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Ett seminarium inom ramen för SMTF’s CELESTE program. 

I samarbete med SMTF medlemmar :

Samt: ABB   Vattenfall     Powercell ForSea



Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF, arbetar 

aktivt med att stötta och utveckla den 

marintekniska näringen.

Tillsammans med våra medlemmar skapar vi 

förutsättningar för tillväxt och utveckling!

2 Bild: Kockumation



Division Safety & Transport



3 spår Inom Celeste samlar vi 

våra aktiviteter kopplade till

Framtidens 
smarta fartyg

I Kompetensspåret tittar 

vi på nya vägar för företagens 

Kompetensförsörjning

Innovationsarbete -

SARGASSO
är en öppen innovationsplattform 
där företag i behov av nya 
underleverantörer/ projektpartners 
matchas mot nya intressenter



Kompetensförsörjning inom den svenska 
marina och maritima näringen Hur skall 
branschen tackla bristen på kompetens, 
idag och i framtiden?

Så här skapar vi ett agilt verktyg för att
möta kompetensbristen –av näringslivet för
näringslivet

En fördjupningsstudie kring
näringslivsdrivna kompetenscentra

En pilot på ett snabbspår att skola en
gymnasieelektriker till en fungerande
kompetens inom den marintekniska
näringen. Bild: Oresund Dry Docks



Visionen om framtidens smarta, 

multifunktionella och hållbara

mindre fartyg som klarar kallt

klimat.

Utgår från Svensk kapacitet

- 7 Arbetsområden

- Drivlina & Bränslen

- 7 Generiska områden



SARGASSO 

- En neutral plattform vars syfte är att stötta företag och en hållbar samhällsutveckling

- En kostnadsfri tjänst utan ett vinstdrivande syfte

- En strukturerad process baserade på etablerade metoder

- ”Need and value driven” dvs. behovsägaren äger processen och mottagarna avgör 
marknadsvärdet

- Full kontroll gällande anonymitet och transparens av både behovsägare och affärsidé

- Ett brett nätverk med samarbetspartners inom olika branscher – vi gillar olika!



Våra medlemsföretag är top-of-mind i 
alla våra aktiviteter

- Som talare och värdar för seminarier, frukostmöten 
och workshops

- Mässor (1-2 montrar kvar i Sv. Paviljongen på 
SMM!)

- Behovsanalyser

- SARGASSO och Celeste; projektsamarbeten och 
affärsmöjligheter

- Medlemserbjudanden och rabatter

Bild: ScanMarine
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