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Abstrakt 
 

Det finns ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga vinster att göra genom att 

tillämpa ecodriving. Tidigare forskning pekar på att transportslagen bilar, tåg och flyg har 

gjort stora besparingar i ekonomiskt och miljömässigt hänseende, men hur ser det ut inom 

sjöfarten? Med denna frågeställning som bakgrund är syftet med studien att studera 

intresset för ecodriving bland svenska rederier och svenska myndigheter med en 

fartygsflotta. Dataunderlaget för studien utgörs av material från kvalitativa intervjuer med 

personer i exekutiv position. Resultatet av studien visar på att de flesta verksamheterna står 

i startgroparna eller redan arbetar utifrån en eller flera aktivt valda metoder för ecodriving. 

Resultatet visar också att det finns en blandning av förutsättningar och uppfattningar om 

vad ecodriving är och vad det kan bli inom sjöfarten. När frågor om automatisering i 

samband med ecodriving behandlas är resultatet tvetydigt.  
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Abstract 
 

There are economical, safetylike and environmental benefits of applying eco-driving. 

Previous research has shown that cars, trains and aviation have made significant savings 

economically and environmentaly speaking, but how does that transcend into the maritime 

business? With this question as a background, the aim with this thesis is to examine the 

interest of ecodriving among Swedish shipowners and authorities. The data in this thesis is 

derived from qualitative interviews with employees in executive land-based positions. The 

result shows that several of the shipowners and authorities are in the starting pits or are 

already conducting one or more eco-driving methods in their operations. The result also 

shows that there is a variety of prerequisites and perceptions of what eco-driving is and 

what is could become in the future among the respondents. When questions about 

automatization in relation to eco-driving are brought up, the result is ambiguous. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer och gjort detta arbete möjligt. 

Vi vill särskilt tacka även vår handledare Jan Snöberg för exemplarisk vägledning genom 

hela arbetets gång och vi passar även på att tacka nära och kära för att de ställt upp som 

korrekturläsare och stöd vid utmejslandet av det här arbetet. Det här arbetet har varit 

intressant att göra då det bland annat har inneburit möjligheten att få fördjupade kunskaper 

inom ett högaktuellt ämne. En styrka i arbetet har varit att det på flera sätt knutit ihop 

mycket av den kunskap som förmedlats på Sjöfartshögskolan. Många av resonemangen har 

varit tankeväckande för de övriga riktlinjer som gäller på sjön.  

 

Kalmar, maj 2017 

  



 
 

 

 

Definitioner och förkortningar 

  

ATM Air Traffic Management 

Bunkers Benämning på bränsle som används för ett fartygs framdrift 

CDA Continous Descent Approach, en rak inflygningsprofil 

Ecodriving till sjöss Metod att framföra sitt fartyg i hamnområde på ett optimalt 

sätt i hänseende till miljö, ekonomi och säkerhet 

Fartområde 

 

Fartområde är områden för sjöfart, där olika regler gäller för 

bemanning och för fartygs konstruktion och utrustning 

FMS Flight Management System 

Inre fart I princip fart inom Sverige och utanför de svenska kusterna, 

dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där 

fartyget kan finna skydd 

Linje Egentligen linjesjöfart, fartyg som är sysselsatta med att gå 

mellan bestämda hamnar efter en bestämd tidtabell 

M Nautisk mil = 1852 meter 

MCDPs Multicriteria Departure Procedures 

MDO Marine Diesel Oil 

PNF Projekt nationella föreskrifter – enligt Transportstyrelsen ett 

projekt för ”bättre och mer tillgängliga regler som öppnar upp 

för ny teknik, hållbar utveckling och innovation”. 

Pontryagins minimum-

/maximumprincip 

En princip för att hitta bästa möjliga kontroll över ett 

dynamiskt system från punkt a till punkt b, med 

hänsynstagande till yttre omständigheter och restriktioner 

Slow steaming Justering nedåt av hastighet för överfart 

STM Sea Traffic Management 

TrAppen Tekniskt förarhjälpmedel för lokförare som ger 

rekommenderat gaspådrag för en förprogrammerad rutt 

Weather Routing En tjänst med väderunderlag och rekommendationer som 

förses av olika väderinstitut till sjöfarten 

Överfarten Resan mellan två hamnar utan att innefatta navigering i 

hamnområde 
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1 Bakgrund 
 

Trafikverkets enhet Färjerederiet har intresserat sig mer och mer för ecodriving, en metod 

för att spara bränsle och minska miljöpåverkan, så till den grad att de har investerat i egen 

simulatorverksamhet för fortbildning av sina besättningar. Eftersom ecodriving är ett nytt 

område, i alla fall som grepp för att minska miljöpåverkan inom sjöfarten, är det intressant 

att studera hur detta fungerar tillsammans med sjöfartens traditionella säkerhets- och 

marknadsinriktade profil. Färjerederiet har, genom investeringar i fartyg och 

specialutbildningar (Davidsson, 2015), avsatt stora resurser för sin satsning på ecodriving 

utifrån de miljömål som finns i verksamheterna (Trafikverket, 2012). Sjöfartsbranschen har 

länge diskuterat olika för- och nackdelar med att justera hastigheten för resan mellan 

hamnar. Den sortens ecodriving Färjerederiet har valt att satsa på är mer inriktad på 

framför allt hantering av fartyg inom hamnområden och därmed framförandet av fartyg i 

ett mycket kritiskt skede av överfarten, där tidigare lades större vikt vid andra saker än att 

spara på bränsle och miljö. 

 

Bakgrunden till att Färjerederiet valde att satsa på ecodriving var enligt Werner1 att flottan 

hade börjat förnyas och med det följde mätinstrument som mätte bunkerförbrukning både 

momentant och över tid. Skillnader på upp till 50 % kunde mätas upp över tid på vissa 

linjer, vilket föranledde interna diskussioner om fartygens bränsleförbrukning. Som en 

följd av satsningen på ecodriving har Färjerederiet kunnat konstatera både minskade 

kontaktskador och minskat slitage på färjornas utrustning. 

 

Inom sjöfarten används ibland begreppet energieffektiv framdrift för att beskriva de 

åtgärder som vidtas för att göra kostnadsbesparingar och energibesparingar vid framdriften 

av fartyg. Energieffektiv framdrift kan också brytas ned i ecodriving, slow steaming och 

tekniska innovationer.  

 

Ecodriving kan definieras som en av de metoder som vidtas för att spara resurser vid 

framförande av ett fartyg (Werner, 2012). Ecodriving inom sjöfarten handlar främst om 

manövrering i hamnområde samt handhavande vid fartökning och fartreduktion. 

Sjöfartsbranschen är inriktad på att vara produktiv för att kunna tjäna pengar (Stropford, 

                                                 
1 Anders Werner, Färjerederiets rederichef, telefonsamtal 7. Februari 2017 
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2009). Ecodriving har konstaterats vara ett led i att öka produktiviteten genom att spara 

bunkers, miljö och slitage (Trafikverket, 2015).  I dagens läge är Färjerederiet en 

föregångare som tillämpar fortbildning för sin personal inom området ecodriving. 

Styrsöbolaget är också ett rederi som tillämpar ecodriving i praktiken (Pevantus, 2015) och 

det finns indikationer på att flera andra rederier visat ett intresse för vad ecodriving 

medför2.  

 

Dagens bunkerpris för MDO är omkring 4750 SEK/ton (Bunker Index, 2017). Givet att en 

verksamhet har en miljon anlöp per år, sparar två liter bunker per resa, med bibehållen 

tidtabell och säkerhet, kan en besparing för verksamheten på närmare 10 MSEK 

åstadkommas. En minskning av CO2-utsläppen på 4400 ton kan uppnås samtidigt. I denna 

studie ligger tonvikten på att studera i vilken utsträckning rederier och myndigheter med 

fartygsflotta tar del av ekonomiska och miljömässiga vinster, och energieffektiviseringar 

som kan åstadkommas genom fortbildning, styrdokument och operativ verksamhet inom 

ecodriving.  

 

2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att studera intresset för ecodriving bland svenska rederier och 

myndigheter. Studien fokuserar på frågor om ekonomi, miljö och  säkerhet. Syftet kan 

brytas ner till följande frågeställningar: 

 

 I vilken utsträckning tillämpas ecodriving i dagsläget? 

 Vilka fördelar och nackdelar uppfattar berörda myndigheter och redare att 

ecodriving medför?  

 Vilka effekter anses ecodriving ha avseende ekonomi, miljö och säkerhet? 

  

                                                 
2 Jan Snöberg, universitetslektor vid Sjöfartshögskolan, diskussion under handledarmöte den 23. januari 2017  
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3 Metod 
 

3.1 Urval, datainsamling och analys 

Denna studie har baserats på kvalitativa intervjuer av riktat öppen karaktär. Studien har 

avgränsats till att studera landorganisationernas intresse för ecodriving och omfattar 

rederier med korta överfarter, där överfarten utgör mindre än fem timmar, samt svenska 

myndigheter med egen fartygsflotta. Femtimmarsbegränsningen är relevant eftersom 

ecodriving i denna stude syftar till att optimera handhavandet i eller i närheten av 

tilläggningsplats för fartyg. Hamnoperationer utgör en så liten del av verksamheten för 

rederier med längre överfarter att de inte är intressanta för studien. 

 

I studien inkluderas personer i exekutiv position från myndigheters och rederiers 

landorganisation. Totalt rekryterades åtta respondenter inom myndigheter och rederier. 

Rekryteringen av respondenterna började med en diskussion om vilka 

myndigheter/rederier som kan tänkas ställa upp på intervju gjordes utifrån syftesfrågorna. I 

första hand togs kontakt med lärare vid Sjöfartshögskolan om vilka ingångar de hade i 

berörda verksamheter. I andra hand togs telefonkontakt med berörda verksamheter där 

författarna sedan tidigare har ingångar och lotsades vidare till rätt person inom 

verksamheten. I tredje hand togs telefonkontakt med respektive verksamhet där författarna 

inte tidigare haft ingångar och lotsades vidare till rätt person inom verksamheten. Alla 

personer som kontaktades ställde upp på att bli intervjuade i studien, eller föreslog en ny 

person som kunde tänkas ställa upp på att bli intervjuade.  

 

Intervjuerna utfördes via Skype, med några undantag då vissa respondenter hellre ville 

göra intervjun ansikte mot ansikte. Intervjuerna varade mellan 35 och 120 minuter. Inför 

kontakten med respondenterna upptättades en intervjumall (bilaga A) där frågorna var 

ordande inom frågeområden i en följd som skulle vara naturlig (Lanz, 2013). 

Frågeområdena utgår från bakgrundsforskningen och studiens syftesfrågor. För att kunna 

analysera materialet spelades intervjuerna in, transkriberades och reducerades till den 

information som var relevant för studiens syfte (Lanz, 2013). 

 

Dataanalysen av de transkriberade texterna genomfördes enligt en jämn arbetsfördelning 

och började med genomläsning av de åtta intervjuerna. Därefter reducerades texterna från 
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det som var ovidkommande utifrån syftet. Likheter och skillnader lyftes fram, sorterades 

och kategoriserades utifrån en följd som skulle kännas naturlig för läsaren (Lanz, 2013).  

Redovisningen av resultatet sker i kap. 5 och har strukturerats utifrån frågeområdena i 

intervjumallen (bilaga A). Citaten från rådataunderlaget är respondenternas egna men har 

reviderats för att minimera talspråk och lyfta fram essensen i svaren.  

 

Respondentens ordagranna citat: 

Vissa fartygstyper, nu har vi väl inte så många kvar kanske, 

dom har ju att man får inte gasa för fort och man får inte dra 

ned för fort, men det har ju inte med det här… Såna skäl, utan 

det är ju rent tekniska skäl. 

 

Har justerats till: 

Vissa fartygstyper […] har att man inte får gasa för fort eller 

dra ned för fort, men det har inte med det här att göra utan det 

är av rent tekniska skäl. 

 

Bakgrundsforskningen till arbetet har skett via Kalmar Universitetsbiblioteks databaser och 

Google Scholar. Arbeten och avhandlingar har sökts upp utifrån sökord som eco-driving, 

ecodriving, energieffektivisering, green aviation och motsvarande engelska termer. 

 

3.2 Etiska frågor och ställningstaganden 

Detta arbete har tagit hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet informerades respondenterna 

på förhand om arbetets syfte och att deltagande var frivilligt. Denna information gavs vid 

första kontakten med deltagarna i samband med att de tillfrågades om att ställa upp för 

intervju.  

 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades respondenterna om samtycke att delta, samt 

samtycke till att intervjun spelades in. Intervjudeltagare utsattes inte för påtryckning eller 

påverkan i sitt beslut om deltagande. Deltagande i studien har skett anonymt. Åtgärder har 

vidtagits för att försvåra att enskilda personer och organisationer identifieras av 

utomstående. Enligt nyttjandekravet får inte insamlade uppgifter användas för andra 
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ändamål än vetenskapliga syften. Inspelade intervjuer och transkriberingar har därför 

destruerats.    

 

4 Teoretisk referensram 
 

I kapitlet behandlas hur ecodriving tillämpas för andra transportslag – väg-, räls- och 

luftfart – eftersom de i grunden bygger på liknande principer, om energiförbrukning och 

förarbeslut, varför de olika transportslagen kan ha lösningar på liknande problem som även 

skulle kunna tillämpas inom sjöfarten.  

 

Det som definieras som ecodriving på sjön har även en motsvarighet för flyget som kallas 

Green aviation. Där arbetas det med operativa rutiner, dels för lyftningen, dels för 

trafiksepareringen och dels för inflygningen. Airbus lade 1998 fram en studie som visade 

på vikten för flyget att vara produktivt genom att planera kostnadseffektivt för 

flygrutternas olika faser. Det finns en påtaglig skillnad mellan icke-optimerade och 

optimerade rutter för en Airbus modell A320. En kortare resa, 1000 M, sparade cirka 200 

kilo bränsle, en medelresa, 2000 M, cirka 600 kilo bränsle och en långresa, 3000 M, cirka 

1400 kilo bränsle (Reynolds, 2016). 

 

När det gäller start och inflygning finns det forskning som visar att optimerade rutiner och 

flygplatser som tillåter längre inflygningstid kan spara upp till 40 % bränsle under dessa 

faser (Muller, et al., 2011; Rodriguez, et al., 2013). Dessa studier diskuterar bland annat så 

kallade MCDPs – Multi-Criteria Departure Procedures – som kan liknas vid vad som 

definieras som ecodriving för sjöfarten i den här uppsatsen. MCDPs handlar om att 

optimera gaspådraget under lyftning och stigning för minimal bränsleåtgång tillsammans 

med ruttens tidsram och resans säkerhet. Den här sortens optimering har visat på stora 

buller- och utsläppsminskningar och gett upphov till rekommendationer inom flygsektorn 

(International Civil Aviation Organization ICAO, 2013). Det talas även om CDA – 

Continuous Decent Approach – som jämnar ut den traditionella inflygningens faser genom 

att programmera flygplanets FMS – Flight Management System – för att klara av en helt 

jämn framfart utan gaspådrag/gasavslag under inflygning. Detta leder till minskning av 

bränsleåtgång eller minskning av buller, eller båda (Reynolds, 2008). CDA, som har testats 

av ett flertal stora flygbolag, har dock nackdelen att den inte passar för särskilt 

högtrafikerade flygplatser, eftersom metoden både kräver större tidsmarginaler mellan 
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varje landning och större luftutrymme för att fungera i praktiken (Kronenberg, 2008). Även 

SAS använder sig av CDA och andra operativt bränslebesparande metoder när det är låg- 

till medelstort tryck på flygplatsen (Erlandsson, 2016). Det finns även en motsvarande 

metod för start men där ligger fokus främst på hur bullret från starten läggs i förhållande 

till omgivningen. 

 

När det gäller trafikseparering har flygtrafiken någonting som kallas ATM – Air Traffic 

Management – som liknar sjöfartens STM – Sea Traffic Management. ATM och STM 

bygger på ökad transparens och samordning mellan alla relevanta parter inom respektive 

transportslag. Tanken är att detta ska ge högre produktivitet genom koncentrerade 

flygkorridorer under överflygningen, kortare rutter och besparingar på mellan 6 och 12 % 

(Reynolds, 2008). Visionen för konceptet med ATM är:  

 

To achieve an interoperable global air traffic management system, for all 

users during all phases of flight, that meets agreed levels of safety, provides 

for optimum economic operations, is environmentally sustainable and meets 

national security requirements (Taïeb, 2005, s. 9). 

 

Enligt Walters & Iden (2016) finns en hierarki av energioptimering inom flyget, där det 

antingen är ett helt eller flera system med oberoende funktioner som ska energioptimeras, 

eller ett system i systemet, en delkomponent i systemet, som ska energioptimeras och 

uppfylla samma funktion. Hierarkin finns till för att exempelvis avgöra om optimeringen 

ska ske aktivt, till exempel att flyga enligt en viss modell där delkomponenterna anpassas 

till den metoden, eller om optimeringen ska ske passivt, till exempel att 

flygplanskonstruktören avgör vid vilken altitud hydraulpumpar till landningsstället stängs 

av automatiskt och sparar energi men också för att ge ett beslutsstöd för operatörerna att 

hantera flygplanens energikonsumtion. 

 

Ecodriving för tågtrafik diskuteras av Mensing (2013) som bland annat konstaterar att 

tågtrafiken tillämpar två principer när det gäller att optimera körsättet för ett lokomotiv. 

Oftast programmeras ett underlag för hastighetsregulatorn på förhand, likt ruttplanering på 

sjön. När enkla optimeringsproblem finns för rutten används optimeringsmodeller som 

löses med Pontryagins minimum-/maximumprincip. Det är en teori som bygger på 

optimering av kontrollen över ett dynamiskt system, till exempel en funktion som 
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beskriver rörelsen från en punkt till en annan, med begränsningar, till exempel en pendels 

rörelse som begränsas av atmosfärens friktion. I tågsammanhang kan detta beskrivas som 

en funktion av ett tågs hastighet, som beror av gränsdragningar som till exempel tid eller 

effektuttag. Principen leder till att rutten planeras utifrån faser som ska köras med fullt 

effektpådrag, partiellt effektpådrag, inget effektpådrag, partiell inbromsning och full 

inbromsning, det vill säga hur målkonflikten struktureras mellan de olika faserna av 

effektutnyttjande under resan. Principen illustreras i fyra fall med olika förutsättningar av 

Golovitcher och Liu (2003) där en dator har fått optimera rutten för ett passagerartåg med 

elektriskt lok, ett pendeltåg med elektriskt lok, ett passagerartåg med diesellok och ett 

godståg med diesellok. Datorn har genererat en hastighetsprofilkurva för tågen och 

konstaterat att för att ta sig från punkt A till punkt C på Z minuter skall 

genomsnittshastigheten X hållas, samtidigt som hastighetsbegränsningar, 

stigningsmotstånd och friktion på spåren tas hänsyn till. Resultatet visade på att vissa av 

tågen klarade av att utföra resan optimalt utifrån de restriktioner som fanns förutbestämda 

medan andra tågtyper, mestadels på grund av sina många stopp, men också på grund av 

sina tekniska förutsättningar, inte klarade av att utföra resan optimalt utan att överskrida 

hastighetsbegränsningar eller att inte komma fram i tid. 

 

För mer komplexa optimeringsproblem används dynamisk programmering, det vill säga att 

bryta ned programmeringsproblemen till mindre byggstenar av olika faktorer som påverkar 

framfarten. Denna sorts problem uppstår till exempel när ny teknik omöjliggör 

konventionell reseplanering. De senaste decennierna har fler och fler regenererade och helt 

elbromsade el-lok till exempel gjort att energioptimeringsproblem blivit betydligt mycket 

mer komplexa än tidigare. Miyatakes tågprofileringsprogram bygger på dynamisk 

programmering. I den modellen kan till exempel det interna motståndet i tågens 

kondensatorer, spänningsskillnader mellan kontaktledning och strömavtagare eller rälsens 

friktionsmotstånd vara en faktor som tas hänsyn till vid effektpådrag (Miyatake & Ko, 

2010). 

 

Statliga SJ AB använder sig sedan ett par år av TrAppen, ett mjukvarusystem som 

innefattar bland annat instruktioner till lokförare om hur varje deletapp av tågresan bör 

köras för att köras energioptimalt (Witt & Abadir Giurgis, 2012). Det finns också en 

utredning för uppfattningar av projektets uppstartsfas och arbetet med implementering av 

ecodriving för SJ:s förare där de bland annat berättar att de oftast var överens med 
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applikationen, bortsett från bromsrekommendationen, som de ansåg var en säkerhetsrisk 

(Abadir Giurgis, 2013). 

 

Mensing har med sin forskning skapat en modell för hur fordon med konventionell 

förbränning, elektriska fordon och hybridfordon ska köras på ett idealt sätt för att spara 

energi. Där delas körfaserna upp i accelererande fas, stabil målfart, retardation och 

växelbyte (Mensing, 2013). 

 

Zhou avhandlar hur stor inverkan olika faktorer har på bränsleförbrukningen vad gäller 

landfordon. Studien konstaterar att den mänskliga faktorn, förarens beteende, har mycket 

stor inverkan på förbrukningen då aggressiv körteknik kan ge 30-40 % högre förbrukning 

jämfört med lugn körteknik (Zhou, 2016). Detta bekräftas även av Sivak & Schoettle som 

menar att det förvisso är valet av fordon som är den största faktorn vad gäller 

bränsleekonomi, men om föraren tillämpar god ecodriving kan det leda till en minskad 

bränsleförbrukning med upp till 45 % (Sivak & Schoettle, 2012). Ytterligare en rapport 

reder ut vad ecodriving över tid medför för biltrafiken, Barkenbus (2010) redogör för hur 

ändringar av förarens beteende, det vill säga att tillämpa ecodriving, i genomsnitt ger 10 % 

lägre förbrukning. Rapporten klargör också vad ecodriving för biltrafikanter är och 

framhäver mjuk körning, förekommande körning, jämn hastighetsplan, köra enligt eller 

något under hastighetsrestriktionerna, kombinerat med välunderhållen bil och med hänsyn 

tagen till säkerheten.  

 

Fartyg som bedriver linjesjöfart har främst att rätta sig efter en fast ankomsttid. I det 

sammanhanget kan det därför enligt Cederberg3 vara extra intressant att använda sig av 

Weather Routing, eftersom befälhavaren kan göra stora bunkersbesparingar genom att 

använda korrekta väderprognoser och anpassa rutten därefter. Han menar att det främst 

finns stora vinstmöjligheter att göra när befälhavaren vågar använda sig av en lägre 

hastighet, och därmed snävare tidsmarginaler, redan från början av en resa. För att göra 

detta möjligt är det viktigt att befälhavaren vet och känner förtroende för alla 

förutsättningar redan innan resan påbörjas. 

 

                                                 
3 Lennart Cederberg, Global Product Manager på GAC SMHI Weather Solutions, telefonsamtal 18. januari 

2017 
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Det finns samtidigt en tredelad målkonflikt när det gäller ecodriving. Hänsyn ska tas till 

ekonomi, miljö och säkerhet vid framförande fartyget. Inget av dessa mål får negligeras 

om verksamheten ska använda sig av ecodriving på ett konkurrenskraftigt sätt4 Denna 

målkonflikt kan bevisas med några exempel. Minskade utsläpp leder till minskad 

miljöpåverkan (Linusson, 2011) (Sundblad, et al., 2014) och om samma resultat uppnås 

som till exempel överfart mellan två hamnar på samma sätt som innan de minskade 

utsläppen, ökar även produktiviteten vilket ger en större vinst på linjen. Sker den 

mjuka/ecodriving-inspirerade körningen på sådant sätt att säkerheten åsidosätts faller hela 

konkurrensfördelen vilket kan illustreras med en situation där den som manövrerar fartyget 

kör in i en kaj för att inte förstöra sin bunkersiffror med en kraftig backmanöver.  

 

Traditionell sjöfart tar i regel inte hänsyn till miljöfaktorer, såvida det inte går att tjäna 

pengar på det, utan går strikt efter marknadsindikationer som tillgång och efterfrågan. Kan 

miljömålet däremot rymmas inom handelsflottans produktivitetsfaktor skulle det kunna 

räknas en positiv tillgång för en fartygsoperatör  (Stropford, 2009). 

 

Forskningen om sjöfartens påverkan på miljön säger att sjöfarten har negativ påverkan på 

havsmiljön. Det rör sig om globala, regionala och lokala effekter på miljön, eftersom 

empirin visar på negativa effekter av konstaterade olje-, kem- och bullerföroreningar. 

Forskningen konstaterar också att utsläppen har olika effekt beroende på var de sker och att 

farten är en viktig faktor för minska miljöpåverkan från sjöfarten. (Fridell & Hassellöv, 

2014) (Larsson, 2016) 

 

5 Resultat 
 

5.1 Respondenter 

Studien har segmenterats till tre olika grupper av respondenter; skärgårdsredare, 

kustfartsredare och myndigheter. Som skärgårdsredare definieras de rederier som 

intervjuats mot bakgrund av att de huvudsakligen har fartyg som rör sig i inre fart. 

Gemensamt för rederierna är att det främst rör sig om korta överfarter med många 

kajtillägg per dag. Som kustfartsrederi definieras rederier som huvudsakligen har 

                                                 
4 Jan Snöberg, universitetslektor vid Sjöfartshögskolan, från föreläsning 1 i kursen Bryggrutiner, 12. Januari 

2017 
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överfarter kortare än fem timmar och arbetar efter tidtabellbunden trafik. Skillnaden 

gentemot skärgårdsredare är att kustfartsredares fartyg även rör sig utanför inre fart. 

Begreppet myndighet i detta sammanhang innefattar svenska statliga myndigheter med 

egen fartygsflotta. 

 

5.2 Erfarenheter och tillämpning 

Bland skärgårdsredarna råder stor samstämmighet att ecodriving är någonting som är 

relevant för verksamheten och att de ser utvecklingspotential för metodiken bland deras 

fartyg. En av respondenterna som deltog i intervjun berättade att begreppet ecodriving är 

en förhållandevis ny företeelse. Respondenten berättade att det inte fanns någon diskussion 

om miljöaspekten på fartygen som denne arbetat på under så sent som 1990-talet. En annan 

respondent sade sig inte ha någon egen erfarenhet av begreppet i och med sin bakgrund 

som maskinbefäl, men att vederbörande hade tagit del av vad andra rederier håller på med. 

Det förekom både personligt engagemang för miljöfrågor och konkurrensdrivna faktorer 

som motiv för varför ecodriving hade dykt upp på skärgårdsredarnas kartor. Bland 

respondenterna i gruppen skärgårdsredare fanns främst respondenter som antingen arbetat 

med ecodriving enligt definitionen i uppsatsen under ett antal år eller av redare som avser 

göra det från och med i år. Det fanns olika drivkrafter för att arbeta med de här frågorna 

och sammantaget upplevdes intresset som stort för metoden ecodriving i hamnområde.  

 

Bland kustfartsredarna angav respondenterna att de förknippar begreppet ecodriving med 

att spara bränsle. Respondenterna ansåg att det finns både ekonomiska och miljömässiga 

drivkrafter för att spara bränsle. Respondenterna berättade att de främst arbetar med 

metoder för att spara bränsle vid överfarten, snarare än vid tilläggning. De viktigaste 

faktorerna som kom upp i samtalet berörde tidtabelläggning, power managment och 

ruttoptimering vid överfart. Vid överfart optimeras bränsleförbrukningen bland annat 

genom att anpassa fartygets fart efter djup under köl. När det gäller frågan om miljöarbete 

på land svarade respondenterna att de har särskilda resurser och arbetsgrupper som 

fokuserar på att nå de miljömässiga och ekonomiska målen i verksamheten. En av 

respondenterna nämnde att de har som mål att reducera den totala energikonsumtionen för 

hela fartygsflottan med 2,5 % årligen. Bland alla intervjuade respondenter pågår redan ett 

arbete med ecodriving, men det utförs på ett annat sätt än som beskrivs i inledningen av det 

här arbetet. Kustredarnas arbete med ecodriving kan beskrivas som ett helhetsgrepp för 

energikonsumtion som verksamheterna genererar. Arbetet med att minska sin 
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energikonsumtion kan beskrivas som att hitta möjliga energioptimeringar varhelst i 

verksamheten de finns och sedan åtgärda dem; som att hitta optimalt gaspådrag för ett visst 

djup inom överfarten eller att kvalitetssäkra underleverantörer till fartygen. Detta arbete 

har pågått under en längre period än genomsnittsrespondenten och involverar stora delar av 

land- och sjöorganisationen. 

 

Bland myndigheterna angav respondenterna under intervju att deras erfarenhet av 

ecodriving till sjöss var tämligen begränsad. Däremot var det lättare att relatera till 

begreppet när en parallell drogs till ecodriving på land och för landfordon. Bland 

respondenterna rådde enighet om att ecodriving i dagsläget inte tillämpas i någon större 

utsträckning bland myndigheterna. Någon av respondenterna menade att det är ett arbete 

som absolut måste komma på plats och att myndigheten bland annat låtit ett flertal 

medarbetare utbilda sig inom området. Vad som hör till saken är att denna myndighet 

berättade att de hade haft en personalvakans på en position med ledarroll inom området 

och att myndigheten på grund av detta hamnat efter med arbetsuppgifterna på området. En 

annan av respondenterna menade att ecodriving som begrepp visserligen inte varit aktuellt 

i verksamheten men att man för vissa uppdrag tillämpar och utbildar inom någonting som 

kan liknas vid ecodriving. Intrycket av myndigheternas svar är att de generellt sett är 

intresserade av ecodriving i den utsträckning det kan passa in i deras verksamhet. Enligt 

respondenterna innebär det främst att metoden måste matcha praktiska behov i 

verksamheten.  

 

5.3 Ekonomi 

Bland skärgårdsredarna noterades en positiv inställning till ecodriving ur ett ekonomiskt 

perspektiv. En respondent hade noterat att livslängden på fartygens motorer ökat med 

nästan 80 % mätt i antal gångtimmar, vilket resulterat i ytterligare ekonomiskt spelrum för 

rederiet. Samma respondent uppfattade att folk generellt sett ser för snävt på ecodriving. 

Respondenten menade att de flesta ser ecodriving som att det enbart handlar om hur 

fartyget framförs och menade på att det är ett för snävt sätt att se på begreppet. Istället 

borde fokus ske i ett större perspektiv, ett helhetskoncept. Tidtabelläggning i förhållande 

till ecodriving, tekniska förutsättningar för manövrering och planering vid nybyggnationer 

av allt som rör fartygsdriften var några av de viktigaste poänger som gjordes i 

resonemanget. Det skulle behövas ett helhetsbegrepp för metoden och för allt 

omkringliggande som påverkas av ecodriving och respondenten efterfrågade någon ny 
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slags definition av begreppet som inte direkt leder tankarna till hur fartyg framförs. En 

annan respondent betraktade ekonomi som en drivande faktor, men ansåg att även om det 

var kostnadsneutralt så fanns incitament från andra faktorer för rederiet att satsa på 

ecodriving. Respondenten menade att även om ecodriving var en negativ belastning för 

ekonomin så skulle det kunna motiveras med andra faktorer, däribland nämndes 

marknadsvärde. Slutsatsen sammanfattar rederiets ståndpunkt ”Vi ser inte att det skulle 

vara någon belastning, utan vi ser snarare att det skulle vara en tillgång”. När det gäller 

mätbara resultat bland de skärgårdsredare som redan arbetat aktivt med metoden noterades 

att det bästa resultatet visat på en minskning med upp till en tredjedel av 

bunkersförbrukningen uppmätt över en längre period.  

 

Kustredarna ville understryka att ekonomisk uppföljning av energioptimeringsarbetet är en 

viktig nyckel till att beskriva ett nuläge och sedan kunna strukturera eller finslipa ett 

framtida arbete med ecodriving. Det innebär att fokus ligger på att göra regelbundna 

ekonomiska uppföljningar med både resurser ifrån landsidan och resurser ifrån sjösidan 

inom kustredarnas verksamheter. 

 

Myndigheternas respondenter hade ett ekonomiskt perspektiv som inte skiljde sig markant 

åt, även om någon enstaka sade att det finns stora pengar att spara på de större fartygen. 

Majoriteten menade att det handlar om att få budgeten för den anslagsfinansierade 

verksamheten att gå ihop och behöver det sparas någonstans blir det inte i första hand på 

bunkers. 

 

5.4 Miljö 

Bland skärgårdsredarna fanns en stor samstämmighet kring att den största miljönyttan 

med ecodriving är att förbrukningen minskar och därmed även CO2-utsläppen. Generellt 

sade respondenterna att det är en trend som tycks hålla i sig och att folk är mycket 

medvetna om miljöperspektivet idag jämfört med tidigare. Respondenterna menade att 

detta delvis beror på att yngre befäl lär sig om miljö i skolan och delvis att 

medvetandegraden generellt i samhället har ökat i frågan. En av respondenterna lade stor 

vikt vid att utformningen av upphandlingar av sjötrafik inte tar hänsyn till 

miljöperspektivet. Respondenten ansåg att ingen fördel ges för att prestera mer än 

skallkraven i upphandlingar. En jämföresle gjordes mellan att köpa ett bubbelbadkar 

istället för ett vanligt badkar när syftet bara är att bada. Jämförelsen liknades vid att kosta 
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på sig miljöeffektiv teknik i fartygen som släpper ut mindre men som samtidigt är dyrare, 

vilket i praktiken inte efterfrågas av upphandlaren. Det finns också ett problem med 

upphandlade sjötransporter att banker i Sverige har blivit påtagligt mer restriktiva 

gentemot mindre rederier sedan ett par år tillbaka. Det innebär att mindre rederier inte kan 

räkna med att låna pengar till investeringar under tiden en upphandling pågår, eller om det 

är oklart vem som vinner upphandlingen. Kraven har gått från att vara hanterliga till att bli 

nära nog ohanterliga. Utvecklingen har blivit sådan att när det gäller att göra investeringar i 

den egna verksamheten får de mindre rederierna räkna med att bekosta dem själva utan att 

kunna delfinansiera satsningar på innovation eller teknik som ligger i framkant via 

krediter. Respondenten efterlyser nya skallkrav för upphandlingarna inom sjötrafiken och 

en mer småföretagarvänlig kreditgivningsprocess inom sjöfarten. Särskilt upphandlingen 

anser respondenten att det finns stora förbättringsmöjligheter med, inte bara utifrån ett 

miljöperspektiv utan också som ett medel för bättre sjötrafik och bättre transportsystem i 

Sverige. Respondenten anser att högre kvalitet, högre innovationstakt, högre tillgänglighet, 

bättre miljöarbete tillsammans bör premieras mot vad som i praktiken enbart är lägsta pris i 

dagsläget. Respondenten lyfter att det finns förhoppningar om att projektet PNF – Projekt 

nationella föreskrifter – från Transportstyrelsen kommer att falla väl ut i den här 

riktningen. 

 

Alla intervjuade kustredare var medvetna om vikten av att minimera sin miljöpåverkan, 

”…det går hand i hand med att vara sparsam med energiresurser.”. Detta citat 

sammanfattar essensen i de svar som mottogs när respondenten ombads kommentera 

ecodriving utifrån ett miljöperspektiv. Det talades om att det som tillförs verksamheten i 

form av energiinnehåll kommer ut i luften i form av utsläpp. Gemensamt för kustredarna är 

att det pågår ett arbete i land som syftar till att utreda alternativa bränslen för framtiden. En 

av respondenterna sade att ett viktigt fokus för deras verksamhet, utöver att minska 

bränsleförbrukningen, är att kvantifiera all sorts avfall som görs av med, vikten av 

matavfall, emballageavfall och andra avfall för att kunna följa upp och minimera 

energikonsumtionen. Detta gällde även för underleverantörer knutna till verksamheten. 

 

Alla myndighetsrespondenter angav att det finns miljömål inom vardera myndighet som 

går ut på ett minska sin miljöpåverkan genom minskad energiförbrukning. Detta uppnås 

genom att koppla landström där möjligheten finns och att minska farten vid de tillfällen 

som inte kräver hög hastighet.  



 
 

14 

 

5.5 Säkerhet 

I gruppen skärgårdsredare var respondenterna osäkra på om ecodriving har någon 

påverkan till eller från på säkerheten. En respondent sade exempelvis att det förekommer 

små säkerhetsmässiga problem med ecodriving, men de är i stort sett obetydliga i 

förhållande till de problem som uppstår med hänsyn till den tidtabell som är satt. Det 

framkom även att de tekniska begränsningarna, till exempel att maskinerna överoptimeras 

för ecodriving-handhavande, egentligen inte existerar på moderna maskiner, som var ett 

problem tidigare. En annan respondent förväntar sig att befälhavarna redan kör mjukt och 

ser det som i första hand någonting som görs för att öka trivseln för kunderna snarare än att 

det skulle vara ecodriving eller ett säkerhetstänk bakom det, och landar i slutsatsen att 

ecodriving går hand i hand med ovan nämnda aspekter. En annan respondent sade sig 

enbart kunna spekulera i vad ecodriving innebär för säkerheten, men att det är en intressant 

fråga att lyfta. Vederbörande tror att det finns statistik från Transportstyrelsen om antalet 

kajstudsar inom skärgårdstrafiken som skulle kunna ge en indikation om något.   

 

I gruppen kustredare framhävdes att säkerheten går före andra aspekter av 

fartygsverksamhet till sjöss, inklusive ecodriving. Respondenterna hade huvudsakligen 

uppfattningen att ecodriving har en neutral påverkan på fartygssäkerheten. Respondenterna 

hänvisade till att befälhavarna framför fartygen med de marginaler som krävs för 

säkerheten. 

 

Bland myndigheterna fanns det delade meningar huruvida säkerheten ombord påverkas av 

ecodriving. Någon enstaka respondent menade att säkerheten påverkas mycket positivt, 

medan andra menade att säkerheten endast påverkas marginellt, eller inte alls. Ingen var 

dock av uppfattningen att säkerheten påverkas negativt.  

 

5.6 Besättningar 

Bland skärgårdsredarna rådde överlag uppfattningen att befälhavare och besättningar är 

positivt inställda till ecodriving. En respondent uppskattar att det är ungefär sju av tio som 

har en positiv inställning, en annan menar på att det är en inställning som går mot tio av tio 

bara de får får börja med ecodriving och ”låta det sätta sig i ryggraden.”. När det gällde att 

initiera besättningarna i ecodriving fanns det i princip två olika uppfattningar bland 

respondenterna. Antingen fanns uppfattningen att det är direktiv från landsidan som gäller, 

eller att det är engagemang från landsidan som gäller. Med direktiv menades ett påbud 
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eller en rekommendation och med engagemang menades coachning eller frågvishet från 

redaren. Det fanns också nyansskillnader mellan svaren där någon hänvisade till att 

medvetandegraden av frågor som miljö, kundnytta, säkerhet och tävlingsinstinkt spelar en 

viktig roll huruvida ecodriving tillämpas eller inte.  

 

Inom kustfartsrederierna var uppfattningen om besättningars intresse, attityder och 

engagemang för ecodriving tämligen likartat bland respondenterna. Det var främst 

miljömässiga faktorer och miljömedvetenhet som driver besättningarna att arbeta för 

minskad energiförbrukning ombord. I andra hand angavs ekonomiska målsättningar som 

anledning till att arbetet fortskred. Ökad medvetenhet kring frågorna har ombord på 

fartygen åstadkommits genom ökad uppföljning av energikonsumtionen och genom att 

tävla fartyg sinsemellan för att minska utsläppen så mycket som möjligt.  

 

För gruppen myndigheter fanns det bland respondenterna olika uppfattningar om 

besättningarnas inställning inför ecodriving. Någon respondent ansåg att det finns ett 

relativt stort engagemang hos besättningarna och trodde att det finns en del att vinna på att 

öka medvetenheten kring ecodriving. Respondenten ansåg sig se ekonomiska, 

miljömässiga och förtroendemässiga fördelar med att omsätta engagemanget i praktisk 

verksamhet. Andra respondenter ansåg att ecodriving, som det definieras i detta arbete, inte 

är tillämpbart inom sina myndigheter utan att det endast finns en indirekt begränsning i 

form av ekonomi, vilket betyder att det finns andra mål inom verksamheterna som har 

större betydelse för besättningarna.  

 

5.7 Övriga frågor 

På syftesfrågan om vilken effekt ökad tillämpning av ecodriving skulle medföra lades 

också frågor om hur rederier och myndigheter ansåg att andra transportslags 

ecodrivingmetoder var tillämpbara inom branschen. Här mottogs varierande svar, där det 

övergripande intrycket var att sådana metoder ansågs ligga i framtiden. När det gäller 

jämförelsen med tåg ansåg de flesta att tekniken går i den riktningen, och kanske rentav 

redan finns idag. Dock angavs både säkerhetsmässiga och arbetsmiljömässiga 

invändningar mot att en sådan utveckling skulle bli aktuell ombord på deras fartyg. 

Detsamma gällde jämförelsen av sjöfarten med flygbranschen, där respondenterna kunde 

se den tekniska utvecklingen i framtiden men att den inte ansågs lämplig ombord på deras 

fartyg i dagsläget.  
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När ecodriving för fartyg jämförs med bilar instämmer respondenterna bland skärgårds-

redarna i jämförelsen av föraren som mest viktig för bränsleförbrukningen. I huvudsak är 

det föraren eller byggteamet som har det yttersta ansvaret för bränsleförbrukningen och 

vilken verkställan handhavandet har på verksamheten menade respondenterna, men de 

drog också lite olika slutsatser för vilka de näst viktigaste faktorerna är. En respondent 

menade i en liknelse med bussar att fartyg rent tekniskt inte kan jämföras med dylika 

landfordon och sade; ”Fartyg är individer, i förhållande till bussar. Bussar massproduceras 

[…] även om du bygger en serie fartyg så är de plötsligt jätteolika varandra.”. 

Respondenterna tillfrågades om ecodriving för fartyg och tåg skulle kunna vara likställda 

varandra genom att generera en form av ruttplanering och beslutsunderlag för 

propellerverkan, via en teknisk optimering av rutten. Där ansåg respondenterna generellt 

sett att en sådan utveckling skulle vara negativ och en respondent sade; ”Jag skulle säga 

nej. Då förstår jag en aspekt på säkerhet och så så att säga, för ett sådant där system kan 

inte stjäla uppmärksamhet från befälhavaren. Det får det inte göra”. På frågan huruvida 

ecodriving för fartyg och flyg skulle kunna liknas vid varandra, det vill säga en 

förprogrammering av gaspådraget för rutten och befäl som antar en mer övervakande än 

aktiv roll över framfarten från kaj till kaj, hade respondenterna olika infallsvinklar på 

frågeställningen. Det fanns de som ansåg att tekniken redan finns idag, men att en 

utveckling i den riktningen skulle döda mycket av det engagemang som finns för yrket och 

således inverka mycket negativt på deras besättning och verksamhet utan att tillföra 

någonting. En respondent sade; ”Vi måste fortfarande ha ett engagemang och en drikraft i 

de som sitter där […] tappar vi drivkraften, då tappar vi också drivkraften att utveckla 

vidare.”. Andra respondenter ansåg att det främst är ett implementeringsproblem, det vill 

säga att besättningarna efter att tekniken har kommit på plats har en fas där anpassning 

sker men att när den fasen är över så kommer arbetet utföras på samma sätt som tidigare, 

men med optimerad bränsleförbrukning.  

 

På frågan om fartyg och bilar är jämförbara i ett ecodriving-perspektiv fanns det två 

uppfattningar bland kustfartsrederierna. Någon respondent menade på att jämförelsen med 

bilar haltar, eller är för trivial och att det därför inte går att tillskriva enbart föraren 

verksamhetens avtryck på miljö och energikonsumtion. Någon annan respondent menade 

på att det visserligen har betydelse hur föraren opererar fartyget, men förhoppningen från 

respondentens sida var att det bland befälen finns en sådan bra lägstastandard att det inte 

påverkar resultatet i någon nämnvärd utsträckning. På frågan huruvida ecodriving för 
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fartyg och tåg skulle kunna vara likställda landade respondenterna i en positiv inställning 

till en sådan utveckling. En av respondenterna menade till och med på att de har ett 

ekvivalent arbetssätt som lokförarna i det här avseendet och sade ”Jag skulle säga att vi har 

liknande [arbetssätt] med sådan här voyage planning och ETA-pilot”. På frågan om 

huruvida ecodriving för fartyg och flyg skulle kunna innebära ett liknande arbetssätt sade 

respondenterna att de uppfattar att tekniken nästan finns idag. Respondenterna tyckte sig 

även se att trenden går dithän, det vill säga att det i framtiden kommer att bli aktuellt med 

helautomatiserat framförande av fartygen. Respondenterna menade dock att arbetssätten 

ombord inte är anpassade för tekniken i dagsläget och sade; ”Sjöfarten är mer traditionell 

än de andra branscherna” och ”Befälhavaren har fortfarande det yttersta ansvaret”. 

 

Bland respondenterna i gruppen myndigheter skiljer sig uppfattningarna åt om det även till 

sjöss kan anses att föraren har störst påverkan på bränsleförbrukningen ombord på ett 

fartyg. Således anser vissa respondenter att jämförelsen med bilar haltar medan andra 

godtar den jämförelsen. De flesta respondenterna menade att det till största del är fartygets 

uppdrag som påverkar mest, medan en respondent sade att det är hela besättningen som 

spelar in och hur de resurser som finns till hands hanteras. På frågan om det skulle vara 

möjligt att implementera liknande system till sjöss som finns för tåg- och flygtrafik, det vill 

säga förprogrammerat gaspådrag som ett beslutsunderlag respektive helt förprogrammerad 

propellerverkan, ställde sig majoriteten av respondenterna förhållandevis negativa till en 

sådan utveckling. Som anledning till att det inte skulle fungera inom deras verksamheter 

angavs att uppgifterna sällan består av rutter från punkt A till punkt B. Destination och 

vilken hastighet de behöver är helt beroende på uppgiften som ska utföras och kan även 

ändras med kort varsel. En respondent stack ut från mängden med sitt svar och ansåg att 

det skulle kunna vara möjligt för åtminstone delsträckor av resorna. Denne respondent 

ansåg även att det skulle finnas stora besparingar att göra och sade; ”Datorer gör det bättre 

än vad människor gör”. 
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6 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att studera intresset för ecodriving bland svenska rederier och 

myndigheter med fartygsflotta. Studien fokuserade på frågor om ekonomi, miljö och 

säkerhet och hur dessa områden påverkas av ecodriving. Syftet bröts ner i följande 

frågeställningar:  

 

 I vilken utsträckning tillämpas ecodriving i dagsläget? 

 Vilka fördelar och nackdelar uppfattar berörda myndigheter och redare att 

ecodriving medför?  

 Vilka effekter anses ecodriving ha avseende ekonomi, miljö och säkerhet? 

 

6.1 Fördelar/nackdelar vid tillämpning av ecodriving 

Sammanfattningsvis beskriver redare och myndigheter en bild av att ecodriving främst 

medför en ekonomisk och miljömässig nytta. Flera av respondenterna stöder sina 

upplevelser med empiriska data från det arbete de utfört under senare år för att reducera 

energiförbrukningen. Detta överensstämmer med forskningen på sjösidan, som menar att 

farten är viktig för de utsläpp som sker från sjöfarten (Fridell & Hassellöv, 2014) 

(Sundblad, et al., 2014) (Linusson, 2011). Vidare anser flera respondenter att arbetet med 

ecodriving genererar positiva bieffekter vad gäller fartygens säkerhet och en respondent 

anser att det även genererar positiva bieffekter vad gäller kundupplevelsen. De här 

bieffekterna återspeglas även av Färjerederiet som berättar om liknande upplevelser av 

ecodriving5. Dessa intryck från branschen ger stöd åt tesen att även sjöfarten påverkas i 

positiv riktning med hjälp av ecodriving.  

 

Ett flertal respondenter beskriver att arbetet med ecodriving har en neutral påverkan vad 

gäller fartygets säkerhet och någon anser att det inte genererar några ekonomiska eller 

miljömässiga nyttor för dem. När det gäller inverkan av ecodriving på fartygens säkerhet 

kan det finnas paralleller från praktiska utvärderingar av ecodriving i tidigare 

sammanhang. Färjerrederiet har konstaterat färre kontaktskador och kajstudsar sedan 

ecodriving introducerats (Werner, 2017), vilket visar en positiv effekt på säkerheten till 

följd av ecodriving. Utvärderingen av TrAppen pekade på risker med att lokföraren får en 

                                                 
5 Anders Werner, Färjerederiets rederichef, telefonsamtal 7. Februari 2017 
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annan rekommendation än vad som instinktivt kan anses säkert (Abadir Giurgis, 2013), 

vilket istället visar en negativ effekt på säkerheten till följd av ecodriving. Detta bekräftar 

den avvägning mellan säkerhet och ecodriving som till syvende og sidst måste göras av 

föraren. 

 

En myndighet beskriver en situation där de har kommit efter med uppföljningsarbetet på 

grund av att det varit vakanser bland landtjänsterna och därför inte kunnat ha uppföljning 

av energiförbrukningen. Därav dras slutsatsen att det krävs någon form av utsedd 

landposition som håller i trådarna och ännu hellre en person som tar på sig en ledarroll i 

det här arbetet för att det ska fungera praktiskt i en större organisation. 

  

6.2 Tillämpning av ecodriving 

Resultatet av intervjuundersökningen visar att ecodriving sannolikt kommer att öka i 

omfattning och ges ökad prioritet på sjön framgent.  En sådan utveckling kan innebära 

liknande kapacitetsproblem som uppstått för flygtrafiken och som är viktiga att påpeka. 

Där det tillåts längre inflygningstid sparas mycket bränsle (Muller, et al., 2011) 

(Rodriguez, et al., 2013) men det innebär även att inflygningen upptar större flygutrymme 

och får snävare tidsmarginaler. Inom sjöfarten kan det tänkas att liknande 

kapacitetsproblem i framtiden uppstår i och omkring de trafikintensiva hamnarna och 

andra områden med hög trafikbelastning. Detta styrks även av Kronenberg (2008) och 

Erlandsson (2016) som visar på att högtrafikerade flygplatser är olämpliga CDA-

flygplatser. Undersökningen styrker dock inte att detta problem ännu har uppstått.  

 

Utifrån uppsatsens definition av ecodriving tillämpas det endast av ett fåtal respondenter. 

Många av de andra respondenterna tillämpar sin egen defintion av ecodriving, och har 

således ett aktivt arbete mot samma mål som uppsatsens definition av ecodriving. Någon 

av respondenterna tillämpar inte ecodriving enligt uppsatsens definition men avser påbörja 

ett sådant arbete under detta år.  

 

Utifrån resultatet konstateras att rederier och myndigheter med fartygsflotta gärna gör 

avvägningar mellan ecodriving mot miljö och ekonomi i första hand och övriga faktorer i 

andra hand. Det innebär att avvägningarna och modellerandet av ecodriving gärna görs 

gentemot en aspekt i taget istället för att knyta samman de mest relevanta aspekterna för 
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verksamheten. Snöberg6 menar att om det ska finnas en konkurrensmässig poäng med 

ecodriving måste ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter knytas 

samman för att ecodriving ska få optimal effekt. Denna modell bekräftas även av 

flygbranschens vision för ATM genom Taïeb (2005) som säger ”To achieve an 

interoperable global air traffic management system, for all users during all phases of flight, 

that meets agreed levels of safety, provides for optimum economic operations, is 

environmentally sustainable and meets national security requirements (Taïeb, 2005, s. 9). 

 

Resultatet visar att nuläget som råder inom transportsektorn sjöfart är att branschen och 

myndigheterna främst består av redare och myndigheter som antingen ligger i 

startgroparna med att implementera eller utforma ett ecodrivingkoncept för sina 

förutsättningar. Det finns även vissa redare och myndigheter som redan börjat följa upp 

sina ecodrivingkoncept utifrån empiri och härifrån arbetar för att göra justeringar i sina 

tidigare metoder eller utöka sina metoder för större delar av verksamheten. En 

återkommande synpunkt bland svaren var dock att det finns en implementeringsfas 

förknippad med ecodriving. Några respondenter pekade på att denna implementeringsfas är 

negativ för verksamheten initialt och någon antydde att det är en anledning till att 

ecodriving i hamnområde inte är aktuellt för dem.  

 

6.3 Effekt på ekonomi, miljö och säkerhet 

De deltagare som arbetat längst tid med ecodriving anser att de fortfarande har mycket 

arbete framför sig för att nå ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga mål som 

ecodriving medför. De som har kommit längst anser därmed att det finns fortsatt stora 

förbättringsmöjligheter inom ramen för metoden, vilket är en viktig slutsats av 

undersökningen. Ett område där resultatet visar brister är utformningen av 

sjötransportupphandlingar och kreditgivning från svenska banker. Här finns tecken på att 

ett förbättrat regelverk är på väg, i det som kallas för PNF, medan 

kreditgivningsverksamheterna fortfarande verkar ha samma syn på vad som gäller för 

sjöfarten. Det är inte gynnsamt för fartygsoperatörer att investera i ny teknik och innovativ 

fartygsdesign om det delvis kreditfinansieras. Samtidigt är bankernas perspektiv att det 

                                                 
6 Jan Snöberg, universitetslektor vid Sjöfartshögskolan, handledningsmöte och vidare diskussion kring 

modellen av ecodriving, 27. januari 2017 
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som kreditfinansieras ska vara omsättningsbart, vilket innebär att ny infrastruktur eller ny 

teknik bör vara etablerat i branschen för att det ska vara aktuellt för kreditgivning.   

 

Forskningen om bilister visar att föraren har störst inverkan på fordonets 

bränsleförbrukning (Zhou, 2016) (Sivak & Schoettle, 2012) (Barkenbus, 2010). Detta 

påstående intygas direkt eller indirekt av nästan alla respondenter. Några respondenter vill 

dock problematisera påståendet genom att hävda att landfordon kontra fartyg är helt olika i 

sin komplexitet.  

 

Med beskrivningen av fartyg som individer menar respondenten att alla de yttre faktorer 

som påverkar fartyget under sin livslängd är mer komplexa än de faktorer som påverkar 

landfordon. Det skulle kunna vara utformningen för fartygens eller fordonens fartområde, 

lastens beskaffenhet och alla preferenser som finns hos involverad byggnations- och 

driftspersonal. Det är därmed troligt att det som i första hand avslöjar systerbåtars likheter 

eller olikheter är andra faktorer än antal gångtimmar medan vad som avslöjar likheter eller 

olikheter för serietillverkade landfordon i första hand kan vara miltalet.   

 

Forskningen om tågens energioptimering (Mensing, 2013) har gett upphov till 

förprogrammering av ett beslutsunderlag för gaspådrag för lokförarna. En av 

respondenterna hänvisade till att ETA-pilot, voyage planning och liknande verktyg 

används på ett sätt som liknar tågens hanterande av energioptimering. När respondenten 

nämner  voyage planning förmodas vederbörande syfta på alla de underlag som 

fartygsoperatörerna kan ta hänsyn till vid planeringen av en enskild resa. Där finns 

möjligheten att ha underlag från till exempel Weather Routing som ger ett beslutsunderlag 

för resans förutsättningar7. ETA-pilot är ett system som i stor utsträckning liknar tågens 

förutsättningar för energioptimering (Golovitcher & Liu, 2003) eftersom systemet tar 

hänsyn till underliggande externa faktorer som påverkar framfarten (ETA-pilot control AB, 

2007). Det skulle kunna liknas vid att tekniken i tågsammanhang tar hänsyn till 

stigningsmotstånd och friktion på spåren, och i ETA-pilotsammanhang tar hänsyn till 

väderförändringar och djup under kölen för framfarten. Korrekt faktaunderlag för väder 

och liknande kan därmed vara en faktor som påverkar ecodriving i hamnområde också. 

 

                                                 
7 Lennart Cederberg, Global Product Manager på GAC SMHI Weather Solutions, telefonsamtal 18. Januari 

2017 
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När det gäller utvecklingen inom flygbranschen, med ökad automatisering och en minskad 

aktiv roll för flygoperatörerna (Reynolds, 2008) och jämförelsen med fartyg till sjöss 

verkade den övergripande uppfattningen vara att utvecklingen går i den riktningen inom 

båda transportslagen. Detta är en utveckling som inte applåderas av alla respondenter. Det 

skulle kunna förklaras av att automatisering av deras verksamhet inte skulle tillföra något 

utan enbart riskera sämre arbetsmiljö, sämre engagemang på fartygen och ytterligare 

tekniska omkostnader utan att erbjuda någonting tillbaka för verksamheten i form av till 

exempel rationalisering.  

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna är av uppfattningen att en automatiserad 

fartygsflotta kommer att bli verklighet i framtiden eller att förutsättningarna att göra den 

automatiserad redan finns idag. Utifrån respondenternas perspektiv tycks det dock vara 

självklart att fartygsbesättningen även i framtiden ska handha fartyget aktivt och därmed 

inte inta en passiv roll vid fartygsmanövrering till och från kaj. Frågan är om 

förutsättningarna för detta är självklara eller om den tekniska utvecklingen kommer att 

konkurrera bort den aktiva manövreringen till fördel för helt övervakad manövrering av 

fartygen. Inom andra transportslag tycks detta bli verklighet men inom sjöfarten anses det 

självklart att det inte är fallet. Ovanstående, att de olika transportslagen har kommit olika 

långt med sina respektive ecodriving-metoder, blir också tydligt när jämförelse mot den 

teoretiska bakgrunden görs. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Studien har baserats på kvalitativa intervjuer av riktat öppen karaktär och frågan om 

underlag har varit uppe till diskussion. Skulle arbetet ha gett ett annat resultat om fler 

respondenter deltagit i den? Antalet respondenter bedöms inte ha påverkat resultatet 

eftersom de respondenter som deltagit har levererat uttömmande svar och svar som 

bedömts representera respektive sjöfartssegment. Det fanns dessutom en diskussion om 

respondenternas konfidentialitet i frågan om hur många respondenter som skulle 

intervjuas. Bedömningen var att fler respondenter kunde ha äventyrat konfidentialiteten för 

de respondenter som var med i studien. Eftersom syftet med arbetet har uppfyllts och 

frågeställningarna besvarats bedöms antalet respondenter ha varit lämpligt.  

 

Alternativa metoder för att besvara frågeställningarna hade kunnat vara en 

enkätundersökning eller fältstudier av motsvarande slag. Dessa metoder bedömdes som 

olämpliga. En enkätundersökning bidrar inte lika enkelt med tillräckligt djup i svaren för 
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att besvara frågeställningarna och har en svårighet att uppnå tillräcklig svarsfrekvens. En 

fältstudie bedömdes som olämplig för arbetets karaktär och avgränsning mot beslutsfattare 

på landpositioner. 

 

En svaghet med metodiken intervju av riktat öppen karaktär är att intervjuaren tenderar att 

bli mer skicklig under processen att genomföra intervjuer. Det innebär att de första 

respondenterna utifrån ett  sammanhang där telefonintervju eller intervju på plats görs 

tenderar att ha något sämre förutsättningar att diskutera eller förtydliga frågorna vilket kan 

ha påverkat resultatet något.  

 

I det här arbetet har ingen provintervju utförts. Frågorna testades istället internt. Vikt lades 

vid att framställa en enhetlig intervjumall och likvärdiga intervjuförutsättningar för alla 

respondenter. Att en provintervju inte kom till stånd bedöms ej ha påverkat resultatet. 

 

6.5 Förslag till vidare studier 

Det här arbetet har resulterat i intressanta områden där vidare studier behövs. De kan 

sammanfattas i några frågeställningar och förslag till vidare studier. Hur bör upphandlingar 

och kreditgivning förändras för att främja miljömässiga, säkerhetsmässiga och innovativa 

lösningar som gynnar ecodriving? Vilken effekt innebär ecodriving för särskilt 

högtrafikerade vatten/havsområden/hamnkluster/hamnområden? Hur optimeras 

energiförbrukningen på fjärrmanövrerade fartyg? Hur optimeras energiförbrukningen vid 

längre överfarter än fem timmar? 
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Bilaga A – Intervjumall 
Syftet är att beskriva personernas/organisationernas intresse för ecodriving med tonvikt på 

ekonomi, miljö och säkerhet. Nedan följer ett principunderlag för hur frågor och 

diskussion förts kring arbetet tillsammans med intervjuobjekten 

 

Identifierade frågeområden utifrån syftet: 

Basfrågor 

Frågor om begreppet ecodriving – perspektiv utifrån personen/organisationen och 

uppsatsskrivare 

Frågor om ekonomi – bunkerkonsumtion, slitagedelar, investeringar 

Frågor om miljö – miljöpåverkan, miljöcertifiering 

Frågor om säkerhet – säkerhet visavi ekonomi och miljö 

Övriga frågor – forskning på området och jämförelse med andra transportslag 

 

Basfrågor: 

 Födelseår 

 Utbildning relevant för befattningen? 

 Hur många år i befattningen? 

 Hur många år inom landorganisation? 

 Hur många år till sjöss? 

 

 

1. Begreppsintroduktion 

 Kan du berätta lite grand om din erfarenhet av ecodriving?  

 

 Beroende på svar ovan: 

Kan du beskriva en situation då begreppet ecodriving är i fokus inom ert rederi vid 

arbete till sjöss? 

  

Kan du beskriva en situation då begreppet ecodriving är i fokus inom ert rederi vid 

arbete på land? 

 

 Kommentera ecodriving utifrån ett ekonomiperspektiv. 

 

 Kommentera ecodriving utifrån ett miljöperspektiv. 

 

 Kommentera ecodriving utifrån ett säkerhetsperspektiv.  

 

(ge vår definition av ecodriving, det vill säga ship-handling i hamnområde/kaj-

operationer) 

2. Ecodriving  

 Vilka kriterier bedömer du krävs för att ecodriving ska vara möjlig inom din 

myndighet/ditt rederi? 

 

 Följdfråga: Mot bakgrund av ovan nämnda kriterier; hur stor del av er fartygsflotta 

(och besättningar?) uppfyller dessa kriterier? 



 
 

ii 

 

 

 Vad tror ni i land att era befälhavare skulle behöva för incitament för att tillämpa 

ecodriving? 

 

 Vilka faktorer, bedömer du, att fartygens befälhavares individuella körstil inom er 

verksamhet är baserad på? 

 

 Vilken inställning, bedömer du, att era befälhavare idag har till ecodriving? 

 

 Vilka mervärden skulle ett ökat intresse till ecodriving ha bland era befälhavare? 

 

 Vad tror du att era befälhavare skulle behöva för incitament för att tillämpa 

ecodriving/fördjupa tillämpningen av ecodriving? 

 

 

3. Ekonomi 

 Från ditt perspektiv; hur skulle fartygsoperationerna i hamn kunna gå att 

effektiviseras? 

 

 Om det inte går: varför skulle det inte kunna gå inom er verksamhet? 

 

 Vilka direktiv för bunkersbesparande åtgärder under manövrering finns i 

verksamheten? 

 

 Vad har ni för uppföljning av bunkersförbrukningen på era individuella fartyg/hela 

flottan? 

 

 Ser du framför dig om det skulle kunna finnas några konkurrensfördelar för er att 

utbilda era operatörer i ecodriving? (NKI/allmänhetens förtroende) 

 

 Hur bedömer ni att en satsning på ecodriving tillsammans med uppföljning skulle 

falla ut? Skulle det vara en investering som betalade sig fort/långsamt/inte alls? 

 

4. Miljö 

 Beskriv kortfattat era viktigaste målsättningar med ert miljöarbete(uppföljning med 

frågor om i vilken utsträckning man gör det) 

 

 Hur bedömer ni att en satsning på ecodriving i förhållande till det miljöarbete som 

ni gör skulle falla ut? 

 

5. Säkerhet 

 Beskriv kortfattat era viktigaste målsättningar med ert säkerhetsarbete. 

 

 Hur tror ni att ecodriving påverkar ecodriving ombord? 

 

 Hur bedömer ni att en satsning på ecodriving i förhållande till det säkerhetsarbete 

ni gör skulle falla ut? 

  



 
 

iii 

 

 

6. Avslutningsvis 

 

 Inom eco-driving för bilar talar forskningen om att det främst är föraren av fordonet 

som påverkar bränsleförbrukningen. Vid jämförelse med fartyg till sjöss, hur tycker 

du att den bildenstämmer överens med verkligheten i er verksamhet? 

 

 Inom eco-driving för tåg löses enklare energioptimeringsproblem genom att 

programmera en rutt för ”gaspådrag”/”bromsning” på förhand enligt vissa 

förutbestämda sekvenser för att få ett beslutsunderlag vid handhavande. Vid 

jämförelse med fartyg till sjöss; hur skulle du se på implementering av en liknande 

modell i er verksamhet? 

 

 Inom eco-driving för flyg energieffektiviseras handhavandet genom att jämna ut 

flygplanets gaspådrag vid stigning/inflygning. Detta sker genom att 

förprogrammera gaspådraget i flygplanets FMS (Flight Management System). Vid 

jämförelse med fartyg till sjöss; hur skulle du se på förhandsprogrammering av 

fartygets propellerverkan och att fartygsoperatören därmed antar en mer 

övervakande än aktiv roll över hanteringen av fartyget i er myndighet? 

 

 Är det någonting som inte har kommit upp under intervjun som du/ni vill lägga till? 


