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Abstrakt 

 

Studien syftar till att beskriva hur marknaden av elektroniska skeppsdagböcker ser ut i 

dagsläget. Studien beskriver hur elektroniska skeppsdagböcker fungerar och hur rederier 

ser på dessa. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer, Innehållsanalyser och tester 

av programvaror för vissa elektroniska skeppsdagböcker. Intervjuer genomfördes med 

tillverkarna och tekniskt ansvariga på rederier inom färjesegmentet och tanksegmentet. 

Resultatet visade att fyra tillverkare av elektronisk navigationsutrustning har utvecklat 

elektroniska skeppsdagböcker som använts i den svensk-kontrollerade handelsflottan. 

Majoriteten av rederierna är positiva till att installera elektroniska skeppsdagböcker, de 

anser att de förenklar arbetet för rederiet och sjöbefäl men att utbudet och kunskapen om 

elektroniska skeppsdagböcker är begränsat i dagsläget. 

 

 

Nyckelord: Elektronisk loggbok, Elektronisk skeppsdagbok, K-Log, Kongsberg, Kavenga, 

Mariner´s Log, Transas, Napa, E-Log, NMEA, Regelverk, SOLAS 
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Abstract 

 

The study aims at describing how the market of electronic logbooks looks like today. The 

study describes how electronic logbooks work and how shipping companies feel about the 

electronic logbooks. The study is based on semi-structured interviews, text content 

analyzes and tests of some electronic logbook softwares. Interviews were conducted with 

the manufacturers and technical departments of shipping companies in the ferry segment 

and the tank segment. The result showed that four electronic navigation equipment 

manufacturers have developed electronic logbooks used in the Swedish-controlled 

merchant fleet. The majority of shipping companies are positive about installing electronic 

logbooks, they consider that they simplify the work of the shipping company and naval 

commander, but the availability and knowledge of electronic logbooks is limited today. 

 

 

Keywords: Electronic logbook, K-Log, Kongsberg, Kavenga, Mariner´s Log, Transas, 

Napa, Ships logbooks, E-Log, NMEA, Regulations, SOLAS  
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Förord 
 

Ett stort tack till de rederianställda och personal på tillverkarsidan som medverkat i 

studien. Vi vill tacka representanter från Kavenga, NAPA, Transas och Kongsberg som 

bidragit med information om deras elektroniska skeppsdagböcker och professionellt 

kunnande om branschen. Genom ert deltagande kunde studien mynna ut i ett intressant 

utfall. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jan Snöberg för hans stora 

engagemang, Jan Snöberg har med sin handledning varit en stor tillgång under studien för 

att kunna genomföra den på ett intresseväckande vis och skapa en intressant slutprodukt. 

 

Kalmar, Maj 2018 

 

Sebastian Bolin & Nils Möllerström 
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1 Bakgrund 
 

För länge sedan noterades händelser under sjöresa ned på spånblad från en timmerstock. 

Spånbladen hängdes sedan upp i kronologisk ordning, detta blev vad vi i dagligt tal kallar 

en skeppsdagbok (Sjöfartsverket 2018). Så fort sjömän seglade ut till havs och förlorade 

visuell kontakt med land har det förts anteckningar om resan. Skeppsdagboken skiljer sig 

avsevärt ifrån många övriga reflekterande dagböcker. Det som präglar skeppsdagböckerna 

än idag är traditionsbundenhet och att de skrivits på ett i förhand fastställt formulär, vilket 

gör skeppsdagboken på många sätt till ett unikt dokument (Niskanen 2018).  

 

Utvecklingen går framåt och det finns idag elektroniska lösningar för både sjökort och 

skeppsdagböcker. Under de senaste åren har allt mer teknik fått ersätta manuella metoder 

för navigering av fartyg, allt fler fartyg går ifrån fysiska papperssjökort till ett helt 

datoriserat system kallat ECDIS (Electronic Chart Display Information System). Alla 

fartyg som har en större bruttodräktighet än 500 ton eller kapacitet att transportera mer än 

12 passagerare samtidigt, ska enligt  SOLAS regel V/19.2.10 ha installerat ECDIS ombord 

innan 1 juli 2018. ECDIS är en utveckling inom sjökortssystemen som används i 

handelsflottan. Vid användning av Electronic Chart System har det blivit enklare för 

fartygsbefäl att navigera. I ECDIS är det möjligt att reseplanera, beräkna ETA (Estimated 

Time of Arrival) och uppdatera sjökorten. ECDIS spelar in resorna kontinuerligt för senare 

analys i händelse av olycka eller tillbud (Marininsight 2018). 

 

Enligt Sjöfartsverket är syftet med ECDIS främst att öka säkerheten till sjöss ombord på 

fartyg runt om i hela världen, men som vaktgående befäl ombord på ett fartyg är 

sjökortsarbete bara en del av många andra. En annan viktig arbetsuppgift som ett 

vaktgående befäl har är att kontinuerligt loggföra allt som anses viktigt för fartyget i 

skeppsdagböcker (Sjöfartsverket 2018). 

 

Tekniska lösningar på skeppsdagböcker har nu gjort sitt intåg på marknaden. I takt med att 

allt mer analoga system moderniseras och ersätts av tekniska lösningar gör 

skeppsdagboken det också. I dag finns ett antal olika system på marknaden som uppfyller 

kraven för att användas i handelsflottan.  
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Enligt Sjöbefälen (2015) har ett tankrederi vars fartyg som går på spotmarknaden infört 

elektronisk skeppsdagbok på ett av sina fartyg under 2014. Skeppsdagboken och 

radiologgen började föras elektroniskt på datorerna ombord. Övningsloggen som ingår i 

skeppsdagboken blev därmed också elektronisk. Befälhavaren ombord på fartyget är 

mycket nöjd efter att ha infört den nya tekniken. Problem med svårlästa handstilar är borta. 

Det blir snyggare, prydligare och enklare säger han. Han ser positivt på att andra 

pappersloggböcker också digitaliseras framöver exempelvis maskindagboken. Rederiet 

önskar att systemen ska anpassas för att undvika dubbelarbete där personal på 

rederikontoret skriver in uppgifter som redan har registrerats ombord. Rederiet har i 

dagsläget utrustat flera av sina fartyg med elektroniska skeppsdagböcker (Olofsson 2015, s 

21).  

 

2 Syfte 
 

Studien genomförs i syfte att beskriva och jämföra de olika systemen av elektroniska 

skeppsdagböcker som finns tillgängliga på marknaden i dag. Studien genomfördes med tre 

frågeställningar.  

- Hur skiljer sig olika elektroniska skeppsdagböckers funktionalitet? 

- Hur har de olika tillverkarna implementerat befintliga regelverk rörande 

skeppsdagböcker i sina respektive system? 

- Hur ser svenska rederier på den elektroniska skeppsdagboken?        

 
3 Teoretisk Referensram  
 

EFB står för Electronic Flight Bag och är ett system som används inom flyget för att på 

elektronisk väg fylla i checklistor, logga flygtimmar, utföra planering inför en flygning, få 

tillgång till instruktionsmanualer för flygplanens tekniska utrustning mm. Det tyska 

flygbolaget TUI fly var först i Europa med att implementera EFB år 2010. Utöver TUI fly 

använder flygbolaget SAS (Scandinavian Airlines) också sig av EFB och har sedan år 2014 

flygplan i trafik som är helt papperslösa. Med den nya tekniken ser flygbolagen fördelar 

som ökad flygsäkerhet, miljövinster på grund av minimerad bränsleförbrukning då en EFB 

ersätter nästan 50kg kartor, checklistor och manualer av olika slag. Flygbolagen ser också 

minskade kostnader för hantering av dokumentation när pappersversioner blir digitala. För 
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bolaget TUI fly levererades 100 nya kartor till varje flygplan i veckan med biltransport. 

Dessa kartor kan nu på elektronisk väg enkelt föras in i en EFB istället.  

 

Till en början använde sig TUI fly av ett system som var fastmonterat i flygplanens 

cockpits, men i dagsläget använder både TUI fly och SAS sig av portabla surfplattor vilket 

gör EFB till ett mycket flexibelt system. Sedan 2014 har ett stort skandinaviskt flygbolag 

haft papperslösa flygplan i trafik medan det inom sjöfarten inte ställts krav på sjökortslösa 

fartyg förrän år 2018 före 2018 har det varit sällsynt att fartyg gjort sig av med 

pappersjökorten helt (Von Essen 2012, Citrix 2018).    

 

3.1 Regelverk & Rekommendationer 
 

De regelverk som behandlar skeppsdagboken är både internationella och nationella. Ett 

regelverk som på internationell nivå reglerar hur skeppsdagboken får se ut och hur den ska 

föras är Safety of life at sea (SOLAS) Chapter V/28 ” Records of navigational activities”, 

IMO Resolution A.916(22) ”Guidelines for the recording of events related to navigation” 

och IMO MSC.86 (70) ”Adoption of new and amended performance standards for 

navigational equipment”  

Enligt SOLAS ska alla fartyg som är på internationell resa spara information som 

innefattar navigationshändelser och händelser som är av vikt för en säker navigation och 

måste innehålla tillräckligt med detaljer för att kunna återskapa en helhetsbild av resan. 

Varje fartyg med bruttodräktighet 500 ton och större som är på internationell resa längre än 

48 timmar ska skicka en daglig rapport till sitt rederi. Automatiserade rapporteringssystem 

kan användas. Enligt SOLAS ska systemet inneha en inspelningsfunktion för att dagligen 

skicka rapport till rederikontoret, detta ska regelbundet kontrolleras av befälhavaren. 

Rapporten ska innehålla fartygets position, fartygets kurs och fart och om några interna 

eller externa förhållanden som påverkar fartygets resa eller fartygets normala dagliga 

framförande (SOLAS 2016). 

 

I IMO Resolution A.916(22) står de att det ska sparas information om resor för att de ska 

kunna återskapas. Automatiska och manuella inlägg ska skyddas för att förhindra att 

inläggen raderas, flyttas eller att de skrivs över. Oberoende av hur fartyget går tillväga när 

de gör inlägg bör fartyget behålla register över gjorda inlägg så länge flaggstaten kräver 

men minsta period är ett år (IMO 2001). 



  
 

4 

Enligt 18 kap. 2§ Sjölagen (1994:1009)  ska anteckningarna i dagboken göras i tidsföljd, i 

hamn för varje dygn och till sjöss för varje vakt. Anteckningar får inte strykas över eller på 

något annat sätt göras oläsliga. Om en felskrivning sker skall rättelse göras genom en 

särskild anteckning. Enligt 18 kap 3§ Sjölagen (1994:1009) ska ett fartygs 

skeppsdagböcker föras under befälhavarens uppsyn. Enligt 18 kap §5 Sjölagen 

(1994:1009) skall en skeppsdagbok förvaras i minst 3 år av rederiet. Transportstyrelsen är 

den myndighet som enligt 18 Kap. Sjölagen (1994:1009) på uppdrag av regeringen som 

publicerar föreskrifter om dagbok till sjöss.  

 

Den 1 april 2010 trädde Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) 2010:18 

”Transportstyrelsens föreskrifter om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- 

och maskindagbok samt journal” i kraft, här framgår att det anses lagligt att ersätta fysisk 

lagring av uppgifter med teknisk lagring. Det möjliggör användning av elektroniska 

skeppsdagböcker ombord på samtliga fartyg som lyder under författningen. Uppgifterna 

ska då skrivas in manuellt med ett personligt lösenord och det får inte vara möjligt att 

ändra uppgifterna i efterhand (TSFS 2010).  

 

För att den elektroniska skeppsdagboken ska bli godkänd gäller det att följa det som står i 

Sjölagen och Transportstyrelsens föreskrifter. Transportstyrelsen har för tillfället inga 

planer på att ändra föreskrifterna för att anpassa regelverken till de elektroniska 

skeppsdagböckernas möjligheter (Transportstyrelsen 2018).  

 

I en skeppsdagbok ska befälen dagligen föra in uppgifter i den mån kännedom om dem kan 

vara till nytta för myndighet, rederi, lastägare, försäkringsgivare eller annan intressent. 

Fysisk lagring av uppgifter i skeppsdagboken får ersättas med elektronisk lagring. 

Inmatningen ska göras och kräver ett personligt lösenord. Inmatningen ska inte kunna 

redigeras i efterhand.  Skeppsdagboken ska föras i kronologisk ordning och bör signeras 

dagligen av befälhavaren. Tidsperioden mellan två signeringar får inte överstiga en vecka 

(TSFS 2010).  

 

3.2 NMEA 

 

NMEA (The National Marine Electronics Association) är en organisation bestående av ett 

antal olika tillverkare utav navigationsutrustning. Tillverkarna har gått samman och 
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framtagit en rad olika standards i syfte att olika navigationssystem ombord ska kunna 

kommunicera med varandra och utbyta information. En NMEA-standard talar alltså om 

hur information ifrån en enhet ska vara kodad för att den ska kunna tolkas av annan 

utrustning som bygger på samma standard (NMEA 2018). 

 

För att skapa en djupare förståelse ges här ett exempel på en NMEA-kodad GPS position: 

 $GPGGA,181908.00,3404.7041778,N,07044.3966270, 

W,4,13,1.00,495.144,M,29.200,M,0.10,0000*40 

Samtliga NMEA koder börjar alltid med $ och bokstäverna GPGGA (Global Positioning 

System Fix Data) talar om att koden gäller en GPS position. 181908.00 anger UTC-tid i 

timmar, minuter och sekunder. 3404.7041778 och 07044.3966270  ger 

positionens latitud och longitud i grader, minuter och delar av minuter. Latituden följs i 

ovanstående fall av ett N och longituden av ett W vilket talar om att latituden är nordlig 

och longituden västlig.  Koden följs där efter av en 4:a som anger kvalitén på de angivna 

koordinaterna. Kvalitén anges med en siffra mellan 1-5 där siffrorna har följande 

betydelser: 1 = Uncorrected coordinate, 2 = Differentially correct coordinate (e.g., WAAS, 

DGPS), 4 = RTK Fix coordinate (centimeter precision), 5 = RTK Float (decimeter 

precision.). Kvalitetsnivån följs av 13 vilket visar antalet satelliter som har sänt data för 

den aktuella positionen. 1.00 visar på hur noggrann positionen är baserat på ett beräknat 

HDOP (Horizontal Dilution of Precision) värde för den aktuella positionen. Ett bra värde 

anges som i ovanstående fall med en 1:a medan ett dåligt värde anges som 10. NMEA-

Koden ovan fortsätter med 495.144,M, vilket anger GPS-antennens höjd i meter över 

havsytan. 29.200M refererar till den geoidala höjden vilket är skillnaden i höjdled mellan 

jordens ellipsoid och oceanernas medelvattenstånd uttryckt i meter. 0.10 anger åldern på en 

rättelse av en DGPS position. 0000 är ett ID-nummer på den aktuella stationen som 

korrigerat positionen (Gakstatter 2015).  

 
4 Metod 
 
Inför studien genomfördes sökningar i databaserna OneSearch, Google Scholar och 

TransNav. Sökningar genomfördes med nyckelord som Elektronisk loggbok, Elektronisk 

skeppsdagbok, K-Log, Kongsberg, Kavenga, Mariner´s Log, Transas, Napa, E-Log, 

NMEA, Regelverk, SOLAS. Dessa sökningar gav begränsad mängd relevant information 

för studien. I brist på tidigare forskning inom ämnet skapades en teoretisk referensram med 
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syftet att göra det lättare att förstå och kunna ta till sig studiens resultat. Den teoretiska 

referensramen belyser flygindustrins lösning av elektronisk loggbok i syfte att visa hur ett 

annat transportslag inom transportnäringen ser på elektronisk loggbok. Detta ger en bild av 

hur rederiernas attityd till elektronisk skeppsdagbok bör se ut för att följa med 

utvecklingen inom området i transportnäringen. Regelverken som behandlar 

skeppsdagböcker tas även upp i den teoretiska referensramen för att få en förståelse av vad 

som krävs av en elektronisk skeppsdagbok. Den elektroniska navigationsutrustningen på 

en fartygsbrygga kommunicerar med varandra med hjälp av NMEA (The National Marine 

Electronics Association), inklusive den elektroniska skeppsdagboken. Därför förklaras 

även NMEA noggrant i studiens teoretiska referensram med syfte att kunna besvara 

frågeställningen om den elektroniska skeppsdagbokens funktionalitet på ett begripligt sätt.  

I brist på tidigare forskning inom området som studien syftar till att undersöka användes 

totalt tre metoder för att kunna besvara syftets frågeställningar på ett tillfredställande sätt. 

De tre metoder som studien bygger på är semistrukturerade intervjuer, innehållsanalyser 

och tester av programvaran för två olika elektroniska skeppsdagböcker som finns 

tillgängliga på marknaden i dag.   

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i syfte att besvara frågeställningarna som 

berörde rederiernas synsätt på den elektroniska skeppsdagboken, samt för att få en ytlig 

förståelse av funktionaliteten av de olika elektroniska skeppsdagböckerna som finns 

tillgängliga på marknaden. 

  

Utefter studiens frågeställningar formulerades två intervjuformulär, ett avsett för 

tillverkarna av elektroniska skeppsdagböcker (Bilaga A) och ett avsett för rederierna 

(Bilaga B). Intervjuformulären följde ett semistrukturerat format med både slutna frågor 

som oavsett tolkning skulle besvaras på ett liknande sätt av samtliga respondenter samt 

öppna frågor där respondenterna fick resonera mer fritt i sina svar (Patel & Davidson 2011, 

Eklund 2018).    

 

Intervjuer med tillverkarna 

Respondenter vars syfte var att besvara frågeställningarna om de elektroniska 

skeppsdagböckernas funktionalitet och implementering av befintliga regelverk i respektive 
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elektronisk skeppsdagbok, begränsades till tillverkare av navigationsutrustning vars 

utrustning nyttjas på SOLAS-fartyg. Studien begränsas till SOLAS-fartyg eftersom dessa 

är de fartyg som enligt regelverken är tvingade att föra skeppsdagbok.  

 

Förfrågningar om medverkande i studien skickades ut till åtta tillverkare av elektronisk 

navigationsutrustning. Intervjuformulären skickades ut via mail och svar på frågorna 

återkom även de via mail. Av de totalt åtta tillverkarna av navigationsutrustning som fick 

förfrågan om medverkan i studien återkom svar på intervjufrågorna ifrån fyra tillverkare 

NAPA, Kongsberg, Kavenga och Transas som utvecklat elektroniska skeppsdagböcker. 

Efter intervjuerna bearbetades datan genom att göra en sammanställning av samtliga frågor 

för att skapa en bild hur de olika elektroniska skeppsdagböckerna skiljer sig i förhållande 

till varandra. Samanställningen gav en bild över vad som krävde ytterligare innehållsanalys 

i respektive elektronisk skeppsdagboks instruktionsmanual.  

 
Intervjuer med rederier 

Valet av respondenter som vars syfte var att besvara frågeställningen som behandlade 

rederiers synsätt på den elektroniska skeppsdagboken begränsades till svenska rederier. 

Studien omfattar svenska rederier eftersom att frågor om den juridiska aspekten besvarades 

med den svenska Sjölagen (1994:1009) och Transportstyrelsens författningssamling 

(2010:18) som utgångspunkt. Av de svenska rederier som i dagsläget väntar på leverans av 

nya fartyg som är under byggnation gjordes stickprov av både tank och färjerederier. Dessa 

segment valdes eftersom de utgör större delen av den svensk-kontrollerade handelsflottan. 

Utöver de rederier som valdes ut ifrån nybyggnadslistan har även ett antal andra intressanta 

färjerederier blivit intervjuade. Dessa färjerederier valdes ut för att skapa bredd i studien 

och eftersom nybyggnadslistan nästan bara består av tankrederier. 

 

Förfrågan om medverkan i studien och intervjuformulär skickades ut till sju tankrederier 

och sju färjerederier. Av dessa totalt 14 rederier besvarades intervjufrågorna via mail av tre 

tankrederier och sex färjerederier. Efter intervjuerna bearbetades datan genom att göra en 

sammanställning av samtliga frågor för att skapa en bild av hur åsikterna om den 

elektroniska skeppsdagboken skiljer sig mellan rederiena. Samanställninen kategoriserades 

upp i tank- och färjerederier för att lättare kunna identifiera likheter och skillnader på hur 

respondenterna besvarat frågeställningarna i respektive segment.   

 



  
 

8 

4.2 Innehållsanalys 

 

Innehållsanalys genomfördes av de befintliga regelverken som behandlar skeppsdagboken. 

Detta genomfördes för att få en förståelse för vad regelverken kräver av de elektroniska 

skeppsdagböckerna, vilket möjliggjorde att implementeringen av regelverken i de 

elektroniska skeppsdagböckerna kunde analyseras. Under analys av regelverken framkom 

att krav ställs på skeppsdagboken inom tre områden. Dessa områdena var access och 

signering, backups och manuell samt automatisk loggföring (Åbo Akademi 2018).  

  

Ytterligare innehållsanalys av instruktionsmanualer för de elektroniska skeppsdagböckerna 

som undersöktes genomfördes i syfte att kunna besvara frågeställningen om hur olika 

elektroniska skeppsdagböckers funktionalitet skiljer sig åt tillverkarna i mellan. Beslut togs 

då att besvara frågeställningen genom att jämföra de olika elektroniska skeppsdagböckerna 

på de tre områdena access och signering, backups och manuell samt automatisk loggföring 

vilka tagits fram under innehållsanalys av befintliga regelverken för skeppsdagboken.   

 

4.3 Test av programvara 

 

Vid kontakt med tillverkarna av elektroniska skeppsdagböcker erbjöds möjligheten att få 

programvaran för Kongsbergs K-Log och utföra tester på en operativ nivå. Testerna som 

genomfördes var i enlighet med studiens frågeställningar. Testerna gick ut på att förstå hur 

en användare får åtkomst till skeppsdagboken, hur en användare skapar inlägg i 

skeppsdagboken manuellt och signera inläggen samt hur du som användare kan hantera 

skeppsdagbokens backups. Det fanns ingen möjlighet att undersöka hur du som användare 

kan skapa ett inlägg i skeppsdagboken per automatik med hjälp av NMEA eftersom vi 

saknade nödvändig utrustning som GPS, log och kompasser för att detta skulle vara 

möjligt.  

 

Tillverkaren Kavenga gav en demovisning av sin elektroniska skeppsdagbok Mariner’s 

Log i ett skypemöte. Under skypemötet demonstrerades hur en användare beviljades 

åtkomst till den elektroniska skeppsdagboken, Hur en användare skapar ett inlägg i 

skeppsdagboken både manuellt och automatiskt med hjälp av NMEA, hur ett inlägg 

signeras och vilka backups som skeppsdagboken är utrustad med samt hur dessa backups 

kan hanteras av en användare.  
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Testerna av programvarorna bearbetades genom att göra en sammanställning utifrån 

områdena access och signering, backups och manuell samt automatisk loggföring av de två 

elektroniska skeppdagböckerna K-Log och Mariner´s Log.  

 

4.4 Etiska frågor och ställningstagande  

 

Studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Respondenterna informerades 

om studiens syfte och fick sedan själv bestämma om de ville medverka. Hänsyn togs till de 

fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011). Respondenterna kommer att ha möjlighet att ta 

del av resultatet. Beslut togs om att hålla rederierna och tillverkarnas respondenter 

anonyma. Produktnamnen är angivna för att enkelt kunna jämföra de olika systemen 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

5 Resultat 
 

5.1 Teknik och funktion 

 

Efter semistrukturerade intervjuer genomförda med tillverkare av elektroniska 

skeppsdagböcker och innehållsanalyser av instruktionmanualer samt tester av 

programvaror för de undersökta elektroniska skeppsdagböckerna, kunde en jämförelse 

genomföras som behandlar teknik och funktion i de fyra undersökta skeppsdagböckerna. 

För att kunna jämföra teknik och funktioner presenteras det i resultatet på vilka olika sätt 

du som operatör kan få åtkomst till samt signera inlägg i respektive tillverkares 

elektroniska skeppsdagbok, vilka olika typer av backups och hur de kan hanteras 

operatörsmässigt i respektive tillverkares elektroniska skeppsdagbok. Slutligen presenteras 

även i detta avsnitt vad som kan loggföras automatiskt samt manuellt i respektive 

skeppsdagbok.  

 

Access och Signering 

NAPA  

För att som operatör få åtkomst till NAPA-Logbooks krävs inloggning med användarnamn 

samt lösenord. I NAPA:s system erbjuder möjligheten att med hjälp av ett kort som är 

programmerat med en operatörs lösenord och användarnamn få åtkomst till 

skeppsdagboken. Varje arbetsstation är i detta fall utrustade med en kortläsare som den 
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aktuella operatören placerar sitt kort i och får på så vis åtkomst till systemet. Ytterligare ett 

alternativ som är möjligt är att manuellt knappa in användarnamn och lösenord. Systemet 

kommer att hålla en användare inloggad tills det att han eller hon avlägsnar sitt smartkort 

ifrån kortläsaren eller fysiskt via programvarans menyer trycker på logga ut. NAPA 

Logbook kommer alltså inte att logga ut en användare per automatik efter en tids 

inaktivitet.   

 

Signering av loggförda data sker automatiskt då du som operatör är inloggad i systemet. 

För att kunna styra vem som har rätt att visa, ändra, respektive föra in vad i 

skeppsdagbokens olika delar finns möjlighet att knyta en yrkesroll till olika handlingar som 

han eller hon har rätt att utföra. Exempelvis signera loggföringar, avsignera loggföringar 

eller utföra ändringar i ett operatörskontos inställningar. I NAPA:s system kallas detta för  

RBAC – Role Based Access Control, där presenteras 12 olika handlingar som varje 

operatör inom en viss yrkesroll kan bli berättigad eller icke berättigad att utföra i systemet. 

Om du som administratör vill utföra någon form av ändring av operatörernas tillgänglighet 

till systemet, görs dessa ändringar för den aktuella yrkesrollen vilket leder till att samtliga 

operatörer med denna yrkesroll kommer att beröras av ändringen. 

 

Kongsberg  

Varje operatör som använder Kongsbergs elektroniska skeppsdagbok har tilldelats ett 

personligt användarkonto som han eller hon når igenom att logga in med användarnamn 

och lösenord. När en specifik användare är inloggad på systemet kommer samtliga 

införande i systemets loggböcker som denna utför att signeras i hans eller hennes namn. 

För att skydda skeppsdagboken för otillbörlig tillgång kommer systemet automatiskt att 

logga ut en inaktiv användare efter en förinställd tid, som defaultvärde loggas en användare 

ut efter 20 minuters inaktivitet.  

 

Varje användare har beroende på sin yrkesroll ombord rätt att utföra vissa handlingar och 

visa vissa delar av skeppsdagbokssystemet. Som admin för systemet kan du styra exakt vad 

en specifik användare har rätt att visa och utföra i systmet. Du kan som admin också ge 

rätten för annan användare att ändra denna typ av inställningar i andra användareskonto, 

normalt befogas fartygens befälhavare med denna rätt.    
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Kavenga  

För att få åtkomst till Mariner´s Log krävs inloggning med personligt användarnamn samt 

lösenord. För att kunna registrera en ny användare i systemet krävs personens namn, 

signatur, yrkesroll och personligt användarnamn samt lösenord. När en operatör är 

inloggad i systemet och utför en loggföring kommer denna att signeras med den signatur 

som operatören angett vid registrering av hans eller hennes användarkonto.  

Den yrkesroll som en operatör har uppgett vid registrering styr vilka delar av 

skeppsdagbokssystemet han eller hon har tillgång till.    

 

Transas  

För att beviljas åtkomst till Transas skeppsdagbok krävs det att det i varje operatörs namn 

har skapats ett användarkonto. Vid registrering av en ny operatör kräver systemet 

operatörens namn, yrkesroll samt lösenord med kontrollfråga för återställande av lösenord. 

Som operatör i Transas system har du tillgång till samtliga delar och funktioner av 

skeppsdagboken oavsätt yrkesroll. Du har som operatör också möjlighet att editera ditt 

personliga användarkonto till exempel byta namn eller yrkesroll. Vid en loggföring 

kommer sedan systemet visa namn och yrkessroll för den inloggade operatören  i ett 

kommentarsfält för varje loggföring. 

 
Backup 

NAPA  

I NAPAs system finns det två typer av backup, arkivbackup och nödbackup. Arkivbackup 

sparar loggboksinläggen i ett PDF-format, för tillgång om skeppsdagbokssystemet eller 

databasen inte skulle vara tillgänglig.  

 

Nödbackupen håller en konfigurerbar samling inlägg i skeppsdagboken tillgänglig i 14 

dagar i PDF-format på exempelvis ett USB-minne. Denna nödbackup är generellt för 

befälen på bryggan om fartyget måste överges. Nödbackupen kan också konfigureras för 

att direkt sparas i fartygets VDR. Befälen är ansvariga för att all nödvändig information 

sparas till dataservern. Om hårdvaran skulle av någon anledning sluta fungera ges alltså via 

systemets backuper möjlighet att återfå viktig information.  

 

När en användare skriver ett inlägg sparas informationen automatiskt. Det krävs inga 

särskilda åtgärder av användaren för att ett inlägg ska sparas. All data sparas ombord i en 
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databas. Utöver arkivbackup och nödbackup finns det också en central databas i systemet 

som finns med i fartygets backuprutin. Vid en särskild överenskommelse med NAPA är 

det möjligt att spara data i en extern hårddisk. 

 

Kongsberg  

Kongsberg säger att kunden är ansvarig för backupen, men de erbjuder tre olika backups. 

De erbjuder en backup där information säkerhetskopieras till en enskild server ombord var 

fjärde timma. De har också en backup som automatiskt skickar information till en 

landserver med intervall på 15 min – 1 timma. Den sista backupen innebär att användaren 

manuellt säkerhetskopierar informationen till ett USB-minne vid vaktbyte. USB-minnet 

sparar information i sju dagar, denna period är möjlig att ändra. 

 

Varje rederi måste försäkra sig om att automatiska backups är aktiverade. Backupens 

måste vara sparade på två separata nätverksplatser. Det rekommenderas av Kongsberg att 

en backup görs automatiskt och lagras både på en lokal server och minst en server 

separerad från databasservern. Backupen ska vara programmerad för automatisk överföring 

av data minst en gång per dag. För att minimera risken för att förlora data vid en blackout 

rekommenderar Kongsberg en mer frekvent backup. Kongsberg rekommenderar att skapa 

en manuell backup regelbundet om det automatiska systemet skulle fallera. 

Kavenga  

På större fartyg finns det dubbla servers och backupdiskar för att minimera risken för 

dataförluster. Mariner’s Log har också en funktion där backups kan kopieras till USB-

minne. Det finns även möjligheten att spara hela databasen till detta USB-minne vid 

övergivande av fartyg.  

 

Med 12 timmars intervall skickas det automatiskt en backup till rederikontoret. Ett USB-

minne är alltid inkopplat, den sparar ner information automatiskt med ett 10 minuters 

intervall. På alla sidor i Mariner´s Log finns det en backupknapp i övre högra hörnet, 

genom att klicka på knappen görs en full backup till USB-minnet. 

 

Transas 

I Transas Electronic Logbook sparas informationen från elektroniska skeppsdagboken i 

datorer ombord. Det finns möjligheter att dela informationen till land via något som de 

kallar ”Fleet Operation Solution”. Positionen sparas ner med ett intervall på 10 sekunder. 
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Automatisk och Manuellt Loggförande 

NAPA  

NAPAS system möjliggör inputs från navigationsutrustning som magnetkompass, 

gyrokompass och GPS via NMEA-anslutning, för att minimera mängden data som förs in 

manuellt. Däremot kräver bara skeppsdagboken NMEA-anslutning till en GPS för att vara 

funktionsduglig, detta beror på att skeppsdagbokens tidsangivelser baseras på GPS-tid.  

 

NAPA har även skapat en rad olika så kallade ”automatic triggers” som förs in i 

skeppsdagboken automatiskt där du som operatör bara behöver godkänna införingarna för 

att göra de permanenta. Exempel på några sådana triggers som systemet erbjuder är 

uppstart av maskin före avgång, denna införing sker när en NMEA-kod sänd ifrån en 

RPM-mätare som överskrider 10RPM når skeppsdagboken. Ett annat exempel är införande 

av passage av en specifik waypoint vilket sker då en NMEA-kod sänd ifrån en GPS-

mottagare når systemet. Ytterligare ett exempel som är möjligt för NAPAS system är att 

automatiskt med hjälp av NMEA-data föra in position i skeppsdagboken med ett förinställt 

intervall, till exempel en gång varje timme. Skillnaden på dessa så kallade ”automatic 

triggers” och ett normalt loggboksinlägg med hjälp av NMEA-data, är att du som operatör 

måste på egen hand skapa ett nytt inlägg och sedan fyller systemet på de uppgifter som är 

möjligt via NMEA normalt sätt och du som operatör kontrollerar och godkänner inlägget. 

Men en ”automatic trigger” skapar och för in inlägget automatiskt och du som operatör 

behöver endast godkänna inlägget innan det blir permanent. 

 

Kongsberg  

Kongsbergs system kan förses med information automatiskt via NMEA och MODBUS 

som fungerar på liknande sätt som NMEA gör. MODBUS sänder digital data i ett särskilt 

format ifrån en rad olika enheter som tas emot och tolkas i en mottagarenhet som i det här 

fallet är kongsbergs elektroniska skeppsdagbok. Kongsberg svarar i en intervju att det är 

möjligt rent tekniskt att föra in det mesta av informationen som krävs i en skeppsdagbok 

automatiskt via NMEA eller MODBUS, men att regelverken idag är utformade på ett 

sådant sätt att det inte är tillåtet. Kongsbergs elektroniska skeppsdagbok kan via NMEA 

hämta information ifrån GPS, fartloggar, ekolod, temperaturgivare, vindmätare, osv. 

Samtliga celler i skeppsdagboken som via NMEA kan fyllas i automatiskt är markerade 

med en blå trekant i dess högra hörn.   
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För att underlätta loggföringar av uppgifter som angetts i tidigare loggboksinlägg finns  en 

funktion som Kongsberg kallar ”Last Reading”, funktionen kopierar samtlig information 

som skrivits i en logg av samma art och för in samma information i det aktuella 

loggboksinlägget när du som operatör trycker in denna knapp. 

 

Kavenga  

Kavengas skeppsdagbok Mariners Log är fullt fungerande helt utan NMEA-anslutningar. 

Men för ett smidigare system med mindre manuella införande och en minimerad risk för 

felskrivningar finns möjlighet att ansluta NMEA till systemet. Mariners Log kan via 

NMEA tolka och presentera GPS-position med latitud och longitud, Gyrokompassens kurs, 

Magnetkompassens kurs, fart och kurs över grund ifrån en GPS, Fart genom vattnet ifrån 

en fartlogg, den aktuella vindens hastighet och riktning ifrån en vindmätare.  

 

I Kavengas system har en funktion skapats som tillverkarna valt att kalla ”NMEA 

History”, denna funktion fungerar som en separat backup för all NMEA-data som systemet 

mottagit. NMEA-data sparas med ett valbart intervall, till exempel med fem minuters 

intervall under en specificerad tid till exempel 24 timmar. Funktionen gör det möjligt för 

dig som operatör att gå tillbaks i tiden och hämta NMEA-data för att kunna loggföra ett 

skeende i efterhand.  

 

Mariners Log har även en funktion som skapats i syfte att underlätta loggförande i 

systemet när möjligheten att koppla samman kompasser och GPS:er med skeppsdagboken 

via NMEA inte finns. Denna funktion kallas ”Copy Previous Logg”. Funktionen kopierar 

tidigare loggförd information. Det innebär att du som operatör vid en ny loggföring där du 

bibehållit samma kurs och fart sedan senaste loggföringen, endast manuellt behöver ändra 

fartygets position och få kurser och farter automatiskt överförda.  

 

Oavsett om möjligheten till att få information automatiskt in i skeppsdagboken via NMEA 

finns eller inte, krävs ofta noteringar som manuellt måste föras in i skeppsdagboken. För 

att underlätta denna typ av införande finns en funktion i Mariners Log som kallas 

”Note/Remarks”. Här kan du skapa noteringar som är ofta förekommande, dessa noteringar 

kommer sedan att finnas som färdigskrivna alternativ vid loggföringar framöver. 
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En representant ifrån Kavenga säger att systemet är fullt fungerande utan NMEA-

anslutningar men anser att om skeppsdagboken ska fylla ett effektiviserande syfte krävs 

NMEA-anslutningar. Under intervjun med Kavenga säger intervjupersonen: ”Elektroniska 

skeppsdagböcker är helt klart framtiden, system integreras med varandra och det 

underlättar vardagen för sjömännen. Det finns många fördelar med elektroniska 

skeppsdagböcker bl.a. tydliga utskrifter, enkelt att dela med sig och möjlighet att få in 

automatiskt navigationsdata”. 

 

Transas 

Transas har skapat en skeppsdagbok som är integrerad i deras ECDIS-system, detta 

betyder att skeppsdagboken kan hämta information via NMEA till precis samma 

utsträckning som ECDIS-programmet kan. Det betyder också att ECDIS måste vara 

funktionsduglig för att nå den elektroniska skeppsdagboken. Skeppsdagboken får via 

NMEA datum, tid, position, kurs och fart över grund ifrån två GPS-mottagare ombord. 

Möjlighet finns även att via NMEA föra in gyrokompassens kurs, vattentemperatur ifrån 

en temperaturgivare, den aktuella vindens hastighet och riktning ifrån en vindmätare samt 

aktuellt djup under köl ifrån ett ekolod.    

 

Eftersom att Transas skeppsdagbok är integrerad i ECDIS-systemet och ECDIS-systemet 

kräver NMEA-anslutning för att vara funktionsdugligt gör skeppsdagboken det också. Men 

trots att en hel del information förs över till skeppsdagboken per automatik finns det ändå 

en del uppgifter som kräver manuell inmatning. Uppgifter som förs in i skeppsdagboken 

manuellt är lufttryck, lufttemperatur, siktförhållande, maskinens varvtal, våghöjd och 

riktning samt andra viktiga noteringar med information som kan vara betydelsefull. 

Transas system erbjuder även möjligheten att spela in en kommentar istället för att skriva i 

fritext.  

 

Skeppsdagboken är endast kompatibel med transas egna ECDIS-program och eftersom att 

skeppsdagboken är en del av ECDIS finns möjligheten att projicera samtliga 

loggboksinlägg i sjökortet. 

 

Sammanfattning teknik och funktion 

NAPAs elektroniska skeppsdagbok har två alternativ för inloggning i den elektroniska 

skeppsdagboken, användarnamn och lösenord eller ett personligt kort som placeras i en 
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kortläsare som finns vid varje arbetsstation. De tre andra undersökta elektroniska 

skeppadagböckerna från Kongsberg, Kavenga och Transas har endast ett alternativ till 

inloggning genom användarnamn och lösenord.  

 

Tillgången till olika funktioner och utföranden av olika uppgifter i de olika elektroniska 

skeppsdagböckerna som undersökts styrs beroende på användarens yrkesroll i samtliga 

undersökta elektroniska skeppsdagböcker förutom i Transas elektroniska skeppsdagbok, 

där har samtliga användare av systemet oavsett yrkeroll tillgång till funktioner och alla 

delar av den elektroniska skeppsdagboken.  

 

I samtliga elektroniska skeppsdagböcker förutom i Transas elektroniska skeppsdagbok 

finns de två olika typer av backup. I alla elektroniska skeppsdagböcker som undersökts i 

studien finns en nödbackup där informationen från elektroniska skeppsdagboken kan 

sparas ner på ett USB-minne vid eventuell evakuering av fartyget.  

 

Alla elektroniska skeppsdagböcker som innefattas i studien har möjlighet till automatisk 

loggföring genom NMEA. Kongsberg har också möjlighet till ytterligare automatisk 

loggföring genom MODBUS. Vilket gör Kongsbergs elektroniska skeppsdagbok till ett 

mer kompatibelt system. 

 

5.2 Implementering av regelverk 

 

I denna del av resultatet presenteras det hur du i respektive tilllverkares elektroniska 

skeppsdagbok som operatör rent praktiskt genomför de loggföringar som regelverken 

kräver att de elektroniska skeppsdagböckerna ska klara av. Efter innehållsanalyser av både 

regelverk och instruktionsmanualer för respektive elektronisk skeppsdagbok samt test av 

programvaror för de elektroniska skeppsdagböckerna framkom följande resultat.  

 
NAPA  

I NAPAs system skapar användaren alla olika typer av inlägg i elektroniska 

skeppsdagboken genom ”Entry Templates”. Även vid de fall systemet erbjuder automatiskt 

datainsamling som exempelvis positionsangivelser måste skaparen godkänna inlägget. Alla 

händelser har en särskild tid, skaparens namn och inläggets namn. Beroende på vilken sort 

av inlägg som gjorts har inlägget ett eller fler fält. Varje inlägg är kopplat till en eller flera 

loggböcker exempelvis skeppsdagboken och maskindagboken för att undvika dubbelt 
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införande av samma information. Skaparen kan infoga bilagor till alla loggboksinlägg. 

Typiska bilagor till loggboksinlägg är bunker-  och lastkvitto eller genomförda checklistor. 

Automatiska kopieringar av bilagor till rederikontoret är konfigurerbart för att minska 

dataöverföringen.  

 

Kongsberg 

Den elektroniska skeppsdagboken har en egen sida för dagliga inlägg. Välj aktuell dag för 

att göra inlägg eller kontrollera tidigare inlägg. Olika loggböcker har olika inmatningar, 

men den specifika dagen för inlägget måste alltid föras in. Klicka ”Insert” för att skapa ett 

nytt loggboksinlägg. Resedetaljerna kommer då att vara synliga ovanför inlägget. 

 

I K-Log finns möjligheten att göra en inställning för att bli påmind om inlägg som måste 

loggas regelbundet, dialogboxar används för att göra inlägg. Informationen kan skrivas in 

manuellt, väljas från en lista, kopieras från tidigare loggboksinlägg eller hämtas från extern 

sensor. 

 

Sparade loggboksinlägg kan inte redigeras efter att de lagts in i skeppsdagboken. Enda 

möjlighet att korrigera ett inlägg är att ta bort inlägget och skapa ett nytt inlägg med den 

korrekta informationen. För att radera ett inlägg krävs en speciell access som användare, 

det är inte möjligt att radera inlägg permanent. Korrigerade inlägg markeras genom att 

texten i det aktuella inlägget blir överstrucken, men fortfarande läsbart.  

 
Kavenga  
 

Varje inlägg är länkad till en specifik resa, förutom ”Noon report”. En komplett 

reserapport innehåller alla inlägg för resan, det är även möjligt att se en lista över alla 

användare som skrivit inlägg under resan. Endast en resa kan vara aktiv men det är möjligt 

att förbereda kommande resor. Det går inte att korrigera resedetaljer efterhand. 

Avresedatum, tid, avgångshamn och ankomsthamn måste vara ifyllt. Möjlighet finns till att 

anteckna detaljer om lastning- och lossningshamnen exempelvis last- och bunkersiffror. 

Innan resan är avslutad måste tid och datum vara ifyllt. Inlägg registreras manuellt och 

Kavenga understryker att det är viktigt att korrekt information läggs in. Det är inte möjligt 

att ändra eller radera inlägg i skeppsdagboken, övningsloggen, avfallsloggen, radiologgen 

och oljedagboken efter att de blivit sparade.  
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Om ett inlägg skulle visa sig vara felaktigt, finns möjligheten att korrigera inlägget i 

”Correction Note” och sedan klicka ”Correct Log”. Det är endast möjligt att korrigera 

inlägg en gång. Korrigeringen märks med användarens signatur och tidpunkt för 

korrigeringen.  

 
Transas 

För att manuellt skriva ett inlägg i skeppsdagboken, klicka ”Enter Event”. Välj händelse 

från ”Default” eller ”Custom” menyn. Alla händelser är sorterade i alfabetisk ordning. För 

varje händelse som registreras manuellt i skeppsdagboken krävs det personligt lösenord, 

befattning och namn på användaren som gjorde händelsen. Det är skillnader när det ska 

göras ett ”Hand over watch” inlägg när två befäl måste delta i händelsen.  

Samma sort av inlägg görs vid ”Change of command”. Vid dessa fall måste båda befälen 

skriva in sina lösenord. Detta inlägg är inte möjligt att korrigera. 

 

I Transas elektroniska skeppsdagbok är det möjligt att korrigera inlägg med uppgifter som 

kompasskurs, lufttryck, temperaturer, vindstyrka, distans och varvtal. Genom att placera 

pekaren över cellen som ska korrigeras och dubbelklicka kan användaren föra in uppgifter. 

I användarfönstret som kommer fram finns möjlighet att lägga till en kommentar, därefter 

signeras korrigeringen genom att välja användare och skriva in lösenord.  

 

5.3 Elektroniska skeppsdagboken från ett rederiperspektiv 

 

För att besvara frågeställningen om hur rederier ser på den elektroniska skeppsdagboken, 

presenteras här vilka olika åsikter som olika rederier har om den elektroniska 

skeppsdagboken och även vilka fördelar som rederier kan se med de elektroniska 

skeppsdagböckerna. Här skapas även en bild över hur åsikterna skiljer sig mellan rederier i 

tanksegmentet och färjesegmentet. Följande del av resultatet har framkommit efter 

semistrukturerade intervjuer genomförda med svenska rederier.   

 

Tankrederier 

Två tankrederier svarade att de använder ett system av elektronisk skeppsdagbok idag men 

att de kommer byta till ett annat system framöver. Ett tredje tankrederi svarade att de inte 

funderat på någon elektronisk skeppsdagbok. Den elektroniska skeppsdagboken är en 

naturlig utveckling för sjöfarten säger en rederianställd. Han nämner också att de inom 

rederiet har använt sig av en elektronisk skeppsdagbok, som i framtiden kommer bytas ut 
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till ett system som har möjlighet att integreras med fler avdelningar ombord. Exempelvis  

kommer skeppsdagboken vara integrerad mellan både däck och maskin, där information 

kan hämtas mellan systemen.  

 

Landanställd på ett annat tankrederi tror att det underlättar med elektroniska 

skeppsdagböcker eftersom att mycket av informationen matas med NMEA direkt in i 

skeppsdagboken. De underlättar för kontoret eftersom att de får tillgång till all data via 

replikering till kontoret från den elektroniska skeppsdagboken. Idag använder de sig av en 

tillverkare men i framtiden kommer de att byta tillverkare. För framtiden tror de att 

elektroniska skeppsdagböcker är rätt väg att gå. 

 

Fartygen inom ett tankrederi har idag inga elektroniska skeppsdagböcker. De har inte sett 

behovet av att installera elektroniska skeppsdagböcker och hänvisar till att branschen är 

konservativ. De har inga planerade installationer och ser i nuläget inget behov av 

elektroniska skeppsdagböcker. Elektroniska skeppsdagböcker kommer säkerligen om 

några år men är ingenting de ägnar sig åt nu.  

 

Färjerederier 

Ett färjerederi svarade att de inte använder elektronisk skeppsdagbok. Två färjerederier har 

svarat att de kommer implementera elektronisk skeppsdagbok i framtiden. Ett färjerederi 

har svarat att de testar NAPAs system ombord på ett av sina fartyg. Ett färjerederi har 

svarat att de använder elektroniska skeppsdagböcker från NAPA ombord på tre av sina 

fartyg.  

 

Ett färjerederi testar för tillfället elektronisk skeppsdagbok från NAPA ombord på ett av 

sina fartyg. De säger sig ha bra erfarenhet av elektronisk skeppsdagbok och kommer att 

implementera det på alla sina fartyg framöver. De tycker att den elektroniska 

skeppsdagboken har förenklat arbetet ombord eftersom att det är många uppgifter som kan 

fyllas i automatiskt. Rederiet kommer att installera elektroniska skeppsdagböcker på sina 

nybyggen. En anställd från deras tekniska avdelning säger att de håller på att utveckla ett 

system med en annan leverantör. Den tekniska avdelningen lyfter frågan om kostnaden för 

ett system, i framtiden kommer de att välja system som har en bra prisbild. 
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Ett rederi som intervjuats som har linjetrafik av RoPax fartyg har inga elektroniska 

skeppsdagböcker på sina fartyg. Rederiet säger att den frågan aldrig varit på tal. En 

befälhavare på ett av rederiets fartyg känner inte till om det kommer installeras 

elektroniska skeppsdagböcker ombord på deras fartyg i framtiden. Befälhavaren ser inga 

fördelar med elektroniska skeppsdagböcker. Den tekniska chefen på rederikontoret säger 

att det är ganska nytt och att de gamla skeppsdagböckerna fungerar men att elektroniska 

skeppsdagböcker skulle förenkla arkiveringen och arbetet ombord. De kommer att 

installera elektronisk skeppsdagbok från NAPA på sina nybyggen. Den enda gången de på 

kontoret behöver något från skeppsdagböckerna är när det hänt en incident och skall göra 

anmälan till försäkringsbolag etc, då behöver de inte be om utdrag från fartyget.  

 

Ett rederi som deltagit i studien har elektronisk skeppsdagbok ifrån NAPA på tre av sina 

fartyg. Rederiets tekniska chef säger att de troligen kommer att installera elektronisk 

skeppsdagbok på sina nybyggen. Men anser dock att marknadens utbud i dagsläget är 

relativt dåligt. Med elektroniska skeppsdagböcker är det enklare integrering mot 

automation för att lättare använda den data som finns. På rederikontoret får de samma 

information som fartygen i realtid. De har möjlighet att genom NAPA göra 

energiverifieringar tacka vare de sensorer som är anslutna.  

6 Diskussion  
 

6.1 Teknik och Funktion 

 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra de olika systemen av elektroniska 

skeppsdagböcker som finns tillgängliga på marknaden idag, samt att undersöka rederiers 

inställning till elektronisk skeppsdagbok. En av frågeställningarna som besvarades var hur 

de olika elektroniska skeppsdagböckerna skiljer sig i funktion. Av de sju tillverkare som 

erbjuder elektronisk navigationsutrustning som intervjuats som en del i studien framkom 

det att endast fyra av dessa tillverkare har utvecklat en elektronisk skeppsdagbok. Det är 

förvånande att marknaden och efterfrågan av elektroniska skeppsdagböcker inte är större. 

Samtidigt som att implementeringen av ECDIS för alla fartyg som lyder under SOLAS är 

obligatorisk. Att utveckla en elektronisk skeppsdagbok är dessutom mindre komplext än att 

utveckla en ECDIS. 
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I NAPA Logbook är det krav på att GPS måste vara inmatad i systemet för att det ska 

fungera. Till skillnad ifrån till exempelvis Mariner´s Log, Kavengas elektroniska 

skeppsdagbok där systemet är möjligt att använda utan några inmatningar via NMEA. 

Istället kan användaren lägga in information manuellt. Att arbeta med Mariner’s Log blir 

dock smidigare när NMEA inmatning används eftersom informationen förs in automatiskt 

då.   

 

Transas system är integrerat med deras ECDIS system vilket kan vara fördelaktigt. 

Loggboksinläggen syns i ECDIS och att göra inlägg i skeppsdagboken blir enklare då den 

största mängden information kan föras in i skeppsdagboken via NMEA. Men det finns 

ingen möjlighet att använda Transas skeppsdagbok om fartyget inte har deras ECDIS 

system vilket minskar skeppsdagbokens flexibilitet.   

 

Efter analys av Mariner´s Log och K-Log är uppfattningen att Mariner´s Log är ett enklare 

system. I K-Log finns mycket möjligheter men uppfattningen är att K-Log är komplicerat 

och svårnavigerat system vilket innebär att det systemet kräver mer av sina användare. I 

Kongsbergs, K-Log finns möjligheten att få inmatning av information från både NMEA 

och MODBUS till skillnad från de andra undersökta systemen där det endast kan matas 

information via NMEA.  Detta ger en konkurrensfördel för Kongsbergs system då 

skeppsdagboken blir i en större utsträckning kompatibel med andra typer av 

navigationsutrustning.  

 

Som en del i att undersöka implementeringen av regelverk och funktionaliteten av de 

elektroniska skeppsdagböckerna undersöktes även vilka olika typer av backups, vardera 

elektronisk skeppsdagbok var utrustade med. Resultatet visade att det i samtliga system 

finns möjlighet att spara ner information på ett USB-minne till en så kallad nödbackup. 

Detta USB-minne kan sedan användaren ta med sig om fartyget skulle behöva överges. 

Skillnaden ligger i hur ofta information sparas ner via denna backup. I NAPA Logbook 

kan den spara information i upp till 14 dagar. I Kavengas Mariner´s Log sparas automatiskt 

information till ett USB-minne med 10 minuters intervall. Kongsbergs K-Log sparar också 

information till ett USB-minne, informationen sparas i sju dagar och skrivs sedan över med 

ny information. Utöver nödbackupen måste samtlig data som förts in i de elektroniska 

skeppsdagböckerna kunna sparas i minst tre år vilket belyses i studiens referansram. I 
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Mariner´s Log skickas automatiskt information till rederikontoret med ett 12 timmars 

intervall. Transportstyrelsen ställer inga direkta krav på hur ofta backup av elektroniska 

skeppsdagboken skall ske utan hänvisar tillbaka till Sjölagen där det står att 

skeppsdagboken ska sparas i minst tre år. 

 

I de allra flesta fall där tekniken har ersatt manuella system som exempelvis ECDIS ställer 

de internationella regelverken krav på hårdvaran. Däremot ställs det inga liknande krav vad 

gäller den elektroniska skeppsdagboken. Den elektroniska skeppsdagboken lyder under 

samma föreskrifter som den traditionella skeppsdagboken i pappersformat (TSFS 2010).  

 

6.2 Implementering av Regelverk  

 

Den andra frågeställningen som besvarades var hur de olika tillverkarna implementerat 

befintliga regelverk rörande skeppsdagböckerna. Resultatet har visat att det finns fyra 

system för elektronisk skeppsdagbok ute på marknaden. NAPA Logbook, K-Log, 

Mariner´s Log och Transas Electronic Logbook, alla dessa system är godkända och 

uppfyller de gällande regelverk som belysts i studiens teoretiska referensram.  

 

I Transas Electronic Logbook är det möjligt för samtliga användare att ändra både 

befattning och namn, vilket skulle göra det möjligt att skriva loggboksinlägg i någon 

annans namn. I NAPA Logbook kan du som användare logga in med ett kort som är 

personligt. I detta system finns ingen funktion där användaren loggas ut automatiskt. 

Jämfört med Mariner´s Log där en användare kommer loggas ut efter en tids inaktivitet. I 

NAPA Logbook skulle det i sådana fall kunna innebära att antingen obehöriga eller andra 

behöriga användare kan göra inlägg i annans namn. Samtidigt där denna risk finns är det 

rimligt att anse att användarna är noggranna med att logga ut. En användare vill 

naturligtvis inte vara inloggad när han eller hon inte är på vakt. Det framgår inget om detta 

i varken Sjölagen eller Transportstyrelsens författningssamling om skeppsdagbok. Men det 

skulle kunna bli problematiskt vid en eventuell sjöförklaring i fråga om vem som var 

ansvarig när olyckan inträffade.  

 

I Transportstyrelsens föreskrifter om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- 

och maskindagbok, kombinerad skepps- maskindagbok samt journal står det skrivet att 

fysisk lagring av inlägg får ersättas med teknisk lagring. uppgifterna ska få skrivas in 
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manuellt med ett personligt lösenord och det får inte vara möjligt att ändra uppgifterna i 

efterhand. Däremot står det inte skrivet mer i detalj hur detta ska fungera och ingenting om 

hur det ska fungera med backup. Därför skiljer det sig mellan de olika tillverkarna på sättet 

det utformat sina elektroniska skeppsdagböker. Bristen på detaljer i regelverk kan även 

vara anledning till att det enligt studien endast finns fyra tillverkare av elektronisk 

skeppsdagbok.  

6.3 Elektroniska skeppsdagboken från ett rederiperspektiv  

 

Den tredje frågeställningen som besvarades var hur de olika rederierna ser på den 

elektroniska skeppsdagbokens framtid. Flyget har visat sig vara snabbare i den digitala 

utvecklingen. Inom flyget används något som heter Electronic Flight Bag som kan 

jämföras med sjöfartens motsvarighet den elektroniska skeppsdagboken. Flygbranschen 

såg fördelarna tidigt med att loggföra resorna elektroniskt med ökad flygsäkerhet och 

miljövinster. Nu har stora flygbolag implementerat Electronic Flight Bag. Jämfört med 

sjöfarten finns de rederier som inte riktigt insett fördelarna med elektronisk skeppsdagbok. 

Majoriteten av fartygen har ännu inte implementerat elektronisk skeppsdagbok. Lösningen 

i flyget är helintegrerad men i sjöfarten är det vanligast med många olika separata system, 

exempelvis underhållsprogram, lastberäkningsprogram och ECDIS. Implementeringen 

däremot för ECDIS har kommit längre men när det gäller implementeringen av elektronisk 

skeppsdagbok går det långsammare (Von Essen 2012, Citrix 2018).    

 

Vid intervjuer med rederierna har åsikterna varit blandade. Majoriteten av de rederier som 

intervjuats använder eller testar elektroniska skeppsdagböcker och tror att den elektroniska 

skeppsdagboken är för framtiden, de ser det som en naturlig utveckling av sjöfarten. Både 

inom tankrederierna och inom färjerederierna har det funnits positiva och negativa åsikter 

om utvecklingen av den elektroniska skeppsdagboken.  

 

I färjesegmentet är det NAPA Logbook som är mest omtyckt av de rederier vi varit i 

kontakt med. I tanksegmentet är det Mariner´s Log från Kavenga som historiskt sett har 

visat sig vara mest omtyckt av de rederier vi varit i kontakt med. Framöver kan en trend ses 

som tyder på att flera rederier kommer att installera Kongsbergs elektroniska 

skeppsdagbok. Alla rederier ser positivt på system som kan integreras med flera 

avdelningar ombord där kontoret i land också kan ta del av den information som förs in i 
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skeppsdagboken. Detta är en stor fördel som kommer med den elektroniska 

skeppsdagboken jämfört med den traditionella skeppsdagboken.  

 

Ett rederikontor inom färjesegmentet anser att utbudet av elektroniska skeppsdagböcker på 

marknaden är relativt begränsat. Det är förvånande att utvecklingen av elektroniska 

skeppsdagboken inte kommit längre och att det finns stora tillverkare utav 

navigationsutrustning som inte ens funderat på att utveckla en elektronisk skeppsdagbok. 

 

Studien har visat att rederier i framtiden kommer att välja Kongsbergs elektroniska 

skeppsdagbok. Detta eftersom att Kongsberg har många system som är kompatibla med 

deras elektroniska skeppsdagbok, exempelvis maskindagboken och underhållsystem bl.a. 

En rederianställd i tanksegmentet hänvisar till att branschen är konservativ och att det 

skulle kunna vara en anledning till att sjöfartsbranschen är sena med att installera 

elektroniska skeppsdagböcker. En annan anledning skulle möjligen kunna vara att 

regelverken inte reglerat i detalj hur en elektronisk skeppsdagbok ska vara programmerad 

med hänsyn till backups och signering av inlägg.  

 

Flertalet rederier ser positivt på den elektroniska skeppsdagboken men anser att utbudet på 

marknaden i dagsläget är för litet. Det beror förmodligen på att efterfrågan inte är särskilt 

stor och att tillverkarna i brist på regelverk och ramverk finner svårigheter i att utforma ett  

system som är både användarvänligt och uppfyller regelverken.  

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Metoderna som valdes för studien var semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

intervjuformulär, innehållsanalyser och tester av programvaror för elektroniska 

skeppsdagböcker. Dessa metoder valdes eftersom att syftet med studien var att undersöka 

hur olika elektroniska skeppsdagböcker fungerar och hur rederier ser på elektroniska 

skeppsdagböcker. Syftet med intervjuformen var att respondenterna skulle få resonera fritt 

till största delen. Om en intervjuform med fasta svarsalternativ använts hade de gett svar 

med en mer statistisk tyngd. Då kunskapen om elektroniska skeppsdagböcker var 

begränsad innan studiens början hade det varit svårt att utforma en enkätstudie. 

Innehållsanalyser genomfördes i syfte att få en djupare förståelse av elektroniska 

skeppsdagböckers funktionalitet och vad applicerbara regelverk kräver av elektroniska 
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skeppsböcker. Möjligheten att utföra tester av programvaran för både Kongsbergs K-Log 

och  Kavengas Mariner’s Log gav en djupare förståelse över hur en elektronisk 

skeppsdagbok är att arbeta med från ett operatörperspektiv.  

 

Gällande metoderna som beslutades har det funnits svårigheter till viss del att få tag på 

respondenter som har kännedom om ämnet hos tillverkarna och även att nå till de rätta 

respondenterna hos rederierna. När respondenterna inte svarade via mail, kontaktades de 

via telefon och det gav snabbare respons. Ett annat alternativ skulle vara att träffa dem för 

ytterligare bättre respons. Informationen som mottagits har i vissa fall varit bristfällig,  

Vid kontakten med tillverkarna har svarsfrekvensen varit hög då sju av åtta av tillverkarna 

har svarat. Men resultatet förvånade då de visade sig att de endast var fyra tillverkare som 

utvecklat ett system för elektronisk skeppsdagbok. Bortfallet vid kontakten med rederierna 

var högre. Svarsfrekvensen blev högre i färjesegmentet jämfört med inom tanksegmentet.  

 

7 Slutsatser  
 

Slutsatser som dragits vad gäller de elektroniska skeppsdagböckernas olika funktioner och 

teknisk uppbyggnad, är att systemens olika funktioner inte skiljer sig speciellt mycket 

mellan olika tillverkare. Istället är det systemens layouter som skiljer sig åt och även vilka 

typer av inputs som krävs för att systemen ska fungera. Några system uppfattas som mer 

användarvänliga än andra, ett stort antalet funktioner i ett system ökar självfallet 

skeppsdagbokens flexibilitet men kräver också mer av dess användare. Kavengas 

Mariner´s Log är ett av de mest användrarvänliga systemen. Mariner´s Log har en enkel 

och tydlig layout med bra menyer som är lätta att navigera i.   

 

Samtliga skeppsdagböcker som har undersökts uppfyller de regelverk som finns. Men klart 

är att regelverken skulle behöva utvecklas och anpassas mer för den elektroniska 

skeppsdagboken. Till exempelvis regelverk kring hur backup och signering ska fungera, 

vilket saknas i dagsläget. Det kan vara viktigt eftersom att det finns risker för att tekniken 

kan sluta fungera, därför skulle det behövas en uppdatering av regelverkan.  

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

 

Ett förslag på framtida forskning som vi funderat över är hur befälen ombord på fartygen 

ser på elektronisk skeppsdagbok. Vad ser de som operatörer av loggböckerna för fördelar 
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samt nackdelar med elektronisk skeppsdagbok? Hur har deras arbete som vakthavande 

befäl påverkats av den elektroniska skeppsdagboken? Ytterligare skulle det vara av intresse 

att undersöka hur regelverken kan anpassas och utvecklas för att skapa ett tydligare 

ramverk för hur och vad tillverkare av elektroniska skeppsdagböcker bör tänka på under 

utvecklandet av en elektronisk skeppsdagbok. Vi har under studiens gång haft ett gott 

samarbete med företaget Kongsberg. Kongsberg har även ett nära samarbete med 

Sjöfartshögskolan i Kalmar där högskolans navigationssimulatorer har utvecklats av just 

Kongsberg. Vid kontakt med Kongsberg yttrade de att de gärna hade velat komplettera 

Sjöfartshögskolans simulatorer med deras elektroniska skeppsdagbok K-Log. I slutskedet 

av studien fick vi klartecken om att så också ska ske. Detta ser vi som mycket intressant 

och hoppas att kommande studenter på Sjöfartshögskolan kan genomföra en studie där de 

med hjälp av högskolans simulatorer kan göra en djupare analys av Kongsbergs 

elektroniska skeppsdagbok.  
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Bilaga A – Intervjuunderlag tillverkare 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi läser vårt sista år på 

Sjökaptensprogrammet. Vi skriver ett examensarbete angående elektroniska 

skeppsdagböcker. Vi skulle vara tacksamma om ni hade möjlighet att dela med er av 

produktinformation och tekniskdata för er lösning för den elektroniska skeppsdagboken.  

 

Vad behöver man för inputs för att ert system ska fungera?  

Vad för information kan man föra in automatiskt och vilken information behöver man föra 

in manuellt? 

Hur fungerar det med inloggning i systemet?  

Hur fungerar det med underskrifter? 

Finns det olika nivåer av acess för användare? 

Hur fungerar det med back ups och lagring? 

Hur hanterar man rättelser av felaktigt införd information? 

Hur ser ni på framtiden för elektroniska skeppsdagböcker?  

Hur ser framtiden ut för Er inom elektroniska skeppsdagböcker? 

 

 

Tack på förhand, 

Sebastian Bolin & Nils Möllerström 

bolin.sebastian1@gmail.com 
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Bilaga B – Intervjuunderlag rederier 

Hej, 

 

Vi är två studenter på Sjöfartshögskolan i Kalmar som läser vårt sista år på 

Sjökaptensprogrammet. Vi skriver ett examensarbete angående elektroniska 

skeppsdagböcker. Vi skulle vara tacksamma om ni hade möjlighet att svara på frågorna 

nedan.  

 

Har ni idag elektronisk loggbok på något av era fartyg? 

Varför? / Varför inte? 

Vilken/Vilka leverantörer? 

Vad har de elektroniska skeppsdagböckerna tillfört eller har något gått förlorat? 

Har ni fått fler eller färre anmärkningar vid inspektioner, port-state, vetting? 

Kommer ni att installera Elektronisk loggbok på era nybyggen? 

Varför? / Varför inte? 

Vilken leverantör? 

Hur ser ni på elektroniska loggböcker i framtiden på era fartyg? 

Hur underlättar det ert arbete på kontoret om fartygen skulle använda sig av elektronisk 

loggbok? 

 

Tack på förhand, 

Sebastian Bolin & Nils Möllerström 

bolin.sebastian1@gmail.com 
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