 

Davidson, 2011). När urvalet var gjort togs hänsyn till vad för typ av fartområde 

fartygen gick i. Syftet var att fånga in flera olika fartområden och typer av trafik. 

Hänsyn togs till att få med fartyg som gick i europafart och använde sig av flera system 

regelbundet, samt fartyg som gick i linjetrafik, och även fartyg som gick i svensk 

kusttrafik. För agenterna togs hänsyn till att få med agenter från flera olika områden och 

hamnar i Sverige. 

2.3 Litteratursökning 

Innan arbetet startades utfördes en litteratursökning för att få en bättre bild av 

forskningsläget. Det blev tydligt att det fanns begränsat med tidigare forskning på 

området.  

 

Litteratursökningarna genomfördes via OneSearch som är universitetsbibliotekets 

sökmotor för sökningar i de olika databaser biblioteket har tillgång till. Sökningar 

utfördes även med hjälp av Google Scholar. Bland annat användes sökord som 

Maritime Single Window, MSW, Single Point Entry, 2010/65/EU, FAL och ship 

reporting procedures. 

2.4 Formulärets struktur 

Formuläret konstruerades för att mäta attityder genom att respondenten får 

bestämma sin inställning till givna påståenden på en femgradig skala, genom att 

markera om denne instämmer eller tar avstånd ifrån påståendet. Det gav möjlighet att se 

individens grundläggande värdering samt skilja på individer med positiv och negativ 
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attityd. Formuläret hade därav fasta svarsalternativ och en hög grad av standardisering 

och strukturering. Det medför att det är viktigt att se till att alla relevanta områden av 

arbetet täcks in i formulärets frågor (Patel och Davidson, 2011). Antalet frågor i 

formuläret begränsades för att minska risken för högt externt bortfall. Endast frågor som 

var viktiga för att uppfylla studiens syfte valdes ut (Olsson och Sörensen, 2011). 

 

Formuläret som skickades ut bestod av totalt 20 frågor att besvara (bilaga A). Frågorna 

fördelades enligt följande: 3 bakgrundsfrågor, 16 påståenden, och 1 fritextfråga. Att 

avsluta formuläret med en öppen fråga kan enligt Trost & Hultåker (2016) ge värdefulla 

synpunkter och hjälp med att tolka och analysera resultatet. Av formulärets 16 

påståenden var 9 positivt och 7 negativt formulerade. De positivt och negativt 

formulerade påståendena presenterades för respondenten i en slumpmässig ordning för 

att minimera risken av att respondenten fastnar i ett visst svarsmönster (Patel och 

Davidson, 2011). Formulärets avslutande fritextfrågan gav en bra möjlighet att 

komplettera undersökningen med fördjupande information och idéer att undersöka 

genom intervjuerna. 

2.5 Intervjuernas struktur 

Inför intervjuerna arbetades det fram en intervjuguide att ha som stöd under 

intervjuerna. Guiden togs fram genom att gå igenom arbetets frågeställningar och 

avgränsningar, och därigenom identifiera relevanta teman att ställa frågor kring (bilaga 

B). Trost (2010) skriver att det är bra om intervjuguiden är ganska kort och tar upp stora 

delområden. När man utför en intervju är det vanligt att man inleder och avslutar med 

neutrala frågor, och att man mellan inledning och avslutning har frågor ämnade att 

besvara arbetets frågeställningar (Patel och Davidson, 2011). Därför inleddes de 

genomförda intervjuerna med att förklara arbetets och intervjuns syfte. Därefter ställdes 

frågor för att få svar på ett antal bakgrundsvariabler. Det var frågor för att se vad den 

intervjuade har för erfarenhet av MSW-system och i vilken roll den kommer i kontakt 

med MSW-system. Efter de inledande frågorna ställdes det specifika frågor relaterat till 

att utreda arbetets syfte och besvara aktuella frågeställningar. Vilka frågor som ställdes 

kom att bero på hur intervjun flöt på och vad den intervjuade berättade under intervjun. 

Under pågående intervjuer tilläts den intervjuade att glida iväg och prata om de delar 

som var relevant för denne. Enligt Trost (2010) ska man i möjligaste mån låta den 

intervjuade styra ordningsföljden i intervjun. 
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2.6 Bearbetning av data från formulär 

Formuläret har skickats ut till totalt 70 individer, fördelat på 48 fartyg och 22 agenter. 

Totalt antal besvarade formulär är 39 av 70, vilket ger en total svarsfrekvens på 56 %. 

För fartyg är svarsfrekvensen 30 av 48 (63 %) och för agenter är svarsfrekvensen 9 av 

22 (41 %). Med hjälp av bakgrundsfrågorna har data brutits ner och delats in i grupper 

efter vad respondenterna angett att de jobbar med och antalet system de hanterar 

regelbundet. Grupperna som skapats är för de respondenter som jobbar ombord på 

fartyg respektive de som jobbar som agenter. Det skapades också en grupp för de 

respondenter som hanterar två eller färre system regelbundet, samt en grupp för de som 

hanterar tre eller fler system regelbundet. Dessa grupper har valts då det av insamlad 

data framgår att det finns skillnader i svaren utifrån denna bakgrundsinformation. 

 

När all data var insamlad sammanställdes den och analyserades individuellt för varje 

enskilt påstående från formuläret. Resultatet presenteras i form av stolpdiagram med en 

text som förklarar och förtydligar det som framgått av sammanställningen. För 

stolpdiagrammen gäller att Y-axeln visar antal respondenter och att X-axeln visar 

respondentens självskattade inställning till det givna påståendet, värderat 1-5.  

Insamlad data från formulärets fritextfråga har analyserats och bearbetats utifrån 

arbetets frågeställningar. Resultatet från bearbetning av fritextfrågan presenteras i 

samma text som intervjudata, där kommentarer varvas med förstärkande citat. 

 
För att göra en bedömning av respondenternas attityd gjordes en sammanställning av 

svaren från formuläret. Det gjordes genom att varje enskilt svar gavs en poäng mellan 1-

5 enligt följande: 

 

För positiva påståenden: 

Instämmer inte         1(  )         2(  )         3(  )       4 (  )        5 (  )        Instämmer helt 

                             1 poäng    2 poäng  3 poäng  4 poäng   5 poäng 

 

För negativa påståenden: 

Instämmer inte         1(  )          2(  )        3(  )       4 (  )        5 (  )        Instämmer helt 

                             5 poäng    4 poäng   3 poäng   2 poäng   1 poäng 
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När alla svar var poängsatta summerades en totalpoäng för varje respondent, vilken då 

kunde hamna mellan 16-80 poäng, där låg poäng indikerar en låg generell attityd och en 

hög poäng indikerar en hög generell attityd. Utifrån detta utfärdades ett 

positivitetsdiagram som är presenterat i en procentsats där 100 % innebär 80 poäng och 

0 % innebär 16 poäng. Detta har gjorts för att skapa en enklare visualisering av 

gruppernas attityd. 

2.7 Bearbetning av data från intervjuer 

Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med personer med anknytning till 

svensk sjöfart. De intervjuer som genomfördes gjordes via telefonsamtal för att 

underlätta för parterna och att göra det möjligt att få intervjuerna till stånd. Efter 

genomförd intervju transkriberades den för att göra det möjligt att bearbeta insamlad 

data i textform. Inledande analyser av intervjuerna gjordes löpande medan det låg färskt 

i minnet. Annars finns risk att väsentliga delar glöms bort och analysen blir lidande 

(Wallén, 1996). De löpande analyserna kan ge idéer om arbetets fortsatta riktning och 

kan även ge oväntad information som kan berika arbetet (Patel och Davidson, 2011). 

När alla intervjuer genomförts gjordes en slutbearbetning av alla insamlad data. 

Slutbearbetning resulterade i en text där kommentarer och förstärkande citat varvades 

för att skapa en intresseväckande text för läsaren.   

2.8 Forskningsetiska aspekter 

Under arbetets gång togs hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att respondenterna informerades 

om arbetets syfte och att deras deltagande var frivilligt. Respondenterna informerades 

även om att all insamlad data hanteras konfidentiellt eller anonymt. All data som är 

insamlad via formuläret är anonym och respondenten har endast fått svara på några få 

bakgrundsfrågor som var av intresse för genomförandet av arbetet. All data som är 

insamlad via genomförda intervjuer har hanterats helt konfidentiellt. Ingen insamlad 

data har använts till något annat än för att färdigställa det här arbetet. 
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3 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel ges en bakgrund till direktivet 2010/65/EU och en redogörelse för hur 

direktiv implementeras till svensk lag. Det ges också en genomgång av tidigare analyser 

och undersökningar kring simplifiering av inrapportering från internationell sjöfart. 

3.1 Direktivet 2010/65/EU och dess uppkomst 

IMO hade sitt första sammanträde år 1959 och året 1968 antog den andra IMO-

församlingen resolutionen A.29(II), som rekommenderade att IMO tar upp frågan om en 

lösning på de krävande procedurer som behövdes utföras då ett fartyg ankom till hamn 

från internationell resa. En expertgrupp tillsattes som rekommenderade att en 

internationell konvention skulle antas för att underlätta och utföra en förenkling av den 

internationella sjöfarten. I oktober 1963 antog den tredje IMO-församlingen resolution 

A.63 (III) som godkände expertgruppens förslag. Då beslutades att en konvention skulle 

utformas för att förenkla den internationella sjöfarten. Genom en konferens år 1965 

antogs den 9 april FAL-konventionen. Sverige skrev under konventionen 28 juli 1967 

och konventionen träda i kraft 26 september 1967 i Sverige, vilket innebar att Sverige 

var tvungna att acceptera de så kallade FAL-formulären vid fartygsanlöp. I 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/6/EG som trädde i kraft 18 februari 2002, 

godkände EU vissa standardiserade förenklingsformulär som bygger på FAL-

konventionens mall, så kallade FAL-formulär. Detta för att underlätta och minska de 

administrativa bördorna för rederierna och sjöfarten i internationell trafik till och från 

EU:s medlemsländer (2002/6/EG). 

 

I 2005 års tillägg till FAL-konventionen uppmanar IMO till att medlemsländer ska 

arbeta för en övergång till ett inrapporteringssystem som använder sig av ”Single Point 

Entry”, där varje berörd myndighet kan hämta den information som är nödvändig via 

inrapporteringssystemet (IMO 1965). EU har därefter infört tillägget av FAL-

konventionen via EU-direktiv 2010/65/EU den 20 oktober 2010, och därmed upphävdes 

det tidigare direktivet 2002/6/EG. Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 

2010/65/EU skall alla medlemsländer godkänna FAL-formulär för fullgörandet av 

rapporteringsformaliteterna. Kortfattat är EU-direktivet 2010/65/EU Europas 

implementering av FAL-konventionens uppmaningar och resultatet av en lång 

utveckling med målet att förenkla och harmonisera fartygsanlöp på internationell fart. 

Det svenska systemet förvaltas av Sjöfartsverket och har satts i drift i etapper sedan 
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första oktober 2015. Idag är Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och 

Kustbevakningen kopplade till det svenska MSW-systemet. Andra medlemsländer inom 

EU har sina egna system för att uppfylla kraven som ställs i EU-direktiv 2010/65/EU. 

3.2 Implementering av ett EU-direktiv till svensk lag 

Ett EU-direktiv sätter upp vilka mål som EU:s medlemsländer ska uppnå. Ett direktiv 

måste implementeras juridiskt och det är de nationella myndigheterna som själva får 

bestämma dess tillvägagångssätt och form (Europeiska unionen, 2018). Vägen från EU-

idé till svensk lag kan beskrivas i ett antal steg (figur 1). EU-kommissionen tar fram och 

presenterar idédokument om vilken riktning kommissionen vill gå när det gäller en viss 

fråga, i detta fall att följa Fal-konventionens riktlinjer. Vidare tas synpunkter in på idén 

och det presenteras sedan ett förslag på en ny lag som alla EU-länder skall följa. 

Förslaget skickas därefter till alla medlemsländer, Europaparlamentet och ministerrådet. 

Efter att Sveriges riksdag och regering mottagit förslaget behandlas det. Regeringen 

diskuterar då förslaget med utskottet i riksdagen som har hand om frågan, till exempel 

miljö och trafikutskottet. EU-kommissionen kan behöva utföra ändringar i lagförslaget 

om majoriteten av ledamöterna i Europaparlamentet föreslår ändringar i kommissionens 

lagförslag. När Europaparlamentet har röstat om lagförslaget skickas beslutet till 

ministerrådet. När sedan ministerrådet och Europaparlamentet är överens beslutas en ny 

lag. När en ny EU-lag har beslutats måste den oftast införas i EU-ländernas lagstiftning 

för att börja gälla. I Sverige är det riksdagen som ansvarar för att införa EU-lagar och 

efter ett införande är det regeringen, myndigheterna och kommunerna som ser till att de 

nya lagarna efterföljs, samtidigt som de svenska domstolarna ser till att lagarna följs 

(Riksdagen, 2018). 

 
Figur 1: Hur ett EU-direktiv blir svensk lag (Riksdagen, 2018) 
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3.3 Hur direktivet 2010/65/EU implementerades i Sverige 

För att nå en skyndsam och driftsäker implementering av MSW enligt direktivet 

2010/65/EU, var det Sjöfartsverkets bedömning att en driftsättning i flera steg var rätt 

vägval. Den 1 oktober 2015 öppnades portalen Maritime Single Window (MSW) för 

inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Detta innebar att 

fartygsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) i stället nu skall 

utföras via portalen MSW. Göteborgs hamns anmälningssystem kopplades också 

samman med portalen. Den 16 mars 2016 driftsatte kustbevakningen sjöfartsskydd via 

MSW. Detta innebar att från och med nu skall uppgifter för nuvarande skyddsnivå, 

ISSC (Internationl Ship Security Certificate), de tio senaste hamnarna samt fartyg-till-

fartygs aktiviteter rapporteras till Kustbevakningen via MSW. Göteborgs hamn började 

från och med då ta emot uppgifter gällande förhalningar. Den 11 maj 2016 anslöt sig 

kustbevakningen fullt ut till MSW, besättning och passagerarlistor samt 

hälsodeklarationen, saneringsintyg och uppgifter om sjöfartsskydd tas nu emot av 

kustbevakningen via portalen. Tullverket började en pilotverksamhet för ett fåtal 

användare mellan den 18 maj till den 1 juni 2016.  Detta för test av att lämna uppgifter 

kopplat till in och utklarering av fartyg via MSW. Tullverket hade som mål att 

säkerställa systemets stabilitet och kvalitet innan en driftsättning i större skala kunde 

ske. Den 1 september 2016 anslöt sig tullverket helt till MSW. Detta innebar att all 

inrapportering vid in och utklarering av fartyg från och med nu sker elektroniskt via 

portalen MSW. Det är även nu efter att tullverket har anslutit sig helt som de 

obligatoriska delarna gällande direktivet 2010/56/EU är uppfyllda. Sjöfartsverket valde 

därefter att lägga till tjänster som lotsbeställningar och farledsdeklarationer i MSW för 

att samla all information gällande fartygsanlöp på ett och samma ställe. Detta blev klart 

den 5 oktober 2016 (Sjöfartsverket, 2017).  

3.4 Förhållningsregler som fartygen måste rätta sig efter i MSW Sverige  

Portalen har flera användare varav de flesta är fartygsmäklare och agenter som utför 

rapporteringen åt fartygen. Sjöfartsverket har ett inloggningssystem där en 

inloggningsbiljett räcker i 120 min. Skulle denna tid inte vara tillräcklig kan man logga 

in på nytt och slutföra sin uppgift i ytterligare 120 min. Det finns ett flertal regler som 

användarna måste förhålla sig till som även styr tillfällen när uppgifter skall lämnas. En 

fartygsanmälan skall utföras minst 24 timmar före ankomst eller senast när fartyget 

lämnar en hamn om resan är kortare än 24 timmar. Om destinationshamnen är okänd 
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eller ändras under resan skall fartygsanmälan ske så snart som fartyget tagit del av den 

nya informationen. Om fartyget har farligt gods ombord skall detta anmälas senast vid 

avgång från lastnings hamnen eller så snart som destinations hamnen är känd. 

Avfallsanmälan skall tidsmässigt ske i samma form som fartygsanmälan dvs minst 24 

timmar innan eller så snart som destinations hamnen är känd. ATA (Actual Time of 

Arrival) ATD (Actual Time of Departure) måste rapporteras vaksamt då det finns regler 

för om tiden kommer att registreras eller inte. 

      

• ATA/ATD får inte rapporteras mer än tre timmar före aktuell tidpunkt  

• ATD får inte rapporteras före ATA 

     

Fartyg som kan behöva eller vet med sig att de ska genomgå en utökad inspektion vid 

ankomst måste anmäla detta senast 72 timmar innan preliminär ankomst. Om ett fartyg 

skall ta lots behövs en definitiv beställning göras senast fem timmar före ankomsttid till 

lotsen. Detta måste göras som en bekräftelse oavsett om en tidigare preliminär 

beställning har utförts. De avgiftspliktiga fartygen som lastar eller lossar gods eller 

passagerare ska lämna en farledsdeklaration senast sju dagar efter avgång 

(Sjöfartsverket, 2017).    

3.5 Tidigare analyser och studier 

I en studie gjord av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, 2005) 

ville man ge konkreta exempel på vad införandet av ett Single Window System, enligt 

UNECE recommendation nr.33, kan skapa för fördelar med hänsyn till kostnader och 

effektivisering i internationell handel. Bland annat tillfrågades svenska tullverket i 

studien. Enligt Tullverket skapades det första Single Window-systemet i Sverige 1989 

då Svenska tullen utvecklade sitt informationssystem. Tullverket uppgav att den största 

fördelen av införandet för kunderna och de inblandade organen var högre kvalitet och 

mindre fel, återanvändning av information och snabbare hantering då informationen 

kunde delas elektroniskt. På frågan vad de största fördelarna av införandet är för 

samhället och regeringen svarade man: sparad tid, vilket innebär en mindre kostnad då 

man inte behöver lämna in samma information fler gånger till olika myndigheter. Man 

uppskattade att kostnaderna hade minskat med 20-50 % beroende av förutsättningarna 

för den enskilde operatören. För regeringen innebar också införandet av Single Window 

att man kunde omfördela sina resurser till mer krävande uppgifter som inte kunde 
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digitaliseras. Ett exempel som gavs var att man kunde minska sin tid med 

dokumentationkontroller av exportbidrag med 50 %. Det ställdes också frågan vad man 

har för erfarenhetsåterföring av införandet, svaret var: involvera kunderna, det vill säga 

involvera användarna i både design och utvecklingsfasen av systemet (UNECE, 2005). 
 

I en analys gjord i Italien 2011 tittade man på kostnader och fördelar med att uppgradera 

sitt dåvarande rapporteringssystem Port Community System (PCS) i hamnarna Venedig 

och Levante (Bari). Detta gjordes för att granska hur implementeringen av direktivet 

2010/65/EU skulle påverka dessa två hamnarna. Slutsatsen man kom fram till vid 

analysen visade på betydande fördelar vad gäller ökad hastighet och att 

rapporteringsformaliteterna skulle bli mindre tidskrävande. Detta skulle i sin tur leda till 

minskade administrativa kostnader för myndigheter och berörda rapporterings parter 

inom hamnarna. Det påpekas också i slutsatsen av analysen att det finns många 

potentiella fördelar för den logistiska kedjan då det minskar väntetider för lagring av 

gods före inspektioner vilket resulterar i lägre kostnader (Vaghi & Lucietti, 2016). I 

studien har andra antaganden gjorts om hur spenderad tid per inrapportering kan 

förändras i Italien med ett införande av ett National Single Window (NSW). Detta 

försiktiga antagande visade att tiden spenderad med rapporteringar skulle minska med 

50 % från dåvarande situation till implementering av EU-direktivet 2010/65/EU. 

I en studie gjord av Europakommissionen oktober 2017 granskades och utvärderades 

hur effektivt införandet av EU-direktivet 2010/65/EU har varit och hur det har påverkat 

användarna. Man gjorde en granskning av 40 större hamnar i 16 länder inom EU. En 

förenkling av rapportering visade sig ha uppfyllts i 10 % av urvalet samt att införandet 

av Single Point Entry hade uppnåtts i bara 27 % av hamnarna (European Commission, 

2017, s.73). En Europeisk harmonisering för att sätta tekniska standarder och 

procedurer, för ett aktivt närmande av medlemsländer till varandra hade ej uppnåtts i 

någon av dom tillfrågade hamnarna, då nationella fönster Single Point Entry system 

varierade från medlemsland till ett annat. Man fann dock att i 7 % av hamnarna hade 

man uppnått en nationell harmonisering. Rapporten visar att införandet av direktivet 

2010/65/EU har lett till ytterligare arbetsbörda och att ytterligare komplexa 

rapporteringsformaliteter har skapats (European Commission, 2017, s.79). Vidare kom 

man fram till att en bidragande orsak till en mindre lyckad standardisering av direktivet 

2010/65/EU för EU:s medlemsländer är bristande riktlinjer och detaljer som binder dom 

tekniska specifikationerna för hur implementeringen skulle ske. Detta har medfört en 
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stor skillnad i hur dom olika medlemsländerna har implementerat och utvecklat sitt 

NSW (National Single Window). Samtidigt har medlemsländer olika lagar som styr 

dataintegritet och hur man delar data som också ställer till det för en harmonisering. 

Vidare i Europeiska kommissionens rapport framgår det att målet och huvudsyftet med 

direktivet 2010/65/EU, att harmonisera och förenkla inrapportering av ankommande 

fartyg från utländsk hamn, fortfarande är relevant. Men för att lyckas måste nya förslag 

genomföras för att länka samman alla inblandade parter. För att lösa detta har man som 

förslag att skapa ett gemensamt Europeiskt nationellt fönster. I rapporten tillfrågades 

116 rederier om de ansåg att ett gemensamt EU-fönster skulle leda till en harmonisering 

och förenkling av inrapportering. 54 st. av dessa rederier ansåg att en sådan lösning var 

bra (European Commission, 2017, s.66).  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av insamlad och bearbetad data. Arbetets 

frågeställningar hanteras var för sig. Resultatet presenteras i form av löpande text med 

förstärkande citat, samt av stolpdiagram med förklarande och förtydligande texter. 

 

Respondenterna i den här studien var personer som jobbade ombord på fartyg och även 

personer som jobbade i land som agenter. Det var totalt 39 respondenter av formuläret 

och det var även fyra individer som intervjuades. De 39 respondenterna fördelade sig på 

30 fartyg och 9 agenter. De 30 fartygen som ingår i studien har i huvudsak svarat att de 

är tankfartyg, roro-fartyg, samt övriga fartyg. Hälften av fartygen hanterade tre eller fler 

inrapporteringssystem och hälften hanterade två eller färre inrapporteringssystem. 

Agenterna som ingår i studien har i huvudsak svarat att de hanterade bulk-, tank-, roro-, 

och containerfartyg. Alla agenter i studien svarade att de endast hanterade ett 

inrapporteringssystem. 

4.1 Hur införandet av Maritime Single Window har förändrat arbetet för de 

användare av systemet som är knutna till svensk sjöfart 

Från insamlad data framgår det att det inte har blivit enklare att rapportera in fartyg till 

myndigheter. Det framgår också att man spendera mer tid vad gäller rapportering till 

myndigheter efter införandet av MSW. Av data framgår att respondenterna överlag 

tycker att övergången till MSW har inneburit mer arbetsbörda än nytta men det finns 

vissa skillnader beroende på vilket fartområde fartygen seglar samt beroende på hur 

många inrapporteringssystem som respondenterna använder sig utav.  

 

Agent - Det tar betydligt längre tid att registrera ett fartyg nu. 
 
Fartyg - I och med att det finns många olika system för detta och klippa/klistra inte 
fungerar på många av dessa så har arbetsbördan för pre-arrival ökat avsevärt. 

 
Fartyg - Mer administration överlag.  

 
Fartyg - Vi som jobbar på bogserbåt och ofta går korta sträckor mellan olika 
hamnar, för oss har arbetsbördan ökat markant. 

 
Fartyg - Svårt att rapportera korrekt när jag ej vet destinationen och när vi anlöper 
många hamnar per dag och när destinationen ändras på vägen. Borde gå att förenkla 
för bogserbåtar som seglar mellan Svenska hamnar. 
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Fartyg - kör bogserbåt på svenska kusten och kan inte se nyttan med att en 
bogserbåt ska rapportera förflyttningar inom sverige, ibland 3-4 hamnar /dygn. 

 

Den största delen som har förändrats kring arbetsmoment enligt respondenterna är de 

exceldokument som fartygen och agenterna måste fylla i korrekt för att systemet skall 

kunna godkänna dokumenten. Dessa skiljer sig åt i form och utförande beroende på 

vilket land som skall ta emot rapporteringen. Det framgår att majoriteten av 

respondenterna anser att en stor bidragande orsak till en ökande arbetsbörda kommer 

utav rättelser och ifyllnad av dessa exceldokument.  

 

Agent - Stor del av tiden går åt att rätta exceldokument som fartygen fyllt i, detta är 
i min mening "barnsjukdomar" som inte borde existera så pass lång tid efter 
lanseringen 

 
 Intervjuad agent - I början var det svårt att få fartygen att skriva in rätt format i 
excel filerna. filerna är väldigt hårda vad gäller formatet. Tex dom accepterar bara 
datum i en viss stil, och landet exempelvis det måste stå sweden, det kan ej stå 
swedish osv 

 
Fartyg - Systemet hade kunnat vara bra om någon hade skapat ett gemensamt Excel 
dokument som automatiserar vissa moment. 

 
Fartyg - MSW har förenklat mitt arbete mycket då allt är samlat på en sida, och att 
det mesta går att förbereda i excelfilen som finns.  

 
Fartyg - Tidigare skickades dokument som crewlist, crew effect, bonded store 
declaration, garbage declaration samt ISPS declartion till agenten som sen skickade 
dessa vidare till berörd myndighet. Dessa dokument kunde man snabbt skriva ut 
från löneprogram eller excel document med mycket små ändringar. Idag måste man 
sitta och manuellt fylla i varje uppgift på varje besättningmedlem i crewlist i varje 
hamn då MSW dokumenten ofta inte tillåter "klipp och klistra". Även för ISPS och 
garbage måste man manuellt fylla i alla uppgifter för varje hamn då det är olika 
dokument för varje hamn, istället för att bara ändra de uppgifter som ändrat sig. Här 
är den svenska version något bättre än många andra.   

 
Agent - Generellt sett är rapporteringen mycket mer tidskrävande efter införandet 
av MSW än tidigare. Positivt såklart att inte behöva ha tillgång till fax för att 
klarera in ett fartyg, men överlag är detta ett stort misslyckande. 
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Figur 2: Det har blivit enklare att rapportera in fartyget till myndigheter genom MSW. 

 

Av diagrammet i figur 2 framgår att det är stor spridning av svaren för båda grupperna. 

Det syns dock att agenterna har en generellt mer positiv inställning än fartygen där 

majoriteten av agenterna är positiva till påståendet medan majoriteten av fartygen är 

negativa. Noterbart är att en stor del av fartygen svarat att de inte instämmer med 

påståendet. 

 
Figur 3: Det har blivit enklare att rapportera in fartyget till myndigheter genom MSW. 

 

I figur 3 framgår en tydlig skillnad för de respondenter som regelbundet hanterar två 

eller färre system och de som regelbundet hanterar tre eller fler system. Majoriteten av 

respondenterna som hanterar tre eller fler system har svarat att de inte instämmer, 

medan de som hanterar två eller färre system tenderar att som grupp vara positivt 

inställd till påståendet. Det tyder på att antalet hanterade system har en påverkan om de 

upplever MSW som en förenkling eller inte. Det resultatet stöder att agenterna är mer 

positiva än fartygen, då agenterna i undersökningen enbart använder ett system, jämfört 

med fartygen, där de flesta fartyg använder sig av flera olika system. 
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Figur 4: Jag spenderar mer tid med inrapportering till myndigheter efter införandet av MSW. 

 

Av diagrammet i figur 4 framgår att betydligt fler respondenter anser sig spendera mer 

tid för inrapportering nu än vad de gjort tidigare, då 24 av 39 (62 %) respondenter har 

positiv inställning till påståendet och anser sig spendera mer tid, jämfört med 9 av 39 

(23 %) respondenter som har en negativ inställning till påståendet. Det framgår även att 

fartygen har en tydligare positiv inställning till påståendet än agenterna.  

 

 
Figur 5: Jag spenderar mer tid med inrapportering till myndigheter efter införandet av MSW. 

 

I figur 5 syns en liknande fördelning mellan grupperna som för fartyg och agenter. Av 

gruppen som hanterar tre eller fler system svarar 11 av 16 (69 %) positivt till påståendet 

och menar att de spenderar mer tid med inrapportering efter införandet av MSW. De 

som hanterar tre eller fler system har en tydligare positiv inställning till påståendet än de 

som hanterar två eller färre system. Det kan tyda på att antalet hanterade system har en 

påverkan på hur MSW uppfattas. 
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Figur 6: Jag tycker övergången till MSW inneburit mer arbetsbörda än nytta. 

 

Av diagrammet i figur 6 syns att 17 av 30 (57 %) fartyg svarat med positiv inställning 

till påståendet och menar på att införandet av MSW inneburit mer arbetsbörda än vad 

det givit dem nytta. Agenterna har en jämnare fördelad spridning och det är till antalet 

lika många som är positiva som negativa, samt som inte tar ställning till påståendet. 

 

 
Figur 7: Jag tycker övergången till MSW inneburit mer arbetsbörda än nytta. 

 

När antalet använda system analyseras visar sig dock återigen att det är större skillnad 

för gruppen som hanterar två eller färre system jämfört med gruppen som hanterar tre 

eller fler system. I figur 7 framgår tydligt att de som hanterar tre eller fler system anser 

sig fått mer ökad arbetsbörda än vad de fått ut nytta av MSW. För gruppen som hanterar 

två eller färre system är spridningen jämnare och ingen tydlig trend kan utläsas. 
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Figur 8: Jag tycker det blivit färre moment att utföra i samband med redovisning till myndigheter genom 

införandet av MSW. 

 

Av diagrammet i figur 8 framgår att både fartyg och agenter har en negativ inställning 

till påståendet och inte anser att det blivit färre moment att utföra vid rapportering efter 

införandet av MSW. Agenterna indikerar tydligt att det upplever att det är fler moment 

efter införandet av MSW. 7 av 9 (78 %) agenter svarar på den negativa sidan av 

svarsalternativen. 

 

 
Figur 9: Jag tycker det blivit färre moment att utföra i samband med redovisning till myndigheter genom 

införandet av MSW. 

 

Som syns i figur 9 blir skillnaden större när man jämför gruppen som hanterar tre eller 

fler system med den som hanterar två eller färre system. De som hanterar tre eller fler 

system har en tydlig förskjutning åt det negativa hållet och anser att det är fler moment 

efter införandet av MSW. Jämfört med de som hanterar två eller färre som har en 

betydligt jämnare spridning, om än något åt det negativa hållet. Det tyder på att antalet 

system som hanteras påverkar antalet moment som respondenterna upplever. 
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4.2 Hur attityderna gällande Maritime Single Window ser ut hos användarna av 

systemet 

Från bearbetad data framgår det att attityden är positiv till en förenkling av 

inrapportering samt att man är positiv till att ha allt samlat på ett och samma ställe. 

Dock visar data en skeptisk inställning till hur man måste gå tillväga vid rapporteringen. 

Svar från respondenterna tyder på att portalen inte är helt tydlig och enkel att förstå sig 

på och att man anser att syftet med MSW att förenkla och harmonisera rapportering inte 

har uppfyllts. Respondenterna verkar också anse att en Europeisk standardisering av 

formulär är rätt väg att gå. 
 

Nedan i figur 10 presenteras ett diagram över hur positivt eller negativt respondenterna 

har svarat på påståendena i frågeformuläret. Ett resultat på 100 % innebär att 

respondenterna i gruppen instämmer helt med alla påståenden, dvs. en maximal positiv 

inställning till MSW utifrån den här studien. Ett resultat på 0 % innebär att 

respondenten inte instämmer med något av påståendena i studien. 

 

 
Figur 10: De olika gruppernas totala positivitet uttryckt i procent. 

 

När all data från frågeformuläret sammanställts och bearbetats för att mäta attityden 

visar den att en positivitet på 43 % hos fartygen och 51 % hos agenterna har uppnåtts. 

När data analyserats för antalet använda system visar det att positiviteten går ner till 

35 % hos de respondenter som använder sig utav tre eller fler system regelbundet, 

jämfört med en positivitet av 53 % hos de respondenter som regelbundet använder sig 

av två system eller färre.  
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Nedan följer en redovisning som beskriver attityden och ger en inblick till 

respondenternas inställning till införandet av MSW. Det vävs också in vad 

respondenterna själva har skrivit för kommentarerna i svarsformuläret under frågan: här 

kan du även lämna dina egna tankar och åsikter kring införandet av MSW.  

 

Resultatet visar att respondenterna är positiva till en elektronisk övergång av 

kommunikation men att man inte är positiv till utformningen av systemet. Ett fartyg 

beskriver att det finns en massa förkortningar som inte förklaras samtidigt ställs frågan 

varför systemet inte kan komma i håg vad som skrevs in vid förra besöket och menar på 

att om det skall förenklas så skall det förenklas hela vägen. En agent belyser att hen 

saknar en sammankoppling mellan MSW portalen och hamnarna då det måste göras en 

ny fartygsanmälan till hamnarna med samma information som redan har lagts upp på 

portalen MSW. En befälhavare skriver: 

 

Som Befälhavare tycker jag att det är bra att man standardiserar rapporteringen 

till myndigheterna inom EU och dess hamnar, dessvärre har man enligt min 

mening delvis misslyckats med detta även om syftet var gott från början. 

 

Under studien har det mottagits konkreta klagomål på utformningen av MSW. En 

respondent tycker att inloggningstiden är för kort. Det har också uttryckts att 

felmeddelanden inte alltid dyker upp på en gång utan kan dyka upp  när man har loggat 

ut självmant eller av den automatiska utloggningen som sker efter 120 min. Detta 

beskrivs till att medföra komplikationer då användaren inte blir medveten om att ett 

felmeddelande finns. Nedan följer ytterligare specifika punkter.   

 

- alla MSW filer skiljer sig från land till land, vilket resulterar i att vi kan få en 

annan MSW fil skickad till oss som ej går att registrera. 

- Systemet nekar Landskoder alternativt landsnamn trots att det är snarlikt. 

(Russian Federation fungerar, men inte RU/Russia etc) 

- Ship stores etc. borde vara färdigifyllt från början där fartygen endast behöver 

fylla i mängd. Och där NOLL (0) är en giltig mängd. På det sättet behöver inte 

systemet neka när "Waste oils" är inskrivet istället för "waste oil". Utan man 

behöver endast fylla i mängderna/volymerna. 
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Respondenterna är positiva till en harmonisering och elektronisk övergång av 

inrapportering, men man är mindre positiv till dess utformningen och vad direktivet 

hittills har resulterat i. En vidareutveckling till ett gemensamt Europeiskt system har 

visat sig vara av stort intresse bland våra respondenter.  

  

Fartyg  -Vad jag skulle vilja ha, är just som ni hade som fråga, en standrdiserad 

fil i EU 

  

Fartyg  - Om MSW hade varit standardiserat för alla EU hamnar (samma 

formulär som kan återanvändas i alla hamnar) hade det varit ett mycket 

arbetsbesparande initiativ. 

  

Fartyg  -EU bör ta fram en egen rapporteringsportal där man kan lägga in 

uppgifter som krävs och där myndigheter kan dra ut det de behöver. 

  

Fartyg  - Man borde tagit detta ett steg längre och skapat ett inom EU 

standardiserat system där Befälhavaren enkelt använder sig av endast en 

standardiserad fil som laddas upp mot en databas alternativt skickas direkt till 

agenten. Då hade man på ett enkelt sätt kunnat hålla en enda fil regelbundet 

uppdaterad ombord samt sända och uppdatera respektive myndighet med denna, 

mot som idag då man sitter och håller runt ca 20-30 olika filer up-to-date. Detta 

är både arbetskrävande och tidskrävande även om informationen är densamma för 

respektive hamn. Ibland accepterar man inte ens varandras filer inom samma land 

då man byter hamn vilket kan tyckas märkligt 
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Figur 11: Jag upplever att smidigheten av inrapportering skiljer sig mellan olika hamnstater. 

 

Med tanke på att agenterna i den här undersökningen använder sig av ett system så är 

det mest intressant att se på hur fartygen svarat för det här påståendet. Av figur 11 

framgår att en stor majoritet av fartygen har en positiv inställning till påståendet och 

anser att det finns skillnader mellan olika hamnstaters inrapporteringssystem. Endast 3 

av 30 (10 %) fartyg anser att påståendet är felaktigt och att de inte upplever skillnad. 

 

 
Figur 12: Jag upplever att smidigheten av inrapportering skiljer sig mellan olika hamnstater. 

 

Tittar man på grupperna som hanterar tre eller fler system respektive två eller färre 

system ser man att det är skillnad mellan grupperna där de som hanterar fler system 

upplever mer skillnad mellan hamnstaters system. Det är i sig självt inte konstigt då 

gruppen som hanterar färre system naturligt har mindre att jämföra med och därmed 

svårare att ta ställning till frågan. Det visar sig tydligt att gruppen som hanterar tre eller 

fler system är samstämmiga i att det upplevs skillnader mellan olika hamnstaters 

system. 
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Figur 13: Jag tycker att portalen MSW är tydlig och enkel att förstå sig på. 

  
Av diagrammet i figur 13 framgår att det är stor spridning av svaren för fartygen. Det 

framgår även att agenterna generellt är mer positiva till att MSW är tydligt och enkelt 

att förstå sig på jämfört med fartygen. Agenternas tendens att svara positivt till 

påståendet kan ses som en indikation på att det svenska systemet är relativt tydligt och 

enkelt att förstå. 

 

 
Figur 14: Jag tycker att portalen MSW är tydlig och enkel att förstå sig på. 

 

I figur 14 går att utläsa att majoriteten av respondenter som regelbundet hanterar två 

eller färre inrapporteringssystem anser att MSW är tydligt och enkelt att förstå sig på. 

De respondenter som regelbundet hanterar tre eller fler inrapporteringssystem tenderar 

att ha en mer negativ inställning till påståendet vilket tyder på att de upplever att MSW-

systemet är otydligt. Resultatet indikerar att antalet hanterade system har en påverkan på 

hur tydligt MSW upplevs och hur enkelt det är att förstå systemen. 
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Figur 15: Jag tycker det är bra att inrapporteringen till myndigheterna är samlade på ett och samma ställe. 

 

Av diagrammet i figur 15 framgår att både fartyg och agenter anser att det är bra att all 

inrapportering ska ske genom samma kanal. Alla tillfrågade agenter har svarat att de 

instämmer helt med påståendet. Det får ses som en tydlig indikation på att agenter som 

grupp upplever det som väldigt positivt att hantera all rapportering via MSW-portalen. 

För fartygen svarade en majoritet att de instämmer helt med påståendet. Resultatet visar 

på att även fartygen generellt är nöjda med tanken kring ett ”single point entry”-system 

för att hantera inrapportering av fartyg. 

 

 
Figur 16: Jag tycker det är bra att inrapporteringen till myndigheterna är samlade på ett och samma ställe. 

 

I figur 16 syns att det inte är någon markant skillnad mellan grupperna. Både de som 

hanterar tre eller fler system och de som hanterar två eller färre system har en positiv 

inställning till tanken med att samla all rapportering till ett och samma ställe.  
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Figur 17: Jag tycker det hade varit enklare om MSW varit standardiserat inom EU. 

 

Av diagrammet i figur 17 framgår tydligt att båda grupperna var överens om att det 

hade varit enklare om utformningen av MSW skulle vara standardiserad inom EU. 29 

av 39 (74 %) svarade att de instämmer helt med påståendet. Att majoriteten av 

agenterna - som själva använder sig av endast ett system - anser att det skulle förenkla 

om det fanns en gemensam standard inom EU tyder på att även de påverkas av att det 

finns flera olika system i bruk. 

 

 
Figur 18: Jag tycker det hade varit enklare om MSW varit standardiserat inom EU. 

 

I figur 18 syns att gruppen som hanterar tre eller fler system och gruppen som hanterar 

två eller färre system har väldigt likartad uppfattning om en standardisering av MSW 

inom EU. Båda grupperna är starkt positiva till en standardisering och ingen 

motsättning har observerats. 
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Figur 19: Jag tycker införandet av MSW är bra. 

 

Av diagrammet i figur 19 framgår att agenterna och fartygen har likartad inställning till 

införandet av MSW. Det syns även att betydligt fler respondenter svarar åt det positiva 

hållet med 21 av 39 (54 %), jämfört med 6 av 39 (15 %) respondenter som svarat på den 

negativa sidan. Att 11 av 30 (37 %) av fartygen inte har svarat att de har neutral 

inställning till påståendet tyder dock på att det finns en tveksamhet hos många fartyg 

om införandet av MSW är positivt för dem. 

 

 

Figur 20: Jag tycker införandet av MSW är bra. 

I figur 20 syns ingen markant skillnad mellan gruppen som hanterar tre eller fler system, 

jämfört med gruppen som hanterar två eller färre system. Tydligt är att båda grupperna 

är övervägande positiva till införandet av MSW. 
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Figur 21: Jag upplever oftast inte några driftstörningar för rapportering via MSW. 

 

Av diagrammet i figur 21 framgår att det är att det är stor spridning på svaren till 

påståendet om de ofta upplever driftstörningar vid rapportering via MSW, hos både 

fartyg och agenter. Det syns en liten tendens till att fartygen upplever färre 

driftstörningar än vad agenterna anser att de gör, men inget säkert antagande kan göras 

utifrån resultatet.  

 

 
Figur 22: Jag upplever oftast inte några driftstörningar för rapportering via MSW. 

 

I figur 22 syns att det inom gruppen som hanterar tre eller fler system finns en tendens 

till en något mer negativ inställning där de anser sig uppleva driftstörningar, jämfört 

med gruppen som hanterar två eller färre system som har en jämnare fördelning över 

svarsalternativen. Men generellt har svaren stor spridning inom båda grupperna och det 

verkar råda delade uppfattningar bland respondenterna kring om påståendet är korrekt 

eller felaktigt. 
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Figur 23: Jag tycker syftet med MSW att förenkla och harmonisera inrapportering har lyckats. 

 

Av diagrammet i figur 23 framgår att nästan hälften av respondenterna från fartyg anser 

att MSW:s syfte att förenkla och harmonisera inrapportering har misslyckats. 

Resterande fartyg fördelas jämt över övriga svarsalternativ och har därmed olika 

uppfattning om påståendet är sant eller ej. Agenterna har en mer neutral inställning till 

påståendet och det går inte se någon tydlig tendens åt positiv eller negativ inställning på 

gruppnivå. 

 

 
Figur 24: Jag tycker syftet med MSW att förenkla och harmonisera inrapportering har lyckats. 

 

När gruppen som hanterar tre eller fler system jämförs med gruppen som hanterar två 

eller färre system syns att det finns en skillnad om man upplever att MSW:s syfte att 

förenkla och harmonisera inrapportering har uppnåtts. Av diagrammet i figur 24 

framgår att de som hanterar tre eller fler system har en tydligt negativ inställning och 

anser att MSW:s syfte ej har uppnåtts. Gruppen som hanterar två eller färre system har 

en betydligt jämnare svarsfördelning och det råder delade uppfattningar inom gruppen 

för om MSW har förenklat och harmoniserat inrapporteringen.  



  
 

 31 

5 Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka effekterna av införandet av Maritime Single 

Window inom EU sett från operatörer knutna till svensk sjöfart.  
 

Detta bröts ner till följande frågeställningar: 

• Hur har införandet av Maritime Single Window förändrat arbetet för de 

användare av systemet som är knutna till svensk sjöfart?  

• Hur ser attityderna ut gällande Maritime Single Window hos användarna av 

systemet? 

5.1 Hur införandet av Maritime Single Window har förändrat arbetet för de 

användare av systemet som är knutna till svensk sjöfart 

Införandet av MSW har resulterat i en ökad arbetsbelastning för användarna av 

systemet. I rapporten som gjordes för att följa upp införandet av EU-direktivet 

2010/65/EU påpekar man att medlemsländerna i Europa har fått en frihet att utforma 

och implementera direktivet i respektive lands lagstiftning. Man menar också på att det 

fanns bristfälliga riktlinjer och detaljer i hur de tekniska specifikationerna skall bindas 

samman inom unionen (European Commission, 2017). Resultatet i den här studien visar 

att en ökad arbetsbörda har skapats kring inrapportering efter införandet av direktivet 

2010/65/EU. Detta har speciellt utmärkt sig hos de respondenter som arbetar till sjöss 

och hanterar flera system regelbundet. Detta kan tyckas vara effekten av bristfälliga 

riktlinjer till hur direktivet skulle implementeras för en gemensam europeisk 

harmonisering. En annan grupp som utmärkt sig där arbetsbördan ökat är de fartyg som 

regelbundet går mellan svenska hamnar och seglar under utländsk flagg. Detta gör att 

denna grupp blir hanterad som om de vore på en internationell resa när fartygen lämnar 

en hamn. Detta kan resultera i 3-4 rapporteringar per dygn beroende på hur många 

förflyttningar som genomförs. Det har också påpekats att det är svårt att rapportera 

korrekt när fartygen inte vet exakt destinationshamn men får order om förflyttning.  
 

Agenterna beskriver att en stor del av den ökade arbetsbördan kommer från rättning av 

exceldokument då de olika nationella inrapporteringssystemens utförande av 

exceldokument inte alltid är kompatibla med varandra. Detta betyder att fartygen kan få 

returer från agenterna av inlämnade dokument som inte är korrekt ifyllda. I studien 
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framgår det att agenterna ofta skickar tillbaka exceldokument som inte är korrekt ifyllda 

då agenterna inte kan lägga upp dessa i systemet för att systemet inte kan läsa 

dokumenten om dom inte är korrekt ifyllda. En befälhavare beskriver att han i dag 

“Sitter och håller 20-30 filer up-to-date”. Detta blir tidskrävande då dokument kan 

komma att skickas fram och tillbaka till korrekt ifyllnad är uppnådd. Olika nationella 

fönster kräver olika exceldokument där format och utförande varierar vilket skapar en 

försvårad situation då det tycks uppstå svårigheter med att veta hur man skall fylla i 

exceldokumenten på rätt sätt av fartygen.  Systemen kan alltså inte uppfatta eller läsa 

värden av exceldokument som använts vid tidigare rapporteringar i andra länder. Detta 

innebär att data som skulle kunna återanvändas för att göra processen med 

inrapportering av fartyg enklare och mindre tidskrävande går förlorad. I studien gjord av 

United Nations Economic Commission for Europe påpekar just Svenska tullverket att 

återanvändning av information var en av dom största fördelarna med införandet av 

tullens single window system 1989 (UNECE 2005) . Studien har visat att det finns en 

önskan av att det ska ske en standardisering av rapporteringssystemen inom Europa där 

alla har samma utförande samt en önskan att kunna återanvända filer och data från 

föregående hamnar. På så sätt skulle tid sparas jämfört med hur det ser ut idag. Av 

resultatet kan det utläsas att ju fler inrapporteringssystem som respondenterna 

regelbundet använder sig utav, desto mer upplever man att arbetsbördan har ökat kring 

inrapportering. 

5.2 Hur attityderna gällande Maritime Single Window ser ut hos användarna av 

systemet 

Studiens resultat visar att attityden till utformningen av dagens MSW generellt inte är 

positiv. Resultatet visar också att respondenterna är än mindre positiva ju fler 

inrapporteringssystem de använder sig av. Detta bör ses som resultatet av den generellt 

ökade arbetsbelastning som MSW medfört. I rapporten från Europakommissionen 2017 

tillfrågades bland annat rederier om man ansåg att ett gemensamt EU-fönster skulle leda 

till en harmonisering och förenkling av inrapportering. 54 av 116 (51 %) tillfrågade 

rederier ansåg då att detta var rätt väg att gå (European Commission, 2017). I vår 

undersökning ställde vi ett påstående med formuleringen: “Ett gemensamt EU fönster 

skulle leda till en harmonisering och förenkling av inrapportering. 29 av 39 (74 %) 

tillfrågade instämde helt med påståendet. Det var ingen av respondenterna som sa sig ta 

helt avstånd från påståendet. 
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Genomgående kan en röd tråd ses i resultat där attityden och positiviteten kring 

införandet av direktivet hos våra respondenter sjunker ju fler system de regelbundet 

använder sig utav. Vidare i resultatet kan det utläsas att positiviteten hos respondenterna 

som regelbundet använder sig av tre system eller fler är 35 % jämfört med 53 % hos 

respondenter som regelbundet använder sig utav två eller färre system. Detta tyder på att 

ju mer involverad i internationell sjöfart som användarna av MSW är ju mindre positiv 

är man. Detta bör tolkas att trenden kommer av en ännu inte uppfylld harmonisering då 

det krävs fler olika exceldokument att redigera och hålla ordning på där information och 

utförande varierar. Vilket också stämmer överens med undersökningens data som pekar 

på att användarna upplever en ökad arbetsbörda efter införandet av MSW. 
  
Sammanfattningsvis utifrån undersökningens resultat tycks MSW vara rätt väg att gå, 

trots generellt ökad arbetsbelastning och en mindre positiv inställning till införandet av 

MSW. Detta för att respondenterna har en positiv inställning till en digitalisering av 

rapporteringsformaliteterna, samt att all inrapportering är samlat till ett och samma 

ställe. Under studien har respondenterna påvisat att man är  positiv till att man nu 

slipper att använda FAX för att sända dokument. Dock visar resultatet på att det krävs 

ytterligare arbete för att förbättra attityden samt för att uppnå syftet med direktivet, där 

harmonisering är den springande punkten. Bristande riktlinjer och ramar som satts upp 

av EU om hur implementeringen av direktivet skall gå till kan tyckas ses som en 

bidragande orsak. Detta är också vad Europakommissionen påpekar i sin analys från 

2017 (European Commission, 2017). 
  
En ytterligare undersökning kan vara bra för att bekräfta studiens resultat, där mer 

detaljerade svarsalternativ på formuläret kan vara till fördel för att förtydliga för 

respondenterna när de ska ange sin inställning till påståendena. 
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6 Förslag på vidare Studier 

En studie rörande Sveriges koppling till FAL-konventionen och hur Sverige har 

ratificerat konventionen kan genomföras för att skapa en bättre bild av hur det har gått 

till. 
 

En jämförelsestudie rörande implementeringen av direktivet 2010/65/EU för att se hur 

attityden skiljer sig åt mellan olika medlemsländer. 
 

Det kan vara intressant att göra om en liknande studie igen vid ett senare tillfälle för att 

se om attityden förändrats över en tid.   
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Bilagor 

Bilaga A Formulär

2018-04-04 Implementation of Maritime Single Window

https://app.evalandgo.com/s/?&id=JTk2ayU5M3AlOTglQUI=&a=JTk1cCU5MWwlOUYlQUM= 1/6

Thank you for agreeing to take part in this servey measuring the attitude towards the
implementation of Maritime Single Window. This servey will only take 4-5 minutes to answer.

Be assured that all answers you provide will be kept strictly confidential. 

 

(http://www.evalandgo.com/?f=1)
Implementation of Maritime Single Window

Page 1 / 1  (100%)

1. Är du Agent eller jobbar du till sjöss? *

Agent

Jobbar till Sjöss

2. Var vänlig fyll i vilken fartygstyp du representerar *
Är du agent ? Var vänlig välj vilken fartygstyp du representerar

RO-RO

RO-PAX

PAX

BULK

TANK

CONTAINER

ÖVRIGA FARTYG

3. Hur många Europeiska inrapporteringssystem använder

du dig av regelbundet?

*

1

2



  
 

 II 

2018-04-04 Implementation of Maritime Single Window

https://app.evalandgo.com/s/?&id=JTk2ayU5M3AlOTglQUI=&a=JTk1cCU5MWwlOUYlQUM= 2/6

3

4

5-7

7+

4. Jag tycker att portalen MSW är tydlig och enkel att förstå

sig på.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

5. Jag tycker införandet av MSW är bra.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

6. Det har blivit enklare att rapportera in fartyget till

myndigheter genom MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

7. Jag upplever att internetuppkopplingen ofta skapar

problem vid användning av MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT



  
 

 III 

2018-04-04 Implementation of Maritime Single Window

https://app.evalandgo.com/s/?&id=JTk2ayU5M3AlOTglQUI=&a=JTk1cCU5MWwlOUYlQUM= 3/6

1 2 3 4 5

8. Jag upplever att MSW har utvecklats med sjöfarten

(fartyg, agenter) i fokus.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

9. Jag tycker det är lätt att dela all nödvändig information till

myndigheterna genom MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

10. Jag tycker det hade varit enklare om MSW varit

standardiserat inom EU.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

11. Jag ser hellre att man förenklat och harmoniserat all

inrapportering på ett annat sätt.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5
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12. Jag upplever oftast inte några driftstörningar för

rapportering via MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

13. Jag tycker det är bra att inrapporteringen till

myndigheterna är samlade på ett och samma ställe.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

14. Jag spenderar mer tid med inrapportering till myndigheter

efter införandet av MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

15. Jag tycker övergången till MSW inneburit mer arbetsbörda

än nytta.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5
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16. Jag upplever att smidigheten av inrapportering skiljer sig

mellan olika hamnstater.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

17. Jag tycker det blivit färre moment att utföra i samband

med redovisning till myndigheter genom införandet av

MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

18. Jag tycker syftet med MSW att förenkla och harmonisera

inrapportering har lyckats.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

19. Jag upplever att det ofta är problem med inrapportering

via MSW.

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER HELT

1 2 3 4 5

20.
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CREATE YOUR OWN
 QUESTIONNAIRE RIGHT NOW!

REGISTRATION (HTTP://WWW.EVALANDGO.COM/?F=1)

Powered by Evalandgo (http://www.evalandgo.com/?f=1)

Hur har införandet av Maritime Single Window förändrat

arbetet för dig som operatör? Här kan du även lämna dina

egna tankar och åsikter kring införandet av MSW.

Vi vill tacka för den tiden du tar dig att besvara vår enkät.
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Bilaga B Intervjuguide 

 

 

 

Bakgrund: 

Hur och på vilket sätt kommer du i kontakt med MSW? 
 
Hur många olika länder och system kommer du i kontakt med regelbundet? 
 
 

 

Förändring: 

Är det någonting som ni upplever har underlättats? -  
Vad, Hur, Varför? 
 
Är det någonting som ni upplever har försämrats? - 
Vad, Hur, varför? 
 
Hur har det påverkat er? 

 
 
Inställning: 

Hur upplever ni systemet? 
 
 
 


