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Abstrakt 
För att ombesörja säkerheten ombord på fartyg och skydda den omgivande miljön i de 

svåra, känsliga och föränderliga polarområdena har regelverket Polarkoden införts. Den 

här undersökningen använder ett analytiskt ramverk för rederiers strategier och kvalitativa 

intervjuer med sakkunniga inom segmenten kryssning, offshore och tanksjöfart. Således 

identifieras ekonomiska, externa och interna drivkrafter och hinder bakom varför vissa 

rederier väljer att bedriva sjöfartsverksamhet i polarområdena och rusta enligt Polarkodens 

krav medan andra inte gör det. Undersökningen fann att just anpassningen till Polarkodens 

krav inte utgör ett hinder för de intervjuade rederierna att bedriva sjöfartsverksamhet i 

polarområdena, utan att anpassningen snarare är en självklarhet. Rederiernas erfarenhet har 

visat att riskerna för fartygsskador och miljöpåverkan till följd av olyckor minimeras 

genom att använda rätt fartygstyp för rätt ändamål, under rätt tid på året och genom träning 

av fartygsbefäl. Polarkodens krav framstår därför som relevanta i det gemensamma målet 

för rederier och organisationer att varken affärsverksamhet eller åtgärder för säkerhet och 

miljö ska utövas på bekostnad av varandra. Undersökningen har funnit att faror orsakade 

av is och låga temperaturer reduceras genom att uppfylla Polarkodens krav. Den har även 

funnit att utvecklandet av infrastruktur och hydrografisk data fortfarande återstår för ökad 

säkerhet ombord på fartyg och minskad risk för negativ miljöpåverkan.  

 

Nyckelord: Arktis, Antarktis, Polarkoden, sjöfart, isnavigation, strategier  
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Abstract  
To provide for safe shipping operations and protection of the environment in the severe, 

sensitive and changing polar waters the regulation Polar Code has been adopted. This study 

uses an analytic framework for shipping companies’ strategies and qualitative interviews 

with experts from cruise, offshore and tanker industries. Thereby it identifies economic, 

external and internal drivers and barriers behind why some shipping companies choose to 

practice shipping in polar waters and adapt to the demands of the Polar Code while others 

do not. The study shows that specifically adapting to the demands of the Polar Code does 

not compose a barrier for the shipping companies interviewed to practise shipping 

operations in polar waters, but rather a given action. Their experience has shown that risks 

for ship damage and environmental impact as a consequence of accidents are minimized by 

the use of the right type of ship for the right purpose, during the right time of the year and 

by training of ships’ officers. The demands of the Polar Code thereby seems relevant in the 

common goal for shipping companies and organizations; neither business nor measures for 

safety and environment should be practiced at the expense of the other. The study shows 

that hazards caused by ice and low temperatures are reduced by qualifying for the demands 

of the Polar Code. Also it shows that the development of infrastructure and hydrographic 

data still remain to ensure safe shipping operations and reduce risks for negative 

environmental impact.  

 

Key words: Arctic, Antarctic, Polar Code, shipping, ice navigation, strategies  

  



  
 

iii 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som bidragit med sin tid och 

kunskap till att göra den här undersökningen genomförbar. Jag vill även särskilt tacka min 

handledare Magnus Boström för hans vägledning, feedback och engagemang genom 

arbetsprocessen.  

 

Kalmar, maj 2018  

Martin Hansson 
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1 Introduktion  
Det finns två stycken polarområden. Det ena tillhör den norra hemisfären, inkluderar den 

geografiska nordpolen och är ett hav omgivet av kontinenter, ofta omnämnt som Arktis. 

Det andra tillhör den södra hemisfären, inkluderar den geografiska sydpolen och är en 

kontinent omgiven av hav, ofta omnämnt som Antarktis. Det norra och det södra 

polarområdet har vissa övergripande likheter såsom låga temperaturer, is, känsliga 

ekosystem, åtskilliga naturresurser och diverse regleringar. De två områdenas klimat har 

stor inverkan på den globala miljön, samtidigt som den senare tiden visat på 

anmärkningsvärda klimatförändringar i form av tilltagande temperatur och minskande is, 

främst i det norra polarområdet (NIC, 2018). Sjöfartsverksamheten skiljer sig också åt i de 

två polarområdena. I det södra polarområdet är den mindre omfattande och består 

mestadels av kryssning, fiske och forskning (House, 2010, s. 97). I det norra polarområdet 

bedrivs också sådan form av sjöfartsverksamhet men inkluderar även handelssjöfart med 

transporter av bland annat petroleumprodukter, bulklaster och containrar. Dessutom 

bedrivs utvinning av olja och gas, så kallad offshoreverksamhet (PAME, 2009, s. 73-85). 

Närvaron av antal fartyg har observerats öka i såväl det södra som det norra polarområdet 

och den 1 januari 2017 införlivades en ny reglering för de båda områdena. Den är specifikt 

riktad till sjöfartsverksamhet och omnämns som Polarkoden (International Code for Ships 

Operating in Polar Waters). Syftet med Polarkoden är att ombesörja säkerheten ombord på 

fartyg vilka har för avsikt att bedriva sjöfartsverksamhet i de av koden definierade 

polarområdena, samt skydda den omgivande miljön och människorna vilka lever i den. 

Detta medför krav på åtgärder hos rederier för bedrivande av sin verksamhet, bland annat 

att certifiera sina fartyg och fartygsbefäl enligt Polarkoden (IMO, 2018a).  
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2 Bakgrund 
De båda polarområdena äger vissa likheter, men det råder även stora skillnader. Det här 

kapitlet ger en bakgrundsförklaring till polarområdena, deras problematik och relationerna 

till sjöfartsverksamhet.  

 

2.1 Det norra polarområdet 

I Polarkoden har man tagit hänsyn till isutbredning och ekosystem för att definiera det 

norra polarområdet enligt figur 1 nedan (FOEI, 2011, s. 1-5). Hädanefter avser det norra 

polarområdet denna definition.  

 

 
Fig 1: Det norra polarområdet enligt Polarkoden (IMO, 2014a, s. 8-9) 

 

Det norra polarområdet består av ett hav omgivet av kontinenter och innefattar öar, 

glaciäris och havsis, ofta omnämnt som Arktis. I det arktiska havet flyter ett istäcke vilket 

varierar i utbredning med årstiderna. Under mars månad kan istäcket sträcka sig längs 

Rysslands norra kust, över till den Nordamerikanska kusten och samtidigt in genom 

Berings sund, öppningen mellan de två kontinenterna. Under september månad kan de 

båda kusterna istället vara isfria och sundet helt öppet. Genomsnittlig isutbredning under 

sommarmånaderna har under de senaste 30 åren minskat med ungefär fyra procent varje 

årtionde, alltmedan isens tjocklek även minskat anmärkningsvärt (NSIDC, 2018). Isens 

minskning beror på ett varmare klimat i området norr om N 60° (NOAA, 2018). Trots den 

märkbara trenden förekommer signifikanta variationer på temperaturer och isutbredning 
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från år till år (Hassol, 2004, s. 24). Arktis är känt för sitt ostabila väder med snabba 

omställningar i form av intensiva lågtrycksområden, stormar och nedsatt sikt till följd av 

dimma (House, 2010, s. 55-95) Vinden, som har stor inverkan på storskaliga strömmar och 

isdriften kan därför medföra omfattande variation på isens utbredning och beskaffenhet 

från vecka till vecka och även från dag till dag i Arktis olika havsområden (Persson, 2016, 

s. 64-66).  

 

Det arktiska klimatet har stor inverkan på det globala klimatet. Exempelvis har isen och 

snön en hög albedo, det vill säga en god förmåga att reflektera solljus, vilket hindrar 

uppvärmningen av planeten. Smältande glaciäris, som befinner sig på land och består av 

fruset färskvatten, orsakar global vattennivåstigning och påverkar cirkulationen i 

världshaven. Djurlivet i Arktis samspelar i vad som bedöms vara ett känsligt ekosystem 

med inverkan på global biodiversitet (Hassol, 2004, s. 10). De vida utspridda 

bosättningarna längs de arktiska kusterna förväntas påverkas av ett förändrat klimat ur 

sociala, kulturella och ekonomiska aspekter (PAME, 2009, s. 133). För den arktiska 

regionen finns ett internationellt forum etablerat, benämnt det arktiska rådet (The Arctic 

Council). De åtta medlemsländerna strävar tillsammans efter hållbar utveckling och skydd 

av den arktiska miljön (The Arctic Council, 2018).  

 

Möjligheterna för olika former av sjöfartsverksamhet i det norra polarområdet expanderar, 

främst till följd av den minskande isutbredningen under sommarmånaderna. Det arktiska 

rådet försökte år 2004 att kartlägga sjöfartsverksamheten (PAME, 2009, s. 73-85). En 

annan undersökning uppskattade år 2014 hur antalet fartyg ökat markant sedan dess 

(Eguíluz, 2016, s- 1-4). Gemensamt för de båda undersökningarna var konstaterandet att 

närvaron av fartyg följde isutbredningens mönster. Det arktiska rådet driver sedan år 2005 

ett projekt där en databas för fartygsverksamhet i Arktis ska tas fram (PAME, 2018). 

 

En anledning till att fartyg söker sig till Arktis är sjövägarna mellan Atlanten och Stilla 

havet, vilka utgör kortare distanser jämfört med alternativa rutter via exempelvis Suez- 

eller Panamakanalen. Sjövägarna är anpassade till det dynamiska istäcket och 

landmassorna vilka omger Arktis. Den sjöväg vilken går norr om den nordamerikanska 

kontinenten och inom den kanadensiska skärgården benämns Nordvästpassagen, medan 

den sjöväg vilken går norr om Eurasien benämns Nordostpassagen. Den större delen av 

Nordostpassagen som går inom ryska territorialvatten benämns Northern Sea Route (NSR).  
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Nordostpassagen har visat sig mer attraktiv än Nordvästpassagen då den har mindre svåra 

isförhållanden, bättre infrastruktur, fler hamnar och mer omfattande gruvdrift samt 

produktion av olja och gas (Østreng, 2013, s. 29-30). Under åren 2011 till 2013 skedde en 

stadig ökning av passager igenom NSR, från 41 stycken år 2011 till 71 stycken år 2013. 

Sedan dess har antalet passager minskat och utgjort ett genomsnitt om 23 stycken årligen 

mellan åren 2014 till 2016 (CHNL, 2018). Ryssland har upprättat en institution för NSR, 

benämnd Northern Sea Route Administration (NSRA), vilken organiserar navigationen i 

området genom att övervaka och bistå sjöfarten med bland annat tillstånd, lotsplikt, och 

isbrytarassistans. Instutitionen arbetar även med att utveckla infrastruktur och hydrografisk 

data (NSRA, 2018). En resa från Rotterdam till Yokohama genom NSR är ungefär 3 860 

nautiska mil kortare än en resa via Suezkanalen, vilket motsvarar 34 procent (House, 2010, 

s. 63).  

 

En annan anledning till ökad närvaro av fartyg i Arktis är prospektering och produktion av 

olja och gas. Arktis uppskattas innehålla stora mängder ännu ej upptäckta olje- och 

naturgasreserver (Bird, 2008, s. 1). Denna verksamhet sysselsätter fartyg från offshore, 

transport och isbrytning. Ryssland är verksamma även inom detta segment, inte minst 

genom sitt omfattande LNG-projekt på halvön Yamal (Yamal LNG, 2018). Olje- och 

gasreserverna i ryska Arktis utgör världens största utanför OPEC-länderna (Organization 

of the Petroleum Exporting Countries) (House, 2010, s. 66). Rysslands prospektering och 

produktion av olja och gas i Arktis har dock hämmats sedan år 2014 i och med de av USA 

och EU införda sanktionerna mot landet till följd av den upptrappade konflikten på Krim 

(Oldberg, 2016). Även Norge, Danmark och USA, vilka alla utgör kustländer i det arktiska 

rådet, har uttalat strategier för energiproduktion inom det norra polarområdet 

(Regeringskansliet, 2011, s. 8-10).  

 

Arktis unika miljö har under senare år tilldragit sig en alltmer omfattande turistverksamhet 

ombord på passagerarfartyg, så kallad kryssning. Nästan all form av kryssning i olika delar 

av Arktis sker i isfria vatten under sommarsäsongen. Det är inte ovanligt att 

kryssningsfartygen helt saknar isförstärkta skrov och flera av dem tar allt mellan 200 till 

över 1 000 passagerare. Antalet passagerare i Arktis har observerats öka (PAME, 2009, s. 

79-81). Medlemsstaterna i det arktiska rådet uppmuntrar den ökande turismen genom att 

utöka infrastruktur för fler och större fartyg även till nya destinationer (Stonehouse, 2010, 

s. 101). För kryssning i det norra polarområdet finns en organisation etablerad, benämnd 
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Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), vilka bland annat utarbetar 

riktlinjer och uppmuntrar till hållbar sjöfartsverksamhet (AECO, 2018).  

 

Förutom ostabila och svåra is- och väderförhållanden förekommer även andra faror för 

sjöfarten i Arktis. Exempel på sådana är nedisning, månader i följd med mörker, brister i 

kommunikations- och navigationsutrustning på grund av höga latituder, bristfällighet i 

djupmätningar och sjökort samt mindre omfattande infrastruktur såsom sjömärken och 

anläggningar för sjöräddning, så kallad Search and Rescue (SAR) (IMO, 2014a, s. 6-7).  

 

2.2 Det södra polarområdet 
I Polarkoden har man använt sig av samma definition för det södra polarområdet som 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) använder 

för att definiera Antarktis som specialområde, det vill säga land, hav och is syd om latitud 

S 60° (FOEI, 2011, s. 5). Hädanefter avser det södra polarområdet denna definition.  

 
Fig 2: Det södra polarområdet enligt Polarkoden (IMO, 2014a, s. 8) 

 

Det södra polarområdet består av en kontinent omgiven av hav vilket innefattar öar, 

glaciäris och havsis, ofta omnämnt som Antarktis. Kontinenten har aldrig haft någon 

population och det finns inget land med suveränitet. Kontinenten täcks till större delen av 

glaciärer vilka vandrar ut mot kusterna, där de blir delvis flytande och benämns som 

shelfis. Kalvningar av isberg är vanligt förekommande, lika som att shelfisen bryts av och 

så kallade taffelisberg sätts på drift (Admiarlity, 2004, s. 146). Kontinenten omges av ett 



  
 

6 

flytande istäcke vilket varierar i utbredning med tiden på året. Det södra polarområden kan 

ur vissa aspekter beskrivas som det norras motsats, exempelvis eftersom isutbredningen i 

genomsnitt är som störst i september medan isutbredningen i det norra polarområdet då är 

som minst. Istäcket omges inte heller av kontinenter, vilket gör att isen kan driva 

obehindrat norrut såsom den bildas innan den smälter i varmare vatten. Till följd råder 

generellt tunnare, slätare och yngre is än ett år i det södra polarområdet (Persson, 2016, s. 

69). Då istäcket når sin maximala utbredning i september sträcker det sig till ungefär S 60°, 

medan det istället sträcker sig strax utanför kontinenten i februari. (House, 2010, s. 53). 

Det finns dock undantag som exempelvis Weddellhavet, havsområdet ost om den 

antarktiska halvön. Där hindras de storskaliga vindarna, strömmarna och isdriften av den 

antarktiska halvön och fast flerårsis pressas in mot kusten (Admirality, 2004, s. 142). Det 

cirkulationsmönster som uppstår till följd av detta orsakar svåra isförhållanden med 

packisvallar, drivande isberg, isflak och jämn is. Det förekommer även delvis öppet vatten 

under sommarmånaderna (House, 2010, s. 100). 

 

Utbredningen av havsis runt Antarktis har, till skillnad från Arktis, observerats öka måttligt 

sedan år 1980. Trots detta uppmättes ett nytt lägsta rekord på isutbredning under perioden 

2016-2017. Det går inte att säga om rekordet är en effekt av global uppvärmning eftersom 

sannolikheten är stor att det beror på de årliga meteorologiska variationerna i området 

(NASA, 2017). Det har inte observerats någon trend i förändrad temperatur i det södra 

polarområdet, med undantag för den antarktiska halvön där vissa trender observerats 

(Turner, 2016, s. 411). Det södra polarområdet har ett känsligt ekosystem med inverkan på 

global biodiversitet och en ansenlig mängd is på land vilken skulle höja den globala 

havsnivån avsevärt om den förpassades till havet. Dess unika klimat har en stor, men 

framförallt oviss, inverkan på hela det globala klimatet (Beck, 2014, s. 11-13).  

 

Sju nationer har gjort territoriella anspråk på Antarktis men dessa är vilande sedan 

antagandet av antarktisföredraget (The Antarctic Treaty) år 1961. Föredraget innebär att 

Antarktis är en gemensam kontinent vilken endast ska användas för vetenskapliga och 

fredliga ändamål. Det område vilket omfattas av föredraget enligt artikel sex är land, hav 

och is syd om S 60°, det vill säga samma definition Polarkoden och MARPOL använder 

för det södra polarområdet. År 1998 antogs även ett tillhörande miljöskyddsprotokoll 

(Protocol on Environmental Protection to The Antarctic Treaty). I artikel sju klargörs att all 

form av utvinning av mineralresurser är förbjuden i Antarktis. Detta inkluderar bland annat 
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olja, gas, kol och järnmalm. Antarktisföredraget och dess tillhörande protokoll benämns 

som ett system, The Antarctic Treaty System, genom vilket medlemsländerna arbetar för 

bevarandet av Antarktis (Beck, 2014 , s. 61). 

 

Flertalet länder, vilka samtliga har ratificerat antarktisföredraget, har etablerat stationer på 

kontinenten. Sjöfartsverksamhet i det södra polarområdet är begränsat till forskning, 

leverans av förnödenheter till stationerna, fiske och kryssning (House, 2010, s. 97). Det 

södra polarområdets avskildhet, extrema klimat och uppseendeväckande djurliv har utgjort 

bidragande faktorer till dess attraktion från turism som utvecklats genom kryssning sedan 

1960-talet. Under de senaste åren har kryssning skett i isfria vatten mellan november och 

mars med ungefär 40 olika fartyg. De tar allt från 6 till 500 passagerare ombord och 

genomför landstigningar. Vanligtvis utgår de från Ushuaia i Argentina och besöker olika 

delar av den antarktiska halvön och Rosshavet. Även större kryssningsfartyg med 500 till  

3 000 passagerare ombord har gjort resor i området men utan att genomföra landstigningar 

(IAATO, 2018). År 1991 bildades en organisation för uppmuntrande och utövande av 

miljövänlig och ansvarsfull turistverksamhet i Antarktis, benämnt International 

Association for Antarctic Tour Operators (IAATO). Kryssningsrederier måste ansöka om 

medlemskap till IAATO och kvalificera sig samt efterleva deras riktlinjer för att tillåtas 

bedriva sjöfartsverksamhet i det södra polarområdet (Stonehouse, 2010, s. 52). IAATO 

deltar som expertrepresentant vid de årliga sammanträdena arrangerade av systemet för 

antarktisföredraget (ATS, 2018).  

 

 Det södra polarområdet beskrivs som en avlägsen del av världen med svåra 

väderförhållanden och låga temperaturer. Det råder även mindre omfattande 

djupmätningar, sjökort, kommunikationssystem och infrastruktur för sjömärken och SAR. 

Isförhållandena beskrivs som mindre svåra än i det norra polarområdet, med undantag för 

Weddellhavet och Rosshavet, alltmedan den marina miljön beskrivs som minst lika sårbar 

(IMO, 2010, s. 3).  

 

2.3 Rederiers strategier  

Under ideala förhållanden sker en naturlig avvägning mellan ett företags produktivitet och 

dess säkerhet för personalen. Om ekonomisk vinst prioriteras för lågt riskeras konkurs, 

medan det istället riskeras en katastrof om den prioriteras så högt att det inte ges utrymme 

för säkerhet (Reason, 1997, s. 3-4). Arbetsmiljö började intressera företag i olika branscher 
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under den senare halvan av 1900-talet. Sedan dess har även intresset ökat för åtgärder mot 

miljöpåverkan från företagens operationer genom exempelvis minskade utsläpp och 

avfallshantering (Cheremisinoff, 2008, s. 1-2). Säkerhet och miljö är strikt reglerat inom 

den internationella sjöfarten genom olika regelverk vilket gjort att säkerhet och miljö 

kommit att bli två naturliga delar av rederiers strategier tillsammans med ekonomisk vinst.  

 

Den minskande utbredningen och tjockleken av is i Arktis erbjuder ökade möjligheter för 

utvinning av naturresurser och användandet av kortare sjöresor mellan Atlanten och Stilla 

havet. Intresset för att prospektera och producera olja och gas i Arktis finns hos 

medlemmar i det arktiska rådet, inte minst hos Ryssland, alltmedan China, Japan och 

Korea utgör stora marknader för sådana produkter (Lee, 2015, s. 267). Samtidigt ökar 

efterfrågan på kryssningar till såväl Arktis som Antarktis (Stonehouse, 2010, s. 101). Detta 

utgör ekonomiska drivkrafter för rederier men det finns också hinder. Även om den isfria 

säsongen i ryska Arktis har ökat i antal dagar sedan 80-talet så är det uppenbart att 

användandet av Nordostpassagen inte kan ske året runt i dagsläget såsom Suezkanalen 

(Schøyen, 2011, s. 977-983). Dessutom är efterfrågan på marknaden för resor i och igenom 

Arktis fortfarande oklar och varierande, precis som kostnader för isbrytarassistans och 

försäkringar längs NSR (Lee, 2015, s. 267). Isen och den osäkra samt låga omfattningen av 

hydrografisk data i de båda polarområdena medför större risker för fartygsskador och 

negativ miljöpåverkan än i andra områden, samtidigt som investeringar i fartyg med isklass 

kan vara nödvändigt (Huntington, 2015, s. 119-127).  

 

Införandet av Polarkoden utgör ett exempel på hur rederiers strategier påverkats till att 

prioritera säkerhet och miljö ytterligare. Då regelverket fortfarande implementeras är det 

svårt att säga huruvida införandet av denna externa faktor utgör en drivkraft eller ett 

hinder. Exempelvis är rederier olika förberedda för att följa kraven, samtidigt som det 

fortfarande finns nationella lagar att följa då fartygen befinner sig inom andra länders 

farvatten (Lee, 2015, s. 268). Dessutom skiljer det sig att bedriva sjöfartsverksamhet i det 

norra jämfört med det södra polarområdet såväl juridiskt som operatioellt (IMO, 2010, s. 

3). Ekonomiska och externa faktorer leder vidare till interna drivkrafter och hinder, det vill 

säga hur rederier tar ställning till polarområdenas möjligheter, begränsningar och regelverk 

(Lee, 2015, s. 266).   
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3 Problemformulering och syfte  
Det existerar såväl hinder som drivkrafter för att bedriva sjöfartsverksamhet i 

polarområdena. Frågan är vad som utgör vad och i vilken utsträckning. Om hinder och 

drivkrafter ställs mot varandra, kan de således ge en förklaring till varför 

sjöfartsverksamheten i de båda polarområdena ökar? Hur resonerar rederier inom olika 

segment när det kommer till att prioritera mellan ekonomi, säkerhet och miljö i de svåra 

och känsliga polarområdena? Vilken roll spelar det nyligen införda regelverket Polarkoden 

i rederiernas resonemang?   

 

Syftet med denna undersökning är att utröna varför vissa rederier väljer att bedriva 

sjöfartsverksamhet i polarområdena och rusta för Polarkodens krav medan andra inte gör 

det. Till detta hör att identifiera de ekonomiska, externa och interna drivkrafterna och 

hindren bakom deras strategier.   
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4 Polarkoden  
För att förstå konsekvenserna av Polarkodens införande för sjöfartsverksamhet i 

polarområdena så krävs en djupare förklaring av vad regelverket innebär, vilket är avsikten 

med detta kapitel.  

 

4.1 Polarkodens införande och dess innebörd  

Den 1 januari 2017 införde FN-organet International Maritime Organisation (IMO) 

regelverket Polarkoden i syfte att ombesörja säkerheten ombord fartyg vilka har för avsikt 

att bedriva sjöfartsverksamhet i de av koden definierade polarområdena, samt skydda den 

omgivande miljön och människorna vilka lever i den (IMO, 2018).  

 

Polarkoden implementeras för närvarande genom tillägg i konventionerna International 

Convention for the Safety of Lifes at Sea (SOLAS); Standards of Training, Certification 

and Watchkeeping (STCW) och International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships (MARPOL). Därför är Polarkoden tvingande endast för fartyg vilka omfattas 

av de konventionerna och samtidigt bedriver verksamhet i polarområdena (IMO, 2018a). 

Fortsatt bakgrundsförklaring om implementeringen och innebörden av Polarkoden avser 

således endast fartyg vilka omfattas av Polarkoden. 

 

Fartyg som inte lyder under SOLAS är krigsfartyg, lastfartyg under 500 bruttoton, fartyg 

utan mekaniskt framdriftmaskineri, primitiva träfartyg, yachtfartyg vilka inte används för 

handelssjöfart och fiskefartyg (IMO, 2014b, Reg. 3). Även fartyg med tolv passagerare 

eller mindre befinner sig utanför konventionens krav (IMO, 2014b, Reg. 2). Fartyg vilka 

lyder under MARPOL är alla typer av fartyg som opererar i den marina miljön (IMO, 

2017, Art. 2), förutsatt att antingen dess flaggstat eller det lands territorialvatten i vilket 

fartygen för tillfället befinner sig har ratificerat konventionen (IMO, 2017, Art. 3). STCW 

reglerar krav på hur utbildning av sjöpersonal på olika sorters fartyg ska vara utformad.  

 

Polarkoden är uppdelad i två delar. Del I tillämpas på fartyg vilka omfattas av SOLAS 

medan Del II tillämpas på fartyg vilka omfattas av MARPOL. Del I berör således säkerhet 

ombord medan Del II berör skydd av omgivande miljö från föroreningar. Ändringarna i 

STCW faller in i Del I och berör endast SOLAS-fartyg. Implementeringen av Polarkoden 

har pågått i flera etapper. Den första juli år 2018 är samtliga delar i kraft, med undantag för 
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existerande fartyg vilka har dispans till nästkommande sjövärdighetsbesiktning (DNV GL, 

2018).  

  

4.2 Krav på certifiering av SOLAS-fartyg  

Ett krav i Del I är att SOLAS-fartyg ska inspekteras och godkännas för att erhålla ett 

certifikat enligt Polarkoden, benämnt Polar Ship Certificate. Inspektionen och utfärdandet 

av certifikatet ska genomföras av flaggstatens administration, exempelvis 

Transportstyrelsen för svenskflaggade fartyg, eller av en utav administrationen erkänd 

organisation, exempelvis fartygets klassningssällskap. Certifieringen ska vara baserad på 

huruvida fartygets planerade verksamhet uppfyller de resterande kraven i Del I.  

 

De krav som den omgivande miljön ställer på olika fartyg varierar geografiskt inom 

polarområdena och även tidsmässigt. Därför varierar också kraven enligt Del I med hur 

olika fartyg kan hantera de olika förutsättningarna. Parametrarna man ser till är is- och 

temperaturförhållanden, funktionen av standardiserad navigations- och 

kommunikationsutrustning i relation till höjden av latitud samt förutsättningar för 

räddning. Ett fartyg måste därför inför certifieringen skapa en fartygsspecifik profil genom 

att redovisa sina intentioner vad beträffar vilken typ av sjöfartsverksamhet som planeras, i 

vilka delar av polarområdena och även under vilka tider på året (DNV GL, 2018).  

 

I Polarkoden delas fartyg in i kategorierna A, B och C vilket korresponderar till fartygets 

befintliga isklass och blir avgörande för i vilka isförhållanden och under vilka delar av året 

fartyget kan tillåtas bedriva sjöfartsverksamhet enligt certifikatet. Kategori A 

korresponderar till International Association of Classification Societies (IACS) isklasser, 

PC1 – PC5 eller motsvarande och kategori B till PC6 – PC7 eller motsvarande. Kategori C 

korresponderar till samtliga kategorier inom exempelvis det finsk-svenska 

isklassningssystemet eller motsvarande, men det kan även avse fartyg utan någon som 

helst isklass. I Bilaga B och C återges utförligare beskrivning av isklasser och 

fartygskategorier.  

 

I Polarkoden definieras Polar Service Temperature (PST). Det är en fartygsspecifik 

parameter för vilken lägsta temperatur fartyget med ombordvarande system och utrustning 

är planerat att operera. Värdet tas fram genom att jämföra med den genomsnittliga lägsta 

temperaturen i det geografiska områden fartyget avser bedriva sjöfartsverksamhet. I 
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Polarkoden benämns detta som Mean Daily Low Temperature (MDLT), 

genomsnittstemperaturen för varje dag i området under de senaste tio åren. PST sätts sedan 

till minst 10°C lägre än MDLT (IMO, 2014a, s. 11).  

 

Efter att fartyget tilldelats en kategori och ett värde för PST bestämts följer dokumentering 

och analys av ombordvarande system och utrustning för säkerställandet att denna fortsatt 

fyller sin funktion vid det satta PST samt vid påfrestningar från nedisning. Detta involverar 

samtliga system och den utrustning som krävs för fartygets planerade verksamhet, men 

även utrustning och system med anknytning till vatten- och vädertäthet, maskineri, 

brandskydd, livräddningsutrustning, navigation och kommunikation. Certifieringen ställer 

även krav på fartygsstabilitet med hänsyn tagen till risken för nedisning. Därför behöver 

fartyget genomföra godkända stabilitetsberäkningar baserat på såväl läckstabilitet som 

stabilitet vid nedisat tillstånd. (IMO, 2014a, s. 15-26). 

 

De ovan beskrivna åtgärderna inför certifieringen avslutas genom att sammanställa 

informationen i en manual för operation i polarområdena, benämnd Polar Water 

Operational Manual (PWOM). Manualen syftar till att förse fartygets ägare, operatörer, 

befälhavare och besättning med information om fartygets kapacitet och begränsningar och 

således fungera som stöd i beslutsfattande situationer (DNV GL, 2018).  

 

4.3 Krav på certifiering av MARPOL-fartyg  

MARPOL består av sex bilagor, benämnt Annex, vilka behandlar olika former av 

föroreningar. Alla fartyg som antingen är registrerade eller opererar i länder som ratificerat 

bilagor i MARPOL är tvungna att följa respektive bilaga (IMO, 2017, Art. 14). I mars år 

2018 såg förhållandet mellan bilagor och ratificering ut enligt tabell 1. 

 
Tabell 1. Förhållande mellan bilagor och ratificering (IMO, 2018b)  

Bilaga		 Om	föroreningar	från		 Antal	länder	som	ratificerat	

Annex	I	 Olja	 156	

Annex	II	 Kemikalier	(NLS)	 156	

Annex	III	 Skadliga	ämnen	i	förpackad	form	 148	

Annex		IV	 Toalettavfall	 142	

Annex	V	 Sopor		 153	

Annex	VI	 Avgaser		 89	
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I mars 2018 hade de åtta medlemmarna i det arktiska rådet ratificerat samtliga bilagor, med 

undantag för Island och USA som inte ratificerat Annex IV (IMO, 2018b). Polarkoden har 

medfört ändringar i MARPOL Annex I, II, IV och V, vilket leder till att fartyg vilka lyder 

under någon av respektive bilaga också lyder under Polarkoden Del II (DNV GL, 2016). 

Införandet innebär bland annat att tömning av olja, oljehaltiga massor, kemikalier, plast 

och djurkadaver överbord är förbjudet i polarområdena. Andra ämnen som vanligtvis töms 

överbord är toalettavfall, matavfall, rester av last, rengöringsmedel och addetiver. Tömning 

av dessa är fortfarande tillåtet, förutatt att vissa krav efterlevs. Ett sådant krav är att fartyg 

måste befinna sig på vissa specifika avstånd från land, isshelf, fast is och områden där 

iskoncentrationen överstiger en tiondel. Toalettavfall, så kallat svartvatten, kräver antingen 

ett certifierat avloppsreningsverk eller en metod för finfördelning och desinfektering. Att 

tömma obehandlat svartvatten överbord är fortfarande tillåtet, men ett avståndskrav har 

införts. Matavfall kräver en kvarn för finfördelning och även ett avstånd. Rester av last, 

rengöringsmedel och addetiver får tömmas överbord om de är ofarliga för den marina 

miljön. Ett annat krav som inte har med tömning av ämnen överbord att göra är 

dubbelbottenskrov för alla oljetankfartyg byggda efter 1 januari 2017. Att ens ha bränslet 

tjockolja (HFO) ombord i tankar var redan förbjudet i det södra polarområdet enligt 

MARPOL och det står nu som en rekommendation för det norra polarområdet. Åtgärder 

för att förhindra spridandet av vattenlevande invasiva arter via ballastvatten och skrov 

förekommer enbart som rekommendationer (IMO, 2014a, s. 38-43). Att bedriva 

sjöfartsverksamhet i polarområdena kräver ingen certifiering för fartyg vilka enbart lyder 

under MARPOL, utan endast efterlevande av kraven och uppdatering av ombordvarande 

dokumentation (DNV GL, 2018).  

 

4.4 Krav på certifiering av fartygsbefäl   

I Del I återfinns kraven på certifiering av personal vilket medfört tilläggen i STCW-

konventionen och STCW-koden. Målet beskrivs vara säkerställandet att fartyg vilka 

opererar i polarområdena är bemannade av tillräckligt kvalificerad, tränad och erfaren 

personal. Detta ska uppnås genom krav på certifiering av styrmän, överstyrmän och 

befälhavare, det vill säga fartygsbefäl, ombord olika typer av SOLAS-fartyg beroende på 

vilka isförhållanden fartygen för stunden opererar i. Kravet på certifiering av personal står 

således inte i direkt korrespondens till fartygskategori A, B eller C. Sambanden mellan 

befattning, fartygstyp och isförhållande sammanfattas i tabell 2.  
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Tabell 2. Befattning, fartygstyp och isförhållande (IMO, 2014a, s. 27-28) 

Isförhållanden	 Tankfartyg	 Passagerarfartyg	 Andra	SOLAS-fartyg	
	
Isfritt,	ingen	is	
närvarande	
			

	
Ingen	certifiering	
av	personal	krävs			

	
Ingen	certifiering	av	
personal	krävs			

	
Ingen	certifiering	av	
personal	krävs			

	
Öppet	vatten,	
havsis	närvarande	i	
koncentrationer		
<	1/10	
	

	
Grundläggande	
certifiering	av	
styrmän,	
överstyrmän	och	
befälhavare	krävs		
	

	
Grundläggande	
certifiering	av	
styrmän,	
överstyrmän	och	
befälhavare	krävs		
	

	
	
Ingen	certifiering	av	
personal	krävs			

	
Andra	vatten,	
havsis	och	is	med	
ursprung	från	land	
närvarande	i	
koncentrationer		
>	1/10		

	
Grundläggande	
certifiering	av	
styrmän	samt	
avancerad	
certifiering	av	
överstyrmän	och	
befälhavare	krävs		
	

	
Grundläggande	
certifiering	av	
styrmän	samt	
avancerad	
certifiering	av	
överstyrmän	och	
befälhavare	krävs		
	

	
Grundläggande	
certifiering	av	
styrmän	samt	
avancerad	
certifiering	av	
överstyrmän	och	
befälhavare	krävs		
	

 

Transportstyrelsen utgör den administration vilken ska införliva tilläggen i svensk 

lagstiftning inför att de internationella kraven träder i kraft den 1 juli 2018. 

Transportstyrelsen har i ett utskick (Thelaus, 2017) namngivit de svenska motsvarigheterna 

för certifikaten samt beskrivit hur de kan erhållas:  

− Certifikat för grundläggande polartjänstgöring – söks ut mot bakgrund av en 

godkänd grundläggande utbildning; och  

− Certifikat för avancerad polartjänstgöring – söks ut mot bakgrund av en godkänd 

grundläggande samt avancerad utbildning, tillsammans med minst två månaders 

sjötjänstgöring som fartygsbefäl i polarområdena. 

 

Den ovan beskrivna sjötjänstgöringen kan alternativt tillgodoräknas genom motsvarande 

erfarenhet. Certifikaten kan även sökas ut mot bakgrund av så kallade övergångsregler. 

Med detta menas att båda certifikaten kan erhållas utan kravet på utbildning fram till den 

första juli år 2020 om fartygsbefälet uppfyller vissa kriterier för sjötjänstgöring i 

polarområdena eller motsvarande (Thelaus, 2017).  
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5 Metod  
Metoden bestod av att med hjälp av ett analytiskt ramverk för rederiers strategier 

genomföra kvalitativa intervjuer med tre sakkunniga personer från tre olika rederier. 

Samtliga rederier har erfarenhet från olika form av sjöfartsverksamhet i polarområdena 

samt ursprung från samma land.  

 

5.1 Analytiskt ramverk 

Ett analytiskt ramverk som studerats (Lee, 2015) var avsedd för rederiers strategier för 

NSR och publicerades innan Polarkodens införande. Samma rubriker har använts i denna 

undersökning men frågeställningarna har anpassats något till sjöfartsverksamhet i 

polarområdena efter Polarkodens införande. Det analytiska ramverket återges i tabell 3 

nedan.  

 

Tabell 3. Analytiskt ramverk för rederiers strategier  
Ekonomiska	drivkrafter	och	hinder		

− Existerar	merkostnader	för	att	bedriva	sjöfartsverksamhet	i	polarområdena	
jämfört	med	andra	områden?			

− Vilken	roll	spelar	längden	på	säsongen	i	polarområdena?		
− Hur	ser	efterfrågan	ut	på	marknaden	för	resor	i	eller	genom	polarområdena?		
− Med	tanke	på	de	risker	som	föreligger	i	polarområdena,	hur	stor	är	sannolikheten	

för	fartygsskador?		
Externa	drivkrafter	och	hinder		

− Vad	har	införandet	av	Polarkoden	medfört	och	hur	har	det	påverkat	
verksamheten?		

− Hur	skiljer	det	sig	juridisk	och	operationsmässigt	att	bedriva	sjöfartsverksamhet	i	
det	norra	polarområdet	jämfört	med	det	södra?		

− Hur	påverkar	nationella	lagar	verksamheten?		
− Vilket	förhållningssätt	finns	till	risker	för	miljöpåverkan	orsakat	av	olyckor	eller	

dagliga	operationer?	
Interna	drivkrafter	och	hinder		

− Vilket	förhållningssätt	finns	till	att	rusta	enligt	ett	så	pass	nytt	regelverk	som	
Polarkoden	om	den	ekonomiska	utgången	fortfarande	är	osäker?		

− Vilken	roll	spelar	ett	rederis	erfarenhet	från	polarområdena	för	att	nu	vidta	
åtgärder	enligt	Polarkodens	krav?		

− Vad	anses	vara	den	interna	drivkraften	till	att	satsa	på	sjöfartsverksamhet	i	
polarområdena?		
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5.2 Intervjuer  

För att besvara frågeställningarna i ramverket och erhålla en djupare förståelse användes 

kvalitativa intervjuer (Patel, 2011, s. 119). En intervjuguide utarbetades baserat på 

ramverket och frågorna delades in i två kategorier. En kategori bestod av relativt öppna 

huvudfrågor vilka ställdes till samtliga intervjupersoner och en kategori bestod av mer 

specifika delfrågor vilka anpassades beroende på hur varje intervju fortlöpte. I Bilaga A är 

huvudfrågorna fetstilta. Användandet av en sådan semistrukturerad karaktär på 

intervjuguiden användes för att ge intervjupersonerna större möjligheter att påverka 

resultatets innehåll och vidga den djupare förståelsen ytterligare (Alvehus, 2013, s. 83).  

 

Tre rederier valdes ut enligt tre urvalskriterier. Samtliga skulle vara registrerade i samma 

land av anledning att förstå inverkan på nationell nivå för deras handlande. Samtliga skulle 

ha tidigare erfarenhet från sjöfartsverksamhet i polarområdena och slutligen äga fartyg 

vilka berörs av Polarkoden. Kriterier och utbud resulterade i tre rederier vilka alla ägnar sig 

åt olika form av sjöfartsverksamhet – kryssning, offshore och tanksjöfart.  

 

Inför intervjutillfällena genomfördes en testintervju för att uppskatta tiden och få en bild av 

intervjuguidens struktur. Detta medförde ändringar på vissa av frågornas formulering. Två 

av intervjuerna spelades in över telefon under vecka 7 år 2018 och en spelades in vid ett 

möte under vecka 10 år 2018. Verbatim transkribering genomfördes efteråt men utan att 

tonlägen, tvekanden, hostningar eller liknande skrevs ned.  

 

För att analysera resultatet genomfördes en innehållsanalys av de transkriberade 

intervjuerna. Detta medförde en beskrivande kartläggning där textens olika delar 

sammanställdes till en helhet (Sina, 2016, s. 6). Intervjufrågor hade utarbetats från 

ramverkets frågeställningar och användes för att skapa ett flyt i intervjuerna och säkerställa 

att samma frågor behandlades under samtliga intervjuer. Den transkriberade texten delades 

inledningsvis upp i meningsbärande enheter, där varje enhet kan sägas utgöra en avgränsad 

tanke. Enheter med liknande innehåll grupperades sedan i större kategorier, där varje 

kategori kan sägas utgöra ett tema. Eftersom ett tydligt ramverk användes så föll det sig 

naturligt att koppla dessa teman till de i förväg bestämda kategorierna – ekonomiska, 

externa och interna drivkrafter och hinder. 
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5.3 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14) har använts vid 

undersökningens intervjuer. Inför intervjuerna informerades deltagarna om deras uppgift 

och möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst utan påverkan. Även möjligheten till 

anonymitet för såväl personer som företag informerades om, samt att uppgifterna från 

intervjuerna endast avses för vetenskapligt syfte och ingenting annat. På frågan om 

intervjuerna kunde spelas in för transkribering samtyckte samtliga deltagare. Slutligen 

informerades deltagarna om deras rätt att ta del av materialet för kontroll innan 

publicering. De etiska riktlinjerna upprepades vid intervjutillfället. Samtliga deltagare 

avböjde erbjudandet om anonymitet men trots detta valdes att inte ange namn på personer 

eller rederier i undersökningen.  

 

5.4 Avgränsningar  

Valet av tre rederier grundar sig delvis i den begränsade tid som disponerades på 

undersökningen samt utbudet på rederier vilka uppfyllde samtliga kriterier. Vidare är 

undersökningen kvalitativ och söker kunskap på djup nivå, varför ett avgränsat experturval 

av intervjupersoner, vilka kan antas besitta rätt kunskap, gjordes medvetet (Non-

Probability Sampling, 2006).  

 

En av avsikterna med den tidigare undersökningens ramverk (Lee, 2015) var att underlätta 

framtida forskning för rederiers strategier. Det ramverket resulterade dessutom i ett 

gynnsamt resultat samtidigt som rederiers strategier för resor genom NSR bedömdes vara 

nära besläktat med strategier för sjöfartsverksamhet i polarområdena. Att således 

genomföra ytterligare en litteraturstudie för att ta fram ett helt eget ramverk ansågs därför 

inte vara nödvändigt.  
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6 Resultat  
Resultatet redovisas nedan först genom en beskrivning av intervjupersonerna och 

rederierierna de är anställda hos, det vill säga resultatet av urvalskriterierna. Detta följs 

sedan av svar på frågeställningar enligt det analytiska ramverkets struktur och ordning. 

Intervjupersonernas svar representerar i texten kryssningsrederiet, tankrederiet och 

offshore-rederiet.  

 

6.1 Intervjupersoner och rederier   

Representanten för kryssningsrederiet är en sjökapten med mångårig erfarenhet av 

kryssningsverksamhet, inte minst i polarområdena. Han har arbetat som HR- (Human 

Resources) och regleringsansvarig för kryssningsrederiet sedan år 2009. De förfogar över 

tre kryssningsfartyg med kapacitet för drygt hundra passagerare vardera, varav två av 

fartygen används i både det norra och det södra polarområdet. Båda de fartygen är aktuella 

för certifiering enligt Polarkodens klass C under våren och sommaren 2018. Dessutom 

pågår certifiering av deras fartygsbefäl.  

 

Representanten för tankrederiet är utbildad inom sjöfart och logistik samt till sjökapten 

med erfarenhet till sjöss som styrman och i land som operatör. Han har arbetat som 

operationschef för tankrederiet sedan år 2011 och var ombord då ett av deras fartyg gick 

igenom Nordostpassagen år 2013. Tankrederiet förfogar över mer än 100 tankfartyg av 

olika sorter och storlekar. Tio av dessa har isklass enligt DNV GL, varav tre har 1A och 

åtta har 1B. Ett fartyg har finsk-svensk isklass 1A Super. Tankrederiet är inte aktuella med 

att certifiera varken fartyg eller fartygsbefäl enligt Polarkoden idag men de är måna om 

sina kunders intressen ifall de skulle tillta för Nordostpassagen.  

 

Representanten för offshore-rederiet är en sjökapten med mångårig erfarenhet från flertalet 

olika fartygstyper. Han har arbetat ombord offshore-rederiets fartyg sedan år 2000, då han 

deltog i konstruktionen av tre utav deras isbrytande ankarhanterare. År 2010 grundade han 

ett eget bolag, vilket i samarbete med offshore-rederiet och Sjöfartshögskolan i Kalmar är 

det enda bolaget i Sverige som är godkända av Transportstyrelsen att utbilda fartygsbefäl 

enligt Polarkoden. Han är även koordinator för Ice Academy och utbildar fartygsbefäl 

bland annat enligt Polarkoden. Offshore-rederiet har hittills två fartyg certifierade enligt 

Polarkodens klass B, alltmedan certifiering av deras fartygsbefäl pågår.  
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6.2 Ekonomiska drivkrafter och hinder  

 

6.2.1 Merkostnader i polarområdena jämfört med andra områden  

Merkostnader för sjöfartsverksamhet i polarområdena som diskuterades under samtliga 

intervjuer var för avgifter, försäkringar, utrustning, certifiering enligt Polarkoden och 

bunker. Tankrederiet resonerar även om isbrytarassistans och islots då det är det enda 

rederiet i undersökningen som kan ha behov av detta. Kryssningsrederiets två fartyg har 

ingen isklass och ska certifieras enligt C, vilket gör att de aldrig befinner sig i is, medan 

offshore-rederiets fartyg är isbrytare. Om man bortser från kostnader för isbrytarassistans 

och jämför totala avgifter för resor genom Nordostpassagen med Suezkanalen så strävar 

NSRA efter att lägga sig på samma nivå som Suezkanalen av konkurrensmässiga skäl. 

Merkostnader för försäkringar kan förekomma men det kan även variera. Resor till 

polarområdena föregås av förhandling mellan rederi och försäkringsbolag om hur 

försäkringar ska utformas och till vilket pris av anledning att polarområdena ligger utanför 

vanliga försäkringar. Faktorer som kan ge bättre priser är exempelvis om rederiet har 

flertalet fartyg försäkrade i samma försäkringsbolag och även att just det 

försäkringsbolaget erbjuder bättre priser på försäkringar för polarområdena. Certifiering 

enligt Polarkoden av fartyg och befäl medför kostnader men hur omfattande dessa är 

upplevs olika mellan de tre rederierna. Offshore-rederiet ser det som en låg kostnad av 

anledning att få åtgärder krävs för att få deras fartyg certifierade samtidigt som de kan 

genomföra inspektioner, skriva manualer för operation i polarområdena (PWOM) och 

utbilda sina fartygsbefäl internt. Tankrederiet upplever det som en förhållandevis låg 

kostnad medan kryssningsrederiet upplever raka motsatsen. De tre rederierna var eniga om 

att extra utrustning krävs för verksamhet i polarområdena men samtidigt att denna oftast 

redan finns ombord isklassade fartyg. Däremot kan merkostnader för ny utrustning med 

högre krav enligt Polarkoden tillkomma. Det är sedan tidigare förbjudet att ens ha HFO i 

tankar ombord fartyg i det södra polarområdet medan det fortfarande är en 

rekommendation för det norra. Både kryssningsrederiet och offshore-rederiet använder 

dyrare och miljövänligare alternativ under sina resor i såväl det norra som det södra 

polarområdet, vilket givetvis utgör en merkostnad.  

 

6.2.2 Längden på säsongen  

Samtliga rederier menar att det är svårt att se en tydlig trend i minskande isutbredning 

genom åren som påverkar längden på säsongen, såväl i Arktis som Antarktis. Istället 
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varierar isutbredning och temperatur mycket från år till år vilket således påverkar längden 

på säsongerna olika och ovisst. Längden på säsongen i dagens läge utgör inte något större 

problem för kryssningsrederiet som kombinerar resor i det norra respektive södra 

polarområdet och därmed kan bedriva kryssningsverksamhet året runt under respektive 

polarområdes sommarperiod. De två fartyg offshore-rederiet certifierat enligt Polarkoden 

kan ganska enkelt uppgraderas till A-fartyg och därmed ges möjlighet att operera året runt. 

Detta gör att längden på säsongen inte ses som ett särskilt stort problem ur den aspekten. 

Skulle de däremot certifiera och använda fartygen i en annan av rederiets fartygsserier, där 

fartygen har finsk-svensk isklass 1A Super, så skulle dessa påverkas mycket av längden på 

sommarsäsongen i och med att de troligtvis faller in i kategori C. Tankrederiet ser längden 

på säsongen som en avgörande faktor till svårigheten för Nordostpassagen att utvecklas till 

ett naturligt handelsmönster för deras kunder och även hela oljemarknaden. Två av 

rederierna poängterar att även om säsongen skulle förlängas betydligt till följd av 

minskande isutbredning och temperatur så krävs ändå en omfattande utveckling av 

infrastruktur, djupmätning och sjökort för en växande och säker sjöfart i Arktis.  

 

6.2.3 Efterfrågan på marknaden  

Efterfrågan på marknaden för resor inom eller igenom polarområdena skiljer sig mycket 

för de olika rederierna i dagsläget. Tankrederiet har inte haft någon efterfrågan alls på resor 

genom Nordostpassagen sedan 2013 och betonar hur det rådande oljepriset samt 

piratsituationen utanför Somalia kan spela en betydande roll för detta. Trots att en resa 

mellan Europa och Asien via Nordostpassagen är betydligt kortare resväg så är det i 

dagsläget billigare att gå vägen igenom Suezkanalen på grund av de låga 

bunkerkostnaderna. Samtidigt har risken för piratattacker utanför Somalia minskat 

betydligt sedan år 2013. Detta, tillsammans med bättre infrastruktur, isfria områden och 

överlägset mer pålitliga sjömätningar och sjökort gör det helt enkelt mer självklart för 

oljebolagen att motivera resor genom Suezkanalen ur såväl ett miljö- som 

säkerhetsperspektiv. För kryssningsrederiet ser det däremot helt annorlunda ut då 

efterfrågan på kryssningar till Arktis och Antarktis är mycket stor och växer. Dessutom har 

det inom den internationella kryssningsbranschen nyligen gjorts ett tjugotal beställningar 

på nya fartyg avsedda för polarområdena i syfte att motsvara dels den omfattande och 

växande efterfrågan, men även de högre kraven enligt Polarkoden. Offshore-rederiet har de 

senaste åren drabbats mycket negativt, dels av en offshore-marknad som avvecklats 

kraftigt, men även av de sanktioner USA och EU införde mot Ryssland till följd av 
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Krimkonflikten år 2014. Det senare förbjuder offshore-rederiet att bedriva handel med 

Ryssland gällande exploatering av nya djuphavsbrunnar, vilket lett till att man förlorat 

kontrakt och således miljardbelopp i intjäning. Idag är fyra fartyg i drift medan resterande 

är upplagda och dess besättningar permitterade. Trots detta hittar rederiet nya vägar att gå, 

exempelvis genom att bedriva transport av förnödenheter till befintliga ryska oljeriggar i 

Arktis. Sådana kontrakt jobbar de med fortlöpande alltmedan den efterfrågan förmodas 

tillta. Offshore-rederiet har alltid legat i framkant med sin strategi att operera i extrema 

klimat. De var först i världen med att certifiera ett fartyg samt utbilda fartygsbefäl enligt 

Polarkoden. Det finns inte många andra liknande fartyg i världen och förutom ren supply-

verksamhet har de erfarenhet från isbrytning, seismik för prospektering av olja och även 

kärnborrning för miljöforskning. Efter Polarkodens införande har de fått allt fler frågor om 

vad fartygen kostar att hyra för olika projekt samt hur man på bästa sätt kan genomföra 

dessa. Sådana projekt läggs ut på så kallade tendrar, anbud, där kunder beskriver bland 

annat vad man vill göra, när och till vilken kostnad. Offshore-rederiet svarar och 

kvalificerar sig på mängder av sådana anbud för polarområdena och ser goda 

kontraktsmöjligheter i framtiden.  

 

6.2.4 Risker för fartygsskador  

Samtliga tre rederier menar att det föreligger risker för fartygsskador i polarområdena 

främst på grund av just is. Offshore-rederiet och tankrederiet poängterade därför vikten av 

att det är rätt fartyg som befinner sig där vid rätt tid på året. Kryssningsrederiet, som inte 

har någon isklass på sina fartyg, minskar riskerna genom att helt enkelt inte gå in i för 

mycket is. De har genom åren ofta ställt in landstigningar för passagerare istället för att 

chansa och gå in mot landområden omgivna av vad som bedömts vara för mycket is. 

Offshore-rederiet, som utbildat fartygsbefäl i isnavigation sedan år 2004, betonar vikten av 

utbildning och förklarar hur det fått effekten att riskerna för fartygsskador blir mycket små. 

Förutom is så menar två av rederierna att mindre omfattande infrastruktur, sjömätning och 

sjökort bidrar till ökad risk för olyckor.  

 

6.3 Externa drivkrafter och hinder  

 

6.3.1 Polarkodens införande 

Tankrederiet har än så länge inte påverkats över huvud taget av Polarkodens införande då 

efterfrågan från deras kunder lämnats oförändrad. De är beredda att uppfylla sina kunders 
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önskemål och ser i så fall inte Polarkoden som ett problem för att lyckas certifiera sina 

fartygsbefäl eller befintliga isklassade fartyg, alternativt bygga nya, om det så skulle 

önskas.  

 

Samtliga tre rederier trycker hårt på säkerhet och miljö och ser däremot att Polarkoden är 

någonting mycket positivt ur aspekten att regelverket kan få bort andra, mer oseriösa, 

aktörer från polarområdena. En annan positiv effekt av Polarkodens införande enligt 

offshore-rederiet är fördelen av att de redan låg i framkant och snabbt kunde utbilda sina 

befäl, inspektera sina fartyg och skriva egna manualer för operation i polarområdena 

internt. Dessutom kan de numera genomföra allt detta även åt andra rederier. På så vis har 

offshore-rederiet tjänat ekonomiskt på Polarkodens införande, inte minst därför att de är 

det enda rederiet i världen som kan göra så idag. Däremot gick de miste om en annan 

fördel de först trodde sig skulle få då fartygen i en fartygsserie, trots deras höga 

isklassning, enligt Polarkoden troligtvis faller under kategori C, alltså samma kategori som 

fartyg vilka inte innehar någon isklass alls. Om de fartygen istället skulle hamnat i 

exempelvis kategori B så hade det öppnat upp en mycket större marknad eftersom de i så 

fall tillåtits operera under en längre tid av säsongerna och i svårare isförhållanden. Trots 

detta räknar offshore-rederiet med att använda den fartygsserien i polarområdena i 

framtiden.  

 

Kryssningsrederiet, vilka också har fartyg som faller under kategori C, påverkas inte rent 

operationellt av Polarkoden eftersom de ändå inte använder fartygen för att gå i is och 

dessutom bara befinner sig i polarområdena under deras respektive sommarperioder. 

Däremot upplever kryssningsrederiet att de sett effekter av implementeringen då det gått 

lite fort. Exempelvis har de märkt att deras flaggstat inte riktigt känner till processerna 

ännu medan de även upplever att utbildningen av de fartygsbefäl de skickat på kurs hittills, 

vilket var till ett annat land än Sverige, inte varit särskilt bra. Men om det får gå mer tid så 

tror kryssningsrederiet att procedurer för certifiering av fartyg och utbildning av 

fartygsbefäl kan bli bättre.  

 

6.3.2 Skillnader mellan det norra och det södra polarområdet  

Tankrederiet har aldrig fått någon förfrågan på resor till det södra polarområdet och det är 

heller ingenting de tittar på. Offshore-rederiet har jobbat i Antarktis och tittar även på flera 

kontrakt vilka främst berör forskning och transport av exempelvis besättning och 
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förnödenheter till baser. De har, precis som kryssningsrederiet, upplevt en mer omfattande 

struktur på regelverk för resor dit. Offshore-rederiet måste få tillstånd genom The Antarctic 

Treaty, medan kryssningsrederiet är medlem i IAATO, den organisation som samarbetar 

med The Antarctic Treaty och inriktar sig på turistverksamhet. Båda rederierna måste 

därför först anmäla att man vill dit, beskriva vad man ska göra, när och var innan tillstånd 

eventuellt kan utfärdas. IAATO utarbetar inför varje säsong en turlista för sina medlemmar 

för att tillse att det inte befinner sig fler personer än tillåtet på vissa platser åt gången. 

Utöver detta är HFO förbjudet att ens ha ombord i Antarktis, samtidigt som det är strikt 

reglerat att inget av det som tagits med iland får lämnas kvar. En motsvarande, så pass 

strikt och omfattande struktur, upplever de inte vid resor till och igenom det norra 

polarområdet, inte heller efter Polarkodens införande. Kryssningsrederiet begränsar alltid 

sina resor till den antarktiska halvön, precis som de flesta kryssningsrederier, av anledning 

att det helt enkelt är mer att uppleva där för turisterna gällande djurliv, berg och 

landstigningsplatser. Om de skulle besöka andra delar av Antarktis skulle turisterna mest 

bara se en isshelf utan möjligheter för landstigningar.  

 

6.3.3 Nationella lagars inverkan  

Förutom Polarkoden, IAATO och The Antarctic Treaty så kommer samtliga rederier även i 

kontakt med olika nationella lagar. Offshore-rederiet har exempelvis varit i kontakt med 

ryska myndigheter för lotsning, klassning, skeppshandlare och hamnstatskontroll. Där har 

de ofta fått hjälp gällande nationella lagar, exempelvis med lastpapper, emigration, 

sophantering och besättningsbyten. Detta beskriver också kryssningsrederiet som vanligt 

när de kommer till en hamn eller ska segla längs en kust. Dessutom har både offshore-

rederiet och tankrederiet varit i kontakt med NSRA för att gå igenom Nordostpassagen. Dit 

måste de först anmäla att de ska gå igenom samt lämna uppgifter om bland annat certifikat 

och försäkring innan de ges tillstånd. Utöver det skickas även en daglig rapport 

innehållandes uppgifter om exempelvis position och förbrukning. Inget av rederierna har 

upplevt några problem gällande att samarbeta med nationella myndigheter eller med att 

vara medvetna om vilka lagar och regler som gäller.  

 

6.3.4 Risker för miljöpåverkan  

Samtliga rederier resonerade att risken för miljöpåverkan till följd av olyckor är nära 

besläktat med risken för fartygsskador. Detta ur aspekten att den minskar genom att 

använda rätt fartyg för rätt ändamål och vid rätt tid på året samt genom träning av 
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fartygsbefäl. Ytterligare faktorer som minskar risken för miljöpåverkan är tjockare skrov, 

dubbelbotten och att användandet av HFO är förbjudet att ens ha ombord i det södra 

polarområdet. Offshore-rederiet och kryssningsrederiet använder miljövänligare alternativ 

till HFO även i Arktis, exempelvis Marine Gas Oil (MGO), vilket dessutom minskar 

utsläpp i luften vid förbränning. Offshore-rederiet använder också urea i sin avgasrening 

för att minska utsläppet av kväveoxider. Gällande övrig miljöpåverkan till följd av dagliga 

operationer diskuterades bland annat svartvatten vilket inte går direkt överbord utan fylls i 

förvaringstankar. Offshore-rederiet förklarar hur de sedan använder sig av ett 

avloppsreningsverk, där man tillsätter bakterier och renar svartvattnet tills det är mer eller 

mindre som dricksvatten, innan det skickas överbord. Både offshore-rederiet och 

kryssningsrederiet använder sig också av kvarnar för sina matrester i polarområdena, 

medan alla sopor går iland då fartygen är i hamn. Infrastrukturen för hantering av sopor är 

inte optimal i hamnar i Arktis och beskrivs som någonting som måste förbättras. Offshore-

rederiet gav ett exempel på avfallshantering från då de tidigare var på Grönland. Då fyllde 

de alla sina sopor i en container som sedan tömdes ut på en stor platta iland varefter 

avfallet sorterades för hand av landpersonal. Allt detta skeppades sedan tillbaka till 

Danmark. Varken offshore-rederiet eller kryssningsrederiet har varit tvungna att ändra sin 

hantering av svartvatten, matrester eller sopor för att certifiera sina fartyg enligt 

Polarkoden, då systemen och rutinerna redan fanns ombord.  

 

6.4 Interna drivkrafter och hinder  

 

6.4.1 Ett nytt regelverk och en relativt ny marknad 

Samtliga rederier menar att just Polarkodens införande inte medfört någon ekonomisk 

osäkerhet inom rederiet för dem att bedriva sjöfartsverksamhet i polarområdena. Däremot 

resonerar kryssningsrederiet att diskussionen gick om det tidigare och att införandet kan ha 

påverkat mindre seriösa redare. Både tankrederiet och offshore-rederiet tillägger att 

osäkerheten är större om de skulle bygga ett nytt fartyg anpassat till Polarkodens krav, 

exempelvis ett A-fartyg. Det skulle kräva att man kommit överens innan med en kund om 

en långtidsbefraktning och att man gjort en extremt noggrann kalkyl. Om flera av offshore-

rederiets andra fartyg redan vore långtidsbefraktade skulle man eventuellt bygga ett nytt på 

spekulation, så att man kan säkerställa att de investerade pengarna kommer in igen. 
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6.4.2 Tidigare erfarenhet och Polarkodens införande  

Offshore-rederiet upplever att deras tidigare erfarenhet av verksamhet i polarområdena har 

gjort att Polarkodens införande inte spelat någon större roll för dem. Det kan snarare 

medföra en större marknad för dem i och med att de tidigt kunde vidta åtgärder för dess 

krav samtidigt som rederier vilka stod tveksamma innan kanske backat ur just på grund av 

dess införande. Tankrederiet ser också att erfarenheten och de isklassade fartygen ger dem 

en klar fördel jämfört med andra rederier på oljemarknaden ifall de skulle få förfrågan att 

certifiera fartyg och fartygsbefäl enligt Polarkoden. Kryssningsrederiet, som även upplever 

att deras flaggstat ännu inte känner till processerna för Polarkoden särskilt bra, ser hur 

deras erfarenhet spelar stor roll eftersom de har ett stort förtroende hos flaggstaten vid 

processer för granskning och godkännande enligt regelverket.  

 

6.4.3 Rederispecifika interna drivkrafter   

Vad intervjupersonerna upplever vara drivkraften inom sina respektive rederier skiljer sig 

åt. Inom kryssningsrederiet upplevs det vara ägarnas intresse, då de beskrivs som väldiga 

visionärer som tycker mycket om de båda polarområdena. Inom offshore-rederiet upplevs 

det istället vara intresset hos de anställda från alla avdelningar ombord på fartygen, vilket i 

sin tur påverkat ledningen till att satsa på verksamhet i polarområdena. Tankrederiet 

förklarar hur det är väldigt svårt att skapa en egen efterfrågan som tankrederi och att det 

helt enkelt är deras kunder, oljebolagen, som skapar drivkraften. Om dessa vill använda 

Nordostpassagen för transport av olja så vet de att tankrederiet kommer att tillhandahålla 

tjänsten.  
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7 Diskussion  
Syftet med denna undersökning var att utröna varför vissa rederier väljer att bedriva 

sjöfartsverksamhet i polarområdena och rusta för Polarkodens krav medan andra inte gör 

det. Till detta hörde att identifiera de ekonomiska, externa och interna drivkrafterna eller 

hindren bakom deras strategier. Nedan följer en diskussion där fokus ligger på 

undersökningens resultat och den effekt detta har för sjöfartsverksamhet i polarområdena.  

 

7.1 Ekonomiska drivkrafter och hinder  

Det existerar merkostnader att bedriva sjöfartsverksamhet i polarområdena jämfört med 

andra områden. Att det rör sig om avgifter, försäkringar, konstruktion och underhåll av 

fartyg med isklass, utrustning, isbrytarassistans, islots, bunker och certifiering enligt 

Polarkoden stämmer överens med tidigare forskning (Lee, 2015). Avgifter för användandet 

av Nordostpassagen kan ses som ett problem med en lösning. Det tydliggörs att 

Nordostpassagen inte är ett naturligt handelsmönster för oljebolagen såsom Suezkanalen av 

flera anledningar. NSRA strävar efter att motivera användandet genom att lägga sig på en 

konkurrensmässig nivå gällande avgifter, isbrytarassistans och islots. Oavsett om de i 

dagsläget lyckats med detta eller inte så måste kostnaderna undersökas ordentligt, 

kalkyleras och fördelarna sedan marknadsföras om oljebolagen ska välja Nordostpassagen 

framför Suezkanalen, åtminstone ur ett merkostnadsperspektiv. Det räcker helt enkelt inte 

som drivkraft för oljebolagen att bunkerkostnaderna blir lägre på grund av den kortare 

resan. Nordostpassagen påverkas dessutom av två andra externa faktorer förutom is, 

nämligen piratsituationen utanför Somalia och ett lågt oljepris. Nordostpassagen som ett 

naturligt handelsmönster kan påverkas om en av de faktorerna skulle ändras.  

 

Ett annat problem med en lösning är försäkringar. För att få ned dessa merkostnader kan 

rederierna genomföra undersökningar på vilka försäkringsbolag som erbjuder fördelaktiga 

priser och sedan välja något av dessa. I sådana fall är det även av fördel att försäkra 

samtliga fartyg vilka avses användas i polarområdena i samma försäkringsbolag. En annan 

lösning är att lyckas förhandla ned priserna med det befintliga försäkringsbolaget. Har 

detta redan lyckats kan försäkringsfrågan rent av vara en drivkraft att rusta enligt 

Polarkodens krav.  

 

Ett mönster som upptäcktes var de olika upplevelserna av hur omfattande kostnaderna är 

för att certifiera fartyg och fartygsbefäl enligt Polarkoden. Offshore-rederiet, som upplevde 
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kostnaderna som mindre omfattande, var redan i framkant innan Polarkodens införande 

vilket ledde till att omställningen var mycket liten. Dessutom sticker de ut från andra 

rederier då de kan genomföra i princip allt vad certifiering innebär internt, vilket är en 

drivkraft. Tankrederiet, som förfogar över drygt hundra fartyg men endast tittar på fyra av 

dessa som aktuella för Polarkoden, alltså inte ens fyra procent av flottan, ser certifieringen 

som en låg kostnad. Kryssningsrederiet, som förfogar över tre fartyg och certifiering av två 

stycken pågår, alltså två tredjedelar av flottan, ser det som en hög kostnad. Hur stor del av 

flottan som berörs av Polarkodens krav samt hur förberedd rederier är kan vara en 

förklaring till hur omfattande merkostnaderna blir. Användandet av dyrare och 

miljövänligare bunker än HFO i polarområdena innebär slutligen också en merkostnad.  

 

Huruvida längden på säsongen i dagsläget är tillräcklig för ekonomisk vinst är en fråga 

som av flera anledningar saknar ett enkelt svar. De faktorer som påverkar är hur minskad 

isutbredning och temperaturhöjningar i polarområdena uppskattas, indelning av 

fartygskategorier enligt Polarkoden och vilken affärsidé rederierna har. Det är den 

genomsnittliga isutbredningen under sommarmånaderna i Arktis som har minskat under en 

lång tidsperiod till följd av att den årliga genomsnittstemperaturen har stigit. Samtliga 

rederier betonar hur förändringarna kan variera från en sommar till en annan, från vecka 

till vecka och från dag till dag. Med andra ord är längden på säsongen i dagsläget 

fortfarande ett ovisst begrepp och inte minst en avgörande faktor för motiveringen av 

Nordostpassagen som ett naturligt handelsmönster (Lee, 2015). A-fartyg enligt Polarkoden 

tillåts operera året runt i polarområdena och utgör därför en lösning för rederier om de 

önskar undvika problematiken med oviss ekonomisk vinst till följd av stora variationer på 

is- och temperaturförhållanden, medan såväl B- som C-fartyg tvingas ta stor hänsyn till 

detta faktum. Kryssningsrederiet är kanske det rederiet som lyckas undvika problematiken 

med längden och variationen på säsongerna bäst av de tre, trots att deras fartyg är de enda 

som helt saknar isklass. Detta beror delvis på deras affärsidé, att pendla mellan det norra 

och det södra polarområdet såsom sommarsäsongerna avlöser varandra, men även ren 

självbevarelsedrift att undvika isen med sådana fartyg. Längden på säsongen kan därför 

betraktas som en drivkraft för kryssningsrederiet, som ett hinder för tankrederiet och som 

lite utav båda delar för offshore-rederiet. Oavsett så är det intressant hur fartyg med den 

högsta finsk-svenska isklassen och fartyg vilka helt avsaknar isklass hamnar i samma 

kategori enligt Polarkoden trots att det råder stora skillnader. Varför IMO har organiserat 

kategorierna så får lämnas öppet för spekulation i denna undersökning men det kommer att 
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bli intressant att se effekterna. Kommer antalet fartyg utan isklass att öka eller minska till 

följd av detta och kommer de att fortsätta lyckas undvika isen?  

 

Efterfrågan på kryssning ökar i såväl det norra som det södra polarområdet och utbudet på 

fartyg följer efter trenden. Resebolagen marknadsför resorna väl och kryssningsbranschen 

har vanligtvis inget större behov av att vistas i svåra isförhållanden vilket ledet till att 

åtminstone de så kallade mer seriösa rederierna klarar kraven enligt Polarkoden utan större 

svårigheter. Efterfrågan på marknaden är en drivkraft för kryssningsrederiet att rusta enligt 

Polarkodens krav. För offshore-rederiet har efterfrågan på marknaden utgjort ett hinder 

under de senaste åren främst av anledning att efterfrågan på den internationella offshore-

marknaden gått ned samt att sanktioner införts mot Ryssland för samarbete vid 

exploatering av nya oljereserver i Arktis (Oldberg, 2016). Drivkraften ligger i att rederiet 

ligger långt före konkurrenter på offshore-marknaden, att de hittar andra vägar att gå och 

slutligen att de räknar med att efterfrågan kommer att tillta i framtiden. Denna drivkraft 

väger tyngre än hindren för att bedriva sjöfartsverksamhet i polarområdena. Efterfrågan 

från oljebolagen är i dagsläget obefintlig för tankrederiet men skulle det ändras så övergår 

detta hinder snabbt till en drivkraft, vilket kan leda till mer omfattande tanksjöfart i det 

norra polarområdet i framtiden.   

 

Riskerna för fartygsskador är högre i polarområdena men det är inte kostnaderna för 

reparationer eller förlisningar som får de tre rederierna att riskanalysera, utan enbart 

säkerheten och miljöpåverkan. Således bekfräftas hur Polarkodens syfte stämmer väl 

överens med hur vissa rederier resonerar.  

 

Det existerar ekonomiska drivkrafter och hinder för sjöfartsverksamhet i polarområdena 

och dessa skiljer sig även åt mellan rederierna i de olika segmenten. Det som förenar 

resonemangen är att de kretsar runt prioriteringar mellan ekonomi, säkerhet och 

miljöpåverkan vilket överensstämmer med tidigare teori (Reason, 1997, s. 3-4).  

 

7.2 Externa drivkrafter och hinder  

Samtliga tre rederier har upplevt att riskerna för fartygsskador och miljöpåverkan till följd 

av olyckor minimerats genom att använda rätt fartygstyp för rätt ändamål under rätt tid på 

året och att träna sina fartygsbefäl genom antingen utbildning eller erfarenhet. Polarkoden 

framstår därför uppfylla sitt syfte eftersom regelverket avser att öka säkerheten och minska 
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inverkan på den omgivande miljön genom sådana metoder (IMO, 2014a). Att rusta enligt 

Polarkodens krav utgör således en drivkraft ur det perspektivet. Trots detta är samtliga 

rederier överens om att infrastruktur, sjömätning och sjökort måste förbättras om riskerna 

ska minimeras ytterligare. Dessa ogynnsamma förutsättningar bekfräftas även i Polarkoden 

(IMO, 2014a, s. 6-7). Detta utgör ett externt hinder för att bedriva säker sjöfart i 

polarområdena, precis som undersökningen av Lee (2010). Att vissa rederier ändå bedriver 

sjöfartsverksamhet i polarområdena medan andra inte gör det utgör ett exempel på olika 

resonemang gällande prioriteringar mellan ekonomi, säkerhet och miljö (Reason, 1997, s. 

3-4). Vissa rederier väljer att ändå prioritera de ekonomiska möjligheterna, medan 

exempelvis flera oljebolag väljer att inte göra det. Om dessa ogynnsamma förutsättningar 

skulle minska så kan det potentiellt leda till en ökad sjöfartsverksamhet i polarområdena.  

 

En stor skillnad mellan det norra och det södra polarområdet är den juridiska strukturen. 

Antarktisföredraget med tillhörande miljöskyddsprotokoll och IAATO medförde en strikt 

reglerad sjöfartsverksamhet i Antarktis redan innan Polarkodens införande. På ett sätt 

bekräftar det hur Polarkoden kommit till på inrådan från det arktiska rådet (PAME, 2009, 

s. 6), då de såg hur sjöfartsverksamheten i det norra polarområdet också måste regleras. 

För att uppnå samma struktur och skydd vore det inte helt otänkbart att AECO kan 

utveckla en liknande struktur som IAATO utan att det skulle utgöra ett hinder. 

Miljöskyddsprotokollet i Antarktis, som förbjuder utvinning av mineraler, utgör troligtvis 

den huvudsakliga faktorn till att varken offshore- eller tankrederiet någonsin fått 

förfrågningar på prospektering eller produktion respektive transport i det södra 

polarområdet. Att ett sådant motsvarande miljöskydd skulle inrättas i det norra 

polarområdet kan dock upplevas som osannolikt, inte minst med tanke på vilket avgörande 

hinder det skulle utgöra för offshore- och tankindustrin.  

 

Nationella lagar utgör kanske inte en drivkraft, men av resultatet att döma så utgör det 

åtminstone inte ett hinder. Det framstår inte vara några problem för rederier att vara 

medvetna om vad som gäller i polarområdenas nationella territorialvatten eller att rätta sig 

efter det. 

 

Förutom risker för miljöpåverkan till följd av olyckor så diskuterades även dagliga 

operationer. Både kryssningsrederiet och offshore-rederiet uppfyllde redan Polarkodens 

krav på hantering av svartvatten, sopor och matrester vilket ledde till att regelverkets krav 



  
 

30 

inte betraktades som ett hinder. Oavsett verkar det inte medföra några omfattande eller 

dyra installationer för att efterleva kraven. Däremot krävs en utvecklad infrastruktur för 

hamnar i Arktis så att de kan ta mot den ökade mängden sopor en ökande 

sjöfartsverksamhet skulle medföra. Eftersom HFO inte används av varken offshore- eller 

kryssningsrederiet i polarområderna medför det en mindre risk för miljöpåverkan till följd 

av olyckor. Om HFO skulle förbjudas istället för att enbart inte rekommenderas så skulle 

det reducera risken för miljöpåverkan ytterligare. Varför Polarkoden enbart 

rekommenderar att inte använda HFO i det norra polarområdet får lämnas öppet för 

spekulation i denna undersökning. Kanske inväntar IMO ett totalförbud mot HFO på 

global nivå istället.  

 

7.3 Interna drivkrafter och hinder  

Införandet av polarkoden har inte medfört en ny, oviss marknad för något av rederierna 

och det utgör således inte ett hinder internt. Det kan vara så att erfarenheten av 

polarområdena och av att vara så kallade seriösa aktörer gjort att Polarkoden enbart är ännu 

ett regelverk att följa. Tidigare forskning (Lee, 2015) har kommit fram till slutsatsen att 

den interna drivkraften och inställningen hos ledningen varit den största bidragande faktorn 

till om rederier valt att satsa på resor genom NSR eller inte. Den här undersökningen 

bekräftar delvis detta också för sjöfartsverksamhet i polarområdena, men även hur det kan 

vara en drivkraft och ett intresse hos de anställda som i sin tur påverkar ledningen. Det kan 

också vara en fråga om kundernas önskemål, vilket leder till att frågor baserade på det 

analytiska ramverket kanske kan ställas till oljebolag likväl som till tankrederier. Oavsett 

kan detta, den interna inställningen till hur rederier väljer att hantera ovanstående 

frågeställningar, anses vara en bidragande faktor till huruvida rederier väljer att bedriva 

sjöfartsverksamhet i polarområdena och vidta åtgärder för Polarkodens krav eller inte.  

 

7.4 Metoddiskussion  

Syftet med undersökningen var att utröna varför vissa rederier väljer att rusta för 

Polarkodens krav medan andra inte gör det. Detta gjordes genom ett fåtal kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativ datas brist på stuktur och standardprocedurer gör att resultatet lätt kan 

påverkas av författarens egna karaktärsdrag och det är därför svårt att skapa replikerbarhet. 

Kvalitativa intervjuer med få deltagare kan dessutom inte anses representera en viss grupp 

varför reliabiliteten kan diskuteras, det vill säga om undersökningens resultat kan förväntas 

bli det samma över flera efterföljande undersökningar (Bryman, 2004, s. 378-384). 
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Intervjupersonerna i den här undersökningen gavs stort utrymme till personliga reflektioner 

till följd av öppna frågor. För att ytterligare minska den egna påverkan på undersökningens 

resultat lästes de transkriberade intervjuerna inledningsvis igenom flertalet gånger för att 

bilda en helhetssyn. Intervjupersonerna var samtidigt inte slumpmässigt utvalda utan 

uppfyllde specifika urvalskriterier. Resultatet bör därför inte anses representera generella 

uppfattningar hos rederier inom kryssning, offshore eller tanksjöfart, utan istället som 

rederispecifika. Dessa tre rederier är att betrakta som vissa rederier med koppling till 

polarområdena. Det gör att denna avgränsning inte utgör en svaghet utifrån 

undersökningens syfte, även om fler intervjuer från ytterligare rederier hade varit att 

föredra.  

 

Att utveckla ramverket från en tidigare undersökning av strategier för NSR fungerade väl 

då intervjufrågorna blev relevanta och redovisningen av resultatet strukturerat. Att 

ramverket fungerar för att identifiera rederiers strategier för sjöfartsverksamhet i 

polarområdena bekräftar validiteten i såväl tidigare forskning (Lee, 2015) som denna 

undersökning.  
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8 Slutsats och vidare forskning  
Två av de rederier vilka intervjuats i denna undersökning väljer att bedriva 

sjöfartsverksamhet i polarområdena och rusta för Polarkodens krav. Detta av anledning att 

det finns en intern drivkraft att omvandla externa faktorer i polarområdena till ekonomiska 

möjligheter utan att riskera säkerheten eller inverkan på den omgivande miljön. Om 

Polarkoden har tvingat bort så kallade mindre seriösa aktörer från polarområdena får 

lämnas öppet för spekulation i den här undersökningen. Oavsett så indikerar reslutatet att 

dessa rederier, med erfarenhet från de svårigheter sjöfartsverksamhet i polarområdena 

medför och med en intern drivkraft att bibehålla sin affärsidé, ser anpassningen till ett 

regelverk vars syfte är att främja säkerhet och miljö som en självklarhet.  

 

Att tankrederiet inte rustar för Polarkoden beror på deras kunder, oljebolagen, som inte kan 

garantera säkerhet och skydd av miljö trots potentiell ökad ekonomisk lönsamhet. Detta 

behöver inte nödvändigtvis bero på ovissheten om tankrederier är tillräckligt säkra eller 

effektiva för att utföra transporterna. Det kan snarare bero på att is, infrastruktur och 

hydrografisk data fortfarande är för opålitlig samtidigt som ett lågt oljepris och en minskad 

piratverksamhet utanför Somalia helt enkelt motiverar Suezkanalen framför 

Nordostpassagen som ett mer ekonomiskt, säkert och miljövänligt alternativ.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Att fortsätta undersöka rederiers strategier är nödvändigt för en fortsatt förståelse för den 

tilltagande sjöfartsverksamheten i polarområdena. Denna undersökning har endast 

fördjupats i ett rederi från kryssning, offshore respektive tank, vilka dessutom härstammar 

från ett och samma land. En större förståelse för fler aktörer inom samma segement är 

också nödvändigt, men även inom exempelvis container, bulk och gas samt 

ställningstagande på internationell nivå. Med hänsyn tagen till den roll oljebolagen spelar i 

resultatet för denna undersökning kan det konstateras att större förståelse för deras 

strategier är minst lika viktigt. En annan del av kryssningsbranschen som utgör en allt 

växande marknad i polarområdena är fartyg under 500 bruttoton som inte tar mer än tolv 

passagerare och således inte berörs av Polarkoden Del I. Data över den marknadens 

omfattning är knapp, precis som förståelsen för strategierna, vilket leder till att det behöver 

undersökas ytterligare.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide  
 
1. Kan du berätta lite kort om din bakgrund? 

− Hur länge har du jobbat inom det området? 
 
2. Hur ser er verksamhet i polarområdena ut idag?  

− Hur har den sett ut om man blickar tillbaka en tid?  
− Hur ser ni på framtiden?  

 
3. Hur har införandet av Polarkoden påverkat er verksamhet?  

− Finns det positiva såväl som negativa effekter?  
− Hur fungerar det att certifiera befintliga fartyg?  
− Om fartygen är certifierade enligt C och bland annat inte får vistas i flerårsis, hur 

fungerar det i praktiken?  
− Hur fungerar det att certifiera fartygsbefäl?  

 
4. Finns det några merkostnader för att bedriva sjöfartsverksamhet i 
polarområdena?  

− Kostnader för nya fartyg, certifiering av befintliga fartyg, utrustning och utbildning 
enligt Polarkoden?  

− Kortare resa via NSR jämfört med via Suez, men hur ser kostnader för exempelvis 
isbrytarassistans och försäkringar ut jämfört med kanalavgift och bunker?  

 
5. Hur ser ni till längden på säsongen? 

− Är den i dagens läge tillräcklig för bedrivande av sjöfartsverksamhet med 
ekonomisk vinst? 

− Hur kan det påverkas om isutbredningen fortsätter minska och säsongen förlängs?   
 
6. Hur ser efterfrågan ut på marknaden för resor i eller igenom polarområdena?  

− Vilken roll spelar Krimkonflikten och sanktionerna mot Ryssland i det norra 
polarområdets marknad?  

− Vad tror ni om efterfrågan i framtiden?  
 
7. Hur ser ni på risker för fartygsskador under resor i polarområdena om man 
jämför resor i andra områden?   

− På vilket sätt kan mindre omfattande infrastruktur, osäkra djupmätningar och svåra 
isförhållanden spela in?  
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8. Hur ser ni på risker för miljöpåverkan till följd av olyckor eller dagliga 
operationer?  

− Dagliga operationer, exempelvis hantering av sopor och tömning överbord av 
svartvatten och matrester?  

− Hur har Del II i Polarkoden, det vill säga MARPOL-kraven, påverkat er?  
 
9. Hur påverkar nationella lagar er verksamhet?  

− Vilka länder och lagar kommer ni i kontakt med?  
− Hur fungerar det att kommunicera och samarbeta? 
− Hur fungerar det att samarbeta med exempelvis ryska Northern Sea Route 

Administration?  
 
10. Hur ser efterfrågan ut på resor i det södra polarområdet?  

− Hur skiljer det sig att bedriva sjöfartsverksamhet i Arktis jämfört med i Antarktis?  
− Hur skiljer det sig om man ser till regleringar, geografisk utformning och 

omgivande miljö?  
 
11. Hur resonerar ni till att satsa på en marknad med ett nytt regelverk som 
Polarkoden om den ekonomiska utgången är osäker?  

− Hur pass säker är den ekonomiska utgången av att rusta enligt Polarkoden?  
 
12. Vilken roll tror du det spelar att ett rederi tidigare bedrivit sjöfartsverksamhet i 
polarområdena för att rusta enligt Polarkoden?  

− Kan införandet av Polarkoden ha ökat eller minskat er ambition att satsa på 
verksamhet i polarområdena?  

 
13. Vad anser du är drivkraften inom ert rederi till att ni satsar på 
sjöfartsverksamhet i polarområdena?  
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Bilaga B Förhållandet mellan olika klassningssällskaps 
isklassningssystem  
 

Klassningssällskap	 Isklass	
Finsk-svenska	

isklassningssystemet	
IA	Super	 IA	 IB	 IC	 Kategori	II	

Russian	Maritime	
Register	of	Shipping	

(Rules	1995)	

	
UL	

	
L1	

	
L2	

	
L3	

	
L4	

Russian	Maritime	
Register	of	Shipping	

(Rules	1999)	

	
LU5	

	
LU4	

	
LU3	

	
LU2	

	
LU1	

Russian	Maritime	
Register	of	Shipping	

(Rules	2007)*	

	
Arc	5	

	
Arc	4	

	
Ice	3	

	
Ice	2	

	
Ice	1	

American	Bureau	of	
Shipping	

Ice	Class	I	AA	 Ice	Class	I	
A	

Ice	Class	I	B	 Ice	Class	I	C	 D0	

	
Bureau	Veritas	

ICE	CLASS	IA	
SUPER	

ICE	CLASS	
IA	

ICE	CLASS	
IB	

ICE	CLASS	
IC	

ID	

CASPPR,	1972	 A	 B	 C	 D	 E	
China	Classification	

Society	
Ice	Class	B1*	 Ice	Class	

B1	
Ice	Class	B2	 Ice	Class	B3	 Ice	Class	B	

Det	Norske	Veritas	 ICE-1A*	 ICE-1A	 ICE-1B	 ICE-1C	 ICE-C	
DNV	GL*	 Ice(1A*)	

ICE-10	
Ice(1A)	
ICE-05	

Ice(1B)	 Ice(1C)	 -	

Germanischer	Lloyd	 E4	 E3	 E2	 E1	 E	
IACS	Polar	Rules	 PC6	 PC7	 -	 -	 -	
Korean	Register	of	

Shipping	
IA	Super	 IA	 IB	 IC	 ID	

	
Lloyd’s	Register	of	

Shipping	

Ice	Class	1AS	
FS	(+)	

	
Ice	Class	1AS	

FS	

Ice	Class	
1A	FS	(+)	

	
Ice	Class	
1A	FS		

Ice	Class	1B	
FS	(+)	

	
Ice	Class	1B	

FS		

Ice	Class	1C	
FS	(+)	

	
Ice	Class	1C	

FS		

Ice	Class	1D	
	

Ice	Class	1E	

	
	

Nippon	Kajii	Kyokai	

NS*	(Class	IA	
Super)	

	
NS	(Class	IA	

Super)	

NS*	(Class	
IA)	
	

NS	(Class	
IA)	
	

NS*	(Class	
IB)	
	

NS	(Class	IB	
	

NS*	(Class	
IC)	
	

NS	(Class	IC	
	

NS*	(Class	
ID)	
	

NS	(Class	ID	
	

Polski	Rejestr	Statków	 L1A	 L1	 L2	 L3	 L4	

Registro	Italiano	
Navale	

ICE	CLASS	IA	
SUPER	

ICE	CLASS	
IA	

ICE	CLASS	
IB	

ICE	CLASS	
IC	

ID	

 

(HELCOM, 2004, s. 6-7) *(Baltic Sea Ice Services, 2016) 



  
 

IV 

 
Bilaga C Kategorisering av fartyg enligt Polarkoden  
 

Kategori	enligt	Polarkoden	 Motsvarande	
isklass	

Operationsförmåga	i	polarområdena	enligt	
motsvarande	isklass	

A	Fartyg	designade	för	att	
operera	i	polarområdena	i	
minst	medeltjock	förstaårsis	
med	inbegripande	flerårsis.		
	
Detta	korresponderar	till	
polarisklassningssystemet	
enligt	IACS.		

PC1	
	
PC2	
	
PC3	
	
	
PC4	
	
	
PC5	
	

Året	runt	i	alla	sorters	polarfarvatten	
	
Året	runt	i	måttligt	svår	flerårsis	
	
Året	runt	i	andraårsis	med	inbegripande	flerårsis	
	
Året	runt	i	tjock	förstaårsis	med	inbegripande	
flerårsis	
	
Året	runt	i	medeltjock	förstaårsis	med	
inbegripande	flerårsis		

B	Fartyg	ej	tillhörande	
kategori	A,	designade	för	att	
operera	i	polarområdena	i	
minst	tunn	förstaårsis	med	
inbegripande	flerårsis.		
	
Detta	korresponderar	till	
isklassningssystemet	enligt	
IACS.		

PC6	
	
	
PC7	

Under	sommar	eller	höst	i	medeltjock	förstaårsis	
med	inbegripande	flerårsis	
	
Under	sommar	eller	höst	i	tunn	förstaårsis	med	
inbegripande	flerårsis		

C	Fartyg	designade	för	att	
operera	i	polarområdena	men	i	
öppet	vatten	eller	i	mindre	
svåra	isförhållanden	än	
beskrivet	i	kategori	A	och	B.		
	
Detta	korresponderar	till	finsk-
svenska	isklassningssystemet	
samt	fartyg	utan	någon	som	
helst	isförstärkning.		

IA	Super	
	
IA		
	
IB		
	
IC		
	
Kategori	II	
	
	
Ingen	isklass	
	
	

I	förstaårsis	med	tjocklek	upp	till	1.0	m		
	
I	förstaårsis	med	tjocklek	upp	till	0.8	m	
	
I	förstaårsis	med	tjocklek	upp	till	0.6	m		
	
I	förstaårsis	med	tjocklek	upp	till	0.4	m	
	
Mindre	svåra	isförhållanden	än	ovan	beskrivna	
isklasser			
	
Isfritt	eller	öppet	vatten		

 

(DNV GL, 2018)  
 
 
 


