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Sammanfattning 

Detta projekt har haft för avsikt att utforska och belysa framtidens sjöfart med utgångspunkt 

hos människan i systemet. Ambitionen har varit att erbjuda kompletterande perspektiv till den 

pågående teknikutvecklingen och sätta den i ett kommande socialt och organisatoriskt samman-

hang. Målet har varit att rapporten ska kunna utgöra stöd för planering och beslut för myndig-

heter, bransch och sjöbefälsutbildning. Förhoppningen har också varit att en klarare bild av 

framtidens sjöbefälsyrke ska kunna användas för att intressera kommande studenter för bran-

schen. 

Människans roll i framtidens sjötransportsystem har undersökts utifrån två kompletterande per-

spektiv, ett sociologiskt och ett sociotekniskt. Undersökningens huvudsakliga angreppssätt har 

varit att samla in, sammanställa och analysera de attityder, tankar och synpunkter som finns om 

framtiden hos relevanta aktörer från sjöfartsdomänen, myndighet och forskning. 

Data har samlats in genom fokusgruppsintervjuer med referensgrupp, aktiva sjöbefäl och per-

sonal inom sjöbefälsutbildningen samt intervjuer med lotsar och VTS-personal. Vidare har en 

enkät skickats ut till sjöbefäl i svenskt sjömansregister. Inledningsvis genomfördes två SWOT-

analyser (dvs. analys av Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) som lade grunden 

till utvecklingen av tre olika scenarier om framtida fartygskoncept; fartyg med lägre beman-

ning, konvojlösning samt fartyg som är obemannade och övervakade större delen av resan och 

fjärrstyrda vissa passager. Fartygskoncepten har sedan används i olika intervjuer (fokusgrupper 

och semistrukturerade intervjuer) för att analysera människans roll, organisering, resiliens och 

möjliga kompetensbehov i framtidens sjöfart.  

Resultaten visar att tidsramen för implementering av autonom framdrift kommer att variera 

beroende på koncept och fartområde. Processen kommer gradvis att ske inifrån och ut, det vill 

säga från väl skyddade testområden och ut mot mer öppna och långväga rutter. Men det har 

bedömts att svensk obemannad fartygsdrift i mer etablerad form kommer att påträffas först i 

kustfart inom nationellt territorialvatten. Det har visat sig att problematiken med det operativa 

ansvaret blir särskilt svårlöst med obemannade fartyg i internationell trafik. 

Enkätresultaten visar att sjöbefälen i princip saknar förtroende för utvecklingen mot obemannad 

sjöfart. Resultaten visar också att det kan bli svårt att få äldre och erfarna sjöbefäl att arbeta i 

landcentral. Sjökaptenstudenterna ställer sig dock positiva till arbete i landcentral. Men sjöin-

genjörsstudenter tycks hellre kunna ta något annat jobb iland. FRAM-analysen visar att det är 

troligt att komplexiteten i trafikorganisation och trafikmanagement kommer att öka när fartyg 

i autonom drift introduceras i trafiksystemet. Det är sannolikt att landbaserade centraler inte 

kommer att kunna ersätta nuvarande tjänster såsom lots eller VTS. Det kommer därför att upp-

stå ett ökat behov av kommunikation och koordination mellan olika aktörer, såsom hamn, VTS, 

lotstjänsten och landbaserade central.  

Projektets resultat visar komplexiteten i förändringsarbetet som kräver ett systemperspektiv för 

att säkerställa att olika röster blir hörda och tas hänsyn till. Det handlar inte om att utveckla rätt 

teknik eller rätt tjänster utan att förstå hur olika aspekter, såsom infrastruktur, yrkesmotivation, 

kompetenskrav, organisation och ledarskap kommer att påverkas av förändringar. 
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Abstract 

The aim of this project has been to explore future shipping centering around the human opera-

tors in the system. The ambition has been to offer a complementary perspective to ongoing 

technical developments and to put these into a social and organizational context. This report’s 

purpose has been to provide supportive information to administrations, the shipping industry 

and maritime vocational programs. Another goal has been to provide a clearer picture of the 

future, which hopefully will interest more young people for professions in the shipping industry. 

The role of human operators in future shipping has been explored based on two complementary 

perspectives, a sociological and a sociotechnical perspective. The main approach has been to 

collect, analyze and summarize attitudes, opinions and points of views of relevant actors. Data 

has been collected through focus groups with the advisory board, active seagoing officer and 

personnel in the maritime vocational education, as well as interviews with pilots and VTS-

personnel. Further a survey was sent to all officers in the Swedish seafarer’s registry. In the 

beginning, two SWOT analyses (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) were con-

ducted to provide a basis to the development of three different scenarios for future vessel con-

cepts: vessel with less manning, convoy vessels, and vessel that is unmanned and supervised 

from shore for larger parts of the voyage. The vessel concepts were used in focus groups and 

semi-structured interviews to analyze the role of human operators, the organization of future 

traffic, resilience and potential competence demands in future shipping. 

The results show that the timeline for the implementation of different vessel concepts will cer-

tainly differ depending on the area of operation. The process will occur successively from well-

protected test-areas towards routes in open waters. However, it is has been estimated that Swe-

dish un-manned vessel operations in more established form will first be found in territorial 

coastal waters. The problem of operational responsibility is believed to become particularly 

difficult with unmanned vessels in international traffic. 

However, it has become clear that if the vessels become unmanned, the problem of operational 

responsibility becomes difficult to solve. Further, the results also show that the Swedish voca-

tional training has the potential to quickly adapt to these changes. The results from the survey 

show that officers lack confidence and trust in the development towards unmanned traffic.Fur-

ther, it might be hard to recruit older and more experienced officers to work ashore. However, 

nautical science and marine engineering student show a more positive attitude towards working 

in a shore-based center. The FRAM-analysis shows that the complexity of traffic organization 

and management is likely to increase with the introduction of unmanned vessels. It is antici-

pated that shore-based centers will not be able to substitute current services, such as pilotage or 

VTS. Thus, an increased need to communicate and coordinate across actors, such as pilots, 

VTS, port, may arise.  

The project’s results show that the complexity of change in the transport system is likely to 

require a systems approach to ensure that different perspectives and voices are acknowledge. It 

is not about developing the right technology, or services, but rather about understanding how 

various aspects, such as infrastructure, job motivation, competence demands, organization, and 

leadership will be affected by change. 
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Förord 

Det projekt som redovisas i denna rapport har funnits som idé sedan 2016. Projektidén växte 

fram som en reaktion på att den tidens diskussion om framtidens sjöfart i huvudsak handlade 

om teknikutveckling. Vi kände ett behov av att istället försöka undersöka teknikutvecklingens 

potential genom att utgå från människan i systemet. I ett första skede formulerades projektet 

som en ansökan om förstudie inom Lighthouse-samarbetet. Men istället för en förstudie erhöll 

vi 50 000 kr av Lighthouse för att färdigställa en ansökan till annan finansiär. I slutet av 2017 

beviljade Trafikverket finansiering i två år för projektet Autonomi och Ansvar. 

Projektarbetet har varit mycket spännande och lärorikt. Nu är allt klart och det mycket tack vare 

all den hjälp vi har fått på vägen. Vi vill börja med att tacka Trafikverket för att projektet finan-

sierades i sin helhet. Vi vill tacka Åsa Burman för ett inledande Lighthouse-stöd, samt Joakim 

Kalantari och Göran Rudbäck för ett tidigt diskussionsmöte på vår ansökan. Vi vill särskilt 

tacka vår referensgrupp för stöd, diskussioner och input under projektets löptid. Referensgrup-

pen har bestått av följande personer, presenterade i bokstavsordning på efternamn: Mikael 

Hägg, RISE Viktoria; Jens Olof Lindh, Saab Kockums; Christer Lindvall, Sjöbefälsföreningen; 

Joacim Lottkärr, Stena Rederi; Jonas Lundberg, Linköpings universitet, Thomas Porathe, Nor-

ges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Anna Tullberg, Transportstyrelsen; Per Westerdal, 

Wallenius Marine AB. 

Vi vill tacka all personal vid Sjöfartshögskolan för bidrag till en utmärkt miljö för sjöfartsforsk-

ning. Vi vill särskilt tacka personal som har deltagit i en eller flera fokusgrupper: Per Beijer, 

Lars Fors, Magnus Hofvander, Raoul Johansson, Karin Lundberg och Per Nilsson, samt delta-

gare från andra verksamheter: Sixten Nolén, Transportstyrelsen; Jörgen Strandberg, Wärtsilä 

Voyage Solutions. Vi vill tacka Ted Bågfeldt, Raoul Johansson och Jan Snöberg, samt Christer 

Lindvall för att läst och kommenterat utdrag av projektets publiceringar. Vi vill också tacka 

Pedro Ferreira (Instituto Superior Técnico) för hjälp med FRAM-analysen och organisationen 

av fokusgruppen i Portugal. 

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack till de sjömän och lotsar som ställt upp för intervju 

eller fokusgruppsdeltagande, samt till de 1 185 sjöbefäl och 152 sjöbefälsstudenter som svarat 

på enkäten 2018. 

 

Carl Hult              Gesa Praetorius            Carl Sandberg 
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1 Introduktion 
Vid tiden för denna projektidés tillblivelse (2016-2017) kännetecknades en betydande del av 

befintliga projekt inom sjöfartsdomänen av ett påtagligt engagemang rörande utveckling av in-

telligenta transport- och kommunikationssystem (t.ex. STM-projektet). De tidigare projekten 

har även berört interaktionen mellan människa och avancerad teknik ombord och iland (t.ex. 

Porathe, 2015; Porathe & Billesø, 2015). Projekten motiverades ofta med att ge stöd för säker-

het och effektivitet inom sjöfarten och det ultimata resultatet beskrevs ofta som autonoma och 

obemannade fartyg (t.ex. MUNIN-projekt, 2016; Rylander & Man, 2016).  

Så här i efterhand kan man säga att tidens projektaktiviteter i huvudsak drevs av teknikens 

möjligheter. Det som saknades var mer kritiska studier rörande utvecklingens möjliga organi-

satoriska konsekvenser och den roll som kan tänkas tillfalla människan i framtidens transport-

system. Som svar på denna brist har den föreliggande studien försökt få klarhet i hur männi-

skans roll kan komma att se ut och hur organiseringen kan komma att gestalta sig i olika fram-

tidsscenarier. Välgrundade svar på detta är angeläget för fortsatt planeringsarbete hos bransch, 

myndigheter och svensk sjöbefälsutbildning. 

I ett historiskt perspektiv har teknikutvecklingen ombord på fartygen inneburit stora föränd-

ringar i organisering, kompetensbehov samt i förutsättningar för besättningars motivation och 

yrkesidentifikation – exempelvis vid övergången från segelsjöfart till maskindriven sjöfart. Den 

typen av övergång medförde en förändring från en arbetsmiljö präglat av utsatthet och hårt 

fysiskt arbete till en miljö som idag ofta associeras till fysisk inaktivitet, pappersarbete och 

psykisk utmattning (Allen m.fl., 2007; Lützhöft m.fl. 2010). Andra bieffekter av ny teknik kan 

uppstå i att den ofta utnyttjas för att höja både produktiviteten och effektiviteten istället för att 

öka säkerheten. Ett exempel på detta är införandet av radarteknik som inte enbart ledde till 

bättre framförhållning i navigationen utan också till att fartygen rörde sig snabbare vilket i sin 

tur ledde till fler kollisioner, så kallade ‘radar-assisted collisions’ (Perrow, 1999). Det är därför 

viktigt att analysera förändringar utifrån ett systemperspektiv (Carayon, 2006; Schröder-Hin-

richs, 2010; Wilson, 2014). Detta innebär att vi inte bara bör ta hänsyn till hur organisation, 

teknik och operatörsroller förändras utan också till hur den inbördes interaktionen däremellan 

påverkas. Det finns med andra ord mycket som talar för behovet av att kunna identifiera tek-

nikutvecklingens möjliga oförutsedda konsekvenser i ett systemperspektiv. 

Det finns några färska publikationer rörande den samtida teknikutvecklingens möjliga framtida 

konsekvenser inom sjöfartsdomänen. En sådan publikation adresserar frågan hur transporterna 

kommer att förändras till följd av mer teknik och automatisering (WMU, 2019). Rapporten har 

ett mycket övergripande perspektiv vilket delvis inbegriper människan men utan analytisk för-

djupning. En annan rapport utgår från ett svenskt perspektiv och innehåller en sammanfattning 

av automatiseringens potential samt teknikutvecklingens drivkrafter och hinder. Det stora hind-

ret som lyfts fram i rapporten är de befintliga regelverken (Transportstyrelsen, 2019). Även 

denna rapport berör människan i systemet utan fördjupning. 

Ytterligare en publikation erbjuder ett fördjupat fokus på regleringsproblematiken i utveckl-

ingen mot intelligenta- och så småningom obemannade fartyg. Detta fokus innefattar också 
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människan i systemet eftersom regleringar inbegriper fördelning av ansvar. En av artikelns iakt-

tagelser är att så länge ett besättningsansvar finns kvar är automatisering ombord oproblematisk 

ur ett juridiskt perspektiv. Problemen uppstår på allvar när navigationsbesluten blir autonoma 

eller när bemanningen når en kritiskt låg punkt. Artikelns slutsats är att det pågående arbetet 

rörande nödvändiga regelförändringar hittills inte har lyckats ta tag i dessa mer komplexa re-

gleringsutmaningar (Ringbom, 2019). 

Det projekt som redovisas i föreliggande rapport har också haft fokus på ansvarsfrågan, men då 

med utgångspunkt hos människan. Denna utgångspunkt innebär att ansvarsfrågan får en något 

annorlunda innebörd än om den utgår från teknikutvecklingen i ett regleringsperspektiv. I detta 

projekt har vi utifrån olika framtidsscenarier frågat oss vilket ansvar som människan i systemet 

rimligen kan förväntas vilja ta på sig i olika situationer. Detta har även inneburit ett fokus på 

hur framtidens verksamhet kan organiseras i olika framtidsscenarier. Vår analytiska utgångs-

punkt har varit att ansvar och organisering hänger systematiskt ihop och detta tillsammans med 

människan i systemet. En viktig fråga som infinner sig ur detta handlar om systemets framtida 

resiliensförmåga.  

Projektet har använt sig av två huvudsakliga perspektiv, ett sociotekniskt och ett sociologiskt. 

Undersökningens angreppssätt har varit att samla in, sammanställa och analysera olika tankar 

och synpunkter som finns om framtiden hos relevanta aktörer. Förutom fokusgrupper, semi-

narier, intervjuer och enkätutskick har informationsinhämtning också skett genom deltagande i 

relevanta konferenser. Som analytiskt stöd har projektet haft en referensgrupp med utvald ex-

pertis, inkluderande flera tillkommande deltagare med relevant bakgrund vid olika tillfällen. 

1.1 Projektets syfte och frågeställningar 

Syftet med detta projekt har varit att komplettera de mer teknikinriktade projekt som för ut-

vecklingen framåt inom sjöfarten. Projektet har haft ett brett organisatoriskt perspektiv för att 

analysera effekter av en potentiellt omvälvande fas för sjöfarten. 

Studien har ställt fyra specifika forskningsfrågor: 

1. Vilka former kan organisation, ledarskap och operativt ansvar anta i framtiden? 

2. Hur påverkas operatörers yrkesidentifikation och yrkesmotivation? 

3. Hur påverkas transportsystemets resiliensförmåga genom en integration av Shore Con-

trol Center (SCC) och andra landbaserade tjänster? 

4. Vilka utmaningar och möjligheter kan kommande förändringar medföra för svensk sjö-

befälsutbildning? 

Avgränsningar: Projektet har haft för avsikt att i huvudsak hålla ett svenskt perspektiv med 

utgångspunkt i svensk sjöbefälsutbildning, svenskregistrerade sjöbefäl och svenskkontrollerad 

sjöfart. Även om projektet har haft ett i huvudsak svenskt perspektiv, genomfördes en avslu-

tande fokusgrupp vid Instituto Superior Tecnico, Lissabon med representanter från sjöfarts-

bransch och utbildningssektor samt sjöfartslogistik.  

Projektet har inte berört framtida eller redan befintliga obemannade vattenfarkoster för genom-

förande av undersöknings- eller arbetsuppgifter. En annan viktig avgränsning är att projektet 

inte har haft för avsikt att behandla problematiken kring lagstiftning och regleringar. Det enda 
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vi kan konstatera är att det kommer att krävas mycket arbete med omskrivningar inom det om-

rådet innan obemannade fartyg kan bli ett faktum (förutom inom avgränsade testområden). När 

det gäller internationell sjöfart ligger ansvaret för regelarbetet hos IMO vilket ser ut att kunna 

ta mycket lång tid (Ringbom, 2019). I fråga om sjöfart i svenskt territorialvatten ligger utred-

ningsansvaret i första hand på myndighetsnivå, där arbetet ännu inte har påbörjats (Transport-

styrelsen, 2019). 

Som redan nämnts har detta projekt tagit sin utgångspunkt hos människan med huvudfokus på 

ansvar och systemkomplexitet i en möjlig framtid. Med denna utgångspunkt måste projektets 

analyser placeras i en tänkbar framtid och förutsätta att all teknik och nödvändiga regleringar 

redan finns på plats. 

1.2 Rapportens struktur 
Rapporten är indelad i sex kapitel. Kapitel 2 ger en bakgrund till arbetsprocessen i studien och 

presenterar tidigare forskning med fokus på autonoma fartyg, organisering och yrkesmotivat-

ion. I kapitel 3 introduceras metoderna som har använts för att hämta in data. Resultaten av 

projektet presenteras i kapitel 4 som tillsammans med diskussionen och analysen i kapitel 5 

utgör rapportens kärna. Kapitel 6 presenterar slutsatser och rekommendationer utifrån rappor-

ten.   
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2 Process, överväganden och bakgrund 
Detta kapitel presenterar den övergripande processen och initiala överväganden som har funnits 

när arbetet med projektet påbörjades. Det presenteras också tidigare relevant forskning samt en 

diskussion om terminologin som har använts i denna rapport.  

2.1 Process och överväganden 
Eftersom framtidsbilden kan visa sig variera beroende på var i systemet aktörerna är verksamma 

har en analytisk process krävts för att väga olika framtidsvisioner, förväntningar och farhågor 

mot varandra. Denna analys har skett kontinuerligt med stöd från projektets referensgrupp och 

annan expertis. Efter att all data hade insamlats genomfördes en avslutande och övergripande 

analys. 

En mer utmanande aspekt i processen har varit att projektet haft för avsikt att uttala sig om 

framtiden, vilket kan tyckas epistemologiskt vanskligt. Men faktum är att prognoser görs hela 

tiden och överallt. Som ett exempel kan nämnas långtidsförvaring av högradioaktivt avfall där 

man tvingats att analytiskt spekulera 100 000 år in i framtiden. Även om man inte kan veta 

någonting om världen i ett sådant tidsperspektiv måste man göra sitt yttersta för att om inget 

annat kunna peka på komplexiteten (se Högberg och Holtorf, 2016). Lyckligtvis har detta pro-

jekt stått på betydligt säkrare analytisk mark tack vare ett relativt kort tidsperspektiv och, inte 

minst, tack vare det faktum att all tillgänglig expertis kunde enas i den ungefärliga utvecklings-

riktningen. I denna rapport har analysen begränsats till vad som kan förväntas inom tidsper-

spektivet 10-50 år. 

Ytterligare en problematisk aspekt har varit att begränsa projektets geografiska omfattning. Ide-

aliskt då till ett svenskt perspektiv. Med denna begränsning uppkommer frågan hur svensk sjö-

fart ska definieras. Definitionen är problematisk eftersom en stor del av sjöfarten består av in-

ternationell verksamhet som exempelvis inbegriper in- och utflaggningar. En någotsånär gång-

bar avgränsning skulle kunna vara ‘svenskkontrollerad sjöfart’. Projektet har varit svenskt på 

så vis att vi utgått från svensk sjöbefälsutbildning och genomfört en enkätundersökning på 

svenska sjöbefälsstudenter. Vi har också genomfört enkätutskick till sjöbefäl i svenska sjö-

mansregistret vilket inte helt överensstämmer med svenskkontrollerad sjöfart. Men definitions-

problemet ställs på sin spets främst vid presentationer och publiceringar vilket kräver tydlighet 

vid uttalanden om ‘svenskkontrollerad sjöfart’, ‘sjöbefäl i svenska sjömansregistret’ eller ‘stu-

denter i svensk sjöbefälsutbildning’. Med detta sagt, handlar projektet ändå om en synnerligen 

internationell bransch. Därför måste blicken emellanåt riktas ut mot om framtida problem och 

möjliga lösningar på internationell nivå. En fokusgrupp har, vilket redan nämnts, genomförts i 

ett internationellt sammanhang i Lissabon. 

I och med att det operativa ansvaret till sjöss går i riktning mot att flytta iland har projektet 

försökt reda ut vilken operativ kompetens och ansvarsfördelning som den framtida sjöfarten 

behöver. Detta har direkt bäring på framtidens sjöbefälsutbildning. Kommer den samtida sjö-

befälsutbildningen med betydande praktisk karaktär att stå sig eller kommer det att krävas att 

nya kunskaper integreras i utbildningen? Kommer ökade krav på kunskaper i IT-teknik/system-

teknik och andra mer teoretiska kunskaper att få ta plats på bekostnad av praktiska kunskaper? 

Redan vid projektets uppstart hade den rådande digitaliseringstrenden skapat förväntningar av 
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ett växande behov av så kallad ‘re-skilling’ (Sjöfartsverket, 2015: 51; Lloyd’s Register Group 

Limited m.fl., 2017). 

Projektet har också varit kopplat till sjösäkerhet i ambitionen att undersöka hur systemsäker-

heten och transportsystemets resiliensförmåga påverkas genom att olika landbaserade tjänster, 

såsom VTS (Vessel Traffic Service) och lotsning, integreras med den nya organisationen, SCC 

(Shore Control Centre). Functional Resonance Analysis Method (FRAM) har använts för att 

visualisera och analysera transportsystemets funktioner och för att identifiera aktiviteter som 

ska utföras av landbaserade tjänster. Utifrån fokusgruppsdiskussioner kring de utvecklade sce-

narierna har flera FRAM-analyser genomförts för att undersöka hur komplexitet och resiliens i 

transportsystemet kan påverkas när tjänster flyttar i land.  

Målsättning har varit att projektresultaten ska ge perspektiv till den pågående teknikutveckl-

ingen och sätta den i ett kommande socialt och organisatoriskt sammanhang, vilket förhopp-

ningsvis kan fungera som stöd för planering och beslutsprocesser. Vår förhoppning är att resul-

taten av samma skäl ska kunna verka för ett bredare intresse och engagemang för teknikutveckl-

ingen. Ambitionen har varit att projektresultaten ska kunna nyttiggöras också genom att rele-

vanta delar införlivas i en framtida sjöbefälsutbildning. Förhoppningen har dessutom varit att 

en klarare bild av framtidens sjöbefälsyrke ska kunna användas för att intressera studenter för 

branschen. 

2.2 Tidigare forskning och lägesbeskrivning 

Tidigare studier och forskningsprojekt har främst fokuserat på utvecklingen av avancerat ope-

ratörsstöd och e-Navigation-lösningar ombord. Två exempel för sådana forskningsprojekt har 

varit STM (Sea Traffic Management) och ACCSEAS. STM har utvecklats sedan 2010 med en 

fokus på att tillhandahålla realtidsinformation för bättre beslutsunderlag ombord och i land. 

Projektet har inspirerats av flygtrafikledning och har testat bland annat ruttutbyte mellan fartyg 

och mellan fartyg och land (STM, 2017a; 2017b), En tidig simulatorstudie visade på en positiv 

attityd från deltagarnas sida (Porathe & Brödje, 2015). Ett annat större projekt var ACCSEAS 

(The ACCessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) som pågick mellan 

2012 och 2015. Inom projektet undersöktes nya möjliga e-Navigation lösningar, såsom no-go 

areas och integrationen av sjösäkerhetsinformation (MSI) i det elektroniska sjökortet. Ett pro-

jekt som tidigt fokuserade på autonoma fartyg var MUNIN (Maritime Unmanned Navigation 

through Intelligence in Networks) som pågick mellan 2012 och 2015(MUNIN, 2016). MUNIN 

var det första projektet som undersökte integrationen av en möjlig landbaserad central i trans-

portsystemet (Roedseth och Burmeister, 2012; Burmeister, 2014).  

Antalet forskningspublikationer med fokus på autonoma maritima system och obemannade far-

tyg har ökat under senaste fem åren. Många artiklar fokuserar antingen på säkerhetsrelaterade 

aspekter eller på interaktionen mellan människa och teknik i en landbaserad central. Som ex-

empel kan nämnas säkerhet- och reliabilitetsanalyser av maritima system med olika grader av 

autonomi. Detta i syfte att studera möjliga åtgärder för att reducera designrelaterade risker i 

handhavande av autonoma system (Thieme och Utne, 2017; Wróbel, m.fl., 2017; Utne m.fl., 

2019). Andra har fokuserat på riskanalyser av olika grader av autonomi. Här betonas att ny 

teknik och framförallt autonoma system kommer att medföra nya typer av olyckor som är svårt 
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att fånga i en traditionell riskanalys. Detta betyder i sin tur att man varken kan förutse eller 

förbereda sig på dem. (Porathe m.fl., 2018) 

Sambandet mellan antalet övervakade fartyg och operatörens situationsmedvetenhet i landba-

serade centraler har också undersökts (Porathe m.fl., 2014; Baldauf m.fl., 2018; Man, m.fl., 

2018). Det har påpekats att det finns en betydande risk att en operatör inte klarar att upprätthålla 

situationsmedevetenhet när fartygen styrs från land (Porathe m.fl., 2014). Detta har också be-

kräftats i senare studier (Man m.fl., 2018). Denna risk har förklarats genom perceptiva begräns-

ningar samt fördröjningar i beslutsfattande (Baldauf m.fl., 2018). I en intervjustudie finansierad 

av Lighthouse framkom att respondenterna var överlag positiva till utvecklingen mot ’auto-

noma fartyg’ och att man spådde färre fatigue-relaterade olyckor. Däremot såg man säkerhets-

risker i hur SCC och VTS ska integreras (Rylander & Man, 2016: 43-44). Flera aktörer, exem-

pelvis Rolls-Royce, har presenterat hur ett  SCC kan vara uppbyggd samt undersökt vilken typ 

av information som skulle behövas för att effektivt och säkert kunna styra fartyg i olika moda-

liteteter – manual on board, autonomous, remote och fail-to-safe mode (Porathe m.fl., 2014).  

Medan studier med fokus på tillgänglighet och presentation av information i landbaserade cen-

traler är en viktig del av utvecklingen, är det i nuläget oklart hur ett SCC kommer att kunna 

integreras med andra tjänster som erbjuds vid hamnanlöp, såsom VTS, lotsning etcetera. 

Det finns bara ett fåtal studier som, i likhet med föreliggande rapport, har undersökt framtidens 

sjöfart med en organisatorisk ansats. Behovet av n sådan ansats har dock påtalats (Relling m.fl., 

2018). Detta har följts upp i en diskussion av framtida organisatoriska roller i framtidens trans-

portsystem (Relling m.fl., 2019). Författarna menar att man bör utvärdera möjliga interna och 

externa faktorer av förändringar i transportsystemet genom utifrån ett sociotekniskt perspektiv. 

Detta måste vara en kontinuerlig process för att säkerställa behov av organisationer och opera-

törer tillgodoses.  

Ett annat forskningsområde som relaterar till föreliggande rapport handlar om behovet av forsk-

ning om framtida kompetens- och träningsbehov i spåren av en alltmer digitaliserad sjöfart. En 

färsk studie påtalar problemet med att framtida träningsbehov är illa definierade samt att tek-

nikutvecklingen inte tar hänsyn till behovet av perspektivbyte från design av fartyg och land-

central till design av samarbete mellan människa och automation (Lützhöft m.fl., 2019). Här 

betonas även att kända problem såsom taktila och kognitiva problem med fjärrstyrning inte 

uppmärksammas. I en liknande studie påpekas att framtida operatörer kan behöva ökad teknisk 

kompetens samt att erfarenhet från datorspel kan vara positivt (Mallam m.fl., 2019). Men här 

påtalas också att detta inte kan ersätta behovet av traditionellt fartygstjänstgöring, med avseende 

förståelse för den operativa kontexten.  

Även när det gäller framtida konsekvenser för ledarskap och operativt ansvar inom sjöfarten 

finns det luckor i befintlig forskning. Lite beroende av fartygstyp och fartområde har dock 

mycket pekat mot att ledarskap och ansvar succesivt med teknikutvecklingen kommer att lämna 

fartygen i alla fall under stora delar av resan. Detta skulle innebära att ledarskap och ansvar så 

småningom måste omorganiseras. När det gäller ledarskapets betydelse har en relativt färsk 

studie visat att ledarskapets kvalité framhålls som den viktigaste faktorn för hållbar arbetsmiljö 

till sjöss. Det visar sig exempelvis att en chef som tar sitt ansvar genom att åtgärda uppkomna 

problem ombord motverkar förekomst av utmattningsupplevelser hos personal vid perioder av 
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ansträngd arbetssituation (Hult m.fl., 2017). Enligt det framtidsscenario som ligger närmast till 

hands utifrån rådande teknikutveckling skulle emellertid de sjöfartspecifika omständigheter där 

personal periodvis tvingas arbeta och bo i begränsade utrymmen ombord så småningom för-

svinna. En sådan utveckling skulle i sin tur kunna innebära att villkoren för ansvar och ledarskap 

förändras radikalt för framtidens sjöfart. 

Tidigare studier har visat att yrkesidentifikation och yrkesstolthet är viktiga aspekter i sjömans-

yrket (Hult, 2012). Det har framkommit att äldre sjömän uttrycker högre identifikation i yrket 

än yngre (Hult & Snöberg, 2014). Det har dessutom visat sig att äldre sjömän uttrycker högre 

motivation och uttrycker större ansvar i arbetsorganisationen än vad yngre gör (Hult & Snöberg, 

2014). Forskningen pekar med andra ord mot att yrkesidentifikation, motivation och ansvarsta-

gande hänger ihop och att detta varierar med ålder; eller kanske snarare med senioritet på så 

sätt att det tar tid att utveckla yrkesidentitet. Den indikerade åldersskillnaden skulle också kunna 

bero på att skilda generationer förhåller sig olika till tidens yrkestekniska och hantverksmässiga 

innehåll. Som exempel på det senare kan äldre bryggpersonal tycka att de yngre saknar tillräck-

ligt intresse för sitt yrke eftersom de inte förstår tjusningen i att gå ut på bryggvingen och ta 

solhöjden (Hult 2012:13). Det har också framkommit att sjöyrkesmotivationen till viss del tycks 

gå i arv på så sätt att den är högre hos personer med äldre sjömän i familjen (Hult & Österman, 

2016). Men till detta ska sägas att vi under senare år har noterat sjunkande söksiffror till sjöbe-

fälsutbildningarna, vilket kan tolkas som ett generellt avtagande intresse för sjöbefälsyrket 

bland ungdomar. 

I stora drag kan man säga att den arbetslivsrelaterade motivationsforskningen i huvudsak be-

handlar tre olika motivationstyper – arbetsmarknadsmotivation, motivation i arbetsorganisat-

ionen och yrkesmotivationen. Det är allmänt känt att det inom alla tre motivationstyper finns 

ekonomiska incitament. Men det finns också mer kvalitativa och känslomässiga drivkrafter, 

vilket är det som har fått störst uppmärksamhet i tidigare forskning (Lee m.fl., 2000; Nogueras, 

2006; Hult, 2012: 33-41). Detta gäller inte minst för yrkesmotivationen, vilket är den motivat-

ionstyp som står i fokus i detta projekt. Det är exempelvis främst i yrket som man kan utveckla 

en känsla av stolthet, status och identitet. Tidigare forskning visar generellt att utbildningens 

längd, liksom ålder och investerade år i yrket har positiv effekt på yrkesmotivationen (Nogue-

ras, 2006). Det har också rapporterats att upplevelsen av arbetsplatsens sociala kvalitet, ledar-

skapet och förhållandet arbete/hem påverkar yrkesmotivationen (van der Heijden m.fl., 2009). 

Även ett positivt samband mellan yrkesmotivation och upplevd självständighet i arbetet har 

rapporterats (Giffords, 2009). Har man en lång, gedigen yrkesutbildning och känner sig tillfreds 

i sitt dagliga arbete kan man med andra ord också förväntas uppvisa ett starkt känslomässigt 

förhållande till sitt yrke. 

I ljuset av ovanstående framträder då frågan hur yrkesidentitet och motivation påverkas när 

framtidens operatörer kan förväntas bli placerade iland? Det förhåller sig trots allt så att när det 

gäller just sjömän handlar yrkesidentifikationen om arbetet till sjöss. 

2.3 Terminologi 

Liksom i rubriceringen för detta projekt har begreppet ‘autonomi’ använts flitigt i tidigare texter 

och diskussioner rörande framtidens sjöfart. Digitaliseringen ombord på fartyg har beskrivits 

som en process bestående av olika steg eller nivåer av drift och navigationsfunktioner. Lloyds 
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Register har föreslagit sex nivåer ovanför manuell, där den sjätte är full autonomi (DMA, 2016), 

medan DNV GL har föreslagit fem (inklusive manuell som första nivå) där den femte är auto-

nom drift (DNV GL, 2018). I motsats till dessa rigida definitioner av en kommande process har 

IMO föreslagit fyra icke-hierarkiska grader av autonomi, vilket indikerar att en eller flera grader 

kan användas för samma resa även om fartyget tekniskt kan vara förberett för full autonomi 

(IMO, 2018). 

Införandet av icke-hierarkiska grader underlättar för möjligheten att föreställa sig olika möjliga 

scenarier i övergången till den maritima framtiden. Faktum är att enighet i terminologin är en 

nödvändig komponent för att uppnå ett gemensamt hållet perspektiv under en process. Kritik 

har framförts mot att termerna, 'autonomi', 'automatisering' och 'obemannad' ofta har använts 

som om de var ömsesidigt utbytbara i den maritima diskussionen (Relling m.fl., 2018; 350-362; 

Hult m.fl., 2019). Det finns ett antal standarddefinitioner av ‘autonomi’, till exempel:’The right 

or condition of self-government’ och ‘Freedom from external control or influence; independ-

ence’ (Oxford Living Dictionaries, 2018). Det har påpekats att dessa definitioner kan vara bättre 

lämpade att beskriva de medeltida upptäcktsresande som vid tiden seglade rätt in i det okända 

(Relling m.fl., 2018: 352). 

Det är svårt att bestrida att definitionen av ‘autonomi’ stämmer bra överens med medeltida 

upptäcktsresor eftersom det då saknades tillräckliga kommunikationsmöjligheter. Men definit-

ionen stämmer inte alls för de fartyg som användes. Fartygens uppföranden var strikt beroende 

av besättningen liksom att fartygets befälhavare var beroende av fartyg och besättning (Hult 

m.fl., 2019) För att sätta fingret på en autonom enhet i dessa resor måste sannolikt resans alla 

aspekter tas med som en helhet. Närmast till hands är då att säga att det snarare var de långväga 

sjötransporterna som var autonoma vid den tiden. Om vi därifrån följer utvecklingen av sjöfar-

ten framåt i tiden blir det uppenbart att autonomin har avtagit avsevärt i takt med teknikutveckl-

ingen. I dag är autonomin för långväga sjötransporter nära noll (Hult m.fl., 2019). Med tanke 

på denna utveckling bör vi fråga oss om vi uppriktigt tror att vi med den fortsatta teknikutveckl-

ingen kommer att återuppliva förekomsten av autonoma sjötransporter. 

På grund av mänskligt kontrollbehov kan man utgå ifrån att sjötransporterna under överskådlig 

framtid kommer att övervakas och kontrolleras av människor. Följaktligen utgår denna rapport 

från antagandet att ett fartyg kan ges möjlighet till- men knappast fullständig ‘right or condition 

of self-government’. I takt med att ansvar flyttar iland kommer sannolikt också graden av över-

vakning och kontroll att öka från land.  

I denna rapport kommer fortsättningsvis begreppet ‘autonom’ i huvudsak att användas för att 

beteckna ett möjligt driftläge, i meningen perioder av ‘autonom drift’. När det gäller fartygen 

kommer begrepp som ‘smarta fartyg’, ‘intelligenta fartyg’ eller ‘högdigitaliserade fartyg’ att 

användas. Även begreppen ‘obemannade fartyg’ eller ‘obemannade sjötransporter’ kommer att 

användas som analytisk horisont. Vi utgår från att obemannade sjötransporter på global nivå 

sannolikt representerar en i högsta grad omvälvande systemförändring för sjöfarten som vi kän-

ner den idag. 
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3 Metoder för insamling och analys av data 
Detta kapitel presenterar projektets olika metoder för insamling och analys av data.  

3.1 Övergripande tillvägagångssätt  
Projektet har använt triangulering som övergripande angreppssätt, det vill säga en blandning av 

kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. För att ur olika perspektiv kunna belysa hur 

människan och människans roll kan påverkas av pågående och framtida förändringar mot allt-

mer digitaliserade sjötransporter har fokusgrupper (personal inom sjöbefälsutbildningen, refe-

rensgrupp, representanter för sjöfartsnäring) samt en gruppintervju (aktiva sjöbefäl), intervjuer 

(lotsar, VTS-operatörer), Functional Resonance Analysis Method (FRAM) och enkäter an-

vänts. Den övergripande strategin har byggts på forskarnas successiva kunskapsinhämtning 

inom det undersökta området. 

Projektet startade med deltagande i konferensen Zooming in on Autonomous Ships (Danish 

Maritime Authority), Köpenhamn, 14 november, 2017. En första fokusgrupp hölls den 28 no-

vember 2017 med representanter för svensk sjöbefälsutbildning. Syftet med denna var dels att 

få lärare och programansvarigas perspektiv på utvecklingen och dels att utvärdera en modifie-

rad SWOT-analys inför projektets första referensgruppsmöte den 10 januari 2018. 

Den 7-8 februari 2018 presenterades och diskuterades projektet vid Transportstyrelsens Sjö-

fartsseminarium i Stockholm. Efter Sjöfartsseminariet påbörjades arbetet med den enkät som 

skulle riktas mot sjöbefäl i sjömansregistret samt med underlag för scenarioanalys. Ett inle-

dande diskussionsmöte med F-AUTO-gruppen genomfördes vid Linköpings universitet den 18 

maj.  

Projektets andra fokusgruppsmöte ägde rum den 13 juni 2018. Under mötet granskades enkät-

upplägg samt underlagen för scenarioanalys. En skarp scenarioanalys genomfördes. Ett studie-

besök genomfördes under STM-simulering vid CTH den 14 juni. 

Enkäten skickades ut till sjöbefäl i sjömansregistret den 25 juni 2018 och stängdes den 2 no-

vember 2018. Antal svarande var 1486 personer. Enkät till Sjöbefälsstudenter vid Sjöfartshög-

skolan distribuerades i klassrum till 188 studenter under de två första veckorna i april 2018. 

Antal svarande 148. Webenkät gick ut till 63 studenter under sjöpraktik. Låg ute 2018-04-18 

till 2018-08-15. Antal svarande 4. Totalt 152 svarande. 

Under veckorna 44 – 47, 2018 genomfördes studiebesök på tre VTS-centraler i Sverige (VTS 

East Coast, West Coast och Sound VTS). Avsikten med studiebesöken var att utveckla bättre 

förståelse av samarbetet mellan VTS-operatörer och andra landbaserade eller lokala tjänster, 

såsom hamnen och lotsverksamheten. Studiebesöken utgjorde underlag till två fokusgrupper 

planerade under våren 2019. 

2019 inleddes med lotsintervjuer rörande kompetenser samt integration mellan lots- och VTS-

funktionen. Även fokusgruppintervju med verksamma sjöbefäl genomfördes. Projektet presen-

terades och diskuterades på Transportforum 2019 under rubriken Navigatör eller operatör? – 

Människans roll i framtidens transportsystem. 2019-03-27 deltog vi vid BIMCO Autonomous 

Ships Seminar. 



10 

Projektets tredje och sista referensgruppmöte hölls 2019-05-20. Mötets fokus var att utforska 

design och integration av landbaserade tjänster och funktioner. För detta användes olika kon-

cept och scenarier som utvecklats under 2018 och tidigt 2019. 

Under vårterminen 2019 diskuterades framtidens sjöfart under en rad seminarier vid Sjöfarts-

högskolan. Inbjudna föreläsare var bland annat Stig Eriksen, doktorand vid Syd Danske Uni-

versitet, Jörgen Strandberg, Wärtsilä, samt Erik Froste, Färjerederiet - alla med fokus på smarta 

fartyg. 

Den 17 september 2019 presenterades projektets första resultat i samband med projektrelaterade 

diskussioner vid det välbesökta Lighthouse seminariet: Smarta sjömän – vilken kompetens be-

höver framtidens sjöfart? 

Projektets verksamhet har under hela perioden haft fruktsamma beröringspunkter med F-AUTO 

projektet, där LNU:s deltagande fokuserar på design av följsam automation i människa-teknik 

samarbete i VTS-domänen.  

Nedan redovisas de huvudsakliga metoder som använts för projektets fyra frågeställningar. 

3.2 Organisation och ansvar 

Metoder avsedda att svara på frågeställning 1: Vilka former kan organisation, ledarskap och 

operativt ansvar anta i framtiden?  

Projektet har samlat in och analyserat initierade aktörers framtidsvisioner. Material har samlats 

in genom fokusgrupper under vilka SWOT-analyser och scenarioanalyser samt uppföljande fo-

kusgrupp med aktiva sjöbefäl. Målet har varit att kunna ge en balanserad helhetsbild av vad vi 

kan förvänta oss när det gäller framtida behov rörande ledarskap och operativt ansvar. 

Alla fokusgrupper dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelningar. Alla noteringar 

på whiteboard fotograferades och deltagarnas anteckningar samlades in i största möjliga mån 

för att underlätta analysen. Inspelningarna transkriberades verbatim och analyserades sedan ite-

rativt.  

3.3 Yrkesmotivation i framtida sjöfart 

Metoder avsedda att svara på frågeställning 2: Hur påverkas operatörers yrkesidentifikation 

och yrkesmotivation? 

Projektet har sammanställt och analyserat intresset för en framtida yrkesförändring. Det huvud-

sakliga materialet för denna del har samlats in genom intervjuer och enkät till aktiva sjöbefäl. 

Här har också en särskild enkät till sjöbefälsstudenter designats och analyserats. Målet har varit 

att få en bild av intresset för denna nya typ av sjöfartsarbete bland aktiva sjöbefäl och sjöbe-

fälsstudenter. Sammantaget kan vi också få fram resultat rörande skillnader mellan exempelvis 

åldersgrupper och erfarenheter från skiftande fartområden och fartygstyper. 

 

1. Enkät Sjöbefäl: 
 Webbenkät gick ut till 2618 Sjöbefäl i Sjömansregistret. 

  Enkäten låg ute juni-oktober 2018. Antal svarande 1185. 
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  Svarsfrekvens 45%. 

 

2. Enkät Sjöbefälsstudenter Linnéuniversitetet: 

  Distribution i klassrum till 188 studenter under de två första veckorna i 

 april 2018. Antal svarande 148. 

  Webenkät gick ut till 63 studenter under sjöpraktik. Låg ute 2018-04-

 18 till 2018-08-15. Antal svarande 4. Totalt 152 svarande. 

  Sammantagen svarsfrekvens 61% 

3.4 Utmaningar och möjligheter 

Metoder avsedda att svara på frågeställning 4: Vilka utmaningar och möjligheter kan kommande 

förändringar medföra för svensk sjöbefälsutbildning? 

Genom sammantagen analys av de föregående punkterna har möjliga framtida kompetensbehov 

som i olika tidsskeden kan komma att ligga till grund för justeringar av utbildningsinnehåll i 

svensk sjöbefälsutbildning belysts. Tanken har inte varit att vi inom överskådlig tid nödvän-

digtvis ska behöva genomföra omvälvande förändringar inom sjöbefälsutbildningarna. Men det 

bör sannolikt inom nära tid inarbetas nya utbildningsinriktningar med hänsyn till varierande 

grad av digitalisering beroende av fartygstyp och fartområde mm.  

Under denna punkt har också en sammanfattande analys av tidsramar för olika framtidsscena-

rier att genomförts med hänsyn till fartområde och fartygstyp. 

3.5 Säkerhet och resiliens 

Metoder avsedda att svara på frågeställning 3: Hur påverkas transportsystemets resiliensför-

måga genom en integration av SCC och annan landbaserad service? 

Projektets ambition har varit att fokusera på både utmaningar och möjligheter i integrationen 

av SCC med andra tjänster. Material har samlats in genom fokusgruppsintervjuer, intervjuer 

(VTS-operatörer) och observationer i VTS-miljö. Materialet har analyserats med hjälp av 

FRAM (Functional Resonance Analysis Method). FRAM är ett verktyg för både händelseana-

lys och design av sociotekniska system (Hollnagel, 2012). FRAM har använts inom flera olika 

högriskdomäner såsom flyg, sjukvård och offshore. Användningen inom sjöfartsdomänen har 

hittills varit begränsat (Praetorius m.fl., 2015; DeVries, 2017; Patriarca, 2017). I det här pro-

jektet har FRAM använts för att modellera integrationen av SCC och andra landbaserade tjäns-

ter, såsom VTS och därigenom kunna undersöka möjliga effekter av ökad automation på trans-

portsystemets resiliens och säkerhet. Målet har varit att kunna ge en balanserad helhetsbild av 

vad vi kan förvänta oss när det gäller framtida behov med hänsyn till säkerhet. 

FRAM är en funktionsbaserad metod som analyserar sociotekniska system genom att visuali-

sera vilka uppgifter (funktioner, aktiviteter) ett system måste utföra i relation till systemmålet. 

FRAM metoder bygger på fyra grundantaganden: 

 Ekvivalens av framgång och motgång har samma ursprung  

 Sociotekniska system är av nödvändighet underspecificerade – eftersom processer i da-

gens system är komplexa och sträcker sig över människa, teknik och organisation är 
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det omöjligt att kunna definiera alla operationella detaljer och processor när ett system 

designas  

 Vardagligt arbete leder till prestationsvariabilitet –system måste vara flexibla och an-

passar sig till rådande produktionsförhållanden vilket leder till att prestationen varierar 

 Funktionell resonans – när prestationen av flera olika funktioner varierar samtidigt, kan 

resonans uppstå. Denna kan leda till incidenter och påverka systemets möjlighet att 

hantera både förutsedda och oförutsedda handlingar. Därför är det viktigt att identifiera 

möjligheter att synliggöra och övervakar potentiella källor till resonans.  

FRAM-analysen genomförs i fyra steg. I första steget definieras systemets grundläggande 

mål och funktioner som systemet består utav. Varje funktion definieras med hjälp av sex 

olika aspekter (input, output, kontroll, tid, resurser, förutsättning). Varje aspekt utgör en 

viktig del av funktionen (aktiviteten). Funktionen noteras i tabellform och visualiseras som 

”snöflinga” (fig. 1) 

 
Figur 1: Visualisering av en FRAM-funktion och dess aspekter (jmf Hollnagel, 2012) 

Tabell 1: Exempel på en annotation av funktionen ”att ge informationstjänst” 

Att ge informationstjänst 

VTS-operatören (VTSO) informerar ett fartyg om trafikläget i far-

leden;  

Informationen kan innebära: mötande trafik, vattenstånd, väder-

information, särskilda händelser och varningar, annan relevant in-

formation för säkert framförande   

 
Input Fartyget ropar på VTS 

Fartyget rapporterar till VTS 

Trafikläget i farleden har förändrats  

Output VTSO informerar fartyget 

Förutsättning Kontakt mellan fartyg och VTS är etablerad 

Fartyg är identifierat 

Resurs Fungerade kommunikationsutrustning 

Trafikövervakning  

Information från fartygen 

Kontroll TSFS 2009:56 

Prioritering utifrån trafikbilden (output från trafi-

kövervakning/monitoring)  

 

Timing VTSO:s bedömning ”rätt information vid rätt 

tid” 
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I nästa steg definieras källor till funktionens prestationsvariabilitet. Variabiliteten kan uppstå 

exogen (yttre), endogen (inre) och genom kopplingar mellan olika funktioner. Tekniska funkt-

ioner visar på låg variabilitet, medan funktioner på operatörs- och organisationsnivå varierar 

oftare.  

I tredje steg kopplas funktionerna till varandra i en instans. Instansen är ett möjligt scenario och 

kan användas för att utforska hur funktioner samvarierar i en viss kontext och under vissa för-

utsättningar. Utifrån instansen identifieras möjliga källor och åtgärder för att kontrollera, över-

vaka eller eliminera variabilitet i steg fyra av metoden.  

FRAM-analysen genomfördes i två olika faser. Under första fasen identifierades funktioner ut-

ifrån studiebesöken. VTS:ens uppgifter i dagens trafiksystem utvecklades till funktioner för att 

förstå utgångsläge för eventuella förändringar.  De grundläggande funktioner som VTS utför i 

dagens trafiksystem är följande; att ge informationstjänst, att följa trafikrörelser i VTS-området, 

att vara länk mellan fartyg och andra tjänster, t.ex. lotsning och att rapportera avvikelser. 

Andra fasen av FRAM-analysen har utgått från de utvecklade scenarierna. Tre scenarier använ-

des i två olika fokusgruppsintervjuer. Första fokusgruppen genomfördes i Sjöfartshögskolans 

lokaler och andra fokusgruppen hölls i Lissabon vid Instituto Superior Tecnico. I andra fokus-

gruppen deltog sex deltagare från det portugisiska sjöfartsklustret. 

Upplägget för båda fokusgrupper var detsamma. Efter en kort introduktion med information 

rörande projektet, syftet med mötet och forskningsetiska krav, presenterades tre av de utveck-

lade scenarierna. Scenarierna presenterades en och en, och följande frågor ställdes: Vilka tjäns-

ter och funktioner (aktiviteter) behövs för att detta scenario ska bli verklighet? Vem gör vad?  

Respondenternas svar noterades på en whiteboard synligt för alla deltagare för att öppna för 

diskussioner. I slutet av varje scenariodiskussion sammanfattades alla anteckningar på 

whiteboarden av moderatorn för att säkerställa att inte något saknades. Varje scenario diskute-

rades mellan 30 och 50 minuter. Alla diskussioner spelades in och viktiga avsnitt transkribera-

des inför analysen.  

3.6 Sammanfattning metodval 

Sammanfattningsvis har projektet haft fyra frågeställningar och tre övergripande metoder för 

svar – Enkäter, fokusgrupper och FRAM. Därtill har resultaten prövats vid upprepande semi-

narier och intervjuer. I nästa avsnitt redovisas resultaten utifrån respektive metod samt en 

metodövergripande analys.  
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4 Resultat 
Detta kapitel presenterar projektets resultat. Först presenteras resultaten av enkätundersök-

ningen (4.1 och 4.2). Därefter presenteras SWOT-analysen (4.3) och resultat från diskussionen 

kring olika framtidskoncept och scenarier (4.4). Resultaten från lotsintervjuerna redovisas i 4.5 

och FRAM-analysen resultat i 4.6. I slutet av varje delkapitel finns det en summering som sam-

manfattar de viktigaste resultat. 

4.1 Enkät – Yrke och motivation 

4.1.1 Motivationsindex för sjöbefäl 

För att mäta sjöbefälens yrkesmotivation har två index använts i denna studie, båda bestående 

av ett antal påståenden till vilka respondenten kan hålla med eller ta avstånd. Syftet med index 

är att fånga de viktigaste aspekterna i en yrkesmotivation. De index som använts är (1) moti-

vationen att arbeta till sjöss (Sjömotivation) – vilket avser fånga den personliga identifikationen 

och stoltheten med yrket – samt (2) motivationen att arbeta i land (Landmotivation) – vilket 

avser mäta benägenheten att växla till ett arbete i land.  

Sjömotivation 

I vilken utsträckning instämmer du eller tar avstånd från följande påståenden när du tänker på 

ditt nuvarande arbete till sjöss? 

• Det finns kvalitéer i sjömansyrket som jag skulle sakna i ett annat yrke 

• Sjömansyrket är en del av min identitet 

• Sjömansyrket är inte bara ett arbete, det är en livsstil 

• Jag känner stolthet att vara sjöman till yrket 

• Även om jag erbjöds jobb med högre lön iland, skulle jag föredra att fortsätta med sjö-

mansyrket 

  

Landmotivation 

I vilken utsträckning instämmer du eller tar avstånd från följande påståenden när du tänker på 

teknikutvecklingen till sjöss?  

• Jag kan tänka mig att byta till ett arbete i land om det passar mina yrkeskvalifikationer 

• Jag skulle kunna lämna sjömanslivet på en gång om jag fick möjlighet att sköta fartygs-

drift från land 

• Jag kan tänka mig att sköta fartygsdrift från land även om det skulle innebära något 

lägre lön 

• Jag kan tänka mig att sköta fartygsdrift från land även om det skulle innebära mindre 

sammanhängande ledighet     

• Jag kan tänka mig att varva sjömanslivet med att sköta fartygsdrift från land 

• Det finns kvalitéer i ett arbete i land som inte finns i arbetet till sjöss 
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4.1.2 Motivationsindex för sjöbefälsstudenter 

Även för sjöbefälsstudenterna har två index använts bestående av flera påståenden med svars-

alternativ i syfte att fånga de viktigaste aspekterna i en yrkesmotivation. Dessa index avser här 

att mäta (1) motivationen att i framtiden arbeta till sjöss och (2) motivationen att arbeta i land. 

I vilken utsträckning håller du med om eller tar avstånd från följande påstående om ditt val av 

yrke?  

Sjömotivation 

 Sjömansyrket är en del av min identitet 

 Jag upplever att sjömansyrket är en livsstil, inte bara ett yrke 

 Jag känner stolthet över att bli sjöman 

Landmotivation: 

 Efter studierna tar jag hellre ett arbete iland om det passar mina yrkeskvalifikationer 

 Jag tar hellre ett arbete iland om det innebär mer gynnsamma utsikter till anställning 

 Jag kan tänka mig att sköta fartygets drift från land även om det skulle innebära mindre 

sammanhängande ledighet 

 Även om det skulle innebära att jag måste komplettera min utbildning kan jag tänka mig 

att sköta fartygets drift från land 

 

Inför alla ovanstående påståenden i respektive index fick respondenterna ta ställning på en fem-

gradig likertskala – från tar starkt avstånd till instämmer starkt. Inför analysen slogs alla indi-

katorer ihop inom respektive dimension och kodades om till två index vilka kan variera mellan 

0 och 100, där 100 är det maximala värdet för respektive motivationsindex. De ingående indi-

katorer för respektive index visade sig utgöra självständiga dimensioner vid Faktoranalys. De 

båda dimensionerna uppvisade också hög intern reliabilitet vid Cronbach’s Alpha-test. 

4.1.3 Sjöbefäl och motivation 

Figur 2 visar, sjöbefälens medelvärden för yrkesmotivation (fortsättningsvis benämnd sjömoti-

vation). Medelvärden visas utifrån befälens position ombord och markeras med röd färg på 

skalan 0-100. 
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Figur 2. Sjömotivation och befattning, Sjöbefäl 2018 

Det vi kan se från Figur 2 är att motivationen är genomgående god och att befälhavare och 

teknisk chef ligger högst med ca 80 på skalan 0-100. Att sjömotivationen är hög bland sjögå-

ende personal ligger helt i linje med tidigare studier. Vad som framför allt är av intresse i denna 

studie är sjöbefälens motivation att tjänstgöra från en landcentral. 

I Figur 3 behålls fördelningen av befälens sjömotivation medan resultaten för deras motivation 

att tjänstgöra från landcentral – vilket fortsättningsvis benämns ’landmotivation’ – tillförs med 

grön färg.  

 

Figur 3. Land vs Sjömotivation utifrån befattning, Sjöbefäl 2018 

Figur 3 visar tydligt att en framtid i land inte är särskilt tilltalande för sjöfolk. Landmotivationen 

ligger betydligt lägre och som en spegelbild till sjömotivationen. Bilden tyder på ett klart mot-

satsförhållande mellan intentionen att jobba till sjöss och iland. En intressant fråga är hur mot-

svarande förhållandet ser ut vid jämförande av åldersgrupper. 
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I Figur 4 visas motivationsförhållandet för fyra åldersgrupper – 30 år och yngre, 31-42, 43-54 

samt 55 år och äldre. 

 

Figur 4. Land vs Sjömotivation utifrån åldersgrupp, Sjöbefäl 2018 

Figur 4 visar på ett tydligt motsatsförhållande mellan sjö- och landmotivation även utifrån ål-

dersgrupp. Vid 55+ är sjömotivationen mycket hög och landmotivationen ytterst låg. Detta ty-

der på att det kan bli svårt att få äldre och riktigt erfarna sjöbefäl i landcentralerna. För de yngre 

sjöbefälen är skillnaden lägre om än alltjämt tydlig.  

Effekt av ålder avspeglar ofta också år i yrket. Figur 5 visar därför förhållande utifrån år till 

sjöss.  

 

Figur 5. Land vs Sjömotivation utifrån år till sjöss, Sjöbefäl 2018 

Figur 5 visar att motivationsförhållandet är överensstämmande mellan ålder och år i sjöyrket. 

Fartområde är en annan intressant variabel i detta sammanhang. Motivationsförhållandet med 

hänsyn till fartområde redovisas i Figur 6.  
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Figur 6. Land vs Sjömotivation utifrån fartområde, Sjöbefäl 2018 

I Figur 6 visar att sjömotivationen minskar med avstånd från hemmet medan landmotivationen 

ökar. Bilden skulle kunna vara förväntad eftersom närvaro till hem, familj och socialt liv vid 

inre fart är så pass jämförbar med att jobba iland att arbete i landcentral inte skulle påverka 

detta nämnvärt. Medan situationen är den motsatta för oceanfart. 

Frågan är om ovanstående förhållande avspeglas eller förtydligas vid jämförelse av fartygsty-

per, vilket undersöks i Figur 7. 

 

Figur 7. Land vs Sjömotivation utifrån fartygstyp, Sjöbefäl 2018 

Figur 7 visar att tidigare resultat rörande inre fart avspeglas i motivationsförhållandet för väg-

färjor och fartyg i persontrafik. Men det är också tydligt att den lägsta landmotivationen åter-

finns hos sjöbefäl på containerfartyg och torrlastfartyg. En intressant upptäckt är att den högsta 

landmotivationen indikeras av befäl på offshorefartyg. 
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I det här läget kan det vara lämpligt att ställa sig frågan hur stor påverkan lön och andra för-

måner har på motivationen att byta till ett arbete i land. För att ta reda på detta måste vi justera 

lite i index för landmotivationen.  

Det index som mäter landmotivation är sammansatt av sex indikatorer med avseende olika 

aspekter som förutsätts påverka motivationen. Två av dessa indikatorer avser eventuell förlust 

av förmåner vid övergång till land. Dessa indikatorer är: (i) Jag kan tänka mig att sköta far-

tygsdrift från land även om det skulle innebära något lägre lön, (ii) Jag kan tänka mig att sköta 

fartygsdrift från land även om det skulle innebära mindre sammanhängande ledighet. Eftersom 

dessa frågor sannolikt kan påverka motivationen i negativ mening har de tagits bort i det resultat 

som indikeras med svarta trianglar i Figur 8. Övriga markeringar visar resultat för samma in-

dexkonstruktion som ovan. 

 

Figur 8. Land vs Sjömotivation utifrån fartygstyp, Sjöbefäl 2018 

I Figur 8 framgår att motivationen inför ett arbete i land ökar tydligt när respondenterna inte 

behöver ta in ett övervägande av minskade förmåner. Den glipa som nu löper horisontellt mel-

lan gröna och svarta markörer kan helt enkelt utläsas som effekten av lön och ledighet på mo-

tivationen att jobba iland. Det kan tilläggas att den lägsta effekten av förmåner  återfinns bland 

sjöbefäl på offshorefartyg. 

4.1.4 Sjöbefälsstudenter och motivation 

Sjöbefälsstudenterans motivationsindex skiljer sig från sjöbefälen. Detta gäller i synnerhet in-

dikatorerna för sjömotivation eftersom studenterna där uttalar sig om motivationen inför en 

framtid medan sjöbefälen uttalar sig om ett nuläge (se konstruktion avsnitt 4.1). Även om re-

sultaten för sjöbefäl och sjöstudenter därmed inte är jämförbara i strikt mening visas de tillsam-

mans i Figur 9 (sjöbefälsstudenter längst till höger).  
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Figur 9. Land vs Sjömotivation, sjöbefälsstudenter och sjöbefäl 2018 

I Figur 9 indikeras sjöbefälsstudenternas sjömotivation med röd triangel samt landmotivation 

med grön triangel. Det framgår att sjöbefäl och studenter uppvisar liknande mönster med avse-

ende förhållandet sjö- och landmotivation samt att sjöingenjörsstudenterna i båda fallen indi-

kerar den lägsta motivationen.  

Här kan det vara intressant att justera det index som mäter landmotivationen för sjöbefälsstu-

denter. Indexet är sammansatt av fyra indikatorer med avseende olika aspekter som förutsätts 

påverka motivationen. Två av dessa indikatorer avser uttryckligen ett framtida arbete i landcen-

tral, medan de övriga två avser att jobba iland generellt. De senare indikatorerna är: (i) Efter 

studierna tar jag hellre ett arbete iland om det passar mina yrkeskvalifikationer, (ii) Jag tar 

hellre ett arbete iland om det innebär mer gynnsamma utsikter till anställning. Eftersom dessa 

frågor kan föra tankarna till i princip vilket landjobb som helst har de tagits bort i det resultat 

som indikeras med svarta trianglar i Figur 10. Övriga markeringar är oförändrade. 

 

Figur 10. Land vs Sjömotivation, sjöbefälsstudenter och sjöbefäl 2018 
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I Figur 10 återger de svarta trianglarna vad som händer med motivationen om vi utesluter de 

två frågor som refererar till arbete i land rent generellt. När frågorna uteslutande gäller ett fram-

tida arbete i landcentral ökar motivationen för sjökaptenstudenter medan den minskar för sjö-

ingenjörsstudenter. Vid betraktelse av Figur 10 som helhet framstår sjökaptenstudenterna som 

den grupp som ställer sig mest positiv till framtida tjänstgöring i landcentral. Å andra sidan 

tycks det som att sjöingenjörsstudenterna hellre skulle ta något annat arbete iland. 

Sammanfattning motivation 

I ovanstående motivationsundersökning har det framkommit att en framtid i landcentraler inte 

är särskilt tilltalande för aktiva sjöbefäl. Här finns det ett klart motsatsförhållande mellan in-

tentionen att jobba till sjöss och iland. För den här gruppen är dessutom behållandet av för-

måner, så som ekonomisk ersättning och sammanhängande ledighet, en inte obetydlig motivat-

ionsfaktor. 

Det har visat sig att ålder och år till sjöss stärker sjömotivationen medan det motsatta gäller för 

motivationen att jobba iland. Detta tyder på att det kan bli svårt att få äldre och riktigt erfarna 

sjöbefäl att gå in i landcentralerna. Här måste man satsa på de yngre, vilket också visar sig när 

det gäller nautikstudenternas mycket höga motivation att arbeta i landcentral. Däremot, tyder 

det mesta på att sjöingenjörsstudenter hellre skulle ta något annat jobb iland, vilket kan ha att 

göra med att tjänstgöring i landcentral inte bedöms svara mot ett utvecklat teknikintresse. 

När det gäller fartområde är det tydligt att sjömotivationen minskar med arbetsplatsens avstånd 

från hemmet medan landmotivationen ökar. Bilden kan vara förväntad eftersom närvaro till 

hem, familj och socialt liv vid inre fart är så pass jämförbart med att jobba iland att ett arbete i 

landcentral inte skulle göra nämnvärd skillnad. Medan situationen är den motsatta för oceanfart. 

Denna avståndseffekt avspeglades också i motivationsförhållandet för sjöbefäl på vägfärjor och 

fartyg i persontrafik. Men det framkom också att den lägsta landmotivationen återfinns hos 

sjöbefäl på containerfartyg och torrlastfartyg, medan den högsta landmotivationen återfinns hos 

befäl på offshorefartyg. 

Det framstår sammantaget som att nyutexaminerade nautiker och relativt unga befäl ombord på 

offshorefartyg kan bli de grupper som är lättast att motivera till arbete i framtidens landcen-

traler. För att få med nyutexaminerade sjöingenjörer kommer det sannolikt att krävas mark-

nadsföringsinsatser, tydlig presentation av arbetsuppgifter och möjligen lansering av ett nytt 

spår i sjöingenjörsutbildningen. 

4.2 Sjöbefälen om framtidsvision och tilltro  

En viktig detalj när det gäller forskning om framtidens sjöfart är att undersöka hur aktiva far-

tygsbefäl tänker och tror om framtiden. Tanken med dessa frågor var att omdömen av aktiva 

fartygsbefäl måste antas utgå från relevant yrkeserfarenhet och kunskap. 

4.2.1 Sjöbefälens framtidsvision 

I vilken utsträckning instämmer du eller tar avstånd från följande påståenden när du tänker på 

teknikutvecklingen till sjöss?  

 Inom vissa fartområden kommer det om 30 år att finnas många obemannade fartyg som 

endast övervakas från land 
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 Inom mitt fartområde kommer det om 30 år att finnas många obemannade fartyg som 

endast övervakas från land 

 Den fartygstyp som jag tjänstgör på kommer om 30 år att vara obemannad och endast 

övervakas från land    

    

Sjöbefälen förfogade över följande svarsalternativ: instämmer starkt, instämmer, varken in-

stämmer eller tar avstånd, tar avstånd, tar starkt avstånd. 

 

I Figur 11 visas andel som instämmer (blå färg) jämfört med andel som tar avstånd/tvekar (röd 

färg.  

 

Figur 11. Instämmer och tar avstånd om många obemannade fartyg om 30 år, sjöbefäl 2018 

Figur 11 visar att drygt 48% av sjöbefälen bedömer att det om 30 år kommer att finnas många 

obemannade fartyg inom vissa fartområden.  

Resultatet ger vid handen att ju närmare den egna arbetssituationen som fartygsbefälet tar sin 

utgångspunkt, desto mindre trolig att denne kan tänka sig någon betydande förekomst av obe-

mannade fartyg om 30 år. I Figur 12 redovisas sjöbefälens svar fördelat utifrån eget fartområde 
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Figur 12. Instämmer och tar avstånd om obemannade fartyg om 30 år och fartområde, sjöbefäl 2018 

Figur 12 visar att det inte finns någon tydlig variation i omdömen fördelat på eget fartområde. 

Inom alla fartområden fördelas svaren på likartat sätt. Det framgår dock att närfart är det fart-

område vari sjöbefälen tenderar att vara mer benägna att instämma i att det kommer att finnas 

många obemannade fartyg om 30 år. Detta gäller dock med undantag för den egna fartygstypen.  

I Figur 13 presenteras sjöbefälens svar rörande obemannade fartyg om 30 år fördelat utifrån 

egen fartygstyp.  

 

Figur 13. Instämmer och tar avstånd om obemannade fartyg om 30 år och fartygstyp, sjöbefäl 2018 

Här finns lite mer variation. Cirka 60% av sjöbefäl ombord Ro-pax och Offshore instämmer i 

att det om 30 år kommer att finnas många obemannade fartyg inom vissa fartområden. De grup-

per med största andelen som instämmer i detta påstående rörande det egna fartområdet återfinns 

bland sjöbefäl ombord Ro-ro, Ro-pax och Vägfärjor/Persontrafik (drygt 20%). Det största in-

stämmandet i frågan gällande den egna fartygstypen hittar vi hos sjöbefäl ombord Ro-ro samt 
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vägfärjor/Persontrafik. Sjöbefäl ombord Container- och Torrlastfartyg är den kategori som sam-

mantaget är minst benägna att instämma i påståendet om obemannade fartyg om 30 år.  

4.2.2 Sjöbefälens tilltro till teknikutvecklingen 

Enkäten innehöll fyra frågor om sjöbefälens tilltro till den pågående teknikutvecklingen. Frå-

gorna presenterades enligt följande: I vilken utsträckning instämmer du eller tar avstånd till 

följande påståenden om ditt förhållande till den nya tekniken? Varvid sjöbefälen fick ta ställ-

ning till nedanstående påståenden markerade med bokstav A till D: 

A. Rent generellt har jag stor tilltro till den digitala utvecklingen! Andel som instämmer 47,8% 

B. I allmänhet litar jag på en teknisk lösning även om jag har begränsad kunskap om den! Andel som instäm-

mer 40,1% 

C. Jag litar i allmänhet på en teknisk lösning tills jag har anledning till att inte göra det! Andel som instämmer 

47,8%  

D. Den digitala utvecklingen ger mig allt bättre beslutsunderlag! Andel som instämmer 44,9% 

I Figur 14 visas andelen som instämmer i respektive påstående enligt markeringen A-D. Resul-

taten indikerar att det finns ett visst mått av försiktighet och misstro inför teknikutvecklingen, 

även om andelen instämmande ligger mellan 40 och 50%. Lägst andel instämmande återfinns 

för påstående B. I allmänhet litar jag på en teknisk lösning även om jag har begränsad kunskap 

om den! Detta pekar på en viss koppling mellan kunskap och tillit. 

 

Figur 14. Instämmer och tar avstånd om teknikutveckling och tilltro, sjöbefäl 2018 

4.2.3 Sjöbefälens syn på teknikutveckling och ’Safety’ 

Förutom påståendena om tilltro innehöll enkäten sex påståenden om förhållandet mellan tek-

nikutveckling och säkerhet ’safety’. Dessa påståenden presenteras nedan markerade E till J: 

E. Den fortsatta digitaliseringen ombord på fartyg kommer successivt att göra sjöfarten säkrare! Andel som 

instämmer 32,5% 

F. Med obemannade och intelligenta fartyg som endast övervakas från land blir sjöfarten generellt mycket 

säkrare än idag! Andel som instämmer 10,4% 

G. Med obemannade och intelligenta fartyg som endast övervakas från land blir sjöfarten inom mitt fartom-

råde mycket säkrare än idag! Andel som instämmer 4,7% 

H. Att övervaka fartyg från land kommer att bli så tråkigt att det blir en säkerhetsrisk! Andel som instämmer 
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I. Människan är inte skapad för att sitta sysslolös och bara övervaka! Andel som instämmer 49,5% 

J. Människans bidrag till säkerheten är underskattad! Andel som instämmer 50,4% 

 

 

Figur 15. Instämmer och tar avstånd om digitalisering och säkerhet, sjöbefäl 2018 

Visserligen instämmer drygt 32% av sjöbefälen i att den fortsatta digitaliseringen ombord på 

fartyg succesivt kommer att göra sjöfarten säkrare (Stapel E). Men bara drygt 10% instämmer 

i att sjöfarten generellt blir mycket säkrare med obemannade och intelligenta fartyg som endast 

övervakas från land (Stapel F). Endast 4,7% instämde motsvarande påstående rörande det egna 

fartområdet (Stapel G). 

De påståenden som fick mest medhåll var: Människan är inte skapad för att sitta sysslolös och 

bara övervaka, samt Människans bidrag till säkerheten är underskattad (Stapel I och J). 

Sammanfattning framtidsvision och tilltro 

Detta avsnitt har visat att nästan hälften av sjöbefälen instämmer i att det om 30 år kommer att 

finnas många obemannade fartyg inom vissa fartområden. Men andelen som instämmer sjunker 

dramatiskt ju närmare frågan kommer respondentens situation. Endast 7,3% instämmer när frå-

gan gäller den egna fartygstypen. Skälet att hålla med om en framtid med många obemannade 

fartyg inom vissa fartområden skulle kunna grundas i den rådande samhällsdiskussionen. Under 

senare år har den allmänna diskursen rörande teknikutveckling handlat mycket om digitali-

sering, artificiell intelligens och obemannad framdrift inom olika trafikslag. När de efterföl-

jande frågorna alltmer närmar sig den egna arbetssituationen ersätts diskursinverkan med en 

mer konkret erfarenhetsgrund. Resultatet skulle också delvis kunna förklaras av någon sorts 

reflexartad försvarsmekanism när den egna arbetsnyttan ifrågasätts. Men det framstår som 

ganska långsökt att en sådan effekt skulle vara så här stor. 

Enkätmaterialet har också kunnat visa att sjöbefälen inte hyser några större förhoppningar om 

ökad säkerheten i samband med obemannad sjöfart, särskilt inte när det gäller det egna fartom-

rådet. Detta stämmer väl med benägenheten att inte instämma i att den typen av sjöfart skulle 

vara förekommande i eget fartområde och allra minst gällande egen fartygstyp. Det stämmer 
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också väl ihop med att betydligt fler instämmer i att människan inte är skapad att sitta arbetslös 

samt i att människans bidrag till säkerheten är underskattad. I överensstämmelse med detta har 

enkätresultaten kunnat visa att motivationen att arbeta till sjöss är hög bland aktiva sjöbefäl 

medan en framtid i landcentraler inte är särskilt tilltalande. 

Det framstår sammantaget som att nyutexaminerade nautiker och relativt unga befäl ombord på 

offshorefartyg kan bli de grupper som är lättast att locka in till framtidens landcentraler. För att 

få med nyutexaminerade sjöingenjörer kommer det sannolikt att krävas marknadsföringsinsat-

ser, tydlig presentation av arbetsuppgifter och möjligen lansering av ett nytt spår i sjöingenjörs-

utbildningen.  

4.3 Digitaliseringens konsekvenser – SWOT-analyser 

I projektet genomfördes två SWOT-analyser (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Thre-

ats). En första analys genomfördes med personal inom svensk sjöbefälsutbildning. Den  senare 

analysen genomfördes i fokusgrupper bestående av expertis med relevant koppling till sjöfarts-

utvecklingen eller till motsvarande utveckling i annan domän. 

SWOT-metoden har traditionellt används för vad som kan kallas ‘framtidsspaning’ eller ‘hori-

sont scanning’, det vill säga i studier med ambition att söka tydligare insikt i nya, framväxande 

frågor eller omständigheter ‘emerging issues’ (Amanatidou m.fl., 2012). SWOT-metoden med 

fokusgrupp anses vara ett lämpligt verktyg för att undvika tunnelseende och för att uppmuntra 

till systematiskt, holistiskt tänkande samt för att möjliggöra samtidig förståelse av helheter och 

delar (Bell M.fl., 2016). Man skulle kunna beskriva det så att metoden är framtagen för att locka 

fram en latent gemensam förståelse  inom ett område genom att sammanföra individuellt be-

gränsade perspektiv i en systematiserad diskussion.  

4.3.1 SWOT 1 – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Sjöbefälsutbildning) 

4.3.1.1 Fokusgrupp med personal vid Sjöfartshögskolan den 28 november 2017 

Som ett första steg i projektet genomfördes en två-timmars SWOT-analys med fem deltagare 

ur personalen vid Sjöfartshögskolan. Alla deltagare hade tidigare arbetat till sjöss. Både nautik 

och maskin var representerade. Det huvudsakliga syftet var att identifiera och analysera möj-

ligheter och hot i omvärldsutvecklingen relaterat till styrkor och svagheter i svensk sjöbefäls-

utbildning. Fokusgruppen inleddes med en kort introduktion om en möjlig framtid med obe-

mannade fartyg som övervakas från land. Därefter påbörjades själva SWOT-analysen. 

Analysen var uppdelad i en extern- och en intern analys. Den externa analysen utgjordes av en 

omvärldsanalys, medan den interna analysen hade som syfte att identifiera hur Sjöfartshögsko-

lan ska kunna möta den framtida utvecklingen. I den externa analysen diskuterades möjligheter 

och hot, medan den interna analysen handlade om interna styrkor och svagheter i utbildnings-

verksamheten. 

För att systematisera diskussionen fick deltagarna först var för sig skriva ut möjliga hot, möj-

ligheter, styrkor och svagheter på post-it lappar. Deltagarna presenterade sedan i tur och ordning 

sina noteringar inför gruppen varmed diskussionerna inleddes. Utifrån diskussionerna togs slut-

ligen gemensamma beslut om vilka hot och möjligheter samt styrkor och svagheter som finns. 

Diskussionen inleddes med den externa analysen. 
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I nedanstående redogörelse presenteras först ett urval av diskussionen i den externa analysen, 

följt av en sammanfattning. Därefter presenteras urval av diskussionen i den interna analysen, 

följt av en sammanfattning.   

4.3.1.2 Extern analys 

Den externa analysen diskuterade olika möjligheter och hot mot svensk sjöfartsutbildning som 

teknikutvecklingen kan leda till. Tabell 2 visar en sammanfattning av möjligheter och hot i 

omvärlden som identifierades av deltagarna. Vissa av dessa kommer att tas upp mer utförligt 

nedan.   

Tabell 2: Extern analys – Personal Sjöfartshögskolan 

Möjligheter Hot 

Utbildningsbehov: Det kommer att upp-

stå behov av specialistutbildningar. 

Korta ‘nischade utbildningar’. 

Nya roller: Behov av nya roller kan öka 

intresse och motivation hos framtida stu-

denter.  

Nya behov: kräver nya kurser och ny 

kunskap. Till exempel nätverkskunskap, 

förtöjningsspecialister och underhålls-

specialister. Behov av serviceföretag i 

varje hamn. 

Nautiker på distans: Landcentralsopera-

törer med begränsat ansvar. Ingen kan ta 

ta ansvar för last och fartyg på andra si-

dan jorden. 

Sjömansprofessionen: Sjömanskapet kan 

försvinna. 

Risk för utflytt: Färre arbeten inom landet. 

Även om man till en början vill ha landcen-

traler nära kommer de i framtiden att hamna 

i låglöneländer. Men det finns en säkerhets-

fråga här också som pekar mot att man inte 

vill lämna ifrån sig för mycket. 

Behov av större analytisk kompetens: Efter-

frågan på praktisk kunskap kan minska. 

Sjömanskap: Kan försvinna – Gott sjöman-

skap blir en algoritm. Många algoritmer in-

blandade. Kräver anpassning till en så stor 

komplexitet att det kan bli svårt. 

Behov av större analytisk kompetens: Kan 

ersätta efterfrågan på praktisk kunskap. 

Neddragning: En skola kan täcka Sveriges 

behov. 

 

Möjligheter 

Nya utbildningsbehov och nya professioner diskuterades som en möjlighet. Det fanns lite olika 

syn på hur en sådan utbildning skulle kunna se ut. Det uppkom exempelvis diskussioner om 

den framtida utbildningens innehåll och längd jämfört med dagens utbildning. En deltagare 

trodde på att framtidens befattningar kommer att kräva högre grad av nätverkskunskap. 

En massa apparater som pratar med varandra och då bör man veta dels hur de här nätverken är uppbyggda, 

men också vilken information som går mellan enheterna. Utan att man för den saken skull ska programmera el-

ler läsa programkod. 

En annan deltagare menade att det troligen kommer att bli kortare och mer nischad utbildning, 

vilken fick gå under benämningen nautiker på distans Detta skulle kunna leda till ett arbete som 

har mer av en operatörsroll än en roll som befälhavare. 

Jag kallar det här nautiker på distans […] Då menar jag just att man ska vara i en övervakningscentral Och då 

blir det mycket möjligheter med det. Mycket kort utbildning, tror jag i alla fall. Framförallt för att man inte får 
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en kaptens ansvar. Man kan inte ha det, man är inte i närheten av fartyget eller dess last. Så man kan inte ha 

samma ansvar som tidigare vad gäller lastning och lossning om man sitter i Indien och fartyget lastas i Kalmar 

hamn. 

Deltagarna diskuterade även möjligheten för fler specialistutbildningar kopplade till obeman-

nade fartyg. Ett exempel på en ny profession som kan uppkomma var förtöjningsspecialister. 

En deltagare menade att förtöjningen av det obemannade fartyget kommer att kräva personal 

och det skulle kunna organiseras likt en lotstjänst där en mindre grupp specialister kliver om-

bord innan ett fartyg ska lägga till i hamn. Det framkom synpunkter på att ett sådant arbete 

kanske skulle kunna utföras utan krav på högskoleutbildning. Därefter uppstod en diskussion i 

gruppen om det skulle ses som en möjlighet eller ett hot. En deltagare menade dock att som det 

ser ut idag så finns det inte så många högskoleutbildade förtöjningsspecialister (vilket kan tol-

kas som att det inte kommer att påverka dagens högskoleutbildningar med inriktning på sjöfart).   

Ett annat yrke som omnämndes av en deltagare var underhållsspecialister som kan utföra un-

derhållsuppdrag när fartyget är ute till havs. En annan deltagare stämde in i den tanken, men 

menade att det framförallt kan bli aktuellt för framtidens maskiningenjörer.  

Jag tänker mig att vi kan ha en maskiningenjörsutbildning som leder till att man blir chef för ett serviceföretag 

[…] Man behöver ett i varenda hamnstad förutom de större, där har man kanske flera. 

En deltagare trodde att en kortare och mer nischad utbildning också kan ge mer motivation i 

nya roller, eftersom dagens utbildning är för generell och innehåller en del element som stu-

denterna inte får någon användning av.  

Alltså motivation, om man blir riktigt duktig på någonting så tror jag man kan bli mer motiverad, än att tänka 

ska jag ha lite av det, lite av det. Och mycket av det här kommer jag inte ens att använda. Jag tror att motivat-

ionsgraden stiger om man har möjlighet att bli riktigt, riktigt duktig. 

Deltagarna var dock inte eniga om det krävs en kortare mer nischad utbildning. Flera trodde på 

ett fortsatt behov av en traditionell utbildning för nautiker och maskiningenjörer. En invändning 

som lades fram mot en kortare och mer nischad utbildning var att det troligen under lång tid 

kommer att finnas traditionella, bemannade fartyg i samma farleder som obemannade. Därför 

kommer det vid övervakning av obemannade fartyg att krävas en förståelse av hur traditionella 

fartyg fungerar. Deltagarna enades om att lösningen kan bli ett behov av traditionell utbildning 

inom nautik och maskiningenjör, men med tillägg i utbildningen som behandlar drift av obe-

mannade fartyg.   

 Hot 

Att obemannade fartyg som kontrolleras från landcentraler leder till färre arbeten ombord på 

fartygen är kanske att ta för givet, men det fanns också en oro för att dessa nya professioner kan 

leda till färre arbeten inom svensk sjöfart totalt. En farhåga som lyftes var risken för outsourcing 

beroende på löneläget för svenskar i ett internationellt perspektiv. Det vill säga att dessa lands-

centraler kommer att flyttas till länder där arbetskraften är billigast eftersom det är fysiskt möj-

ligt och manövreringen av fartygen då ändå sker på distans. En deltagare trodde att det scenariot 

skulle infinna sig direkt, medan en annan trodde på en stegvis utveckling i den riktningen.  
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Jag tror nog att det kommer att bli så att i början när man håller på med utvecklingen så kommer de nog att 

kunna byggas i i-länderna. Men sedan när det har börjat komma igång lite grann, då outsourcar man det. Då 

blir det billigare länder och billigare arbetskraft. Men de är ju inte sämre utbildade många gånger. 

Deltagarna enades om att det här kan vara ett möjligt scenario, men en deltagare lyfte även 

säkerhetsaspekten i detta och pekade på att det kan finnas en säkerhetsmässig poäng att behålla 

dessa landcentraler i industrialiserade länder.  

Ett annat hot som diskuterades var risken för att sjömanskapet försvinner. Det fanns överlag en 

rädsla för att praktiska kunskaper kopplade till sjömansprofessionen kommer att få minskad 

betydelse, i synnerhet en rädsla för att sjömanskapet försvinner. Vid frågan på vad som menas 

med ‘sjömanskap’ gavs inget konkret svar mer än att begreppet finns med i den maritima lag-

stiftningen. Gruppen kunde enas om att det finns ett behov av gott sjömanskap inom sjöfarten, 

vilket innefattar att inte utsätta vare sig själv eller andra för onödiga risker.  

Deltagande var inte helt övertygade om att de som kommer att arbeta i landcentraler ska kunna 

uppvisa gott sjömanskap. Men några menade att i och med att det är människor som program-

merar den programvara som ska möjliggöra autonom fartygsdrift kanske det finns en möjlighet 

att programmera in ‘gott sjömanskap’ ändå.  

Den som skriver programvaran kommer att få ta med säkerhetsaspekter när programvaran skrivs. Annars kom-

mer ju båtarna att kollidera, helt enkelt. Eller köra på land eller något annat […] I någon mening är det någon 

slags sjömanskap […] Det kan man se idag se på bilarna, de kan häva en sladd och styra och allt sånt där utan 

att chauffören behöver vara en trafiksäker person eller ha trafikvett, om vi nu ska översätta det till sjömanskap. 

Deltagarna diskuterade huruvida det är möjligt att programmera in gott sjömanskap likt en ‘al-

goritm’. En deltagare menade att själva innebörden av gott sjömanskap är att man inte försätter 

sig i en situation som kan bli farlig för sig själv eller andra, det vill säga att man kan tänka flera 

steg längre. Samma deltagare menade att det kommer att vara så många algoritmer inblandade 

som gör olika saker och att det kan försvåra möjligheten att visa ett gott sjömanskap.  

Ja, men man skulle också kunna tänka sig så här att det ska vara något slags miljöperspektiv eller vad som helst. 

Vi skulle kunna lägga in algoritmer som gör att den inte kör fortare än absolut nödvändigt. På grund av vad det 

finns för rökgassammansättning och så där. Man ställer in systemen för optimal drift för varje givet ögonblick. 

Som inte nödvändigtvis har med fartygets säkerhet att göra. Men av miljöskäl eller vad som helst. 

En annan deltagare menade att sjömanskapet kommer att bli en förlegad term ifall vi får obe-

mannade fartyg då det enbart är tillämpbart om det finns en besättning ombord på fartyget.  

4.3.1.3 Intern analys 

Den interna analysen utgick främst från situationen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och dess 

förutsättningar att möta en förändrad omvärld. Det vill säga, vilka styrkor och svagheter som 

finns i den nuvarande utbildningsverksamheten. Tabell 3 visar en sammanfattning av interna 

styrkor och svagheter som identifierades av deltagarna. 
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Tabell 3: Intern analys  

Styrkor Svagheter 

Utrustning och kompetens: Finns vid Sjöfartshögsko-

lan. Vi kan bygga om befintliga simulatorer så att vi 

simulerar drift av obemannade fartyg. 

Utbilda till nya yrkeskategorier i land: Exempelvis 

chefsutbildning till serviceföretag vid hamnar, under-

hållsspecialister, förtöjningsspecialister. 

Ökad motivation/intresse: då nya specialistutbild-

ningar kan erbjudas. 

Konkurrens: Många andra utbildningsinstitut kan ta 

över maskinutbildningen. 

Kompetensbrist: Vi kan delvis komma att sakna rele-

vant erfarenhet.  

Universitetsanknytning: Risk att vi inte kommer att 

passa in i ett universitet. 

Ämnesuppsplittring: Förlust av sammanhållna utbild-

ningsprogram. 

Industristöd: Osäkert om intresse för samarbete kom-

mer att finnas från industrin. 

Traditionskonflikt: kan uppstå internt. 

 

Styrkor 

Som styrkor nämndes att den befintliga tekniken finns på plats på Sjöfartshögskolan. Det gäller 

framförallt den styrteknik som finns i simulatorerna. 

Lite förenklat skulle man kunna säga att med en bryggsimulator så skulle du kunna koppla upp dig till flera olika 

fartygstyper. Du behöver bara en brygga. Periodvis går det med autonomt och så kopplar du upp dig och så blir 

det drönare. Och det är likadant med ett maskinrum då. Du kanske har en maskinrumsimulator som du sedan 

kan koppla upp mot flera olika enheter. 

Själva upplägget för hur denna simulering kommer att se ut kan dock skilja sig väsentligt från 

hur det ser ut idag.  

Idag försöker ju simulatorerna i någon mening simulera en verklig brygga, t ex, så långt det går. Men, när vi kör 

ett autonomt fartyg kanske det inte är det som simulatorn ska simulera, utan den ska simulera det autonoma far-

tyget. Så man kommer att se en simulatorutveckling också. Där man får lära sig köra båt via en kamera typ. 

Svagheter 

En svaghet som nämndes var att maskiningenjörsutbildningen som idag ges som sjöbefälsut-

bildning i framtiden kanske kan tas över av andra utbildningsinstitutioner som redan har lik-

nande utbildning för maskingenjörer på land.   

Den här farhågan delades av flera. En deltagare menade att många av fartygens styrsystem är 

identiska med dem som finns i annan industri. En motstridande uppfattning var dock att det 

sannolikt kommer att krävas kunskaper om hur systemen ser ut ombord en bra tid framöver.   

Den avslutande frågan som diskuterades var om det över huvud taget kommer att utbilda sjö-

befäl i framtiden. En deltagare såg det som sannolikt då inte alla fartyg kommer att bli obeman-

nade med autonom drift direkt, utan att det kommer att vara en viss övergångsperiod. 

Sannolikheten att alla båtar blir helt autonoma i brådrasket, det kan jag inte se framför mig alls. 
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Sammanfattning SWOT-analys 1 

Personalen vid Sjöfartshögskolan tror att framtiden kommer att föra med sig ett behov av ut-

bildningar som är specialiserade i högre grad. Det vill säga flera korta och mer nischade utbild-

ningar. Deltagarna gjorde bedömningen att sjöbefälsutbildningen relativt snabbt skulle kunna 

svara upp mot denna utveckling med utrustning och kompetens, även om det kommer att krävas 

viss ombyggnad och viss kompetensutveckling. Man trodde dock att den traditionella sjöbe-

fälsutbildningen, med vissa justeringar, skulle leva kvar parallellt under en oklar framtid. 

Respondenterna gjorde även bedömningen att det uppstår behov av helt nya yrken, så som för-

töjningsspecialister och underhållsspecialister och därmed behov av serviceföretag i varje 

hamn. En deltagare i gruppen såg även ett kommande behov av ny inriktning för nautiker på 

distans, det vill säga landcentralsoperatörer med begränsat ansvar. Ytterligare ett behov som 

nämndes var införande av nätverkskunskap, även i befintliga utbildningar. Lärarna menade att 

Sjöfartshögskolan kan uppdatera sig för att svara upp mot dessa utbildningsbehov när det gäller 

chefskapsutbildning. Däremot bedömdes behovet av universitetsutbildning för förtöjningsspe-

cialister som tveksamt. Slutligen ansågs all dessa nya, mer väldefinierade yrkesroller skulle 

kunna skapa ett ökat intresse och motivation hos studenter. 

När det gällde hoten påtalades risk för utflytt av landcentraler till låglöneländer och därmed 

färre arbetstillfällen inom landet. Det poängteras också att det finns en säkerhetsrisk i att utlo-

kalisera verksamheten till andra länder, vilket kan medföra att den utvecklingen inte infinner 

sig.  Ett annat hot gällde risken att efterfrågan på praktisk kunskap kan minska på grund ökande 

behov av analytisk kompetens. På lång sikt kan det innebära att sjömanskapet kommer att för-

svinna om gott sjömanskap likställs med en algoritm. Samtidigt poängterades det att på grund 

av komplexiteten i (vad som innebär) ett gott sjömanskap är så omfattande, kan anpassningen 

till en algoritm bli svår. 

När det gällde interna svagheter påtalades att i framtiden kan kanske många andra utbildnings-

institut ta över maskinutbildningen. Även möjligheten att utbildningspersonal i framtiden delvis 

kan komma att sakna relevant erfarenhet påtalades. Risken att framtidens utbildning inte kom-

mer att passa in i ett universitet lyftes också, liksom risken med förlust av sammanhållna ut-

bildningsprogram. Det fanns också en osäkerhet i huruvida intresset för samarbete från indu-

strin kommer att finnas i framtidens sjöfart. Dessutom påtalades risken för traditionskonflikter 

intern kan uppstå vid för snabba förändringar. 

4.3.2 SWOT 2 – Industri och omvärld 

4.3.2.1 Fokusgrupp 10 januari 2018 

Som ett andra steg i projektet genomfördes en längre SWOT-analys i två delar (sammantaget 

ca fyra timmar). Åtta personer deltog, varav två rederirepresentanter två rederirepresentanter, 

en myndighetsrepresentant, en deltagare med erfarenhet från arbete i IMO, tre deltagare med 

erfarenhet från automationsforskning, samt en lärare från Sjöfartshögskolan. Av deltagarna har 

fem sjöbefälsbakgrund. 

SWOT 2 – del 1 fokuserade på information rörande sjöfartens utveckling och framtid i digita-

liseringens spår. Syftet var att klargöra tänkbara Hot och Möjligheter för sjöfartsdomänen i 

stort. 



32 

SWOT 2 – del 2 tog utgångspunkt i det svenska sjöfartsklustret. Syftet var att få en klarare bild 

av industrins och samhällets styrkor och svagheter i relation till framtida utmatningar rörande 

organisering och kompetensbehov. Vid denna fokusgrupp användes även begreppen problema-

tiskt istället för svagheter och oproblematiskt istället för styrkor. 

Analyserna inleddes med en kort introduktion rörande forskningsetiska krav, metod och studi-

ens frågeställningar. I denna fokusgrupp bestod varje analys av tre olika delar: (i) fri brainstor-

ming med hjälp av post it-lappar, (ii) gemensam diskussion samt (iii) konstruktion av övergri-

pande kategorier av styrkor, svagheter, hot, möjligheter och företeelser som de föredrog att 

beskriva som problematiskt och oproblematiskt. Alla anteckningar samlades in i slutet för varje 

analysomgång. 

4.3.2.2 Sjöfartens framtid: möjligheter och hot 

Tabell 4 presenterar en översikt över alla möjligheter och hot som identifierades under del 1 av 

SWOT-analysen.  

Tabell 4: Fokusgrupp 2 – Möjligheter och hot 

Möjligheter 

Fortsatt automatisering 

Hot 

Fortsatt automatisering 

Ny teknik, innovation: Sverige historisk bra på om-

ställning. Tekniskt ledande utveckling. 

Inrikes sjöfart: Inrikes trafik (färjor, passagerarfar-

tyg). Effektiv småskalig handelssjöfart. Lättare att lag-

stifta. 

Säkerhet ‘ombord’: Minskad olycksrisk. Minskad 

risk för besättning. 

Effektivisering av sjöfarten: Ekonomiska fördelar 

kommer med effektivisering. 

Nya sjöyrken: Växande uppgifter för sjöfarten. Nya 

näringsgrenar, tex SCC, tex högsjöbogsering och re-

paration. 

Nya/förändrade jobb: Nya arbetsmöjligheter. Sjöman 

på land. Hamnpersonal. 

 

Ny teknik, innovation: komplexitet i samverkan mel-

lan maskin och människa. Teknikutvecklingen går 

snabbt. Hur länge är installerad digital utrustning an-

vändbar när fartygs byggs för 30 år/ kostnader. 

Interaktion med andra aktörer i trafiksystemet: Skär-

gårdsnavigering och kommunikation mellan beman-

nade och obemannade fartyg samt interaktion med 

kustbevakning, polis, militär, VTSens roll. 

Kompetensförsörjning/personal: Osäker tillgång på  

bemanning. På samhällsnivå förlorade arbetstillfällen. 

Sjömanskap: Förlorad sjöfartskunskap (aktiv befälha-

varkunskap), Risk att snäva in på marginaler. 

Säkerhet/ safety in operations:  Evakuering, man over 

board etc. Passagerarfartyg som obemannade? Nej. 

Lastfartyg, kanske. 

IT-säkerhet: Sårbarhet, terror. Hackers/cyberattacker/ 

pirater. Vi behöver robust och säker kommunikation. 

Omgivningen: Beroende av internationell ekonomisk-

politisk miljö 

Regelverk: IMO arbetar långsamt. Lagstiftningen 

måste vara internationell. 

Integration och terminologi: Obemannat är inte 

samma sak som autonomt. Styrning och kommunikat-

ion. Nästan automatiserade system (problem på annat 

håll här också?). Utrustning underhåll ombord.  

Ekonomiska effekter: Billiga fartyg vs. Autonoma 

fartyg. 

 

Inledningsvis påpekade en deltagare behovet av att skilja på obemannat och autonomt. Att obe-

mannat betyder att det inte är folk ombord, medan autonomt är en egenskap i en funktion. Det 
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fanns ett samförstånd i att denna distinktion inte alltid beaktas i den allmänna diskussionen om 

teknikutvecklingen. Ett diskussionsämne som fick omedelbar uppmärksamhet var komplexite-

ten i förhållandet obemannade sjötransporter och lagstiftning.  

Jag ser ju stora problem där och det är ju inte bara internationellt reglerat. Det är ju också nationellt reglerat 

genom att när de kommer in på nationella vatten kommer man att tillåta dem att vare sig passera eller ett land 

eller kuststräcka eller vadsomhelst med just den typen av fartyg? 

En annan fråga som tidigt kom på tal var hur ett fartyg med autonom drift ska bedriva underhåll 

med nedbantad eller ingen besättning ombord. En synpunkt var att det skulle kunna gå genom 

att minimera det planerade underhållet när fartyget ligger förtöjt i kombination med redundans.  

Redan idag när vi har modern utrustning ombord, då har vi en levnadstid på fem till tio år. Så måste det omsät-

tas i radarskärmar, annan apparatur och allting. Hur blir tekniken i den nya digitala världen där vi kanske har 

helautomatiserade eller halvautomatiserade båtar. Hur länge lever den här utrustningen? Det måste man tänka 

på i utvecklingen här för att vi bygger båtar för trettio års livstid idag. Är den här båten då värdelös efter fem 

eller tio år? 

Ytterligare ett problemområde som lyftes handlade om tekniska system i förhållande till män-

niskan. Diskussionen leddes in på sensorer och sammanläggning av sensordata och eventuella 

fördelar med fler parallella spår. Diskussionen övergick i tänkbara problem med blandade sy-

stem. Det vill säga, problem med beteenden hos ett system styrda av operatörer och beteende 

hos ett autonomt system i en gemensam trafiksituation vid exemplet trafikseparering.  

Det är två fartyg på väg, varav det ena är autonomt. I verkligheten så kan du, trots att du följer sjövägsreglerna, 

bli dömd till dåligt sjömanskap. Det vill säga du girar så skarpt att den båten, trots att den har girningsskyldig-

het, inte ges möjligheten. Okej, ditt fartyg som är autonomt går på vad det är programmerat. Komplexiteten 

alltså, jag tror det är svårt att inräkna alla möjliga alternativ som vi människor kan skapa för det autonoma far-

tyget. 

En deltagare påpekade att: 

Vi ska nog bara se till att obemannade fartyg kör som folk. Och det innebär att de ska kunna uppträda i blan-

dade miljöer och att de ska kunna integreras med vanlig sjöfart och förhålla sig till alla andra fartyg inom be-

fintliga lagar och regler. Som alla andra båtar. Det är förstås en stor utmaning. Men jag ser det som den enda 

framkomliga vägen. 

Ytterligare en kommentar gällande en blandning av olika typer av trafik berörde exemplet 

RoPax-färjor där det har pratats om att göra nya farleder längs nuvarande farleder i ost-västlig 

riktning för att minska riskerna. 

Men om du ser mellan april till september så hör det tutas dagligen för små fartyg som korsar farlederna från 

norr-syd istället. De kommer ju inte ha detta. Och där är ju då ett problem. Eller ett hot. 

Diskussionen övergick till kompetensförsörjningen i en framtid där alltmer ska skötas från land-

centraler. En deltagare menade att detta skulle kunna bli svårt.  

Vid SCC, Shore control center, så vill man ha ett erfaret sjöbefäl av olika skäl. Sedan kan man ju bestrida det 

med olika argument och för- eller emot. Men om man tar det som ett faktum att det ska vara så, hur får man då 

erfarenhet som du säger? 

Frågan kom upp om vi verkligen tror att all sjöfart kommer att bli autonom och om det inte 

alltid kommer att finnas bemanning ombord. Någon svarade att det beror lite på vilken vision 
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man har, att det är svårt att säga. Den deltagare som ställde frågan berättade att i en tidigare 

studie var tanken att autonom drift skulle ske till 99 procent av tiden men att fartygen kommer 

att navigeras till hamn manuellt och att man diskuterade detta med kadetter. 

Det var många som tyckte då att det är jättefint. Då kan jag gå till sjöss då i fyra, fem, tio år och sedan när det 

är dags att bilda familj och så då går jag och sätter mig i ett shore control center och fortsätter min yrkesbana 

[…] Och så har du då många fartyg med alla de problem som det innebär. 

Det rådde enighet i problematiken rörande bemanning av SCCs om man tar bort bemanningen 

från båtarna. Deltagarna menade även att om vi har bemanning på fartyg i autonom drift skulle 

det inte finnas många européer eller personer från andra västländer på den typen av fartyg. 

Diskussionen återgick till ansvar och lagstiftning samt frågan om vem som egentligen kör. Ett 

förslag som lades var att även med besättning ombord är det möjligt att nyttja den nya tekniken. 

Förslaget syftade på att det redan finns olika avancerade system ombord som medför att vissa 

uppgifter är redan helt eller delvis automatiserade. Den viktigaste frågan blir därför vilken kon-

trollcentral som får mandat att bestämma vad fartyget ska göra. Förslaget tolkades så att ingen 

ombord skulle ha ansvaret. 

Det måste ändå vara både nationell och internationell lagstiftning det bygger ju på att lagstiftning omfattas av 

fartyget vars flagga det för. Och då är flaggan det som är det viktiga begreppet. Den har kontroll över vilken 

nationalitet som går upp kör just vid varje tillfälle. Sitter där i kontrollrummet, det är ju nästan hopplöst. Då lär 

vi aldrig få komma in i en hamn någonstans om man inte kan tala om vem fan det är som är ansvarig för det här. 

Samtliga deltagare var överens om att frågan är mer komplex än vad den kan förutsättas vara. 

Ett ytterligare förslag var att rederiet som äger fartyget köper tjänster från ett SCC via ett be-

manningsbolag. Detta förfarande skulle sedan kunna underställas flaggstaten. Däremot ansågs 

detta också som ytterst problematiskt då ansvarsfrågan också innebär en juridisk skyldighet ifall 

at en händelse.  

Diskussionen övergick till att sammanfatta problematikläget. 

Det behövs nu tycker jag en kvantifierbar ansats med en valideringsprocess utifrån vissa givna behov som måste 

hanteras av en tillståndsgivande myndighet för att landet ska kunna påstå att något går att använda. På något 

sätt brukar en sådan här överföringsprocess av ansvar från industrin till en operatör göras i samband med att 

man blir godkänd. Det är ett set av kriterier. Och det har vi inte. […] Vi har ett översättningsproblem. […] Vi, 

lika med myndigheten eller flaggstaten, behöver på något sätt ha begreppsapparat som gör att man kan titta på 

ett system som innehåller högre nivå av autonomi än idag och säga är det är fortfarande okej enligt dagens reg-

ler. Och då kommer en sådan sak som utkik. Ja, vad är utkik då? 

En deltagare påpekade att:      

Regelverket idag säger att fartyg ska vara säkert bemannat. Och det är väl en människa fortfarande, tror jag. 

Deltagarna belyste även möjligheter med utvecklingen mot möjlig autonom fartygsdrift. En 

deltagare nämnde att vi i Sverige har en tradition av att vara ledande på det tekniska området 

och att vi har en möjlighet att även i det här fallet bli framgångsrika. Samma deltagare uttryckte 

samtidigt en farhåga, vilket sågs som ett hot, i att kostnaden för att bygga de autonoma fartygen 

kan bli väldigt stor. Inte minst med tanke på att nuvarande kostnad för bemanning är väldigt låg 

när besättningar kan rekryteras från andra länder. En möjlig lösning som deltagaren såg var 
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därför att fartygen inledningsvis skulle kunna byggas med enklare och därmed billigare kon-

struktion. 

Två deltagare såg störst potential för autonom fartygsdrift inomskärs, som exempelvis skär-

gårdsbåtar, vägfärjor och båtar för soptransporter. En deltagare nämnde regleringsfrågan som 

ett skäl för detta, det vill säga att det går det snabbare att implementera en ny teknik om regle-

ringen sköts inom landet än om det först krävs att en internationell lagstiftning finns på plats. 

En annan deltagare menade att även ur ett ekonomiskt perspektiv kan nyttan bli större med 

obemannade fartyg på inhemskt vatten eftersom bemanningskostnaden ökar i förhållande till 

intäkterna när lastkapaciteten blir mindre. Som exempel nämndes småskalig containertrafik 

som kan bedrivas inomskärs.  

En annan möjlighet för närområdet som nämndes var att det här kan uppstå ett behov av nya 

yrkeskategorier. En deltagare menade att det då kan uppstå behov av hamnpersonal för mottag-

ning och lossning av obemannade fartyg, eftersom dessa saker kanske inte är så lätta att auto-

matisera. Ytterligare en yrkeskategori som nämndes var personal för sjöbärning och bogsering 

av fartyg som har stött på problem och ligger och driver ute till havs. Ytterligare en positiv 

möjlighet med utvecklingen som nämndes var att obemannade fartyg innebär färre persono-

lyckor och personskador till sjöss eftersom ingen längre är kvar ombord.  

4.3.2.3 Organisering och kompetensbehov: styrkor och svagheter 

SWOT-analysens avslutande del syftade till att identifiera potentiella möjligheter och problem 

gällande arbetets organisering och framtida kompetensbehov vid autonom fartygsdrift. Tabell 

5 sammanfattar resultaten angående styrkor och svagheter som identifierades av deltagarna. 

En detaljerad redogörelse för diskussionerna ges i anslutning till tabellen för att visa bredden 

och djupet av diskussionen bland deltagarna. 

Tabell 5: Fokusgrupp SWOT – Del 2 

Styrkor/Oproblematiskt 

Omorganisering och kompetensbehov 

Svagheter/Problematiskt 

Omorganisering och kompetensbehov 
SCC: Fjärrstyrning och digitalisering: Flytt från 

brygga till central med samma automationsnivå och 

motsvarande utrustning. Kompetens för SCC opera-

tör – nautisk examen samma som idag. 

Infrastruktur, sjösäkerhetsutrustning och navigat-

ionsutrustning: Ansvar för infrastruktur och nytt/nya 

navigationsstöd. Felsökning och tillståndsanalys. 

Ökat beslutsstöd. Mark/landstöd. Design för uthållig-

het, sjövärdighet (utöver människans förmågor). 

Tekniskt kapital: Möjlighet till profilering. Sverige 

har högt tekniskt kapital. 

Yrken: Nya yrken – översyn. Autonoma – allt i land. 

Till att börja med vilken behörighet (krävs?) Opro-

blematisk om allt obemannad. 

Kompetens: Ny kompetens. Ny sjörätt. Hög utbild-

ningsnivå. Sverige ställer oftast om relativ lätt. Nya 

lockande arbetsuppgifter. Var ska kompetensen häm-

tas i framtiden? 

SCC: Övervakning och hantering av blandat auto-

nom och manuell trafik. 

Lasthantering: Lasthantering i hamnar. Kontraktu-

ella frågor, tex betalning av last. 

Underhåll (måste ta hänsyn till olika fartområden, 

olika fartygstyper): Modulisera underhåll ‘reperat-

ionsstationer på rutten’. Underhåll ombord. 

Ansvar: Överföring av ansvar, splittring av ansvar, 

att kunna/vilja TA ansvar. Minskad bemanning – 

vem blir kvar? Flaggansvar? Växling av ansvar från 

Master? Ansvaret: myndighet, redarens, utrustnings-

tillverkaren? Vems? Integrering med övriga trans-

portslag och hamninfrastruktur? 

Koordination och situationsmedvetenhet: Risk för 

förlorad tyst kunskap. Situationsmedvetenhet. Förstå-

else för sjöfart. Vid styrning av helheter (flera far-

tyg/farvatten) prioritering – vem får gå först? 

Manskap och arbetsmiljö: Färre matrosarbeten. An-

talet ombord och deras psykosociala arbetsmiljö. 
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 Kunskapsbehov och utbildning: System/ styrbarhet? 

SCC-operatör kompetens? Ny utbildning till SCC-

operatör. Vad händer över tid? Kan vi behålla kun-

skap om handhavande och miljöer? Ny kompetens 

och nya sensorer i gränsytan mellan software och 

hardware. Andra ordningsbeteenden. Vad vi tror att 

båten gör när den inte vet vad vi vill..? 

Certifiering av information och system: SCC – vem 

certifierar information som går in och ut? 

Certifiering och krav på framtida sjömän: STCW. 

Nationella krav. Ska vi ha sjömän i SCC? Krav på er-

farenhet? Lämplighetstest? Finns nya behov för land-

centraler? Påverkan på sjöfolks praktik, teori och be-

hörighet? 

 

En viktig aspekt visade sig fortsatt vara ansvarsfrågan. Deltagarna var eniga att någon måste 

vara ansvarig, men kanske inte hela tiden.  

Först kan vi tänka oss att de kör båtarna manuellt och fjärrstyrt och sedan så vid något tillfälle kan båten köra 

själv. Det måste innebära någon typ av överlämningsförfarande. Och i samband med det överlämningsförfaran-

det menar jag, då ska ansvaret för sjösäkerheten vara kvar hos den som lämnar över båten till autonom drift 

[…] Om jag kör båten fjärrstyrt manuellt, då är jag befälhavare. Men om jag bestämmer mig för att det är okej 

att låta båten gå autonomt. Då menar jag att befälhavaransvaret är kvar hos mig eftersom det är jag som beord-

rade eller tillät båten att gå autonomt. Och vill man sedan gå och sova för att man har en lång körning, då 

måste man ju ha ett överlämningsförfarande på något sätt. Så att tillståndet och omständigheterna accepteras av 

den mottagande parten. Alternativt att man får hitta på något annat. 

Motförslaget var att överlämnandet förutsätter att den som lämnar över båten i autonom drift 

har koll på tillståndet och att det finns någon annan som är beredd att fortsätta i en övervak-

nings- eller fjärrstyrningscentral. Detta kan även innebära ett ansvar på distans, om fartyget 

skulle gå på grund i en infartsled till någon hamn i Indien. Det rådde enighet i att det skulle 

innebära bekymmer. Men någon menade att det finns sätt att hantera det. De flesta var eniga 

om att det tekniskt sett är möjligt att hantera situationen, men att då måste ansvarsfrågan vara 

löst på ett sätt som kan accepteras runt om i världen.  

Tittar man på vakthållningen i förordningen, så är det den som tillträder vakten som ska förvissa sig. Så ansva-

ret ligger hos den som ska på vakt, hela tiden. Det har man definierat. 

En deltagare refererade till en tidigare studie som diskuterat kontrollcenter och tänkt sig att det 

alltid skulle finnas en operatör som var ansvarig för varje båt. 

En operatör, sex båtar sa vi som arbetshypotes. Men varje båt har alltid en som är ansvarig […] att jämföra 

med som en styrman. Sedan fanns det då en riktig kapten i det här kontrollcentret också som kunde gå in och 

fatta övergripande beslut om det hände någonting. 

Problemet med att kunna eller vilja behålla ansvaret för ett obemannat fartyg var än i världen 

det befinner sig kvarstod, liksom problemet med ett själva övertagandet i det fall statusen på 

fartyget är felaktigt.  

Den som sist har Svarte Petter, har ju den. 
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Samtliga deltagare var eniga i att ingen skulle vilja ta över ansvaret för något som inte fungerar 

helt problemfritt. En deltagare lyfte scenariot på ett fartyg med lägre bemanning där en befäl-

havare ombord måste överlämna ansvaret till en landscentral, för nattvila. Frågan var om befäl-

havaren ombord fortfarande skulle ha ansvaret? En deltagare menade att befälhavaren i det 

fallet fortfarande är ansvarig så länge denne befinner sig ombord. En annan deltagare lyfte pro-

blemet med om någonting händer och det inte går att väcka befälhavaren, kommer då landcen-

tralen att åta sig hela ansvaret? 

Deltagarna menade att organisering och kompetensbehov kan vara svårt att diskutera i detta 

läge eftersom vi inte har en tillräcklig bild av framtiden ännu. 

Alltså om du har några människor kvar ombord då är det ganska oproblematiskt. Men ska alla bort. Och när de 

då kommer i land, vad ska de göra då så att säga och krävs det några behörigheter för det som de ska göra? Jag 

ser inte det som någon större problematik […] och de fåtal som blir kvar de kanske behöver en ny utbildning. 

Naturligtvis för den nya tekniken måste de få utbildning. Precis som på DP och alla möjliga andra […] Sedan 

har du dem som  ska köra det, det är lite problematiskt. Och det är de som ska sitta i land och köra fartyget. Var 

ska de hämtas någonstans? Det går ju bra att, som vi sa här för en liten stund sedan, om det finns kompetent folk 

som är kvar. Men vad gör vi i nästa steg va? […] Och det ska vara någon form av behörigheter för de här också, 

kan jag tänka mig. 

En annan deltagare menade att det i början mest handlar om en översättningsfråga från hur det 

ser ut nu. 

I början är det ju inte stora problem, precis som du säger va. För att t ex det här Safe Path i Kristiansund som 

jag nämnde då, de som sitter och kör […] De har ju sin behörighet, det är styrmän och sjökaptener och så. Så 

man bara översätter det. Men, vad gör man i framtiden? Det kommer nya metoder för monitorering och fjärr-

styrning, det måste ju tränas också. Så för framtiden måste man ju skapa någon särskild operatörsutbildning. 

En fråga som infann sig var huruvida sjötid, det vill säga praktisk erfarenhet i arbete ombord, 

skulle räknas för att få behörighet samt hur detta skulle förhålla sig till STCW-konventionen. 

Det påpekades att IMO hade inlett en utredning för att försöka förstå vilka regelverk och re-

kommendationer som kommer att påverkas av en eventuell flytt av personal till en landbaserad 

central. Diskussionen övergick till problematik med STCW och dagens certifiering. Ett fram-

tida behov av lämplighetstester föreslogs, det vill säga att söka efter lämpliga personliga egen-

skaper. 

Har man STCW-papper så är man lämplig. Och jag kan ju säga, jag vet ju folk som har nött sig igenom syste-

met, i och med att vi har ju högskolesystem. Då får man ju göra obegränsat med tentor i princip […] Är du 

lämplig fortfarande? Ja, du har pappren, men vad säger papperna? Alltså hur avgör man lämplighet? […] Låt 

säga du har ett fartyg genom Singapore Strait, det kan vara 300 fartyg med en omnejd. Det är strömt och det är 

mörkt och du har korsande trafik i form av, muddringsfartyg, etc. Och då sitter en person som ska hantera det 

här, samtidigt som han ska hantera fyra andra. Det är alltså, vi pratar kognition, det är ingen liten mängd in-

formation.  

Deltagarna jämförde detta med bland annat utbildningen till flygledare som de menade var 

bland den svåraste som finns. Generationsskillnader kom också på tal, med början i den äldre 

generationen. 

När de var yngre så ‘rattade’ de med sina mopeder, de höll på med sina bilar. De hade en annan känsla för vad 

som händer bakom datorskärmarna. Och då kommer interaktionsdesign in och så. De som kommer ut nu, som 

ingenjörer eller som ska läsa till stationstekniker, vad har de gjort under sin uppväxt? De har inte hållit på och 
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rattat på samma sätt. Utan de har hållit på med dataspel och så vidare. Jätteduktiga, kanske ingenjörer, men 

lärt sig på ett annat sätt. 

Deltagarna var eniga i att en ny operatörsutbildning skulle behövas. En viktig fråga som lyftes 

var hur mycket sjökunskap det behövs när man sitter i en landcentral och hur man kan ta till 

vara på den tysta kunskapen som idag finns hos befälhavarna. 

På skärmen ser det ut på ett sätt och har man då inte den här kunskapen från hur det fungerar ombord eller hur 

det ser ut, då är problemet väldigt litet för det är bara en ‘dutt’ här på bilden liksom. Men i verkligheten är den 

tio gånger tio meter och väger två ton. 

Deltagarna var eniga i att situationsmedvetenhet är en viktig aspekt. Diskussionen återvände till 

frågan om lämplighetstester. Flera av deltagarna instämde i värdet av dessa och diskussionen 

landade i att simultankapacitet och stresstålighet kan bli viktiga att testa. Man kom fram till att 

några viktiga uppgifter kan komma att handla om infrastrukturkomplexitet och trafikkoordine-

ring i en framtid med många obemannade fartyg i autonom drift. Det påtalades att det finns en 

koppling mellan situationsmedvenhet och stresstålighet samt att vikten av att en operatör måste 

kunna förstå och bedöma komplexiteten i de tekniska systemen. 

Vidare föreslogs IT-kompetens avseende att ha personer utbildade i att kunna förstå gränssnittet 

mellan IT-teknik och hårdvaruteknik (maskinteknik) samt inneha generella kunskaper om sen-

sorteknik. Det kompetensbehov som föreslogs i detta sammanhang var systemförståelse. Dis-

kussionen kom in på ämnet lasthantering i hamnar kopplat till omorganiseringsbehov. 

Går vi mot en autonom drift nu av fartygen i mer och mer omfattning så drar vi ner bemanningen ombord. Be-

manningen ombord i dag har ju mycket skärningspunkter med lasthanteringen, så att säga, på våra båtar och 

det är säkert så i annan sjöfart också. De arbetsuppgifterna nu måste läggas över på någon. Det vill säga vi 

skjuter resurser ifrån fartyg till landorganisation. Är det effektivt? Kanske inte alltid. Ibland kanske. Men det är i 

alla fall en problematik runt det, för när vi kommer till att lasta i dag, då gör ju besättningen stora delar av ar-

betena, så att säga. Så färre man ombord, mer i land, helt enkelt. 

En annan fråga som diskuterades var hur underhållet av fartyget ska kunna säkerställas med en 

minskande besättning.  

Men fartyg i dag som det är konstruerat i dag i alla fall, kräver mycket underhåll. Ska vi göra det i land med be-

fintlig teknik så är det väsentligt dyrare, och därför finns ingen önskan att gå åt det hållet från redarhåll, så att 

säga. I en framtid ser vi ju en annan teknik, annat maskineri och så vidare. Men jag vill bara belysa att man 

måste tänka på det här, hur ska underhållet lösas? Vad är det för maskiner vi ska ha? Vad är det för bränsle du 

ska köra på? 

Det påpekades att underhållet ombord i stor utsträckning kan ersättas med enkla moduler som 

man lyfter av och på vid reparationsstationer längs rutten, tillsammans med omfattande redun-

dans: 

Det finns redan i dag […] Man bara byter container. Då finns det på den rutten, vi tittar på London och Venezu-

ela då. Det fanns på Kanarieöarna, en sån underhållsstation där man helt enkelt bara går ut och lyfter av och 

sätter på och så fortsätter båten. 

En slutsats av detta var att om det inte behövs göras underhåll ombord kommer en yrkeskategori 

att försvinna. Det gäller manskapsfunktionerna, motormän, matroser och jungmän som kommer 

att försvinna helt om vi ska ha många obemannade fartyg i framtiden. Deltagarna var eniga i 
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att detta går att lösa ur teknisk synpunkt. Det rådde dock enighet i att det då krävs en standar-

disering så att alla komponenter är lika överallt och att detta inte kan lösas över en natt. Ett stort 

problem som lyftes i det sammanhanget var protektionism, vilket kan variera över tid i olika 

nationer och utgöra ett stort hinder för pålitlig standardisering. Ytterligare ett problem som lyf-

tes gällde den sociala arbetsmiljön ombord. 

Jag tror, att det kommer att vara många båtar där man skär ner i besättning hårt. Men det kommer att finnas 

folk ombord och då. Hur blir den psykosociala arbetsmiljön för dess människor? Vi ser ju i dag när vi kör då 15, 

18, 20 personer ombord […]  och särskilt nu när vi har IT-uppkoppling och så där. Grabbarna går ju in i hyt-

terna på kvällarna […] Man umgås inte. Man ser inte varandra. Hur blir det när vi är fem, tio personer om-

bord? Kommer de här att prata med varandra? Kommer de att se varandra över huvud taget? 

Dessa frågor föranledde en återkomst till lämplighetstester, det vill säga att inte bara titta på 

kompetensbehov utan också på personliga egenskaper. De riktigt sociala personligheterna kom-

mer inte att passa in på båtar i en framtid med minskande besättningar. En annan fråga som 

lyftes gällde lasthantering och om det kan komma att försvinna från besättning och sjöbefäls-

utbildningen. En synpunkt var att man ganska enkelt kan lösa lasthanteringen externt. Ytterli-

gare en fråga som kom upp handlade om hur man ska lösa barlasthanteringen. Ett svar på detta 

var att båtarna kan byggas barlastfria. 

Jo, men du har ju byggt den så att du har en ingående stabilitet som är så bra att även om du lastar högt så kom-

mer du ha tillräckligt mycket GM, så att säga. Det är i princip, så gör du faktiskt tull på lastkapacitet. Du bygger 

ju in extra mycket vikt i båten […] Så någonstans kostar det ju. 

Frågan om vad människor ska kunna i framtidens sjöfart återkom i diskussionen. Hur certifierar 

vi det och vad är det vi certifierar? I vilken omfattning handlar det om att förstå andra ordning-

ens beteenden – vad vi tror att båten gör när den inte vet vad vi vill. För detta kommer det 

kanske att krävas helt ny kompetens. 

Den övervägande delen av diskussionen hade handlat om det problematiska inför en tänkbar 

framtid. Frågan lyftes nu om vi inte kan hitta något uppenbart oproblematiskt i en framtid av 

autonom fartygsdrift. Ett förslag handlade om möjligheten att bygga båtar som också kan gå 

under vattnet. 

Små båtar i jättedåligt väder är inte ett tekniskt problem. Det är sjösjukeproblem. Så att rent strukturellt designa 

och konstruera båtar för dåligt väder […] Vi pratar ju ofta om att ett grundläggande krav är att alla båtar ska 

vara monostabila, de får inte kunna kapsejsa. Och det påverkar ju förstås last och annat. Men det betyder att om 

de bara lägger locket på så kommer den alltid att snurra ett varv och komma tillbaks igen, fortsätta köra. 

Här kom också frågan om maskinkalibrering på distans upp i diskussionen kopplat till möjlig-

heten att styra bränsleförbrukning och minska utsläpp; om man skulle kunna göra det bättre 

uppkopplad externt. 

Ja, kanske. För att, jag menar, vi tar ju ombord folk för att se till att maskinerna är i rätt kondition, om man ut-

trycker det så tid efter annan. Men det är mer en IT-fråga egentligen. En IT-säkerhetsfråga i dag, och därför till-

låter vi inte då att ligga online […] Men jag menar, tekniskt sett så fjärrkör man ju maskinerna redan i dag. 

På den positiva sidan lyftes återigen möjligheterna med fartyg i inre fart. 

Den lågt hängande frukten tekniskt-ekonomiskt är ju småbåtar inomskärs. För då har vi rätt kommunikation, vi 

har små laster, vi har små konsekvenser av olyckor, vi har korta avstånd, vi har lätt att fixa när det går sönder, 
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det är små investeringar. Allting är lätt och enkelt att börja med. Och det går att sätta igång när som helst, så 

fort vi har en infrastruktur och fysisk miljö som tillåter det. 

I fråga om inrikestrafiken påpekades behovet av anpassning till nya typer av kajer med hänsyn 

till förtöjning och lasthantering. En möjlighet som lyftes var att även om mycket flyttas iland, 

också kommer att uppstå nya yrken att utbilda till. En uppföljande kommentarer var att det då 

inte är sjöbefäl vi utbildar längre, men kanske det kommer att krävas en landkaptensexamen. 

Avslutningsvis lyftes det begreppsliga problemet; det vill säga att det kan vara farligt att prata 

om autonoma fartyg, eftersom det indikerar att besättningar ska försvinna ombord vilket kan 

vara negativt för rekryteringen. Detta följdes av nedanstående inlägg som understryker att vi 

befinner oss i ett tidigt skede och att processen kan ta lång tid. 

Det kommer att finnas behov av att vara människa och gå på även helt autonoma, obemannade fartyg till och 

från. Men då ställer man ombord en container som de bor i under den tiden de är ombord. Och sen lyfter man av 

den igen, så har man fortfarande fördelarna av ett hotellöst fartyg. 

Sammanfattning SWOT-analys 2 

Deltagarna ansåg att en övergång mot landbaserad navigering inte skulle innebära några oöver-

komliga problem, i teknisk mening, för svenska förhållanden. Det rådde enighet i att Sverige 

besitter en hög grad av teknisk kapital som främjar innovation med snabbt införande av ny 

teknik i industrin och i samhället i stort. Således kan en övergång mot obemannade fartyg vara 

lättare att förverkliga jämfört med vissa andra länder, vilket skulle kunna erbjuda fördelar för 

svensk sjöfartsindustri. 

Deltagarna påpekade att utvecklingen mot obemannade fartygsoperationer har potential att ge-

nerera ett antal nya möjligheter för sjöfartsdomänen. Den kan exempelvis medföra en övergri-

pande ökning av effektivitet som leder till ekonomisk fördel för olika aktörer inom området. I 

det sammanhanget lyftes möjligheter till kostnadseffektivisering och ökad säkerhet, välbefin-

nande, hälsa och därmed gynna verksamhetens totala potential.  

Deltagarna pekade också på att utvecklingen skulle kunna bidra till att öka attraktiviteten i att 

arbeta inom det maritima området. Här finns även möjlighet för nya yrkesprofiler som kan bli 

mer attraktiva för en bredare allmänhet än vad de traditionella anställningarna ombord är. Del-

tagarna menade dock att det finns många viktiga frågor att ta itu med, såsom huruvida framtida 

yrken kommer att kräva en maritim bakgrund eller om nya jobb skapar nya krav på utbildning 

och certifiering. Det var också oklart huruvida framtida landbaserade tjänster ska organiseras 

rederispecifikt eller ansvaras för på nationell nivå. De menade att utvecklingen skulle kunna 

förändra och utveckla uppgifter och uppdrag inom den maritima domänen. Nya typer av före-

tag, nya yrken och en blomstrande inrikes sjöfart kan vara några av utvecklingens möjligheter. 

Deltagarna betonade då särskilt inrikes sjöfart, där det kan bli enklare att implementera autonom 

fartygsdrift eftersom nationella bestämmelser kan införas utan att vänta på internationell har-

monisering. 

Ett nytt yrke som med nödvändighet uppstår med obemannade fartyg är landcentralsoperatörer 

med särskild operatörsutbildning. Här lyftes också behovet av personliga egenskaper och lämp-

lighetstester för sådant som situationsmedvetenhet, simultankapacitet och stresstålighet. 
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I detta sammanhang nämndes också behov av trafikkoordinering vid hög infrastrukturkomplex-

itet samt behovet av It-kompetens, systemförståelse och tålighet mot systemstress. En special-

inriktning inom detta område skulle kunna handla om gränssnittet mellan It-teknik och maskin-

teknik 

Ytterligare yrken skulle kunna uppstå inom ramen för hamnpersonal med fokus på angöring, 

lastning, lossning och underhåll. Personalbehov inom områdena sjöbärgning och bogsering 

skulle kunna öka, liksom behovet av övertagande av obemannade farkoster som ligger och 

driver till havs.  

Problemområden 

De problemområden som identifierats av deltagarna kan sammanfattas i fyra kategorier; ökade 

kostnader och underhåll, ansvar och samordning av trafik, arbetsmiljö och kompetensbehov 

och certifiering av operatörer och system. 

Ökade kostnader och underhåll: Behovet av rätt infrastruktur för hantering av varor i hamnar 

lyftes, liksom behovet av att klargöra hur tillkommande kostnader för teknikbyten, försäkring 

av varor och andra tillkommande kostnader i utvecklingen ska täckas. Som ett särskilt stort 

problemområde framstod frågan om hur underhållet ska skötas om fartygen är obemannade. 

Här lyftes också behovet av internationell standardisering av reservdelar. 

Ansvar och samordning av trafiken: Deltagarna diskuterade behovet av att klargöra ansvaret 

för olika aspekter rörande driften av potentiellt obemannade fartyg. Behovet av klargörande 

gällde både den juridiska strukturen (flaggstat, tillsynsmyndigheter och rederier) och det ope-

rativa sammanhanget, det vill säga vem som kommer att ansvara för ett fartygs säkra framfö-

rande när operationer flyttas i land. Eftersom landcentraler kommer att kräva en hög grad av 

tekniska beslutsstödsystem, restes frågor om leverantörernas ansvar. Ansvarsproblemet omfat-

tar också  integration och samordning med transportsystemet i stort. 

Arbetsmiljö och kompetensbehov: Övergången mot landbaserad navigering kommer sannolikt 

att realiseras stegvis i samband med minskande besättningar baserat på de funktioner som be-

hövs för säker drift under denna utveckling. I takt med att antalet människor minskar ombord 

och ökar i land finns det ett behov av att säkerställa att förståelsen för navigationsuppgifter och 

arbetssätt upprätthålls i organisationen. Vikten av att definiera och förtydliga den kompetens 

som förväntas av landbaserade operatörer påtalades, liksom nya krav på kunskap om sensorer 

och teknik utöver traditionell sjöfartsexpertis. Det påpekades också som oroande att övergångs-

fasen mot obemannad fartygsdrift sannolikt kommer att innebära ökade problem med avseende 

den psykosociala arbetsmiljön eftersom den succesivt minskande andel sjömän som finns kvar 

ombord kommer att bli allt mer ensamma. 

Certifiering av system och operatörer: För närvarande finns tydliga rutiner för certifiering av 

system och personer inom den maritima domänen. Allt måste följa internationella och nation-

ella standarder som säkerställer säkerhet och verksamhet inom sjöfarten. Deltagarna menade 

att om framtida navigering ska kunna utföras från land, måste regelverk och certifieringsrutiner 

ses över, utvärderas och utvecklas inom ramen för det transportsystem som utvecklingen med-

för. Detta skulle även kunna innebära nya former av lämplighetstest för jobb i framtida land-

centraler. 
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Hot mot framgångsrik implementering 

Deltagarna ansåg att hoten mot framgångsrik implementering av obemannade fartyg och auto-

nom drift var mångfacetterade. Verksamhetens kontext, så som politiskt och ekonomiskt kli-

mat, regulatoriskt ramverk samt miljöhänsyn och andra preferenser hos allmänheten kommer 

att påverka takten i utvecklingen. Endast om internationella och nationella regler, förordningar 

och riktlinjer kan harmoniseras kan nästa steg tas mot smartare fartyg med minskad bemanning. 

I detta sammanhang lyftes också protektionism som ett betydande hot mot internationell sam-

syn. 

Ett annat hot som lyftes var  att i takt med att förordningar och rekommendationer utvecklas 

krävs också ökad säkerhet i hur autonom fartygsdrift kan integreras i det maritima trafiksyste-

met. De olika aktörernas roller, så som brygg-team och VTS-operatörer, måste klargöras, in-

klusive hur kommunikation och samordning av trafiken ska ske. Särskilt problematiska trafik-

områden var enligt deltagarna där kommersiell trafik och fritidstrafik blandas, till exempel i 

skärgårdar och kustområden. 

Ytterligare ett hot som påtalades var den ökande mängden informationsutbyte som potentiellt 

följer en övergång mot en mer autonom fartygsdrift. Såväl teknisk infrastruktur som informat-

ionssäkerhet måste finnas på plats för att undvika vanligt förekommande risker, som till exem-

pel cyberattacker. Även den fortsatta automatiseringen i sig kommer med en kostnad, inte minst 

vid det läge då minskad bemanning måste kompletteras med avancerade landcentraler. Under 

sådana utsikter är det oklart om ett fullföljande av processen mot obemannade fartyg kommer 

att attrahera rederierna då den kommer att leda till betydande investeringar under en idrifttag-

ningsfas. 

Med en ökad grad av digitalisering finns ändå ett fortsatt behov av att behålla kompetens och 

sjömanskap. Det framhölls att den allmänna diskussionen om ändrade arbetsmönster, färre sjö-

män ombord och mindre direkt interaktion med fartyget kan ha en negativ inverkan på moti-

vationen att välja ett sjöfartsyrke. Detta kan i sin tur leda till att nationers möjlighet att säkra 

tillgången på maritim arbetskraft och kritisk expertis äventyras. I detta sammanhang kritisera-

des också den ofta ogenomtänkta terminologin i den allmänna debatten om framtidens sjöfart. 

Några viktiga påpekande som framkom under diskussionen kan sammanfattas som: (i) att auto-

nom fartygsdrift är en i princip redan möjlig funktion medan obemannade fartyg endast är en 

’sannolikt möjlig framtid’ med tonvikt på vissa fartområden, samt (ii) att ökad grad av automa-

tisering inte nödvändigtvis leder till färre jobb inom sjöfart, men kanske till nya typer av arbe-

ten. 

4.4 Framtidskoncept och situationsscenarier 

Som komplement till- och vidareutveckling av SWOT-analyserna utvecklades ett antal kon-

ceptrelaterade scenarier. Syftet med dessa var att genom analys av olika framtida fartygskon-

cept få mer detaljfokuserade diskussioner med respondenter i olika grupper (t.ex. lotsar, redare 

eller teknikutvecklare). I detta avsnitt diskuteras först möjliga lösningar för framtida sjötrans-

porter (’framtidskoncept’), varmed ett begränsat urval tas med i efterföljande scenarioanalyser. 

I fokusgrupper och intervjuer användes scenarierna som ett diskussionsunderlag för att identi-

fiera för- och nackdelar, troliga användningsområden samt vilka möjliga kompetenser som kan 
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krävas för inblandad personal. Som utgångspunkt används de olika koncept som presenterats 

av Rylander & Man (2016): 

 Smarta fartyg 

 Fartyg med lägre bemanning 

 Hybridlösning, Konvoj 

 Fartyg som är bemannade till en punkt (t ex öppet hav) därefter obemannade och fjärr-

styrda till annan punkt (t ex hamnanlöp) 

 Obemannade fartyg som fjärrstyrs från land 

 Obemannade fartyg som övervakas från land 

 Helt autonoma fartyg 

Ambitionen var att kritisk granska koncepten och att utveckla dessa vidare i kortfattade beskriv-

ningarna. Ett ytterligare koncept tillkom vid en första fokusgruppen med Sjöfartshögskolans 

personal (framtidskoncept 3 nedan). Flera ursprungliga koncept övergavs under projektets gång 

för att skapa tre distinkta framtidskoncept och att utforska dessa med hjälp av scenarier. För att 

underlätta diskussioner och synliggöra skillnaderna mellan olika möjliga koncept.  

I ett tidigt skede övergavs smarta fartyg som ett särskilt koncept. Begreppet har däremot ge-

nomgående använts gällande alla koncept för fartyg med högre grad av automatisering. ’Smarta 

fartyg’ har därmed kommit att användas som referens till olika stadier i en redan påbörjad di-

gitaliseringsprocess och med möjlighet till gestaltning i nedan beskrivet framtidskoncept 1.  

I ett tidigt skede uteslöts även konceptet obemannade fartyg som ’endast’ fjärrstyrs från land 

då det framstod som osannolikt med en framtid där någon sitter iland och fjärrstyr högteknolo-

giska fartyg under hela resor. Fjärrstyrning ingick istället som en del i nedan beskrivet fram-

tidskoncept 3. 

Vidare uteslöts obemannade fartyg som ’endast’ övervakas från land eftersom människans kon-

trollbehov långt in i framtiden kommer att kräva möjlighet att ta över i passager med hög tra-

fikkomplexitet. Däremot diskuterades konceptets viktigaste aspekter i framtidskoncept 3.  

Även fartyg som är bemannade till en punkt och obemannade till en annan punkt uteslöts. Detta 

dels på grund av att ytor för bemanning stör hela affärsidén. Dessutom diskuteras den obeman-

nade aspekten i framtidskoncept 3 medan aspekten att sätta ombord besättning till sjöss disku-

teras i framtidskoncept 2. Den senare aspekten har även lyfts vid intervjuer med lotspersonal 

(redovisas längre fram i resultatredovisningen). 

Slutligen uteslöts helt autonoma fartyg eftersom ett fartyg aldrig kan bli autonomt i begreppets 

egentliga mening. Däremot kan ett fartyg tillåtas autonom drift med möjlighet för operatör att 

ingripa, vilket diskuteras i framtidskoncept 3. 

Nedan beskrivs de tre framtidskoncept som har använts som diskussionsunderlag vid projektets 

scenarioanalyser. 
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1. Fartyg med lägre bemanning 

Konceptet valdes som ett tänkbart nästa steg i utvecklingen eftersom det här fortfarande finns 

besättning ombord. Konceptet ger möjlighet att hantera och justera mot situationer som syste-

met ännu inte hanterar på egen hand samtidigt som nödvändigt underhållsarbete kan utföras. 

Dessutom möjliggör lösningen fortsatt praktik och sjöerfarenhet för yngre sjömän. Lösningen 

kan också vara lämplig för att utvärdera och utveckla säkerhet och effektivitet vid fjärrkontroll. 

Konceptet kan dessutom vara ekonomiskt försvarbart eftersom fartyget då ligger till sjöss med 

mindre besättning än tidigare. Lösningen skulle även kunna betraktas som socialt fördelaktig 

för besättningen som då kan turas om med törnar ombord och i landcentral nära familj och 

fritidsaktiviteter. 

1. Konvoj  

Konvoj-konceptet har inspirerats av det så kallade ”Vessel Train” (NOVIMAR, 2017). Ett vakt-

fartyg övervakar/fjärrstyr obemannade fartyg i konvoj med fartyg-till-fartygs-kommunikation. 

Med ett bemannat fartyg och t ex två eller fler obemannade fartyg i konvoj ökar lastförmågan 

avsevärt i förhållande till besättningens storlek. De obemannade fartygen kan använda en större 

del av ytan till lastutrymme. Även vaktfartyget skulle kunna ta last. Konceptet medför också en 

ökad situationsmedvetenhet eftersom besättningen på vaktfartyget befinner sig i samma förhål-

landen som de obemannade lastfartygen. 

Ytterligare en fördel med denna lösning är att man med rätt bemanning på vaktfartyget snabbare 

skulle kunna upptäcka och åtgärda konsekvenser av eventuell cyberattack. För optimalt utnytt-

jande av konceptet bör också personal kunna skickas ut i konvojen för att åtgärda uppkomna 

problem.  

3. Fartyg som är obemannade och övervakade större delen av resan och fjärrstyrda vissa pas-

sager 

Utan personal ombord behövs inga utrymmen till inkvartering, lagring av mat och andra hus-

hållsvaror. Dessa utrymmen kan istället frigöras till lastutrymmen. Därtill sänks kostnaderna 

för uppvärmning då det inte behöver vara inomhustemperatur i fartyget. Det finns också en del 

som talar för ett behov av fjärrstyrning inomskärs vid hårt trafikerade passager med inslag av 

fritidstrafik. 

Nedan presenteras relevanta delar av projektets genomförda fokusgrupper rörande situations-

scenarier för framtidskoncept 1, 2 och 3. Vid fokusgruppen med fem representanter från refe-

rensgrupp den 13 juni 2018 låg huvudfokus på ansvarsfrågan. Vid fokusgrupparna med fyra 

aktiva sjöbefäl den 4 december 2018 och med fyra representanter från referensgrupp den 20 

maj 2019 lades mer fokus på de roller, funktioner, kompetenser och tjänster som skulle krävas 

för de föreslagna koncepten. 

Resultaten från de olika tidpunkterna redovisas blandat utifrån diskussionsområde under re-

spektive koncept. Resultat från fokusgruppen med aktiva sjöbefäl den 4 december 2018 redo-

visas dock separat som sista punkt för respektive koncept. Skälet till detta är att den gruppen 

resonerade starkare utifrån sin dagliga verksamhet ombord. 
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4.4.1 Framtidskoncept 1: Fartyg med lägre bemanning 

Tänkt bakgrund: I spåren av digitaliseringen till sjöss har en tillfällig regelförändring trätt i kraft 

för vissa fartygstyper i vissa trafikområden. Regelförändringen ses som ett av flera nödvändiga 

tester inför en framtid med autonom fartygsdrift. Den nya regeln säger att befälhavaren endast 

har fullt ansvar för fartyget under en åtta-timmars period varefter ansvaret övergår till en land-

central. Befälhavaren kan efter överlämnandet av ansvar vid händelse hastigt bli kallad till bryg-

gan. 

Koncept 1, Scenario 1: Ombord på lastfartyget Framfart har kapten Nilsson (med stöd av styr-

man) ansvarat för bryggvakten mellan kl. 07:00 och 15:00. Fartyget befinner sig mitt i Atlanten 

och inget annat fartyg har synts till under hela dagen när Kapten Nilsson lämnar över ansvaret 

till kapten Olsson i landcentralen. Nilsson, Olsson och Karlsson känner varandra väl och har 

seglat ihop vid flera tillfällen. Nilsson lämnar bryggan för att äta och så småningom en god 

natts sömn i sin hytt. 

Frågor: I vilken utsträckning kan Kapten Nilsson känna sig ansvarsfri? Om något allvarligt 

plötsligt händer och Nilsson kallas till bryggan, hur ska ansvarsfördelningen se ut? Finns det 

någonting som skulle kunna styra upp ansvarsfrågan? 

Resultaten rörande koncept 1 handlade till stor del om bekräftelser av resultat från tidigare 

SWOT-analyserna. Det kom omedelbart synpunkter rörande ansvarsfrågan i det här scenariot. 

Ett tema som betonades var att ansvaret är kopplat till en position. Som det ser ut idag lägger 

kaptenen över ansvaret på en styrman att köra fartyget men kaptenen är ändå juridiskt ansvarig 

om något skulle gå fel. En fråga som ställdes var om operatörer i land kommer att kunna ha 

samma ansvar som en befälhavare, kanske till och med en datatekniker i vissa lägen. Det beto-

nades att framtida överlämnanden till landcentraler kommer att kräva regelskifte.  

En relaterad reaktion gällde själva överlämnandet, det vill säga i vilken utsträckning man som 

befälhavare kan känna sig trygg med att lämna över till en landcentral. En deltagare betonade 

att förtroende byggs upp i mötet mellan befälhavare vaktgående styrman. Att lämna över an-

svaret till någon i land som man inte fysiskt ha träffat kan leda till en viss osäkerhet hos den 

som lämnar ansvaret.  

Ett relaterat ämne till överlämning är arbetssituationen och möjligheten till situationsmedveten-

het hos operatörerna i land. 

En deltagare refererade till en tidigare studie där operatörer tycktes kunna hantera högst 6 fartyg 

för att hålla kvar situationsmedvetenheten, men påpekade samtidigt att det krävs runt 100 fartyg 

för att dessa landscentraler ska bli ekonomiskt lönsamma. En annan deltagare framhävde att det 

finns en risk att överlämnandet kunde bli mindre personligt i och med att operatören i land 

övervakar flera fartyg samtidigt. En tredje deltagare motsade sig idén om att situationsmedve-

tenheten skulle minska med fler fartyg och syftade på att det skulle bli lättare att vara uppmärk-

sam när flera fartyg övervakas istället för bara enskilda. 

Det här med tristessen, det kan vara säkrare att titta på fler 

Andra alternativa lösningar som nämndes under diskussionen var att det exempelvis kan bli så 

att det enbart är en styrman ombord och att befälhavaren sitter i landscentralen. Befälhaven 
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kommer då att vara någon form av skiftledare som är ansvarig för framdriften, men att själva 

övervakande utförs av ett antal operatörer som tar hand om flera fartyg var.  

Ytterligare ett tema som berördes av deltagarna var en fråga angående var någonstans i världen 

dessa landcentraler kommer att byggas. En del menade att det handlar om så stora investeringar 

så kan det vara lönsamt att bygga dessa centraler utomlands och har utländsk bemanning, en 

form av outsourcing. Det här sågs som en möjlig utveckling i det långa loppet. En deltagare 

menade att det ändå finns argument för att det inte skulle bli en outsourcing med tanke på kon-

trollbehov och tillit.  

Sammanfattningsvis var uppfattningen att ansvar för fartygets säkra framdrift är kopplat till den 

position som en person har i den formella organisationen. Det som framstod som problematiskt 

var själva överlämningen. Det är viktigt som befälhavare att ha tillit till den person som ska ta 

över, vilket kan bli svårare att uppnå i och med avsaknad av det fysiska mötet mellan befälen.  

Koncept 1, Scenario 2: Ombord på lastfartyget Framfart har kapten Nilsson ansvarat för brygg-

vakten mellan kl. 07:00 och 15:00. Fartyget befinner sig in på sydvästlig kurs i Engelska kana-

len. Trafiken i området har varit livlig och fartyget har betett sig korrekt hela dagen när Kapten 

Nilsson och hans styrman ska lämna över ansvaret till kapten Olsson i landcentralen. Nilsson 

blir då underrättad att Olsson har fått influensan och att man på kort varsel har fått kalla in 

kapten Johansson som är en relativt okänd figur för Nilsson.  

Frågor: I vilken utsträckning kan Kapten Nilsson känna sig ansvarsfri? Finns det några tänk-

bara tekniska eller kompetensmässiga lösningar för att Kapten Nilsson ska känna sig lugn, i så 

fall vilka? 

En deltagare menade att det kan bli en hierarki av landscentraler som opereras genom olika 

koder. Här lyftes tanken att landscentralerna skulle kunna bli som tjänsteföretag där man från 

det smarta fartyget köper in tjänster från landscentraler vid behov, exempelvis vid genomfart i 

Engelska kanalen. Det framkom dock ingen klarhet i hur detta skulle kunna lösa eventuella 

risker vid ansvarsövertagandet.  

Sammanfattningsvis såg inte deltagarna någon större skillnad mellan scenario 1 och 2 beträf-

fande ansvar. Det handlar i båda fall om position och befogenhet. Deltagarna var däremot skep-

tiska till att passagerarfartyg någonsin kommer beröras av ovanstående scenarier. Detta på 

grund av ansvar för passagerare och särskilt det faktum att besättningen ombord när som helst, 

med kort varsel, kan behöva evakuera passagerarna i en eventuell nödsituation. 

En kritisk fråga som lyftes rörde affärsmodellen. Kan rederiet tjäna tillräckligt med pengar på 

konceptet? En synpunkt var dock att konceptet kan bli nödvändigt under en övergångsperiod 

för att ge sjöerfarenhet till framtida operatörer i landcentraler. 

4.4.1.1 Koncept 1, scenario 1 och 2; aktiva sjöbefäl 

De aktiva sjöbefälen menade att det kommer att behövas en befälhavare i land under dygnets 

alla timmar. Det kan även behövas fler personer med samma kompetens ifall att befälhavaren 

plötsligt insjukna.  
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Det påpekades också att det bör finnas personer som har kunskap i programmering av system 

både ombord och iland. Ytterligare en synpunkt var att detta kanske kan lösas med kompetens-

utveckling av befintlig personal. Ett förslag var att det skulle behövas personal med spetskom-

petens som kan underhålla systemen i maskinrummet, såsom en datatekniker eller elingenjör, 

både iland och ombord. En annan personalgrupp som kommer behövas är säkerhetspersonal 

ombord som kan agera ifall av oförutsedda händelser som brand eller liknande. 

Deltagarna var eniga i att det likväl som det behövs ett nautiskt befäl både i land och ombord 

så kan det behövas ett maskinbefäl både ombord och i land. 

Ibland är det tyvärr inte bara att byta ut enheter som gått sönder, utan det är någon annat komplext också. Man 

märker när vår kommunikationsutrustning lägger av, då har vi ingen utbildning för att hantera det. Utan då är 

det trial and error och har man tur så kan det gå. 

Andra synpunkter som diskuterades var svårigheten att automatisera vissa andra funktioner, 

såsom att kunna visuellt identifiera fartyg och andra hinder speciellt när väderförhållande kan 

påverka utrustningen, t.ex. radar, som finns ombord. Det tillades även att det också kommer att 

behövs tekniska uppgraderingar av viss trafik, framförallt sådant som i dagsläge inte syns på 

radarn.  

Det framfördes också kritik mot idén att människor ska sitta i land och övervaka systemen ute 

till havs, i synnerhet om det skulle röra sig om människor utan sjöerfarenhet. Att arbeta till sjöss 

har med sinnesintryck att göra och det handlar inte bara om att se saker, utan även andra sinnen 

måste aktiveras. Detta kan vara svårt att ersätta i en landcentral, eller som en av deltagarna 

uttryckte det  

Händer det någonting med lasten, att den kommer lös, då kan det sitta hundra man i land och försöka göra 

någonting åt den. Man har ju inte den känslan för båtar när man är i land. Hur lasten rör sig, om den börjar 

röra sig och dra. Dessutom är det ingen som kan gå ner och sätta fast den. 

Ytterligare en aspekt som lyftes var säkerhet i kommunikationen mellan landscentralen och 

fartyget i avseende om den alltid kommer att fungera. 

Det kan mycket väl vara så att det är dåligt väder under den tid det är obemannat på bryggan ombord. Då slås 

kommunikationsutrustningen ut. Då kan de försöka kalla hur de vill. 

På frågan om vilka kompetenser som skulle behövas för konceptet föreslogs: Maskinpersonal 

både i land och ombord, Dataingenjör ombord, Befälhavare i land, Säkerhetspersonal ombord. 

Andra menade att det kanske skulle vara så att alla ombordvarande ska ha flera kompetenser 

och kunna bemästra alla dessa funktioner – multi-purpose-folk. Mot detta invändes att multi-

purpose kompetenser redan har prövats tidigare utan någon större framgång. 

På frågan om hur långt fram i tiden som det här konceptet ligger fanns det delade meningar. En 

deltagare trodde att det kommer att ta 20 till 30 år, en annan 20 år. Det grundades främst på 

uppfattningen att det kan vara svårt att blanda bemannade och obemannade fartyg i farlederna 

och att det först måste lösas innan det sätts i verket. En tredje deltagare misstänkte att vi kan se 

det här inom 15 år i och med att det finns ekonomiska vinster i det och att det hela främst drivs 

på av dem som utvecklar obemannade fartyg. 
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Jag tror att kunderna kan pressa på till en början och få eventuellt billigare transporter med obemannat. Tills 

haverierna börjar komma. Då får de vara med och betala för det. Om de inte får sina grejer i tid.  Eller om allting 

sjunker, då får man vara med och betala för haveriet. 

Sammanfattning koncept 1 – Fartyg med lägre bemanning: Att fortfarande ha besättning om-

bord innebär att man går miste om stora delar av den besparing som helt obemannade fartyg 

skulle innebära när det gäller löner och hänsyn till personalkostnader. Genom bortfallet av 

personalytor skulle lastutrymme kunna ökas. Detta koncept handlar alltså inte om nästa gene-

ration fartyg utan snarare om en uppgradering av befintlig teknik. Ytterligare en nackdel är att 

när besättningarna blir mindre, blir också personalen till sjöss allt ensammare. En lösning på 

det senare skulle vara att besättningen sover samtidigt och har möjlighet att umgås under den 

vakna tiden. Ytterligare ett problem är behovet av regeländringar så att befälhavaren endast kan 

ha fullt ansvar för fartyget under den tid som inte är vilotid. Vad gäller kompetensbehov före-

slogs nautiker och maskinpersonal med en utbildning som är anpassad till den nya tekniken. Av 

säkerhetsskäl kan det också vara nödvändigt med systemtekniker ombord.  

4.4.2 Framtidskoncept 2: Konvojlösning 

Koncept 2, Scenario 1: Framtidsrederiet AB har sedan ett år tagit det stora klivet att bedriva 

godstransporter med konvoj mellan Nordamerika och Europa. Till detta har man låtit bygga tre 

stora lastfartyg med maximal lastförmåga och begränsat utrymme för underhållsarbeten. Last-

fartygen drivs i konvoj utan bemanning. Konvojen vägleds av ett bemannat vaktfartyg genom 

fartyg-till-fartygs-kommunikation för övervakning och styrning av de bakomliggande fartygen. 

Incitamentet för denna lösning har varit låga lönekostnader i förhållande till lastkapacitet sam-

tidigt som vaktfartygets bemanning kan gripa in vid behov. 

Konvojen befinner sig mitt i atlanten med destination Rotterdam. Kapten Karlsson och styrman 

Bengtsson står på vaktfartygets brygga med sitt morgonkaffe när plötsligt larmet går att kon-

takten brutits med konvojens bakre lastfartyg. Samtidigt visar radarn att fartyget girar starkt 

styrbord. 

Frågor: Vad kan bryggbefälen befara har hänt? Vilka mått och steg ska man kunna ta från 

vaktfartyget? Vilka resurser och kompetenser kan behövas för att reda ut situationen? 

En reaktion på scenariot var cyberattack men att det var tveksamt hur besättningen skulle kunna 

lösa den uppkomna situationen. Som en deltagare menade är det inte så lätt att komma ombord 

på ett fartyg som driver mitt ute till sjöss. 

Finns det möjlighet att komma ombord på ett autonomt fartyg? Och vad kan den stackaren göra? 

Problemet poängterades av flera. Väderförhållanden och sjötillstånd ansågs vara utslagsgivande 

för att överhuvudtaget har möjlighet att kunna gå ombord på ett annat fartyg. Vid grov sjö, till 

exempel, identifierades risken för personalen som skulle sättas över alldeles för stort.  

En synpunkt var att det på varje fartyg i konvojen kanske skulle finnas en besättning på två eller 

tre personer. I annat fall skulle den här lösningen inte ha något större värde ur sjösäkerhetssyn-

punkt jämfört med att använda helt obemannade fartyg som kontrolleras från land. Detta moti-

verades främst av de problem som är förenat med att ta sig ombord på fartyg mitt ute till havs. 
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En invändning mot att ha fartyg med två eller tre besättningsmedlemmar var att den psykosoci-

ala miljön skulle kunna bli svår för personerna ombord. 

En deltagare menade att om man ställer om till eldrift och därmed slopar förbränningsmotorn 

så skulle det minska behovet av underhåll av maskiner under sjöresor. Det enda som skulle 

behövas är laddning av el. Det skulle då kunna ske i form av laddningsstationer ute till havs. 

En deltagare hade en invändning mot hur själva konvojlösningen skulle kunna realiseras. Om 

det exempelvis skulle vara ett rederi som körde konvojen eller om det skulle vara flera olika 

rederier som ansluter sig.  

Jag tänker en fråga om konvojen. Tänker man samma rederi, samma företag? På vägsidan så måste det vara 

samma företag. Det är inte så lätt att blanda företag, för då måste man ha samma standard. 

Ytterligare en synpunkt var att konvojlösningen saknar affärsmässig potential i storsjöfarten 

där till exempel Maersk har en liten kostnad för besättningen i relation till den mängd gods som 

fraktas. Däremot menade samma deltagare att det kan finnas potential för konceptet i kustfart, 

i synnerhet med tanke på växande näthandel och kunders krav på just-in-time leveranser.  

4.4.2.1 Koncept 2, scenario 2 

 Vid inloppet mot Rotterdam bemannas ett stort, nybyggt SCC med uppgiften att mot avgift ta 

över fjärrstyrning och ansvar för obemannade fartyg in mot hamn. Sent på kvällen samtalar 

landcentralschef van Dijk med Kapten Karlsson som nu närmar sig destinationen med sin kon-

voj. Samtalet handlar om detaljer kring överlämnandet av konvojfartygen. Kapten Karlsson har 

redogjort för incidenten ute till havs, som visserligen löste sig men som ändå måste tas upp 

inför överlämnandet. Man kommer överens om att konvojen lägger sig på redden för att invänta 

tillåtelse att lämna över ansvaret för fartygen ett och ett. 

Frågor: Vilka betänkligheter kan finnas för van Dijk att ta över ansvaret för konvojfartygen 

sista biten in mot hamn? Vilka resurser och kompetenser krävs vid landcentralen? I vilken ut-

sträckning kan kapten Karlsson känna sig helt fri från ansvar när konvojfartygen lämnas över? 

Vilka alternativa lösningar på ansvarsfrågan kan finnas till hands? Väl i hamn, var hamnar an-

svaret för lasthantering? Vilka kompetenser och resurser kommer lasthanteringen att kräva? 

En deltagare lyfte direkt frågan om Sea Traffic Managment, att det är en förutsättning för obe-

mannade fartyg. I det här fallet skulle det alltså finnas beredskap för sådana här situationer 

genom att fartygen och landcentralerna kommunicerar med varandra. En annan deltagare kom 

då med invändningen: 

Men vad gör man då med båten om det lyser lite röda lampor på den? 

En ytterligare fråga som diskuterades här var själva lasthanteringen. En person hänvisade till 

ett forskningsprojekt om autonoma fartyg där lösningen var ‘autodockning’, vilket innebar att 

hela lastnings- och lossningsprocessen var automatiserad och ingen människa var inblandad. 

En deltagare trodde att den här lösningen med helautomatiserad lastning och lossning skulle 

komma före obemannade fartyg. I det här resonemanget lyftes även frågan om förtöjning, att vi 

ännu inte lyckats automatisera förtöjningen av fartyg.  
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Det ansågs dessa problem kunna hanteras med utvecklingen av Sea Traffic Management vilket 

antogs vara på plats före autonom fartygsdrift. Däremot var fokusgruppen inte helt säker på att 

STM kan förutse alla tänkbara situationer. Vad gäller lasthanteringen fanns idéer om en helau-

tomatiserad sådan som skulle komma före själva implementeringen av autonoma fartyg. 

4.4.2.2 Koncept 2, scenario 1 och 2; aktiva sjöbefäl 

I likhet med koncept 1, underströk de aktiva sjöbefälen behovet av personal som utför underhåll 

och som kan göra allt. Här betonades också problemet med att få över personal till fartyg som 

ligger i konvojen, i synnerhet vid dåligt väder. Ett annat problem som lyftes är behov av even-

tuell vaktstyrka eller militär personal för att skydda konvojen vid eventuella attacker av bland 

annat pirater.   

Ja, då är det frestande att kapa en sådan båt, när det inte finns något folk ombord. 

Vad gäller behov av kompetenser föreslogs: Helikopterförare på vaktfartyg, Kompetens för 

eventuellt underhåll, inklusive maskin, Militära resurser. På frågan om hur långt fram i tiden 

som vi kan se oceangående konvojer var gruppen oenig. En deltagare trodde att det kan gå 

snabbare än för scenario 1. En annan deltagare var skeptisk till om den här lösningen överhu-

vudtaget kommer att sjösättas.  

Sammanfattning koncept 2 – Konvojlösning: Den initiala investeringskostnaden är sannolikt 

hög. De obemannade fartygen måste också byggas med tanke på att servicepersonal vid behov 

ska kunna arbeta ombord under resans gång. Det kan även bli komplicerat med konvoj vid 

hamnanlöp samt vid lastning och lossning. 

Sammanfattningsvis föreslogs att en förutsättning för att ha konvojfart är att fartygen inte är 

helt obemannade, utan att det finns en mindre besättning på två till tre personer på varje fartyg 

i konvojen om något händer. Om fartygen körs i obemannade i konvoj skulle moderfartygets 

roll likna den som landcentralen har, vilket skulle göra att nyttan med konvojer skulle försvinna. 

Detta främst beroende på den problematik som finns med att ta sig ombord på ett fartyg mitt 

ute till havs.  

Ett annat problem som lyftes var möjligheten att dra nytta av bemannat vaktfartyg eftersom 

sjögången vid längre resor och öppet hav ofta gör det svårt att förflytta personal mellan fartyg. 

Konvojfart blir sannolikt främst ett användbart alternativ vid längre transporter mellan konti-

nenter. Man kan också tänka sig färdvägar där enstaka obemannade fartyg släpps av för lossning 

vid olika hamnar under resans gång. I det senare fallet bör transporter kunna koordineras så att 

obemannade fartyg snabbt plockas upp av hemvändande vaktfartyg. På så sätt skulle beman-

nade vaktfartyg så småningom kunna utvecklas till ett självständigt affärsområde. Vad gäller 

kompetensbehov föreslogs: nautiker och maskinpersonal med en utbildning som är anpassad 

till den nya tekniken. Av säkerhetsskäl kan det också vara nödvändigt med systemtekniker och 

programmerare ombord på vaktfartyget. Även militär föreslogs. Det kan också komma att krä-

vas helikopterkompetens och att personalen tränas i att äntra de autonoma vid olika vädertyper 

och strömförhållanden. Däremot minskar kravet på kunskap i lasthantering d lastning och loss-

ning sköts av hamnpersonalen. För att detta koncept ska vara möjligt krävs att harmoniserad 

internationell lagstiftning och alla regelverk är på plats och att större hamnar har anpassats till 

konvojtrafik. 
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4.4.3 Fartygskoncept 3: Obemannade, övervakade och fjärrstyrda vissa passager 

Koncept 3, Scenario 1: Det högdigitaliserade och obemannade fartyget Kan-Nästan-Själv stä-

var ut från Göteborgs hamn. Fartyget fjärrstyrs från landcentralen av kapten Larsson. När far-

tyget girat styrbord utanför Vinga, lämnar kapten Larsson över fartyget i autonom drift. Kapten 

Larsson lutar sig tillbaka i stolen och småpratar med de övriga i landcentralen. Efter 15 minuter 

indikeras en lättare, oväntad motstötning i fören. Kapten Larsson sveper runt det avstannade 

fartyget med monitorn och ser en del mindre föremål i vattnet akterut. Efter ytterligare några 

sekunder kan han se en människa i vattnet. 

Frågor: Vad kan ha hänt? Vilka mått och steg kan kapten Larsson ta? Vilka resurser och kom-

petenser kan behövas för att reda ut situationen? I vilken utsträckning kan kapten Larsson bli 

ansvarig för olyckan (det var Larssons beslut all lämna över i autonom drift)? I vilken utsträck-

ning kan ansvar läggas någon annanstans? 

En av deltagarna såg en direkt parallell till den olycka med en självkörande bil som nyligen 

hade inträffat men menade att det här handlar om outvecklade sensorer. Samma deltagare me-

nade dock att den uppkomna situationen är mer trolig på ett icke-autonomt fartyg än på ett 

autonomt i och med att det autonoma fartyget är utrustat med sensorer. Som en tänkbar lösning 

som hindrat den uppkomna situationen diskuterades möjligheten att på olika sätt signalera till 

fritidstrafiken att här kommer ett fartyg i autonom drift. En deltagare uttryckte det som: 

Jag tycker att det ska signalera, att det ska signalera till kanoten. Om en grön lampa visas så har kajaken också 

ansvar för att se att den har sett dig. 

En annan deltagare menade att signalera är något som alla fartyg borde ha gjort i den situat-

ionen.  

Frågan är om det ska signalera för att de är autonoma eller ska de vara som vilket fartyg som helst? 

En möjlig lösning som föreslogs var att ha separata farleder för fritidstrafik och autonoma 

fartyg och att ansvaret då skulle ligga på fritidstrafiken som kört in på en farled som den inte 

hade rätt att vistas på.  

Vad gäller kaptenens ansvar för olyckan poängterade en deltagare att ansvaret kommer att vara 

det samma som om kaptenen hade varit ombord på fartyget. 

I den ledningscentralen kommer kaptenen alltid att vara ansvarig, även om han kopplar över fartyget till auto-

nom drift. 

När det gällde detta koncept uppkom också en diskussion om huruvida man ska ha ett ‘förtöj-

ningsgäng’ som väntar i hamn. Det påpekades att förslaget hade funnits länge, men att det inte 

funnits så stort intresse eftersom rederierna inte vill släppa kontrollen över sina fartyg. En annan 

fråga var om det skulle kunna ske via någon form av autodockningssystem. Den automatiska 

dockningen skulle då kunna ske med elektromagneter. Men detta skulle ändå kräva att det finns 

personal vid kajen som skulle kunna kontrollera att allting går rätt till.  

Någon måste kolla när man ska avgå. Någon måste titta på utsidan för att se att det inte ligger någon fritidsbåt 

där. Så landcentralen måste ha någon form av förlängd arm i kajen. 
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En annan deltagare föreslog att det kan behövas tjänster som kontrollerar barlasthantering. En 

deltagare föreslog att när det blir landscentraler och VTS så kommer det behövas mer koordi-

nering mellan dessa enheter. 

Kan behövas någon som går igenom ett fartyg och ser att allt är under kontroll. Så här landcentraler och just-

in-time, det måste tas emot av någon som koordinerar det. 

Samma deltagare menade att det kan behövas extern kontroll av de obemannade fartygen som 

inte enbart görs ifrån landcentralen, utan att även VTS:en ska kunna rycka in vid behov. 

Kustverket i Norge kommer att behandla autonoma fartyg som vilket fartyg som helst. När man inte får kontakt 

längre, vill VTSen i Brevik ha en knapp som de kan trycka stop på fartyget. 

Det fanns delade meningar om hur långt fram i tiden som det här konceptet ligger men det rörde 

sig om mellan 20 till 30 år. Det kan vara svårt att blanda bemannade och obemannade fartyg i 

farlederna och det måste lösas konceptet sätts i verket. En deltagare trodde att vi ser det här 

inom 15 år i och med att det finns ekonomiska vinster i det. En deltagare menade dock att det 

hela drivs av dem som utvecklar tekniken 

Det ligger på tillverkarna som tvingar på redarna, mer eller mindre. Har en det sedan, så måste den andra följa 

efter. Även om det är dumt. 

Deltagaren trodde också att köparna av redarnas tjänster skulle kunna bidra med att sätta press 

på att ställa om till obemannade transporter, men att denna billiga lösning i slutändan kan bli 

dyr: 

Jag tror att kunderna kan pressa på till en början och få eventuellt billigare transporter med obemannat. Tills 

haverierna börjar komma. Då får de vara med och betala för det. Om de inte får sina grejer i tid. Eller om all-

ting det sjunker, då får man vara med och betala för haveriet. 

4.4.3.1 Koncept 3, scenario 1; aktiva sjöbefäl 

För att detta koncept ska kunna realiseras, tyckte deltagarna att det kommer att krävas mer 

kompetens i land. Det kan av flera skäl finnas behov av att genomföra besiktning av fartyget 

när det anländer från främmande hamn. Det påpekades också att personalen iland kommer att 

behöva omfattande kompetens vad gäller att tolka alla signaler från det obemannade fartyget. 

Det nämndes återigen att det kan vara svårt att ersätta sinnesintrycken, såsom ljud och fartygs-

rörelser, som idag är en viktig del av att bedöma fartyget tillstånd. 

Det är en funktion på bryggan som jag tror vi inte kan släppa, vi måste ha det, det är övervakning. Allt som inte 

syns på radar eller ECDIS måste vi kunna tolka det och kunna väja för. Tala om för fartyget nu måste du väja 

för det här. Det ligger en container och flyter i Atlanten och vi måste kunna väja. 

Flera deltagare var också kritiska till lösningen på grund av vädret som de menade förvärrades 

av miljöpåverkan/klimatförändringar. En deltagare uttryckte det som: 

Sedan har vi en till aspekt med vädret. För det ser ju inte ut att bli lättare i framtiden. Miljöpåverkan. Det har ju 

jag märkt under mina år till sjöss. Det blir bara värre och värre. 

En annan deltagare stämde in i kritiken. 

Vågorna är inte längre 15 - 20 meter, nu är de 20 - 25 meter. 
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Deltagarna var också fundersamma över ansvarsfördelningen mellan tillverkare och redare vid 

eventuella tillbud ombord, såsom vem eller vad som ska skickas över till fartyget om det skulle 

börja brinna. 

På frågan om kompetenser så enades gruppen om att det i första hand krävs överlag mer kom-

petens i land och i synnerhet en maskinchef i land. 

Absolut mer kompetens i land och det måste innefatta varenda funktion. 

Det diskuterades om det skulle krävas någon form av servicefartyg som ligger ute längs med 

farlederna, eftersom det kan vara svårt och tidskrävande att flyga in folk från landscentralen om 

något händer ute till sjöss: 

Man lägger ut fartyg som alltid ligger där. Fartyg som ligger som serviceenheter. Frågan är vad man tjänar på 

det? 

På frågan om hur långt fram i tiden det här ligger svarade en deltagare att kan ta ca 20 till 30 år 

från och med nu. De var särskilt kritiska utifrån att en omställning till obemannade fartyg skulle 

kräva att nästan all annan trafik blir obemannad. 

Allt måste vara automatiserat. Då kanske. Det går inte att blanda för mycket gammalt och nytt när det gäller 

automation. Du har alltid en cowboy till sjöss, någonstans. Får han inget svar från den automatiserade, då finns 

den inte i hans värld. 

En eventuell lösning som diskuterades var att skapa separata farleder för obemannade fartyg. 

Men fokusgruppen var osäker hur det skulle lösas praktiskt då det ändå kommer att uppstå 

situationer där obemannade och bemannade fartyg möts. En deltagare diskuterade stoppljus en 

annan menade att det är lönlöst då inte alla följer sjövägsreglerna längre. 

Sammanfattning koncept 3 – Obemannade, övervakade och fjärrstyrda 

Sammanfattningsvis visar reaktionerna på att den här typen av olycka inte behöver vara unik 

för autonom drift av fartyg. Det skulle till och med kunna vara troligare att det inträffar på ett 

traditionellt fartyg som saknar sensorer. Olika lösningar föreslogs, såsom särskilda signaler el-

ler separata farleder. Aktiva sjöbefäl var dock tveksamma över möjligheten att läsa, översätta 

och förstå sinnesintryck via sensorer. Analyserna uppenbarade ingen skillnad i ansvar som 

kommer att ligga hos den kaptenen som sitter i land jämfört med om hen hade varit ombord på 

fartyget. 

Som möjliga nackdelar och problemområden nämndes att investeringskostnaden för ett obe-

mannat fartyg kommer att vara hög. Lönekostnader tillkommer också för övervakning och fjärr-

styrning från land. Möjligen tillkommer även kostnader för servicefartyg som ligger ute längs 

rutterna. Fartyget är också under större delen av resan utlämnad för eventuella cyberattacker. 

Ansvarsbiten är också problematisk eftersom den som fjärrstyr fartyget gör det med ett befäls-

ansvar. När den personen vid en viss punkt beslutar att det är ok att lämna över fartyget i auto-

nom drift ligger sannolikt befälhavaransvaret fortfarande kvar hos beslutfattaren. Vid internat-

ionell fart krävs att harmoniserad lagstiftning och regelverk är på plats i det trafikerade området. 

Sannolikt krävs också betydande anpassning av hamnar. Vid inre fart måste hänsyn tas till kom-

plicerade trafiksituationer. 
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4.5 Intervjuer med lotsar 

Det är inte helt klart hur man vid obemannad sjöfart ska kunna ersätta lotskompetensen, alter-

nativt lösa fortsatt lotsverksamhet. Som ett komplement till scenarioanalyserna intervjuades 

därför två lotsar vid skilda tillfällen. Båda var sjökaptener med mer än tjugo års erfarenhet av 

lotsyrket och med bakgrund inom handelssjöfarten. Lotsarna diskuterade två möjliga scenarier. 

Scenario 1 utgick från ett obemannat fartyg med befälhavare iland. I detta fall skulle lotsningen 

kunna lösas med en mindre obemannad brygga specialdesignad för lots, medan befälhavaren 

sitter i en landscentral och kommunicerar med ombordstigen lots via videolänk. Scenario 2 

utgick från ett fartyg som saknar brygga och måste fjärrstyras. Lotsarna fick ett antal frågor 

kopplade till hur själva lotsningen skulle kunna se ut givet dessa scenarier. 

Scenario 1: Den första frågan som ställdes var på vilket sätt lotsningsverksamheten måste an-

passas till ett scenario med obemannad brygga. Båda menade att det kan bli konstigt om det inte 

finns någon befälhavare ombord som har huvudansvaret. Det kan dels bli ett juridiskt problem 

utan befälhavaren och dels ett informationsproblem rörande vilket skick fartyget är i.  

Att komma ombord till en helt obemannad farkost och hoppa över och börja köra manuellt så här, hur vet jag 

vilket skick fartyget är i? Då får jag i sådant fall ha sett att det står på någon display att det är okej […] på ett 

annat sätt som om jag få den informationen av kaptenen. 

Båda pekade på att ansvarsförhållandet skulle bli problematiskt. En lots uttryckte det så att 

framtidens ansvarsförhållande sannolikt kommer att se likadant ut som idag, det vill säga att 

befälhavaren är juridiskt ansvarig för fartyget, även om det sker på distans. Båda lotsarna me-

nade dock att det kan bli problematiskt eftersom alla sinnesintryck som lotsen upplever ombord 

måste kunna översättas till befälhavaren som sitter i landscentralen.  

Jag är kaptens rådgivare och det är han som tar beslutet. Då får jag göra det gentemot en som sitter iland. Och 

då tycker jag, då blir det att jag kommer behöva kommunicera och berätta så mycket, mycket mer än det jag be-

rättar för dig som sitter i rummet. Du känner ju vad det luktar och du känner vad det blåser. Massor med olika 

dimensioner som man inte kan förmedla via en display. 

Båda lotsarna hade svårt att tänka sig hur ett överlämningsförfarande skulle se ut i en framtid 

med obemannade fartyg. Ett svar var att överlämningen brukar handla om att få en snabb ge-

nomgång av var alla knappar sitter på bryggan och att det kunde bli problematiskt om genom-

gången ska ske via en videolänk. 

Ökad teknisk kompetens lyftes som ett troligt behov om en lots skulle behöva gå upp på en 

obemannad brygga. En lots menade idag det finns lotsar som inte litar på tekniken och vill gå 

in och styra allting manuellt istället för att förlita sig på digitala beslutsstödsystem. Den andra 

lotsen menade att det ur sjösäkerhetssynpunkt kan krävas att det är fler lotsar som går ombord 

så att man blir ett slags team. 

Det beror på hur den här tekniken ser ut då i så fall. Men jag har ju svårt att se att en person bara kan gå om-

bord. Det måste ju vara ett helt gäng som kan gå ombord. Ska jag gå ombord. Jag kan ju inte stå själv, det är 

inte så säkert. Man måste ha någon co-pilot som står och tittar och är med och övervakar. 

På frågan om vilka problem som kan uppstå med att komma ombord på obemannad brygga var 

båda lotsarna inne på de svårigheter som kan uppkomma med de tekniska systemen, där olika 
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aspekter av människans förhållande till tekniken betonades. En lots menade att det till exempel 

kan bli problem om kommunikationen med landcentralen fallerar:  

Jo, men då kan det vara det här med att när tekniken fallerar. Så är det ju ibland när man pratar i telefon så 

bryts det bara. Någon störning eller någonting så la det ner. Och då är det inte lika roligt om det är två båtar 

som ska mötas och blir det någon störning i etern som gör att de inte får den där kommunikationen längre. Så 

visst kan det bli tjall på linjen. 

På frågan om hur sådana problem kan lösas svarade samma lots att det krävs dubbla system, 

det vill säga någon form av backup-system ifall kommunikationen fallerar.  

Den andra lotsen menade att de tekniska system som finns ombord på de obemannade fartygen 

och huruvida det kommer att lösas genom standardisering av utrustningen.  

Det känns ju som att vill man gå ombord på ett fartyg, då vill man ändå möta den besättning som kan allt om det 

fartyget. Förhoppningsvis om alla obemannade fartyg såg likadana ut, att exakt allting var likadant, då kanske 

det går att bygga upp någonting, men jag tvivlar ju på att det blir så. 

Samma lots var även kritisk till hur man skulle kunna säkerställa att lasten på ett sådant fartyg 

är stabil. Han menade t ex att fartygen kan uppföra sig olika beroende på hur ballasten är för-

delad.  

Scenario 2: Lotsarna ställdes inför scenariot där fartyg saknar brygga och att lotsen måste ta 

över fartyget via ett fjärrsystem. Den ena lotsen var lite kluven inför utvecklingen som han 

beskrev som ett tv-spel, men att det kanske handlar om lära sig att lita på tekniken. 

Det blir lite av ett tv-spel av det hela. Och då mister jag det här med att ‘har jag verkligen den här funktionen?’ 

Jag kan beställa kläder på internet och det var meningen jag skulle köpa en tröja så kommer det tio tröjor hem. 

Det är inte så farligt. Det är värre om båten har åkt på och snurrat runt för att jag tryckt för många gånger eller 

att det har blivit fel i kommunikationen. Då har jag säkerligen sätt att kunna övervaka det. Men att få vara på 

plats ger mig så mycket mer. Men det kanske är någonting som vi människor måste utvecklas i också, att lära sig 

att förlita sig på tekniken. Men ibland så spelar tekniken oss ett spratt. 

Den andra lotsen var mer kritisk och såg överhuvudtaget inte att den här typen av lotsning kan 

fungera i trånga passager med mycket trafik, så som i Stockholms skärgård. 

Ja, inte in till Stockholm [skratt] […] Nej [skratt]. Det går inte. Det kanske funkar ute till havs. Ja, det vet jag 

inte. Jag ser det som svårt där också. Men hur vi skulle kunna? Jag måste få en presentation av utvecklarna hur 

det skulle bli. Jag kan inte svara på det. Det är jättesvårt. 

Lotsen var även kritisk mot att man ska titta på en skärm. 

Nej, det skulle inte kännas bra [skratt]. Nej, det känns som att man måste ändå vara med. Och det är väl nästan 

svårare på vattnet, för det är ju så mycket annat som rör sig på vattnet […] Nej, det är för komplext. Det går lik-

som inte. 

På frågan om var ansvaret kommer att hamna om lotsen ska fjärrstyra fartyget menade en av 

lotsarna att det juridiska ansvaret torde ligga tyngre på lotsarna.  

När jag sitter och ska handgripligen ge en kurs in så borde ansvaret ligga tyngre på mig om ingen annan är med 

och är delaktig. Då måste det vara jag som trycker på knappen som är den ansvariga. Jag kan ju skylla på 

systemutvecklaren här, men jag tror knappast det är han. Det är väl i sådana fall jag som trycker på knappen. 
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På frågan om vilka problem som eventuellt kan uppkomma när man fjärrstyr ett fartyg svarade 

den ena lotsen i likhet med tidigare kommentar att störningar i kommunikationsutrustning kom-

mer att bli det största problemet.  

På frågan om hur framtidens lotsning kan komma att integreras med andra tjänster såsom VTS 

var båda lotsarna inne på att VTS kanske kommer att bli överflödig.  

Om man har gjort en optimal ruttplanering och innan en avgång så skickar du in din rutt till en central. Om den 

då kommer att heta VTS eller inte, då är det ju ruttcentralen som blir den.  

Sammanfattning lotsintervjuer 

Sammantaget menade lotsarna att obemannade fartyg skulle förändra deras roll och öka deras 

ansvarsbörda. Själva överlämningen skulle bli svårare, krångligare och ta mycket lång tid. Det 

skulle krävas ökad teknisk kompetens hos lotsar samt internationell standardisering och redun-

dans i all utrustning. Ur säkerhetssynpunkt skulle det också krävas ett team som går ombord. 

Inte bara en ensam lots. 

Att lotsa ett fartyg in till hamn via en monitor upplevdes ännu mera långsökt av lotsarna. Sce-

nariot riskerar att ändra på ansvarsföhållandet mellan befälhavare och lots. Enligt lotsarna 

skulle scenariot däremot ge upphov till att VTS-funktionen skulle kunna bli överflödigt och i 

stället integreras i framtidens lotsningsverksamhet. 

4.6 Analys av möjliga tjänster i framtidens transportsystem 

I den avslutande delen av studien användes metoden Functional Resonance Analysis Method 

(FRAM) för att konstruera funktionella modeller av de scenarier som utvecklas utifrån studie-

besöken på VTS-centraler och intervjuer med VTS-personal, samt två fokusgrupper där tre 

olika scenarier diskuterades.  

Den första fokusgruppen genomfördes med representanter för det svenska sjöfartsklustret. Re-

spondenterna representerade tekniktillverkare, akademi (forskning inom autonom sjöfart) och 

en myndighet. Den andra fokusgruppen genomfördes med representanter för det portugisiska 

sjöfartsklustret. I denna grupp ingick en rederirepresentant, två logistikforskare, en skeppsbyg-

gare, personal från portugisiska sjöfartshögskolan och en representant för en myndighet med 

fokus på sjösäkerhetsfrågor. 

Målet med analysen har varit att undersöka möjliga effekter på förändringar i transportsystemet 

genom introduktionen av landbaserade centraler, Shore Control Centers (SCC). 

4.6.1 Landbaserade tjänster i dagens transportsystem 

Följande landbaserade tjänster ansågs essentiella för dagens transportsystem; VTS, lots, hamn 

och bogserbåt. VTS har fyra huvudsakliga funktioner i dagens trafiksystem. Den tillhandhålla 

information kring mötande trafik, väderförhållanden och annat som kan påverka navigation. 

Vidare följer tjänsten trafikutveckling och fungerar som länk mellan olika andra tjänster, tex 

samordna i fall av incident; och rapportera avvikelse (tex segla utan lots i lotspliktigt område).  

Lotsen ombord har främst en säkerhetsfunktion och är en representant för staten som fartyget 

befinner sig i. Den anses vara den sista kontrollinstansen innan fartyg går till hamn och har 

därför rollen att avgöra om både besättningens och fartygets tillstånd tillåter ett anlopp. Vidare 
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avlastar lotsen bryggbesättningen genom att tillhandahålla lotsen expertis som kan innefatta 

både lokalkännedom, navigation och språk.  En mer oväntad funktion som identifierades var 

lotsbeställningens möjlighet att ge framförhållning till andra aktörer i systemet, såsom VTS och 

hamn.  

Hamnen ansvarar för att tillhandhålla möjlighet till lastning och lossning av gods och är kon-

takten för agenter. Tull, Port State Control och andra officiella funktioner ansågs också vara del 

av hamnens funktion, främst eftersom de förknippas med aktiviteter som genomförs när fartyget 

är förtöjt. Bogserbåt nämndes framförallt i fokusgruppen med portugisiska representanter– bå-

tarna erbjuder assistans för större fartyg och är därför en viktig del av själva anloppet till hamn. 

Koordination mellan fartyg och bogserbåt anses vara kritiskt för säkerheten.  

4.6.2 Framtida landbaserade funktioner  

För att identifiera centrala funktioner användes tre korta scenarier som baserades på de tre ut-

vecklade koncepten. 

Scenario 1 ”Fartyg med lägre bemanning” 

 ….att befälhavaren endast har fullt ansvar för fartyget under en period (8h) varefter 

ansvaret övergår till en landcentral. Befälhavaren kan efter överlämnandet av ansvar vid 

händelse hastigt bli kallad till bryggan. 

Scenario 2: ”Konvojen”  

• … Konvojen vägleds av ett bemannat vaktfartyg genom fartyg-till-fartygs-kommuni-

kation för övervakning och styrning av de bakomliggande fartygen. Incitamentet för 

denna lösning har varit låga lönekostnader samtidigt som vaktfartygets bemanning kan 

gripa in vid behov. Konvojen går i kustnära trafik – vissa fartyg ska lämna konvojen 

utanför nästa hamninlopp.  

Scenario 3: ”Fartyget är obemannat och övervakas större delen från land” 

 Fartyget närmar sig en större europeisk hamn. Under resan över atlanten har fartyget 

varit övervakat och fjärrstyrd från en landcentral. Nu ska fartyget gå in till hamn för att 

lasta och lossa  

Till varje scenario ställdes följande frågor:  

 Vilka landbaserade tjänster behövs det för att scenariot kan bli verklighet?  

 Vem gör vad? (funktioner och aktiviteter)  

Målet med scenarierna var att trigga diskussioner kring vilka landbaserade funktioner skulle 

behövas för att realisera scenariot samt vilka möjliga svårigheter skulle kunna uppträda. 

Utifrån transkriptionerna och inspelningar, samt anteckningar och annan dokumentation, iden-

tifierades de centrala funktionerna för varje scenario. Många funktioner som rörde VTS, lots-

ning, kommunikation mellan Shore Control Center (SCC), det fartyget i autonom drift och 

andra aktörer var lika för alla tre scenarier. Vi har därför valt att enbart redovisa en fullständig 



58 

analys i denna rapport. Den analysen som kommer att presenteras har gjorts utifrån scenario 3 

”Fartyget är obemannat och övervakas större delen från land”. 

4.6.3 Steg 1: Identifikation av centrala funktioner 

I scenario 3 ansåg deltagarna i båda fokusgrupper att det skulle vara osannolikt att fartygen 

skulle kunna gå till kaj i autonom drift, utan det kommer att behövas både en lots och en mini-

mibesättning som sköter navigeringen under anloppet. En idé som framfördes var att ha en 

besättning som ingår i hamnens tjänster. Den besättningen skulle då gå ombord samtidigt som 

lotsen när fartyget närmar sig hamnen.  

Både VTS och lotsningen bedömdes som viktiga och att de därför sannolikt kommer att finnas 

kvar inom överskådlig tid. Båda tjänsterna representerar staten med nationell myndighetsutöv-

ning som är viktigt för sjösäkerheten, i synnerhet om inte all trafik går i autonom drift. Delta-

garna ansåg att denna funktion inte kommer att kunna ersättas genom ett SCC. Deltagarna dis-

kuterade huruvida det skulle behövas två olika SCC, en central (global SCC) som ansvarar för 

trafiken på öppet hav och en lokal SCC som tar över när fartygen närmar sig hamnen. Den 

globala centralen skulle då kunna ansvara för reseplanering och konfliktlösning av den auto-

noma trafiken, medan den lokala SCC ansvarar för navigering i nationella farvatten. Rederire-

presentanten menade att det ligger i redarnas intresse att själva kunna bedriva en landcentral 

och vill inte överlåta detta till redan befintliga tjänster, såsom VTS, som bedrivs av en myndig-

het. 

Utifrån resultaten av diskussionerna i båda fokusgrupper identifierade följande funktioner som 

centrala i scenario 3 (Tabell x)  

Tabell 2: Översikt över centrala funktioner för scenario 3 

Funktionens namn Beskrivning 

Övervaka trafiken (VTS) VTSO följer trafiken i området 

 

Ge INS (VTS) VTSO ger informationstjänst 

 

Ge TOS (VTS) VTSO ger trafikorganisationstjänst 

 

Ge NAS (VTS) VTSO ger navigationsassistans 

 

Övervakning av autonoma fartyg 

(SSC) 

SSCO följer ett eller flera autonoma fartyg i SCC; kon-

trollerar att Voyage Plan följs av fartygen  

 

Ge information om fartygets status 

(ftg) 

Fartyget styrs av SSCO och uppdatera sin egen status 

som sedan ger underlag för operatörens beslut  

 

Kommunicera trafikuppdatering 

(SSC) 

SSCO kommunicerar trafikstatus av de autonoma farty-

gen till VTS och till lotsbeställning/hamnen 

 

Bekräfta lotsning och besättning 

(lotsbeställning/hamnen) 

Lotsbeställning och hamnen bekräftar att det finns en 

lots och minimibesättning för anloppet tillgänglig; plats, 

tid och andra aspekter för bordningen skickas till SCC  

 

Borda fartyget (lots/besättning)  Besättningen och lots går ombord på fartyget;  

Bordningen kommuniceras till SCC 
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Kontrollera utrustning och fartyg 

(lots/besättning) 

Efter bordningen kontrollerar besättningen och lots far-

tygets tillstånd och navigationsutrustning; kommunice-

rar med SCC för att planera överlämning 

 

Överlämning (lots/besätt-

ning/SCC) 

Fartyget överlämnas till besättningen och lots ombord; 

överlämningen kommuniceras till VTS 

 

 

4.6.4 Steg 2: Identifikation av potentiell variabilitet 

Variabilitet kan uppstå internt, externt eller i kopplingarna mellan funktionerna. Många av de 

centrala funktionerna utförs av människor iland exempelvis på VTS eller SCC och senare även 

ombord (besättning, lots). Intern variabilitet uppstår ofta i denna typ av funktion eftersom 

mänsklig prestation varierar.  Extern variabilitet inom sjötransportsystemet uppstår ofta genom 

faktorer som ligger bortom besättningens och operatörens kontroll. Dessa kan till exempel vara 

miljöfaktorer, såsom vind, väder eller ström, eller andra faktorer, såsom fritidstrafik, vissa spe-

cifika händelser, t.ex. militära övningar i ett område nära farleden, eller förseningar i transport-

kedjan i hamnen. 

I scenario 3 bygger alla centrala funktioner på kommunikation och koordination mellan olika 

tjänster och aktörer. Det är därför sannolikt att det kan finnas en hög risk till variabilitet i kopp-

lingar mellan olika funktioner som kan uppstå genom variation i timing och precision i inform-

ationen som förmedlas. Eftersom det är osannolikt att VTS och lotsning ändras i sina grund-

funktioner kommer den nya landcentralen SCC att introducera en ny aktör som måste kommu-

nicera med både VTS, lots och hamn i transportsystemet. Detta ökar komplexiteten i organisat-

ionen och behovet av att koordinera mellan olika parter. Varje koordination har en viss kostnad 

(till exempel tid) och kan innebära en fördröjning eller att en viss information inte förmedlas 

eller saknas. 

Utöver variabiliteten i möjliga kopplingar mellan funktionerna är hela systemet utsatt för en 

hög grad av extern variabilitet som härstammar från faktorer som inte kan påverkas, såsom 

annan trafik, väder, vind, vattenstånd och ström eller fritidstrafik. Vissa funktioner, till exempel 

att borda fartyget kommer att representera några av de mest de mest kritiska ögonblicken i den 

nya organisationen eftersom besättningen och lotsen inte bör utsättas för onödiga risker. Att 

navigera fartyget från ett SCC på ett sådant sätt att någon kan stiga ombord kommer att kräva 

mycket precision och timing av SCC-operatören (SSCO). Samtidigt påverkas SSCO möjlig-

heter att kunna navigera fartyget på ett säkert sätt för bordning av externa faktorer bortom den-

nes kontroll. 

4.6.5 Steg 3: Instansiering av modellen och identifikation av potentiell resonans  

Instansieringen visualiserar en konkret situation för att kunna diskutera hur variabiliteten kan 

spridas och utvecklas på systemnivå. Om variabilitet ackumuleras kan det uppstå funktionell 

resonans som i värsta fall kan leda till en olycka eller till att en pågående process måste avbrytas. 

Eftersom denna analys försöker att belysa ett system som ännu inte existerar ska det som dis-

kuteras i detta delkapitel enbart betraktas som ett möjligt scenario.  

Figur 16 visar de aktörer som är delaktiga och måste koordinera och kommunicera när ett fartyg 

i autonom drift ska gå till kaj. VTS är en del av hamninfrastrukturen och kommer fortsätta att 
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vara en informationstjänst som främjar effektiva och säkra trafikmönster in i hamn. Därav måste 

tjänsten kunna koordinera och kommunicera med fartyget och SCC.  

Lotsning av fartyget till hamn måste fortfarande utföras av någon med lokalkännedom samt att 

det måste finnas en minimibesättning ombord för händelse av nödsituation. Lotsen måste koor-

dinera med SCC när bordningen ska ske och måste veta vilka överenskommelse det finnas mel-

lan SCC och hamnen om eventuell personal som ska borda fartyget samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur16 : Interaktionen mellan aktörer i ett hamninlopp i framtidens transportsystem  

De olika funktionerna som behövs för att kunna realisera scenariot visualiseras som instans i 

figur 17. Röda funktioner är associerade till SCC, gröna till VTS, gula till fartyget och den blåa 

funktionen representerar lotsbeställningen som bekräftar beställningen av lots och besättning.  

Den mest kritiska funktionen i instansen är ’ge information om fartyget’ som synliggörs genom 

de många kopplingarna till andra funktioner. SCCO måste kommunicera information om farty-

get i autonom drift till alla andra aktörer och koordinera fartygsrörelsen med lotsbeställningen 

så att en lots och minimibesättningen kan borda fartyget. Funktionen är beroende av input från 

”SCC övervakning” som är funktionen som ansvarar för att övervaka och följa den autonoma 

trafiken. Vidare krävs det en reseplanering som görs av en SSCO. Detta kan ske både i den 

lokala eller den globala centralen enligt deltagarna. Det är även viktigt att SSC kontinuerligt 

uppdateras av fartyget i autonom drift om dess status för att kunna avgöra om det behövs INS 

eller NAS som ges av VTS. Eftersom funktionen är beroende av- och representerar input  till 

många andra funktioner kan den anses vara kritisk i scenariot. Variabilitet i funktionens pre-

station kan snabbt spridas till andra funktioner och innebär därför en risk att funktionell reso-

nans kan uppstå.  

VTS 
Ham
n 

Far-
tyg 

Lots 

SCC 
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Exempelvis om funktionen inte levererar uppdaterad information till VTS-funktionerna och 

lotsbeställning är det svårt att koordinera bordning av besättning och rätt information som del 

av INS eller TOS. Om informationen är försenad, inte uppdaterats eller saknas helt kan bord-

ningen inte åstadkommas. Samtidigt påverkas VTS-operatörens möjligheter att övervaka trafi-

ken vilket innefattar att göra prioriteringar. Detta kan innebära en ökad risk för annan trafik i 

VTS-området. 

 

Figur 17: FRAM-instans av scenario 3. Ett fartyg i autonom drift tas till hamn 

En annan kritisk aspekt i modellen som kan leda till ökad variabilitet och potentiell resonans är 

kopplingen mellan SCC-funktionerna och fartygs-funktionera efter att besättningen och lotsen 

har gått ombord. För att kunna överlämna fartyget från SCC till besättningen och lots måste 

besättningen först testa fartygets tillstånd och utrustning samt att det måste finnas en kontinu-

erlig kommunikation mellan besättningen och SSCO. Detta ställer höga krav på olika sensorer 

samt att koordinationen mellan SSC och fartyg är utslagsgivande för att scenariot ska kunna 

realiseras. Eftersom besättningen tar över ett fartyg från SCC måste förhållanden och status på 

överlämningsprocessen vara tydligt för båda parter. Otydlighet, bristande precision i kommu-

nikation eller bristande information från sensorer kan leda till variabilitet i många av koppling-

arna som visualiseras i figur 17.  

4.6.6 Steg 4: Åtgärder och Resiliens 

I FRAM-analyser beskriver steg 4 vanligtvis åtgärder för att kunna övervaka eller eliminera 

variabilitet. Eftersom denna analys fokuserar på ett scenario som ännu inte finns i verkligheten 

är det svårt att föreslå sådana åtgärder utifrån instansen. Istället har steg 4 av analysen här fo-

kuserat på att peka på möjliga problemområden samt på att diskutera hur systemet förmåga till 

resiliens kan påverkas när en SCC introduceras i framtiden. 
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Som diskuterats ovan innebär övergång till autonom drift och introduktionen av en landbaserad 

central inte att trafikorganisationen per se blir säkrare eller mer effektiv. Enligt respondenterna 

kan inte någon av de nuvarande landbaserade tjänsterna ersättas av ett SCC. Snarare kommer 

inrättandet av ett SCC att leda till att antalet aktörer och funktioner som krävs för att realisera 

ett trafikflöde in till hamn ökar.  

Introduktionen av SCC till det nuvarande systemet innebär även ett ökat behov av kommuni-

kation och koordination mellan aktörer för att kunna säkerställa att fartygstrafiken rör sig säkert 

och effektivt i hamninlopp. Det är därför ytterst viktigt att all kommunikation och kommuni-

kationsteknologi fungerar så att inte några otydligheter uppstår. Kopplingarna mellan SCC-

funktionerna och andra funktioner indikerar en stor risk för spridning av variabilitet. Potentiella 

åtgärder skulle kunna vara nya procedurer, redundanta sensorsystem på fartygen och tydliga 

krav på standardiserad utrustning ombord för att underlätta överlämningen mellan fartyg och 

landcentral. Medan redundanta system och krav på standardiserad utrustning antagligen kom-

mer att öka kostnaden för denna fartygstyp, ökar nya procedurer även den organisatoriska kom-

plexiteten vilket kan även leda till ännu fler beroenden mellan olika funktioner.  

Även om endast ett av tre scenarier redovisas i rapporten är slutsatserna från alla tre analyser 

densamma. Resiliens i framtidens transportsystem kommer att påverkas negativt. Systemet i 

stort kommer att vara mer beroende av koordination och kommunikation samt att introdukt-

ionen av landbaserade centraler kommer att öka komplexiteten interaktionerna mellan aktörer. 

Detta gör systemet i stort mer sårbart.  

Dagens transportsystem karakteriseras av att vara flexibel i avseende att både trafiken och tjäns-

terna lätt kan anpassas sig till rådande förhållanden. Systemet är implementerat som ett distri-

buerat system, det vill säga att varje fartyg ansvarar för sin säkra och effektiva rörelse i relation 

till annan trafik. VTS överser systemet i sin helhet och kan tillhandhålla relevant information 

som påverkar navigationen i området. Det möjliggör att effekten av väder, vind, ström, annan 

trafik och andra faktorer kan hanteras i hamninlopp genom att fartygen anpassar sig. Med ett 

SCC introduceras ett system som bygger på centraliserad kontroll till detta distribuerade sy-

stem. Det betyder att SCC som hanterar trafik i autonom drift kommer sannolikt fungerar mer 

likt flygtrafikledning med vissa inslag av fjärrstyrning. Detta kommer att öka behovet av pla-

nering samtidigt som trafiken delvis kommer att tappa i förmåga att snabbt kunna hantera för-

utsedda och oförutsedda händelser. Koordinationen mellan olika fartyg kommer att försvåras 

när trafik i autonom drift introduceras om denna inte separeras från övrig trafik. Det måste alltid  

säkerställas att all information kommuniceras till såväl VTS som annan trafik för att alla trafik-

deltagare i systemet ska kunna ha en uppfattning om rådande trafikförhållandena.  
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5 Övergripande analys och diskussion 
En förenklad sammanfattning av projektets resultat skulle kunna formuleras så att en framtid 

med obemannade sjötransporter upplevs som minst sagt problematisk av flertalet berörda aktö-

rer. Detta innebär naturligtvis inte att framtidsvisionen helt saknar möjlighet att realiseras i viss 

omfattning och inom visst tidsperspektiv. I nedanstående diskussionsdel avser vi försöka att ge 

svar på hur en sådan realisering kan komma att gestalta sig utifrån svaren på projektets fyra 

frågeställningar, med början i formerna för organisation, ledarskap och operativt ansvar. 

5.1 Vilka former kan organisation, ledarskap och operativt ansvar 

anta i framtiden? 
Det har under projektets gång blivit uppenbart att det inte finns några enkla och allmängiltiga 

svar på hur organisation, ledarskap och ansvar kan utformas och fördelas inom framtidens sjö-

fart. Svaren måste istället brytas ner till specifik fartygstyp, fartområde och ungefärlig tidpunkt 

i en möjlig framtida utvecklingsprocess. Projektets svar på denna fråga kommer därför att pro-

visoriskt passas in i en tänkt tids- och utvecklingsprocess.  

Studien har berört sannolikheten för autonom drift och obemannade fartyg i olika segment och 

transportförhållanden. Resultaten har med tydlighet visat att den övervägande delen av styrkor 

och möjligheter återfinns i svenskt territorialvatten, medan svagheter, hot och problem till över-

vägande del återfinns inom den internationella trafiken, i synnerhet oceanfart. I de senare fallen 

har exempelvis underhållsproblematiken samt behov av en långtgående internationell harmo-

niseringsprocess av regelverk påtalats. 

För att få en ungefärlig bild av skillnader i teknikens nyttjandepotential användes inledningsvis 

fyra kategorier baserade på trafikområde och fartygstyp. Fartygstyperna kunde intuitivt delas 

in i passagerarfartyg och lastfartyg, vilket fångar skillnaden i ansvar för varor kontra människor. 

Indelningen bygger på en bedömning att omställningen till den nya tekniken kommer att med-

föra ett särskilt fokus på passageraransvaret. I fråga om fartområden var kategoriseringen lite 

mer komplicerad eftersom den i acceptabel grad bör kunna fånga in skillnader i trafikkomplex-

itet, väderexponering samt möjlighet till regelanpassning. Nedanstående analys tar sin utgångs-

punkt i indelningen trafik i svenskt territorialvatten och internationell trafik.  

Kategorin trafik i svenskt territorialvatten indelas därefter in i kusttrafik och skärgårdstrafik 

(där den senare kategorin även får representera andra inre vattenvägar). För kategorin internat-

ionell trafik diskuteras särskilda förutsättningar för specifikt närfart, europafart och oceanfart 

där så påkallas. Det ska tilläggas att det sannolikt kommer att uppstå många specialfall inom 

respektive kategori som inte diskuteras. Denna grova indelning till trots gjordes bedömningen 

att teknikens nyttjandepotential är som störst för lastfartyg i svenskt territorialvatten , därefter 

i nedstigande led för passagerarfartyg i svenskt territorialvatten , följt av lastfartyg i internat-

ionell fart och sist eller aldrig för passagerarfartyg i internationell fart. 

Vilket angavs inledningsvis tar denna rapport sin utgångspunkt hos människan. En sådan ut-

gångspunkt måste förutsätta att teknik och nödvändiga regleringar finns på plats. Detta innebär 

att en framtida reglering kan komma att motsäga delar av följande analys. Som exempel skulle 

en kommande lagstiftning kunna omöjliggöra användning av vissa fartygskoncept. Men denna 
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problematik måste förpassas till framtiden. I stället skissar nedanstående analys på en bred or-

ganisering av en framtida, möjlig, sjöfart och frågar oss vilket ansvar som människan i systemet 

rimligen kan förväntas vilja ta på sig i olika situationer. Vår analytiska utgångspunkt är att 

ansvar och organisering hänger systematiskt ihop tillsammans med människan i systemet. 

Nedan redovisas en försiktig analys av möjligheter och problem vid en framtida organisering i 

riktning mot autonom fartygsdrift; först med fokus på svensk inre trafik följt av svensk kusttra-

fik och därefter med fokus på internationell trafik. Avslutningsvis sammanfattas ansvarets och 

ledarskapets platser i processen. 

5.1.1 Svenskt territorialvatten, inomskärs 

I fallet renodlade lastfartyg inom detta område skulle övergången till den nya tekniken kunna 

vara relativ oproblematisk eftersom området i huvudsak berörs av nationell lagstiftning. Det 

huvudsakliga problemet här är en periodvis hög trafikkomplexitet, med en blandning av fritids- 

och yrkestrafik i trånga farleder. Det är oklart i vilken utsträckning aktörer inom området är 

beredda att investera i en omställning i riktning mot autonom drift och obemannade fartyg. Det 

är visserligen sant att kostnaden för besättning är proportionellt högre för mindre fartyg i mer 

småskalig verksamhet. Men samtidig kan det i flera fall finnas behov av personal på plats av 

andra skäl än bara framdriften, vid exempelvis transport av sopor eller mudderpråmar. I sådana 

fall kan då istället behövas ett första fokus på översyn av hela processer, vilket kan kräva sam-

arbeten och samsyn mellan flera verksamheter och intressen. Eftersom föreliggande studie har 

visat att det finns stora tveksamheter inför att blanda autonom- och vanlig trafik i farlederna 

måste det funderas på om, eller i vilken utsträckning, detta skulle vara lämplig i  inre vatten. 

De första fartygen i autonom drift kommer förmodligen att testas i kortare och väl skyddade 

passager och skulle, om kostnadsmässigt försvarbart, kunna ersätta nuvarande linfärjor. ‘Det är 

bara att kapa linorna’ som någon i fokusgrupperna uttryckte det. Men, talar vi om linfärjor, 

måste vi också nämna att de ofta har några passagerare ombord. Eftersom studien har visat att 

tilltron till autonom fartygsdrift är generellt låg, tror vi att övergången bör ske i långsam takt 

och med ett särskilt fokus på passageraransvaret. Det vill säga, att det över lång tid kommer att 

krävas personal ombord. 

En stor aktör i dessa farvatten är Färjerederiet med ca 70 fartyg (Trafikverket, 2019a). På grund 

av det svenska klimatmålet för nollutsläpp av växthusgaser till 2045 avser Färjerederiet att an-

passa driften av sin fartygsflotta till detta mål och samtidigt förbereda för en framtida möjlighet 

till autonom fartygsdrift (Trafikverket, 2019b). I samband med denna information presenteras 

också en översättning av IMO:s fyra automatiseringsnivåer. Dessa nivåer presenteras nedan 

enligt Trafikverkets översättning tillsammans med en analys av respektive nivå i förhållande 

till nationell inre trafik.   

1: Fartyg med automatiserade processer och beslutsstöd. Besättning finns ombord för kontroll 

av systemen (Trafikverket, 2019b). 

Detta är sannolikt den i nuläget mest framkomliga lösningen för trafik inomskärs. Men besätt-

ningens ansvarsfördelning bör klargöras bättre. Förutom ett kontrollansvar för systemen behövs 

vid längre transporter alltjämt ett ledarskap med ansvar för fartygets säkra framförande till des-

tinationen. Om det rör sig om en vägfärja behövs också någon som kan svara mot passagerarna 
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vid eventuella systemproblem. I detta sammanhang behövs dessutom någon med tillräcklig 

systemkunskap. Denna lösning skulle kunna vara på plats inom kanske 10 år i form av vägfärjor 

i kortare passager om det bedöms kostnadseffektivt. 

2: Fjärrstyrt fartyg med driftbesättning ombord (Trafikverket, 2019b). 

Detta kan också vara en framkomlig väg under förutsättning att det har blivit accepterat att 

fartyg styrs från landcentral i områden med komplicerad och blandad trafik. Det är också en 

hittills obesvarad fråga om någon skulle vilja ta på sig det ansvaret. Ytterligare en fråga är vad 

det skulle vara för poäng med att någon sitter och styr ett fartyg från annan plats när det kan 

skötas ombord med bättre förutsättningar för situationsmedvetenhet. Vid passagerare ombord 

behövs dessutom någon som kan svara mot passagerarna. 

I detta scenario tillkommer också frågan i vilken utsträckning driftbesättningen ska kunna in-

gripa vid eventuell incident. Ska besättningen exempelvis kunna ta över styrningen vid ett al-

varligt systemfel? Det är troligt att besättningen spontant skulle vilja ha den möjligheten. Men 

i så fall sker också ett oplanerat ansvarsskifte vid övertagandet, vilket skulle kunna ställa till 

problem. Bara möjligheten att systemfel kan uppstå skulle i detta fall kräva ständig kompetens 

ombord för att ta över ansvaret för fartygets framförande. En tillkommande detalj i denna lös-

ning är att en landcentral med komplicerad infrastruktur måste etableras med betydande kost-

nader, vilket diskuteras längre fram. Tidsperspektivet för att alla detaljer ska vara ordnade och 

lösningen är tagen i fart kan estimeras till 15 till 20 år om det bedöms som ekonomiskt fördel-

aktigt i förhållande till föregående nivå.  

3: Fjärrstyrt fartyg utan driftbesättning ombord (Trafikverket, 2019b). 

Fördelen med detta alternativ är att det klargör var ledarskapet och huvudansvaret ligger, det 

vill säga i landcentralen. Visst ansvar kan också ligga hos teknikleverantören. Precis som i fö-

regående nivå måste det vara accepterat att fartyg styrs från landcentral i området samt att någon 

vill ta på sig det ansvaret. Förutom vid mycket korta och skyddade passager kommer denna 

lösning sannolikt att kräva separerade farleder, vilket begränsar användningsområdet inom-

skärs. Lösningen skulle kunna finnas på plats i vissa rutter om sådär 20-30 år om det bedöms 

framkomligt och ekonomiskt fördelaktigt samt att framtida reglering tillåter. Vi tror dock inte 

att ett obemannat fartyg lämpar sig för passagerare förutom i synnerligen korta passager.   

4: Fullständigt autonomt fartyg med egen kognitiv förmåga (Trafikverket, 2019b). 

Den här nivån befinner sig alldeles för långt in i framtiden för att kunna säga någonting genom-

tänkt om när det gäller trafik inomskärs. Dessutom antyder benämningen att det kommer att 

finnas fartyg som är autonoma, vilket per definition står i motsats till övervakning med möjlig-

het att inbegripa. När det gäller de typer av fartygsaktiviteter som behandlas här kommer san-

nolikt mänskligt kontrollbehov, under överskådlig tid, att kräva möjlighet till snabbt ingripande. 

Delar av denna nivå är dock fullt möjliga i separata farleder även den framkomliga lösningen 

då definieras bättre enligt följande: Fartyg som är obemannade, övervakade större delen av 

resan och fjärrstyrda i vissa passager, vilket är ett koncept som inkluderar perioder av autonom 

drift under övervakning. 
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Utifrån studiens resultat gör vi också bedömningen att användningen av den nya tekniken före-

trädesvis skulle kunna börja med nivå 1 i ovanstående analys. Denna nivå har i denna studie 

benämnts Fartyg med lägre bemanning eftersom det är just möjlighet till personalbesparing 

som är huvudsakliga incitamentet, inte tekniken i sig. Vi bedömer också man skulle välja att 

hoppa över nivå 2 och 3 (förutom vid vissa inledande provkörningar) för att så småningom gå 

direkt på nivå 4 (enligt ovanstående definitionsjustering). Skälet till detta är att de mellanlig-

gande nivåerna bygger på en landcentral där ett antal personer ständigt sitter och styr varsitt 

fartyg, vilket inte framstår som ekonomisk försvarbart. 

Då bedömer vi det mer troligt att man börjar etablera landcentraler medan man använder fartyg 

med lägre bemanning som då också är tekniskt rustade för att koppla upp mot landcentral för 

provkörningar med fjärrövervakning och fjärrstyrning. På så sätt har man möjlighet att succe-

sivt och på ett säkert sätt närma sig användningen av obemannade fartyg som är övervakade 

vissa passager och fjärrstyrda vid behov. Inför den slutliga övergången kan det då i god tid 

beslutas hur många landcentraler som ska byggas och hur de ska placeras för att täcka det geo-

grafiska området. För att en landcentral ska vara ekonomiskt försvarbar krävs också en ansenlig 

flotta att övervaka. 

Skiftande fartygstyper, exempelvis med olika fokus på passagerar- och lastkapacitet, kommer 

att kräva lite olika förberedelser. För mer utpräglade lastfartyg krävs sannolikt viss ombyggnad 

av kajer samt nya lasthanteringssystem. Lasthantering kan i flera fall alltjämt ske av lastens 

ägare och intressenter. Viss hantering kan eventuellt överlåtas till specialiserade serviceföretag. 

Vissa kajer måste sannolikt också anpassas med avseende lastning, lossning och förtöjnings-

funktioner om man vill kunna reducera besättning och personalen iland. Men vi bedömer att 

passagerarfartygen under överskådlig tid kommer att kräva personal ombord som mänsklig länk 

mellan fartygets passagerare och landcentral. 

För att fartyg som är obemannade, övervakade och fjärrstyrda i vissa passager ska kunna bli 

verklighet krävs flera förändringar som berör hela trafikområden med alla dess aktiviteter. 

Övergången till autonom drift måste därför förberedas med noggrann planering. Tidiga inci-

denter kan innebära ett omedelbart förlorat förtroende för den nya tekniken hos aktörer och 

allmänhet. Vi bedömer därför att en mer betydande implementering av detta koncept i inre trafik 

skulle kunna äga rum om sådär 30-40 år, lite beroende på i processeffektivitet och det specifika 

områdets anpassningsmöjlighet. 

Men frågan är om det ens om 50 år kommer att finnas tillräckliga incitament för att utnyttja 

tekniken fullt ut med obemannade fartyg inomskärs. Med tanke på behov av bemannade land-

centraler och annan kostsam infrastruktur kan en sådan utveckling helt enkelt komma att fram-

stå som ekonomiskt ointressant. Även om färjerederiet skulle välja att ta ett sådant steg, är det 

svårt att tänka sig att områdets privata aktörer skulle följa efter.  

5.1.2 Svenskt territorialvatten, kusttrafik 

När det gäller lastfartyg i kusttrafik kan utvecklingen gå snabbare med allt lägre bemanning 

eftersom det finns större utrymme för separata farleder. Här kan man också tänka sig en framtid 

där en konvojlösning med övervakningscentral på ett styrfartyg. En sådan lösning, med fossilfri 

framdrift, skulle kunna utgöra ett attraktivt alternativ till en stor del av nuvarande lastbilstrafik 

mellan norr och söder. Lösningen kräver dock stora investeringar med sannolikt mycket lång 
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leveranstid av de första fartygen. För att konceptet ska vara försvarbart krävs också anpassning 

av kusthamnarna, samt att verksamheten anpassas i ett nationellt transportsystem tillsammans 

med järnvägsnätet. Här bedömer vi att det kommer att ta åtminstone 40 år innan ett sådant 

koncept har sjösatts.  

När det gäller passagerarfartyg i kusttrafik gäller ungefär samma bedömning som vid inre tra-

fik; det vill säga att besättning måste finnas ombord fi en överskådlig tid. Detta till trots kommer 

troligen framtiden att få se en Gotlandsfärja med kraftigt utvecklat beslutstöd, kanske inklude-

rande möjlighet att ta över kontroll från landcentral. Sannolikt kommer ett sådant läge att inne-

bära viss neddragning av driftpersonal, möjligen till förmån för ökat passagerarfokus.  

5.1.3 Internationell trafik 

Inom kategorin Lastfartyg i internationell trafik är obemannade transporter med autonom drift 

tekniskt sett möjliga relativt snart. Men stora investeringar och djärva beslut kommer att krävas 

för att bygga de första stora lastfartygen för detta ändamål. När det gäller oceanfart har konvoj-

konceptet bedömts olämpligt på grund av svårigheten att äntra de ingående obemannade last-

fartygen vid hög sjögång. Det som återstår för oceanfart tycks därför inom överskådlig tid vara 

fartyg med lägre bemanning samt fartyg som är obemannade, övervakade större delen av resan 

och fjärrstyrda vissa passager.  

Fartyg med lägre bemanning 

Detta koncept innebär en fortsatt teknikutveckling ombord utan att behöva investera i helt nya 

fartygstyper. Ett problem med konceptet är de långa resorna vid oceanfart och att det, av ar-

betsmiljöskäl, inte går att minska besättningar mycket mer än vad som redan gjorts. En möjlig 

lösning på detta, skulle kunna vara att besättningen bara har en enda gemensam vakt ombord 

och att den övriga vakthållningen sköts från landcentral. En sådan lösning skulle kunna möjlig-

göra ett visst mått av social stimulans även vid fortsatt neddragning av besättningarna. Lös-

ningen kräver då investeringar i landcentral och även en regelförändring som innebär att en 

kapten ombord periodvis kan överlämna ansvaret till land. Även om en sådan regelförändring 

skulle verkställas kvarstår problem med själva ansvarsöverlämningen eftersom en kapten då 

skulle kunna tvingas ta över ansvaret från någon helt okänd person. Sannolikheten för ett fram-

tida förtroende för ett sådant system har i studien bemötts med tveksamhet. 

En första fråga som uppstår här är om ett fartyg förväntas vara uppkopplad mot samma land-

central under hela resan eller om uppkopplingen ska skifta geografiskt beroende på var fartyget 

befinner sig? Att vara uppkopplad mot en svensk landcentral när fartyget befinner sig i indiska 

oceanen har sina nackdelar när det gäller lägesöversikt och områdesmedvetenhet. Å andra sidan 

skulle en ansvarsöverlämning till annat lands landcentral bli problematiskt med tanke på flagg-

statsansvaret. Även om flaggstatsproblematiken skulle kunna lösas skulle en överlämning i 

vissa lägen kunna nekas eftersom den som tar ansvaret måste ha fullt förtroende för fartygets 

skick: ’Den som sist har Svarte Petter, har ju den!’ som det uttrycktes i en av fokusgrupperna. 

I samtliga fokusgruppsdiskussioner rådde stor enighet i att ansvarsfrågan måste lösas och att 

risken för cyberattacker måste elimineras. 
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Fartyg som är obemannade, övervakade och fjärrstyrda vissa passager 

Denna definition beskriver ett fartyg utan besättningskostnader, vilket – tillsammans med att 

större del av fartyget kan användas för last – skulle bli det huvudsakliga skälet för ett rederi att 

anamma konceptet. Men eftersom de obemannade fartygen kräver övervakning från en land-

central kommer initialkostnaden för rederiet att bli stor. Inte minst med tanke på att det krävs 

flera fartyg för att en landcentralslösning ska bli ekonomiskt attraktiv för fartygsägarna. Möjli-

gen kan man i detta läge redan ha etablerat en landcentral för periodvis övervakning av fartyg 

med lägre bemanning (alternativt går flera rederier samman i en landcentral). Ett internationellt 

harmoniserat regelsystem och pålitligt skydd mot cyberattacker skulle krävas. Cyberattacker är 

ett allmänt känt problem och någonting som inte bara sjöfarten måste förhålla sig till. Men när 

det gäller obemannad sjöfart måste vi utgå ifrån att risken för kontrollövertagande av fartyg 

genom cyberattack kommer att öka i vissa områden. Även ett internationellt system för under-

håll och reservdelar måste finnas på plats. Också hamnarna måste anpassas enligt internation-

ella överenskommelser. Kort sagt, ett helt nytt internationellt logistiksystem från hamn till hamn 

måste utvecklas för att obemannade sjötransporter ska realiseras i internationell fart. 

Med detta koncept blir också ansvarsfrågan extra problematisk eftersom det aldrig finns någon 

ansvarig ombord. Man kommer sannolikt att kunna köpa övervakning mellan landcentraler, 

men det kan av skäl som redan berörts bli besvärligt. En lösning skulle då kunna vara att an-

vända en svensk landcentral under hela resan. Nackdelen med en sådan lösning skulle vara 

långa perioder av försämrad lägesöversikt och situationsmedvetenhet. Dessutom kommer det 

sannolikt att krävas lotsning in till främmande hamn, varmed lotsen för detta fartygskoncept 

måste ta över hela ansvaret från en lokal landcentral. Även om flaggstatsproblematiken kan 

lösas, inställer sig frågan i vilken utsträckning det kommer att finnas personal villiga att ta på 

sig ett sådant ansvar. Omvänt kan man också fråga sig i vilken utsträckning rederier, lastägare 

och försäkringsbolag skulle uppskatta att ett sådant ansvar lämnas över till någon som inte be-

finner sig ombord, 

För att återgå till den svenska landcentralen konstaterades det vid ett tillfälle i studien att detta 

koncept skulle omöjliggöra ett traditionellt kaptensansvar. Konceptet skulle innebära att land-

centralens operatörsyrke reduceras till navigatör på distans. Anledningen till detta består helt 

enkelt i att ingen i en landcentral kommer att vilja ta på sig fullt ansvar för ett lastfartyg. Last-

ansvaret måste då kunna läggas hos någon annan än navigatören, förslagsvis hos den part som 

skötte lastningen i den främmande hamnen. En sådan uppdelning riskerar naturligtvis att ställa 

till problem vid framtida ansvarsbedömningar. 

Här ska tilläggas att det också har framkommit förslag på lösningar som innefattar landcentraler 

på både global och lokal nivå. De globala landcentralerna skulle då tjänstgöra med övervakning 

under större del av resan medan de lokala centralerna tar över in och ut från hamn. Detta förslag 

måste dock betraktas som svårgenomförbart. Detta dels eftersom det inte skulle lösa ansvars-

frågan och dels eftersom studien har funnit att fartygsägare inte är särskilt benägna att lämna 

ifrån sig kontrollen av sina fartyg, vilket enligt detta förslag skulle bli fallet under hela resan. 

Mycket av det som sagts under kategorin svensk inre trafik angående kompetensbehov gäller 

också för internationell trafik. Det som skiljer ut denna kategori (i synnerhet oceanfart) är större 

fartyg, stora och dyra laster, långa transporter och nationsspecifika regleringar.  
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Det uppskattade tidsperspektivet för betydande trafik med detta koncept har i studien har legat 

kring 30 år. Men det har samtidigt framkommit att det största problemet för framgångsrik im-

plementering av autonom fartygsdrift globalt är att den måste vara internationellt överenskom-

men och det med långsiktiga garantier. Anpassad lagstiftning måste vara på plats. Alla måste 

kunna lita på att underhåll, reservdelar och kunskap rörande det specifika fartyget kan upp-

bringas vid alla destinationer och helst vid några etapper längs resan. För att detta ska fungera 

friktionsfritt bör man ha nått teknisk harmonisering av fartygstyper, maskineri och reservdelar. 

På grund av allt som måste vara klart – i ett omvärldsläge som inte tycks peka i riktning mot 

samförstånd – uppskattar vi tidsramen för betydande trafik i oceanfart med detta koncept till 

40–50 år. Det finns också mycket som talar för att oljetankers och vissa andra kemikalietrans-

porter kommer att kräva bemanning under mycket längre tid än så. 

För att skynda på den internationella processen bör huvudsakligt fokus läggas i närområdet, det 

vill säga på närsjöfart och europafart. Det kan vara lämpligt att börja med vissa utvalda desti-

nationer med redan goda förbindelser som inom rimligt tidsperspektiv kan tänkas resultera i 

tillräcklig harmonisering. Ett sådant område skulle kunna vara EU-gemenskapen som kanske 

så småningom kan resultera i fartyg under EU-flagg. Möjligen skulle ett större sjöfartsprojekt i 

riktning mot långtgående harmonisering också kunna generera ekonomiskt stöd.  

När det gäller passagerarfartyg i internationell trafik är obemannad fartygsdrift i princip otänk-

bar på grund av passageraransvaret. Förutom detta grundläggande hinder kommer alla problem 

som beskrivs för lastfartygen. Men, som för alla typer av fartyg, kommer det att finnas en ök-

ning av autonoma ombord-system även här. Trots den digitala utvecklingen kommer det att 

finnas personal ombord så långt vi kan se in i framtiden. Bemanningen av ett passagerarfartyg 

är av essentiellt värde för hela affärsidén. Kompetenskraven för sjöbefälen i denna kategori 

kommer sannolikt att förbli oförändrade under överskådlig tid. 

5.1.4 Ledarskap och ansvar 

I ovanstående analys har ansvarsfrågan haft en framträdande plats. Det har visat sig att om ett 

ansvarsområde lämnar fartyget blir ansvaret mer splittrat och flyktigt. Det blir flyktigt på så sätt 

att ett plötsligt systemfel mellan landcentral och fartyg kan innebära att ett ansvarsområde ome-

delbart måste tas över i en nedbantad besättning. Ansvaret tycks också kunna bli till en vara 

som kan köpas och säljas under resans gång. Det blir splittrat på så sätt att landoperatören för 

ett obemannat fartyg sannolikt inte kan ta på sig annat ansvar än navigeringen, varmed ansvaret 

för lasten måste köpas där fartyget lastats. När det gäller ledarskapet utgår vi från att det, som 

brukligt är, bör följa ansvaret vilket inte gör bilden mindre komplex. 

Det finns även behov av ansvar och ledarskap för övergångsprocessen på en högre nivå. När 

det gäller svenskt territorialvatten ligger ett övergripande ansvar på berörda myndigheter. Myn-

digheten måste planera och verka för att en eventuell omställning blir så följsam som möjligt. 

Befintlig lagstiftning måste inventeras i god tid för eventuella justeringsbehov i samband med 

planeringsarbete rörande farleder och trafikkomplexitet. När det gäller internationell trafik lig-

ger en betydande del av processansvaret på politisk nivå, där en stor del av förberedelserna 

skulle kunna ske inom EU-samarbetet.  
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5.2 Hur påverkas operatörers yrkesidentifikation och yrkesmotivat-

ion? 
Studien har visat att sjömotivationen är hög hos aktiva sjöbefäl medan en framtid i landcentraler 

inte framstår som särskilt tilltalande. Det finns ett klart motsatsförhållande mellan intentionen 

att jobba till sjöss och iland. För den här gruppen är dessutom behållandet av förmåner, så som 

ekonomisk ersättning och sammanhängande ledighet, en inte obetydlig motivationsfaktor. 

Det har visat sig att ålder och år till sjöss stärker sjömotivationen medan det motsatta gäller för 

motivationen att jobba iland. Detta tyder på att det kan bli svårt att få äldre och riktigt erfarna 

sjöbefäl att gå in i landcentralerna. Här måste man satsa på de yngre, vilket också visar sig när 

det gäller nautikstudenternas mycket höga motivation att arbeta i landcentral. Däremot, tyder 

det mesta på att sjöingenjörsstudenter hellre skulle ta något annat jobb iland, vilket kan ha att 

göra med att tjänstgöring i landcentral inte bedöms svara mot ett utvecklat teknikintresse. 

När det gäller fartområde är det tydligt att sjömotivationen minskar med arbetsplatsens avstånd 

från hemmet medan landmotivationen ökar. Bilden kan vara förväntad eftersom närvaro till 

hem, familj och socialt liv vid inre fart är så pass jämförbart med att jobba iland att ett arbete i 

landcentral inte skulle göra nämnvärd skillnad. Förhållandet är den motsatta för oceanfart. 

Denna avståndseffekt avspeglades också i motivationsförhållandet för sjöbefäl på vägfärjor och 

fartyg i persontrafik. Men det framkom också att den absolut lägsta landmotivationen återfinns 

hos sjöbefäl på containerfartyg och torrlastfartyg, medan den lägsta sjömotivationen och högsta 

landmotivationen återfinns hos befäl på offshorefartyg. 

Det framstår sammantaget som att nyutexaminerade nautiker och relativt unga befäl ombord på 

offshorefartyg kan bli de grupper som är lättast att motiveras till ett arbete i en landcentral. För 

att få med nyutexaminerade sjöingenjörer kommer det sannolikt att krävas marknadsföringsin-

satser, tydlig presentation av arbetsuppgifter och möjligen lansering av ett nytt spår i sjöingen-

jörsutbildningen. 

Enkätstudien visade också att nästan hälften av sjöbefälen instämmer i att det om 30 år kommer 

att finnas många obemannade fartyg inom vissa fartområden. Men andelen som instämmer 

sjunger dramatiskt ju närmare respondenten frågan hamnar. Endast drygt 7% instämmer när 

påståendet gäller den egna fartygstypen. Dessa resultat framstod till en början som förvånande 

men efter att ha genomfört den avslutande projektövergripande analysen står det klart att resul-

taten avspeglar den personliga arbetssituationens konkreta erfarenhetsgrund. Enkätmaterialet 

har också kunnat visa att sjöbefälen inte hyser några större förhoppningar om ökad säkerheten 

i samband med obemannad sjöfart, särskilt inte när det gäller det egna fartområdet. 

5.3 Hur påverkas transportsystemets resiliensförmåga genom en in-

tegration av SCC och annan landbaserad service? 
Det är sannolikt att integrationen av SCC och andra landbaserade tjänster kommer att kräva nya 

procedurer och väldefinierade roller för varje aktör i transportsystemet. Utifrån redarens per-

spektiv anses det inte attraktivt att överlåta styrning av trafiken till organisationer som repre-

senterar flaggstaten eller hamnen. Därför är det troligt att ökade koordinations- och kommuni-

kationsbehov mellan aktörer såsom SCC, fartyg, VTS och hamn. Det framkom att det inte be-

dömdes som att en landcentral skulle kunna ersätta någon av de nuvarande tjänsterna såsom 
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lotsning eller VTS. Vidare uttryckte respondenterna att det inte anses vara rimligt att ett fartyg 

kommer att anlöpa en hamn i fjärrstyrd eller autonomt läge. Det betyder att både lots och VTS 

kommer att finnas kvar samt att SCC introduceras som ny aktörer. Detta leder till flera nya 

funktioner i dagens transportsystem. 

Utifrån den funktionella analysen kunde det identifieras att komplexiteten i transportsystemet 

sannolikt kommer att öka vilket i sin tur gör systemet mer sårbart och påverkar dess förmåga 

att snabbt kunna anpassa sig till förändringar. Både fjärrstyrning av fartyg eller helt autonom 

drift förutsätter att SCC tar en central plats i trafiksystemet och ställer höga krav på SCC-ope-

ratörer att kommunicera information kring fartyg under deras kontroll till övriga aktörer i tra-

fiksystemet. Störningar i kommunikationen kan då lätt få stora effekter.  

En annan viktig aspekt som framkom under analyserna är att SCC bygger på centraliserad kon-

troll, det vill säga trafiken under centralens kontroll styrs av en operatör. Detta är ovanligt i 

trafiksystemet eftersom maritim trafikmanagement bygger till stor del på distribuerad kontroll 

där varje fartyg ansvarar för sin egen säkra och effektiva framfart. Att introducera ett centrali-

serat system i ett trafiksystem som i sin tur är distribuerat organiserat kan innebära stora pro-

blem. Distribuerade system är generellt mer flexibla och har därmed en högre potential till 

resiliens eftersom systemet snabbt kan anpassa sig och kompensera för eventuella störningar. I 

motsats till detta står centraliserade system som har stor framförhållning i planeringen, men 

anses vara ”brittle” (spröda) och mindre anpassningsbara när oförutsedda händelser uppstår. 

Eftersom sjötrafiken är beroende av många externa variabler utanför besättningens, VTS-ope-

ratörens eller hamnens kontroll är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig och reagera när pro-

duktionsförhållanden ändras. Potentialen till detta kommer sannolikt att minska när en SCC och 

fjärrstyrd trafik introduceras.  

5.4 Vilka utmaningar och möjligheter kan kommande förändringar 

medföra för svensk sjöbefälsutbildning? 
Personalen vid Sjöfartshögskolan tror att framtiden kommer att föra med sig ett behov av spe-

cialistutbildningar. Som exempel nämndes utbildning av underhållsspecialister och chefskap i 

serviceföretag vid hamnar. Det vill säga flera mer nischade utbildningar. Personalen bedömde 

att Sjöfartshögskolan relativt snabbt skulle kunna svara upp mot denna utveckling med utrust-

ning och kompetens, även om det kommer att krävas viss ombyggnad och viss kompetensut-

veckling. Personalen trodde dock att den traditionella sjöbefälsutbildningen, med vissa juste-

ringar, skulle leva kvar parallellt under en relativt lång tid. 

Landcentralerna kommer i färdigt skede att kräva flera operatörer som var och en ansvarar för 

ett flertal fartyg, alla med ett ansvar som i studien jämfördes med styrmansansvar. Dessutom 

har landcentralen föreslagits innehålla en person med mer övergripande ansvar. Det kompe-

tensbehov, förutom sjöerfarenhet, som har föreslagits för dessa roller skulle initialt kunna mot-

svara fartygsbefälsutbildning med vissa undantag (exempelvis lasthantering). Detta skulle in-

nebära ett nytt yrke med en ny utbildningsinriktning för vad man i studien har kallat landopera-

törer eller nautiker på distans, med It-kompetens och nätverkskunskap/systemkunskap. En spe-

cialinriktning i denna utbildning skulle kunna handla om gränssnittet mellan It-teknik och ma-

skinteknik. 
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När det gäller landoperatörsrollen har också ett framtida behov av vissa personliga egenskaper 

framkommit, så som situationsmedvetenhet, simultankapacitet och stresstålighet. För att kunna 

identifiera dessa egenskaper föreslogs systematiska lämplighetstester. I detta sammanhang på-

pekades också ett ökat behov av trafikkoordinering vid hög infrastrukturkomplexitet. Ytterli-

gare yrken kan uppstå inom ramen för kringtjänster så som hamnpersonal med fokus på förtöj-

ning, besiktning och underhåll samt inom områdena sjöbärgning och bogsering. Dessa funkt-

ioner skulle också kunna bemannas av serviceföretag. 

Nya yrken kan uppstå inom ramen för hamnpersonal med fokus på angöring, förtöjning, last-

ning, lossning och underhåll. I detta sammanhang har det talats om förtöjningsspecialister, last-

hanteringsspecialister och underhållsspecialister i form av serviceföretag i varje hamn, vilka 

också kan utföra fartygsinspektion. Även internationellt, strategiskt utplacerade servicestationer 

för inspektion, underhåll, sjöbärgning och bogsering kan bli nödvändiga. Detta med tanke på 

ett möjligt framtida behov av att snabbt säkra obemannade farkoster som ligger och driver till 

havs. Även behov av militär övervakning har framförts.   

När det gällde hoten påtalades risk för en framtida utflytt av landcentraler till låglöneländer och 

därmed färre arbetstillfällen inom landet. Ett annat hot gällde risken att efterfrågan på praktisk 

kunskap kan minska på grund ökande behov av analytisk kompetens, samt att sjömanskapet 

kan försvinna helt om gott sjömanskap blir en algoritm. Men eftersom komplexiteten i gott 

sjömanskap är omfattande bedömdes anpassning av algoritmer bli svår. 

När det gällde interna svagheter påtalades att en framtid med obemannade fartyg kanske för 

med sig att flera andra utbildningsinstitut kan konkurrera med sjöfartsskolornas maskinutbild-

ning. Även risken för att skolorna långsiktigt kan komma att tappa delar av relevant erfaren-

hetsgrund nämndes. Risken att utbildningen i framtiden inte kommer att passa in i ett universitet 

lyftes också, liksom en möjlig förlust av sammanhållna utbildningsprogram. Det fanns också 

en osäkerhet över huruvida intresset för samarbete från industrin kommer att finnas i framtidens 

sjöfart.  

5.5 Uppsummering 
Ovanstående analys har visat att tidsramen för optimal implementering av teknikens möjlig-

heter kommer att variera beroende på vilket koncept och fartområde vi tittar på. Vi bedömer att 

spridningen gradvis kommer att ske från inre, lättövervakade, väl skyddade områden och ut mot 

mer öppna och alltmer långväga rutter. Men förekomst av obemannad fartygstrafik kommer 

sannolikt att påträffas först inom territoriell kusttrafik. Detta på grund av större ytor för upprät-

tande av separata farleder. Passagerarfartyg blir sannolikt undantagna på grund av passagerar-

ansvaret, samt i vissa fall också eftersom bemanningen ingår i själva affärsidén.  

Den största problematiken med obemannade fartyg uppstår vid längre internationella transpor-

ter, i synnerhet oceanfart. Harmoniserade regelverk måste finnas på plats, vilket också Trans-

portstyrelsen har tryckt hårt på (Transportstyrelsen, 2019). Hamnar måste förberedas eller helt 

byggas om. Tillräcklig och driftsäker IT-infrastruktur för landbaserad trafikövervakning måste 

finnas. Vidare måste behov av oförutsedda underhåll och reparationer lösas. Tillräckligt be-

mannade kontrollcentra och ett säkert försvar mot cyberpirater måste finnas på plats. Ett ytter-

ligare hinder för implementeringen är den globala politiska osäkerheten, ofta med protektion-

istiska undertoner. Det måste exempelvis finnas en långsiktig tillit för att underhåll, reservdelar 
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och kunskap rörande fartyget kan uppbringas enligt överenskommelser vid alla destinationer 

och helst vid några etapper längs resan. Utifrån alla identifierade- samt ännu ej identifierare 

hinder, bedömer vi att en betydande introduktion av den globala trafiken för obemannade last-

fartyg troligen kommer att dröja minst 40 år. I grund och botten handlar frågan om ekonomi, 

säkerhet, ansvar och tillit. 

Ett intressant koncept som har diskuteras i projektet är konvojlösningen. Konvojer har historiskt 

använts under krigstider och under senare år som skydd mot pirater. För att öka närheten mellan 

övervakningscentral skulle en sådan lösning i det här fallet innebära flera autonoma lastfartyg 

och ett bemannat ledarfartyg. Även om transporten därmed är delvis bemannad ökar lastkapa-

citeten avsevärt i förhållande till besättningens storlek. Konvojlösningen har dock bemöts med 

skepsis när det gäller oceanfart, dels för att fördelen med en beredskapsbesättning ofta skulle 

begränsas av hård sjögång och dels för att de initiala kostnaderna kan bli för höga. Lösningen 

skulle dock kunna övervägas i kusttrafik och så småningom i närfart.  

Ytterligare ett alternativ som har diskuterats är intelligenta fartyg med lägre bemanning, vilket 

bedömts vara det första möjliga steget för alla fartområden och som så småningom kompletteras 

med övervakning från land. För längre resor bör detta koncept omedelbart kompletteras med 

periodvis övervakning från landcentral, för att möjliggöra ledighet ombord. De huvudsakliga-

problemen med denna lösning för längre resor är avsaknaden av uppbackningsmöjligheter vid 

hädelser ombord samt negativa effekter på den sociala arbetsmiljön ombord. Den tekniska ut-

vecklingen har hittills gjort det möjligt att minska besättningar till ett sådant minimum att det 

kan bli socialt skadligt att minska den ytterligare. Frågan är också hur- och även om periodvis 

övervakning från land vid något tillfälle skulle kunna befria fartygets befälhavare från ansvar. 

Trots dessa problem bedömer vi att denna lösning länge kommer att vara den enda möjliga vid 

oceanfart. 

När det gäller svensk sjöbefälsutbildning tyder resultaten på att lärosätena relativt snabbt skulle 

kunna svara upp mot utvecklingen även om det kan krävas viss ombyggnad av simulatorer och 

viss kompetensutveckling. Mer pessimistiska resultat visade sig i enkätsvaren där sjöbefälen 

inte trodde på någon ökad säkerhet i utvecklingen mot obemannad sjöfart. Resultaten tyder 

också på att det kan bli svårt att få äldre och erfarna sjöbefäl att gå in i landcentralerna. På den 

positiva sidan visade det sig att nautikstudenternas ställde sig positiva till att arbeta i landcen-

tral. Men sjöingenjörsstudenter tycks då hellre kunna ta något annat jobb iland. Det framstod 

sammantaget som att nyutexaminerade nautiker och relativt unga befäl ombord på offshorefar-

tyg kan bli de grupper som är lättast att locka in till framtidens landcentraler.  

Bemanningen av landcentraler är dock inte en stor fråga i sammanhanget. Inte heller frågan när 

tekniknivån kommer att vara tillräckligt mogen för globala obemannade sjötransporter. En 

första stor fråga handlar istället om när vi kan ha en för ändamålet anpassad reglering, vilket 

alltjämt är oklart. Behovet har redan uttryckts som nedan. 

Even if fully autonomous ships plying the oceans without any human involvement may 

remain a distant vision, the need to clarify the legal framework for periodically un-

manned ships, or ships that are partly operated by autonomous navigating systems, al-

ready exists (Ringbom, 2019). 
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Nästa stora fråga är när rederier kommer att vara beredda att investera i fartyg med obemannad 

drift? En kvalificerad gissning skulle vara – inte förrän alla ovan nämnda hinder är lösta eller 

mycket nära att lösas. Till detta perspektiv ska också läggas den tid som krävs för att få dessa 

fartyg byggda och tagna i drift. 

Det råder ingen tvekan om att det är innovationer som är källan till tillväxt och produktivitet. 

Men vi måste hålla i minnet att det är spridningshastigheten – diffusionen – snarare än innovat-

ionen som i slutändan bestämmer den avgörande anpassningsbenägenheten hos aktörer (Rosen-

berg, 1972; Hall & Khan, 2002: 2). I frågan om framtidens sjöfart kan då spridningshastigheten 

förstås som den hastighet med vilken fartygsägare, intressenter och myndigheter i hela systemet 

kommer att acceptera digitaliseringspotentialen i form av obemannade transporter. Det finns 

vanligtvis många barriärer för att en sådan spridning ska toppa eftersom den är beroende av 

många enskilda beslut i komplexa system. Men det avgörande spridningsmotståndet ligger inte 

i aktörernas val mellan att acceptera eller inte acceptera den nya teknikens möjligheter, utan i 

valet mellan att acceptera nu eller skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle (Hall & Khan, 2002: 

3). Som det har uttryckts av en känd aktör: ‘Not In My Lifetime’. https://gcaptain.com/maersk-

ceo-on-unmanned-ships-not-in-my-lifetime/ 

  

https://gcaptain.com/maersk-ceo-on-unmanned-ships-not-in-my-lifetime/
https://gcaptain.com/maersk-ceo-on-unmanned-ships-not-in-my-lifetime/
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6 Slutsatser och Rekommendationer 
 

 Det kommer inte att vara teknikens möjligheter som avgör vilka fartygskoncept som 

väljs i framtiden. I stället är det typ av verksamhet och fartområdets omständigheter 

som måste avgöra teknikanvändningen. Detta bör avspegla sig i kommande plane-

ringsarbete. 

 

 Det finns inga givna automatiseringsnivåer. Det finns bara ett stort antal kompromis-

ser eller kombinationslösningar mellan teknik, människa och organisering baserat på 

fartområde. Detta bör tas hänsyn till vid kommande planeringsarbete. 

 

 Innan avancerad teknik kan tas i optimal användning måste all reglering vara anpas-

sad. Detta är en komplex uppgift som bör genomföras med stöd av referensgrupp be-

stående av mycket bred expertis. 

 

 Det har bedömts att svensk autonom fartygsdrift kommer att uppstå först i kustfart 

inom svenskt territorialvatten. Därmed kan det vara lämpligt att börja förbereda för ju-

steringar i svensk reglering. 

 

 Inom svensk sjöbefälsutbildning bedöms anpassning för utbildning av landcentrals-

operatörer kunna ske relativt snabbt. Det som behöver göras nu är att se över program-

men för att succesivt sätta fokus på inslag som It-kompetens och systemkunskap samt 

gränssnittet mellan It-teknik och maskinteknik. Detta ger utrymme för traditionella 

sjöfartsyrken, men också för nya yrkesgrupper. 

 

 Ansvarsfördelningen måste utredas både från ett juridiskt- och organisatoriskt perspek-

tiv. Det måste finnas tydliga riktlinjer hur ansvar för fartyg och last fördelas vid olika 

scenarier när graden av automation ökar.  

 

 Förberedelser för sjöfartsdomänens framtid kräver ett systemperspektiv. Det handlar 

inte om att utveckla rätt teknik eller rätt tjänster. Det handlar om att förstå att olika 

aspekter, såsom infrastruktur, yrkesmotivation, kompetenskrav, organisation, ledar-

skap och ansvarsfördelning har ett inbördes förhållande och att varje ingrepp förändrar 

systembilden. 
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