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Abstrakt 

Vi lever i en värld av klimatförändringar där det ständigt söks efter lösningar för att minska 

utsläppen av växthusgaser. IMO har infört SEEMP:en med målet att reducera utsläppen från 

världshandelsflottan och därmed öka dess energieffektivitet. Med denna bakgrund har syftet 

varit att undersöka hur svenska tankrederier implementerat och tillämpat SEEMP:en samt 

kartlägga åsikter kring den. En kvalitativ metod har använts för att på djupet undersöka 

rederiernas tillvägagångssätt. Undersökningen omfattar fyra semistrukturerade intervjuer med 

totalt sex personer ifrån två rederier där både ombord- och landanställda finns representerade. 

Resultatet visade att rederierna implementerat SEEMP:en efter IMO:s riktlinjer, i samråd med 

sitt klassningssällskap, där rederierna också har försökt ta tillvara möjligheten att 

energieffektivisera sin organisation. Båda rederierna såg positivt på införandet av SEEMP:en 

och menade att den borde införts tidigare. Det framkommer dock faktorer som anses motverka 

SEEMP:ens fulla potential, bland annat att strukturen i branschen måste ändras för att kunna 

applicera SEEMP:en fullt ut.  
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Abstract 

We live in a world of climate change where finding a solution to reducing the emission of 

GHG is a continuous pursuit. To reduce the emission from global shipping IMO has adopted 

the SEEMP consequently making the shipping industry more energy efficient. With this in 

mind the purpose of this study has been to review the implementation and usage of the SEEMP 

among Swedish shipping companies trading oil. Furthermore, the views of the involved parties 

with regard to the SEEMP were also investigated. In order to deeply analyze the companies´ 

approach to the SEEMP a qualitative research method has been used. The study consists of 

four semi-structured interviews with sex persons from two shipping companies including both 

onshore and ship-based personnel. The result shows that the implementation has been carried 

out in consultation with their own classification societies and with the IMO guidelines in mind. 

They have also tried to take the opportunity to make their organization more energy efficient. 

Both companies welcomed the adoption of the SEEMP and were of the opinion that it should 

have been introduced at an earlier stage. However, some barriers to the SEEMP have been 

found, for example the operational structure of the shipping industry. 
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1 Bakgrund 

Förenta Nationernas (FN) klimatpanel IPCC1 har slagit fast att vi lever i en värld av 

klimatförändringar. Temperaturen i atmosfären och världshaven ökar, isarna smälter och 

havsnivåerna stiger till följd av den förhöjda halten växthusgaser (Naturvårdsverket, 2013). 

Via FN:s klimatkonvention UNFCCC2 och det internationella Kyotoprotokollet har IMO3 

delegerats uppgiften att hantera utsläppen av växthusgaser från sjöfarten (IMO, u.å.c). Enligt 

IMO:s senaste officiella studie om utsläpp av växthusgaser från fartyg stod den internationella 

sjöfarten år 2007 för 2,7 % av världens koldioxidutsläpp (Buhaug m.fl. 2009). Detta kan tyckas 

vara en blygsam siffra och i många sammanhang anses sjöfarten vara det mest energieffektiva 

sättet att transportera stora mängder last. På grund av att mängden transporter till sjöss 

förväntas öka i samband med att världshandeln växer (IMO, u.å.b) har IMO genom ett nytt 

kapitel under Annex VI i MARPOL4 tagit fram obligatoriska bestämmelser (IMO, 2011a) 

gällande fartygens energieffektivitet, det första lagligt bindande avtalet om klimatförändringar 

sedan Kyotoprotokollet (IMO, u.å.g). Med dessa bestämmelser förväntas koldioxidutsläppen 

minska med mellan 17 och 25 % till år 2030 (ibid.). IMO har för existerande fartyg bestämt att 

en SEEMP5 skall implementeras i rederier och ombord fartyg. SEEMP:en är en ”operational 

measure that establishes a mechanism to improve the energy efficiency of a ship in a cost-

effective manner”(ibid.), alltså ett slags verktyg i syfte att förbättra energieffektiviteten på ett 

kostnadseffektivt sätt (Bazari & Longva, 2011:3). Från och med första januari år 2013 är alla 

fartyg över 400 GT tvungna att ha en SEEMP ombord. Dess innehåll är dock endast reglerat 

genom riktlinjer och det är därmed helt och hållet upp till rederiet i fråga i vilken omfattning 

SEEMP:en skall användas (Andersson m.fl. 2013b). På grund av SEEMP:ens status som ”soft 

regulation”, det vill säga de åtgärder som står listade i ett fartygs SEEMP måste inte 

implementeras (BIMCO, 2012), är det berättigat att forska i hur sjöfarten har tagit emot denna 

nya bestämmelse. Det bör dessutom ligga i beslutsfattares intresse att få ta del av denna 

uppföljning av implementering av SEEMP:en. 

                                                 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 United Nations Framework Convention on Climate Change 
3 International Maritime Organization  
4 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
5 Ship Energy Efficiency Management Plan 
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2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka implementeringen av SEEMP:en i svenska tankrederier efter att 

den blivit obligatorisk från och med första januari 2013 och i samband med det också kartlägga 

rederianställdas förhållningsätt till den. Målsättningen är att ge beslutsfattare en bild av 

SEEMP:ens implementering och att resultatet kan bidra till utformandet av framtida versioner 

av SEEMP:en. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

• Hur har svenska tankrederier gått till väga för att implementera SEEMP:en? 

• Hur används SEEMP:en inom svenska tankrederier idag? 

• Vad är rederianställdas inställning till införandet av SEEMP:en? 
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3 Bakgrund till SEEMP 

3.1 Energiledningssystem 

Energiledningssystem finns i många olika varianter men gemensamt för alla är syftet att 

effektivisera energianvändningen. Företag och organisationer använder sig av detta som ett 

verktyg för att ständigt utveckla och förbättra sin energieffektivitet (Energimyndigheten, 

2014). Systemen är ofta uppbyggda av en process i fyra steg – plan, do, check, act – det vill 

säga planera implementeringen och sätta upp mål, implementera och genomföra planerade 

åtgärder, följa upp målen där utförandet kontrolleras och till sist förbättra det som inte har 

fungerat eller det som kan bli bättre (Energimyndigheten, 2004). 

Sedan tidigare finns ett antal nationella och internationella energiledningssystem. Bland dem 

finns den svenska standarden SS 62 77 50, den europeiska standarden EN 16001 samt den 

internationella ISO 50001 varav den sistnämna är den nyaste (Energimyndigheten, 2014).  

Erfarenhet från implementeringen av EN 16001 i tyska företag visar diverse faktorer som bör 

beaktas för att säkerställa en effektiv implementering. Bland dem nämns vikten av att bygga 

upp medvetenheten och öka motivationen bland de anställda, att tillräckligt med resurser finns 

till implementeringens förfogande samt vikten av att samla in data i syfte att utvärdera 

implementeringen (Kabisch m.fl. 2010). I en guide för implementeringen av EN 16001 påstås 

det att en lyckad implementering kräver att personal från alla nivåer i organisationen engagerar 

sig i arbetet för att öka energieffektiviteten. Vidare beskrivs övervakning av 

energieffektiviteten som en viktig åtgärd. I samma guide finns också en uppställning av saker 

som bör undvikas under implementeringsprocessen, däribland misstaget att göra ett alltför 

komplicerat energiledningssystem, dålig kommunikation och otillräckligt med resurser 

(Sustainable Energy Authority of Ireland, 2009). 

3.2 IMO 

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO är ett organ som av förenta nationerna är utsett 

till att ansvara för trygg- och säkerheten för sjöfarten samt förebyggandet av havsföroreningar 

åsamkat av fartyg (IMO, u.å.d). En av organisationens grundpelare är MARPOL, den 

internationella konventionen om förhindrande av havsföroreningar från fartyg (IMO, u.å.e). 

Den har varit i kraft sedan 1983 men det dröjde dock hela arton år innan reglerna om 

luftföroreningar från fartyg kom till genom det 6:e annexet (IMO, 2011b). Resan från 
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UNFCCC:s första beslut till SEEMP:ens införande år 2013 har varit lång och detta är endast en 

komprimerad sammanfattning av händelseförloppet.  

År 1997 tilldelades IMO uppdraget att arbeta för att begränsa och minska utsläppen av 

växthusgaser från fartygsbränsle (UN, 1998). Arbetet med det nya regelverket pågick ända 

fram till och med 2005 när Kyotoprotokollet tillika MARPOL Annex VI trädde ikraft (IMO, 

2011a). Men redan samma år som Kyotoprotokollet undertecknades införde IMO idén om det 

nya annexet, detta under en internationell MARPOL konferens även kallad ” the Air pollution 

Conference” (IMO, 2003). Mötets utgång blev bland annat att IMO bjöds in till att tillsammans 

med UNFCCC kartlägga koldioxidutsläppen från fartyg (ibid.). I den första studien av två 

fastställdes bland annat att fartyg i internationell fart år 1996 bidrog med 1,8 procent av 

värdens totala koldioxidutsläpp (Andersen m.fl. 2000). Denna studie låg sedan till grund för en 

resolution som behandlar hur IMO ska arbeta med att begränsa utsläpp av växthusgaser från 

den internationella sjöfarten (IMO, 2003). Inom IMO är det utskottet Marine Environment 

Protection Committee (MEPC) som arbetar med frågor kring föroreningar från fartyg (IMO, 

u.å.f). De fick i uppdrag att starta arbetet med att identifiera och utveckla nödvändiga verktyg 

för att begränsa och reducera utsläppen (IMO, 2003). De efterkommande sex åren arbetade 

MEPC med att utforma de tekniska (EEDI) och driftmässiga (SEEMP) åtgärderna nödvändiga 

för minska utsläppen (IMO, u.å.a). Baserat på bland annat den andra studien av 

koldioxidutsläppen från fartyg (Buhaug m.fl. 2009) kom de, vid det 59:e mötet (MEPC, 2009), 

överens om ett paket innehållande: 

• Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships – MEPC.1/Circ.681 

• Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) for all ships – MEPC.1/Circ.683 

• Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) – MEPC.1/Circ.684 

Slutligen beslutade MEPC vid deras 62:e möte 2011 att de två översta åtgärderna, EEDI och 

SEEMP, skulle bli obligatorisk från och med första januari 2013 (MEPC, 2011). Detta efter att 

ett fjärde kapitel lagts till under Annex VI i MARPOL (IMO, 2011a). För att underlätta 

implementering av de nya obligatoriska bestämmelserna skapades två viktiga dokument, 

Resolution MEPC.212 (63) och MPEC.213 (63). 

3.2.1 Regelverk 

Genom förändringarna och tilläggen i MARPOL Annex VI blev SEEMP och EEDI 

obligatoriskt för världens handelsflotta (IMO, 2011a). Resolutionen MEPC.203(62) innehåller 
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bland annat ett tillägg om ett nytt kapitel som berör de nya bestämmelserna angående 

energieffektiviseringen av fartyg. Reglerna i kapitlet klargör att varje fartyg ombord skall 

medföra en fartygsspecifik SEEMP som kan vara en del av fartygets Safety Management 

System (SMS). De säger också att rekommendationer framtagna av IMO skall ha tagits i 

beaktande när SEEMP:en utformas. 

1. Each ship shall keep on board a ship specific Ship Energy Efficiency Management 

Plan (SEEMP). This may form part of the ship's Safety Management System (SMS). 

2. The SEEMP shall be developed taking into account guidelines adopted by the 

Organization (IMO, 2011a:13). 

Liksom övriga regler i Annex VI gäller reglerna under det nya kapitlet alla fartyg med en 

bruttodräktighet om minst 400 GT. Resolutionen innehåller också regler som berättigar 

inspektioner för att kontrollera att allt efterlevs i enlighet med bestämmelserna. Första 

inspektionen skall enligt dessa ske antingen vid den mellanliggande inspektionen eller vid fem 

års klassningen, detta beroende på vilken som först inträffar efter första januari 2013. Uppfylls 

alla krav erhåller fartyget ett International Energy Efficiency Certificate (IEEC) av flaggstaten 

eller av en av staten utsedd organisation (IMO, 2011a). 

3.2.2 Riktlinjer för nybyggda fartyg 

Parallellt med införandet av SEEMP:en har IMO infört tekniska åtgärder som skall ge verkan 

på längre sikt. Resultat väntas mellan åren 2030 – 2050, detta allt eftersom tekniken och 

tonnaget uppdateras (Bazari & Longva, 2011:5). 

3.2.2.1 Energy Efficiency Design Index 

Dokumentet MEPC.212 behandlar Energy Efficiency Design Index. Indexet beskrivs som ett 

mått på ett fartygs energieffektivitet där påverkan av miljön sätts i förhållande till 

samhällsnyttan, framställd i enheten [gram CO2/(ton * M)] (IMO, 2012b). Ett fartygs EEDI 

kallas för uppnått EEDI och skall enligt kraven i MARPOL Annex VI vara mindre eller lika 

med det EEDI som framgår i kraven för respektive fartygstyp, kallat referens EEDI. Kraven 

gäller alla nybyggda fartyg, fartyg som genomgår en betydande ombyggnation exempelvis 

skrovförlängning, samt fartyg som genomgår en sådan ombyggnation att det klassas som ett 

nybygge, samtliga över 400 GT. Uppnått EEDI räknas ut enligt en avancerad formel. Formeln 

innehåller en mängd olika faktorer som i slutändan genererar ett värde på hur mycket CO2 mätt 

i gram ett fartyg släpper ut per ton bunker och nautisk mil vid max djupgående och 75 % av 
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MCR. Referens EEDI:t skall sänkas i olika faser enligt en tabell i MARPOL Annex VI i fyra 

steg som sträcker sig emellan första januari 2013 till första januari 2025 (IMO, 2011a). 

3.2.3 Riktlinjer för alla fartyg 

För att begränsa utsläppen från fartyg i drift har åtgärder införts som skall ge effekt på kort 

sikt, fram till år 2020 (Bazari & Longva, 2011:5). Dessa driftmässiga åtgärder består av 

SEEMP och EEOI där det sistnämnda är ett verktyg under SEEMP:en. Det är tänkt att 

SEEMP:en skall utgöra en ram för hur ett fartyg, på ett strukturerat sätt, ska arbeta för att 

energieffektivisera dess verksamhet (Buhaug m.fl. 2009:84). Hur detta arbete skall 

implementeras, utföras och övervakas skall beskrivas i en plan, det vill säga i själv dokumentet 

SEEMP. 

3.2.3.1 Ship Energy Efficiency Management Plan 

IMO har genom dokumenet MEPC.213 gjort en guide för befälhavare, operatörer6 samt ägare 

(IMO, 2012a). Guiden skall fungera som en vägledning när en SEEMP skall utformas för ett 

fartyg. Denna guide är uppbyggd i fem avsnitt och avslutas med ett litet exempel på hur en 

SEEMP kan se ut, se bilaga 1. Avsnitt ett och två innehåller en introduktion till varför guiden 

finns och till vilka den riktar sig samt lite kort om definitioner på de uttryck som finns i guiden. 

Avsnitt tre förklarar vad SEEMP:en är, varför den finns till och hur den kan implementeras i 

ens organisation beroende på om det redan finns ett energiledningssystem eller om det skall 

integreras i det redan befintliga International Safety Management (ISM) systemet ombord. 

Fjärde avsnittet handlar om hur strukturen i SEEMP:en skall vara uppbyggd; strukturen är 

uppbyggd kring de fyra grundpelarna, planera, implementera, övervaka samt utvärdera och 

förbättra. Planera består i att se på den nuvarande energikonsumtionen, titta på hur den kan 

förbättras samt sätta upp mål för att förbättra energieffektiviteten. Implementera handlar om att 

sätta upp ett system för att införa de åtgärder som kom fram i planeringsstadiet, samt vikten av 

att föra en logg över de förbättringar som görs för att kunna utvärdera förbättringarna i ett 

senare skede. Övervaka består i att etablera ett verktyg för att kunna mäta hur energieffektiv ett 

fartyg eller flotta är. Den sista grundpelaren är utvärdera och förbättra där man ser över hur de 

förändringar som införts har fungerat, hur de har påverkat energieffektiviteten samt åtgärda 

och förbättra det som inte har fungerat. Det femte och sista avsnittet är det största i guiden och 

                                                 

6 ”Den som med egna och/ eller inhyrda fartyg bedriver sjötrafik” (Ihre, 2012:437). 
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innehåller en mängd olika förslag på förbättringar som kan göras ombord ett fartyg för att öka 

energieffektiviteteten, där alltifrån optimerad ruttplanering med avseende på väder finns till att 

ta till vara på värmen från avgaserna bättre (IMO, 2012a). 

3.2.3.2 Energy Efficiency Operational Indicator 

För att kunna mäta energieffektiviteten hos ett fartyg krävs det att man på något sätt mäter 

energikonsumtionen och sätter den i förhållande till den nytta fartyget utför. I 2012 guidelines 

for the development of a ship energy efficiency management plan (SEEMP) som skall användas 

när en SEEMP utformas för ett fartyg (IMO, 2011a), skrivs det om ett verktyg som skall 

användas för att kunna övervaka energieffektiviteten kvantitativt på ett fartyg (IMO, 2012a). 

Verktyget skall vara utformat enligt en etablerad metod företrädesvis enligt en internationell 

standard. Det rekommenderas att primärt använda det verktyget som är framtaget av IMO 

själva vilket är EEOI, som i sin lättaste form kan definieras som förhållandet mellan massan 

CO2 som släpps ut per transporterad enhet och arbete (distans). EEOI skall inte förväxlas med 

EEDI som endast gäller nybyggda fartyg, och är ett index på hur energieffektiv fartygets 

design är, dvs. det mäter inte faktiskt hur energieffektivt fartyget är i drift vilket EEOI gör. 

Väljs mätverktyget EEOI bör dokumentet guidelines for voluntary use of the ship energy 

efficiency operational indicator (EEOI) användas som är framtaget av IMO för sätta upp en 

standardformel för sitt fartyg eller flotta vilket i sin tur genererar ett index som ger en 

indikation på prestandan utifrån ett energieffektivt perspektiv (IMO, 2009). Formeln består i 

huvudsak av bränsleåtgången som direkt kan ställas i relation till mängden utsläppt CO2, 

avlagd distans och mängd transporterat gods. 

3.3 Implementera 

För att ett energiledningssystem skall bli framgångsrikt inom ett företag/organisation krävs ofta 

att ett antal nyckelfaktorer implementeras väl. Med dessa nyckelfaktorer menas åtgärder i 

energiledningssystemets plan som måste implementeras för att systemet skall ge den verkan 

som det är tänkt (Bazari & Longva, 2011). Eftersom SEEMP:en är ett relativt nytt 

energiledningssystem har ännu ingen studie gjorts angående dess implementering. Däremot har 

försök gjorts att förutspå effekten av SEEMP:en och eventuella hinder för att den skall 

implementeras fullt ut. 

I en rapport framgår det att eftersom SEEMP:ens syfte är att öka energieffektiviteten vilket har 

ett direkt samband med kostnadseffektivitet bör detta i sig var nog motiverande men för att 
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uppnå tänkt effekt krävs mer stimulans. Faktorer som tros spela en viktig roll i SEEMP:ens 

implementering är övervakning och regelbunden revidering men också effekten av ökade 

bränslekostnader och ett ökat samarbete med berörda parter. De spår också att medvetenheten 

gällande energieffektivitet kommer att öka vilket, om väl implementerat, kan leda till en 

positiv förändring i kulturen ombord (ibid.). 

I en artikel publicerad i tidskriften Journal of cleaner production har frågeställningen angripits 

med hjälp av en fallstudie. Genom att följa ett rederi under dess process att implementera ISO 

50001 har forskarna kunnat identifiera faktorer som också kan påverka SEEMP:ens 

implementeringen. Faktorerna har i det här fallet presenterats som hinder där exempelvis dålig 

kommunikation mellan fartyg och land, brist på färdigheter i projektledning och brist på 

resurser har pekats ut (Andersson m.fl. 2013a). 

I en av den vetenskapliga tidskriften Maritime Policy & Management:s alla artiklar diskuteras 

SEEMP:ens potential att minska utsläppen av växthusgaser, detta genom en jämförelse med 

ISO 50001. Slutsatsen är att SEEMP:en saknar vitala egenskaper som annars hittas i vanliga 

ledningssystem och som anses vara bäst praxis i andra branscher. Saker som pekas ut är 

avsaknaden på krav om att upprätta en energipolicy och krav om ”management review” av 

SEEMP:en, det vill säga en utvärdering som företagsledningen gör av energiledningssystemet. 

Det påpekas också att ISO 50001 ställer högre krav på mätning, energirevision, upprättande av 

mål samt rapportering av avvikelser (Andersson m.fl. 2013b). 

I en analys framställd av företaget CE Delft har de jämfört olika Marginal Abatement Cost 

Curves (MACC) för utsläpp av växthusgaser, där de har tittat på de fyra MACC:s som har 

släppts de senaste åren med en relation till sjöfart. MACC-modellen är ett verktyg som hjälper 

beslutsfattare att förutspå ett styrmedels potential för att öka energieffektiviteten (KTH, 2013). 

Gemensamt för alla är att de visar på stora potentialer för att öka energieffektiviteten. Genom 

intervjuer med ett flertal olika rederier och operatörer har de kommit fram till att det finns tre 

sammanfattade anledningar till att inte alla kostnadseffektiva åtgärder genomförs, vilket är 

tekniska hinder, institutionella hinder samt finansiella hinder. Tekniska hinder menas vara att 

alla åtgärder inte anses generera bränslebesparingar samt att vissa nya tekniker medför ett visst 

risktagande med avseende på exempelvis haverier. Institutionella hinder presenteras som dels 

att investeringar som en fartygsägare gör återspeglas sedan inte i andrahandsvärdet på fartyget 

eller i befraktningspriser, samt att varv inte har kapaciteten till att ändra i redan existerande 
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designer eftersom fokus ligger på att hålla nybyggnadskostnaderna nere, skulle ändringar ske 

görs detta till en relativt hög kostnad. Finansiella hinder handlar mest om risken med att 

investera i nya icke beprövade tekniker som kanske inte generar de besparingar man hade tänkt 

sig (Behrends m.fl. 2011). 

3.4 Att ta fram en SEEMP 

Som tidigare nämnts har IMO utformat ett dokument som skall hjälpa rederierna att utveckla 

SEEMP:en (IMO, 2012a). Om de inte väljer att själv utveckla SEEMP:en kan de ta hjälp av 

eller helt enkelt lämna över detta ansvar till en extern aktör (DNV GL, 2014a). Hur rederierna 

väljer att gå till väga kan dels bero på hur mycket tid och pengar de är villig att lägga ner men 

också i vilken omfattningen de vill marknadsföra sig som miljömedvetna. 

Merparten av International Association of Classification Societies (IACS) medlemmar, 

föreningen för klassificeringssällskap, erbjuder deras kunder hjälp med att utveckla en 

SEEMP. I vissa fall erbjuds även diverse mjukvaruprogram, exempelvis en så kallad 

elektronisk SEEMP (IACS, u.å.). När implementeringen av SEEMP:en görs under ledning av 

ett klassningssällskap finns även möjligheten att i direkt samband till detta få ett IEEC utfärdat 

(DNV GL, 2014b). 

Ett ytterligare tillvägagångsätt är att på egen hand införskaffa en elektronisk SEEMP från ett 

mjukvaruföretag. I dagsläget finns två stycken sådana företag, finska Napa (NAPA, 2014) och 

isländska Marorka (Marorka, 2014), där programmet ofta är en kombination av SEEMP och 

EEOI. 

Ett billigt alternativ är dock att införskaffa en steg för steg guide innehållande en SEEMP-mall 

med vägledning för dess utformning och implementering. Redare- och 

skeppsmäklareorganisationen, The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) 

tillhandahåller denna produkt som de säger ska underlätta för rederierna att utveckla en 

fartygsspecifik SEEMP (Ctech, u.å.). 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Eftersom syftet var att skapa en bild av implementeringen har en kvalitativ metod i form av 

intervjuer valts för att på djupet undersöka rederiernas tillvägagångsätt (jfr Hedin, 1996). 

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga att frågorna var öppna utan svarsalternativ och 

att frågorna handlade om ett och samma ämne (jfr Trost, 2010:42). Eftersom det saknas 

tidigare studier om implementeringen av SEEMP fann vi denna typ av intervju som passande. 

4.2 Urval 

I studien undersöktes rederier som fraktar oljeprodukter i bulk och som hade anknytning till 

Sverige i form av ett medlemskap i Sveriges Redareförening (SRF). Urvalet grundar sig på att 

tanksjöfarten är en betydande del av svensk sjöfart, ca 30 % av medlemmarna är tankrederier 

(SRF u.å.). Andra aspekter är att många svenska tankrederier marknadsför sig just som 

miljömedvetna (Sjöfartstidningen, 2014). De semistrukturerade intervjuerna har i två rederier 

genomförts med befälhavare, maskinchefer och med personal från rederiernas operationella 

avdelning, totalt sex personer. Dessa personer är enligt SEEMP:en nyckelpersoner (IMO, 

2012a) och bör således ha störst kännedom om SEEMP:en inom rederiet. 

Fartyget inom varje rederi valdes utifrån bekvämlighetsprincipen (Trost, 2010:140), i fråga om 

tillgänglighet, alltså hamnliggande i svensk hamn. 

4.3 Intervjuguide 

En intervjuguide användes som ett verktyg under intervjuerna, se bilaga 2. Samma 

intervjuguide användes för både land- och ombordanställda där specifika frågor fanns som 

endast gällde de landanställda. Standardiseringen var av låg grad och gav således 

informanterna möjlighet att styra både intervjuns gång, ordning och riktning samtidigt som vårt 

inflytande på intervjun blev litet (Trost, 2010). De semistrukturerade frågorna utformades så 

att oavsett vilket steg av implementeringen organisationen befann sig i, kunde samtliga 

respondenter uttrycka sig i frågan.  

Intervjuguidens teman har utformats med hjälp av dokumentet 2012 Guidelines for the 

development of a ship energy efficiency management plan (SEEMP) (IMO, 2012a). Frågorna 

har konstruerats med inspiration från två kvantitativa studier som handlar om rederiers, 
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fartygsägares och befraktares syn på SEEMP:en (NAPA, 2012). En av studierna genomfördes 

2012 medan den andra kommer att genomföras under 2014. Genom en överenskommelse har 

vi fått ta del av enkäterna för de båda studierna med villkorligt att hålla materialet 

konfidentiellt. 

4.4 Intervjusituation 

Plats för intervjuerna valdes utifrån respondenternas premisser. De landanställda intervjuades 

på respektive rederikontor, där intervjuerna skedde i lugn och ostörd miljö. Vid ena tillfället 

intervjuades två personer samtidigt, vilket ifrån början bara var tänkt att vara en person. 

Avsikten vid fartygsbesöken var att intervjua både befälhavare och maskinchef samtidigt. På 

grund av faktorer vi inte kunde råda över fick vi ett bortfall av maskinchefen som ej kunde 

närvara vid intervjun på ena fartyget. Vid detta fartygsbesök kunde inte intervjun genomföras 

under helt ostörda former på grund av pågående lastoperation. Det andra fartygsbesöket kunde 

dock inte genomföras på grund av att inget av rederiets fartyg anlöpte svensk hamn under tiden 

för intervjuerna. Lösningen på detta blev att en telefonintervju fick genomföras med 

befälhavare och maskinchef samtidigt. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av två diktafoner varav en som reserv. Detta gjordes 

för att båda två skulle kunna delta aktivt i intervjun istället för att en av oss skulle vara 

upptagen med att anteckna det som sades (jfr Ejvegård, 2009). Dessutom minimerades risken 

för att något som sades inte kom med för vidare analys. 

4.5 Analysmetod 

De inspelade intervjuerna har transkriberats i syfte att underlätta bearbetningen och analysen. 

Det inspelade materialet omfattar totalt 96 minuter med ett genomsnitt på 24 minuter per 

intervju. Insamlade data har vidare sorterats och katalogiserats genom tematisering av 

nyckelord från intervjuobjektens svar i förhållande till syftets frågeställning (jfr Hedin, 1996). 

Detta formade det underlag för resultat som presenteras i arbetet. 

4.6 Forskningsetik 

Intervjuerna och arbetet har skrivits i enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 

med avsikt att hålla respondenterna och de företag de representerar anonyma, baserat på de 

fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 



12 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att vi informerade respondenterna om 

studiens syfte och delgav vår kontaktinformation. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

respondenterna själva fick bestämma över sin medverkan. Arbetet och materialet har 

behandlats så att inga enskilda personer, fartyg eller företag skall kunna identifieras vilket är i 

linje med konfidentialitetskravet. Allt material har endast använts i detta arbete, det vill säga i 

enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.7 Metoddiskussion 

Användandet av öppna intervjufrågor passade väl in i sammanhanget av den orsaken att 

informanterna fick möjlighet att styra intervjuns gång och samtidigt framföra sina åsikter. 

Detta fick dock den indirekta konsekvensen att respondenterna ibland kunde sväva iväg från 

den ursprungliga frågan och prata om något helt annat (jfr Kylén, 2004). Svagheter med vald 

metod skulle kunna vara att ingen generalisering kunde göras och att insamlade data kan ha 

analyserats och tolkats på ett partiskt sätt (Brinkmann & Kvale, 2009). Att genomföra studien 

som en fallstudie valdes bort av två skäl, dels av kostnadsskäl, dels av tidsskäl. 

En intervju genomfördes med två personer istället för en person. Detta kan ha medfört både 

positiva och negativa konsekvenser eftersom vi sannolikt har fått in mer material gentemot att 

personerna kan ha hämmat varandra. Att en intervju genomfördes under mindre ostörda former 

fick konsekvensen att den fick avbrytas vid ett par tillfällen. Det medförde att intervjun blev 

utdragen och upptog onödigt mycket av respondentens tid. 

En påtaglig nackdel med en telefonintervju är att kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck 

försvinner vilket kan skapa en mindre avslappnad intervju och försvåra tolkning (Svensson & 

Starrin, 1996). Det upplevdes dock att respondenterna höll sig mer till ämnet under 

telefonintervjun vilket kan ses som en fördel. 

Intervjuer med öppna frågor ställer högre krav på den som intervjuar jämfört med en intervju 

med mer standardiserade frågor (Olsson & Sörensen, 2011). Detta eftersom det till exempel 

ofta krävs följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Allt eftersom 

intervjuerna genomfördes blev vi mer erfarna i rollen som intervjuare vilket kan ha påverkat de 

insamlade materialets kvalité.  

Användandet av diktafon kan medföra en mindre avslappnad stämning (Davidson & Patel, 

2011:87) men detta upplevdes ej under intervjuerna. En annan nackdel kan vara att saker som 
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sägs före och efter inspelning inte kommer med i det inspelade materialet men det upplevdes 

inte som ett problem vid intervjuerna. 
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5 Resultat 

5.1 Presentation av respondenter 

Landanställda 

Intervjuad personal från de operationella avdelningarna bestod av tre personer. Samtliga 

respondenter var män i en ålder mellan 30 och 50 år. 

Ombordanställda 

Totalt intervjuades tre ombordanställda varav två befälhavare och en maskinchef. Befälhavarna 

hade fyra respektive sex år i befattning och tio respektive nitton år i rederiet. Maskinchefen 

hade sammanlagt arton år i nuvarande befattning och hade varit anställd inom rederiet i tre år. 

Samtliga respondenter var män i en ålder mellan 30 och 55 år. 

5.2 Resultatsammanställning 

Resultatet redovisas nedan i tre teman med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

5.2.1 Implementering 

De land- och ombordanställda respondenterna kom först i kontakt med SEEMP:en ungefär ett 

till två år innan bestämmelserna trädde i kraft. Via klassningssällskapen informerades de 

landanställda om SEEMP:en och dess kommande bestämmelser och de i sin tur 

vidarebefordrade denna information till de ombordanställda. En respondent nämnde dock, med 

en viss osäkerhet, att han kunde haft en första kontakt med SEEMP:en via ett branschforum 

inom redarföreningen. Vidare hade de landanställda en gemensam uppfattning om att det är 

deras klassningssällskap som brukar informera dem när nya regler kommer in som på något 

sett påverkar deras verksamhet. 

De landanställda svarade att arbetet med SEEMP:en började under året 2012 så att det kunde 

implementeras ombord innan första januari 2013. Men bägge rederierna sa också att de hade 

jobbat för att få det implementerat tidigare men att det var faktorer som gjorde att det drog ut 

på tiden. I ena fallet var det processen med att utveckla ett fullt fungerande 

rapporteringsverktyg för bränsle- och energikonsumtionen, i detta fall en EEOI, som fördröjde 

implementeringen medan det i det andra fallet berodde på att rederiet var mitt uppe i att 

uppdatera sitt tonnage. 
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Gemensamt för det bägge rederierna var att dokumentet skapades i samråd med deras 

klassningssällskap. Ett av rederierna menade på att de redan gör väldigt många manualer som 

det är och att de kände att de behövde en liten ”push” just i arbetet med att skapa SEEMP:en. 

De andra påstod att det var svårt, utifrån de tillgängliga riktlinjerna, att själva bilda sig en 

uppfattning om exakt hur SEEMP:en skulle utvecklas. Men det nämndes också att initialt var 

inte heller klassningssällskapet helt säkra på tillvägagångssättet. 

Första steget i att utveckla dokumentet var att tillsammans med klassningssällskapet 

genomföra en energianalys av rederiet och på så sätt utreda hur deras energikonsumtion såg ut 

vid projektets start. Analysen genererade dessutom förslag på åtgärder som kunde inkluderas i 

SEEMP:en. Klassningssällskapen tillhandahöll också en mall av dokumentet som sedan 

rederierna själva fick möjlighet att justera i och komma med synpunkter om innan den slutliga 

versionen fastställdes. 

När det kommer till vilken form de valt att presentera dokumentet i har de unisont valt 

pappersform. I riktlinjerna för hur en SEEMP skall utvecklas beskrivs att dokumentet kan vara 

en del av fartygets SMS men detta har båda rederierna valt att inte göra. 

Av intervjuerna har det framkommit att rederierna startade implementeringen med att 

informera och upplysa om SEEMP:en och dess bestämmelser. Detta har bland annat skett vid 

årligt hållna befälskonferenser. Klassningssällskapen närvarade och presenterade vad SEEMP 

är för något och vad som är på gång men det pratades också om medvetenheten vad gäller 

energikonsumtion, speciellt för de ombordanställda. 

I ett rederi har fokus legat på att tillsammans med deras klassningssällskap utveckla ett 

rapporteringssystem med syfte att samla in data från dess fartyg. Just att mäta 

energieffektiviteten och därmed se om SEEMP:en ger någon effekt eller inte är av stor 

betydelse menade båda rederierna. 

Man skall ju mäta annars kan man verkligen inte veta någonting. Det är ju samma 

med allt vi gör till exempel olyckor, man måste ju mäta för att se att det går ner. 

En respondent sade att detta är av stor vikt för att få de land- och ombordanställda motiverade 

att arbeta med SEEMP:en. Respondenterna från ett av rederierna förklarade också att de haft 

ett fartyg som ett så kallat testfartyg. Förutom att klassningssällskapet varit ombord och 

informerat ytterligare om SEEMP:en användes testfartyget för att under ett halvår provköra 
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rapporteringsverktyget. Detta fartyg fick alltså delta i utformningen av verktyget genom att 

anpassa det efter fartyget och dess trad. Testperioden utmynnade i att buggar i verktyget 

upptäcktes och att irrelevanta punkter under verktygets datainsamlingsfunktion redigerades. 

Den färdiga versionen av verktyget skickades senare ut till samtliga fartyg i flottan. 

En respondent från den andra operationella avdelningen svarade att de vid tiden för intervjun 

fortfarande tittade på möjliga lösningar vad gäller rapporteringsverktyget. Man har medvetet 

lagt mycket tid på detta för att med omsorg välja den bästa lösningen i syfte att minska den 

administrativa bördan för de ombordanställda. De har bland annat tittat på en programvara från 

ett företag vars program så som lasthantering- och underhållsprogram redan används ombord 

och som de tycker är lätthanterliga. Liknande tankesätt fanns också hos de andra rederiet där 

de försökt samköra rapporteringsverktyget med redan existerande rapporteringsverktyg för 

bunkerförbrukningen, detta för att de ombord inte skall behöva fylla samma värde i flera olika 

dokument. 

Rutiner för att följa upp implementeringen med SEEMP:en fanns hos båda rederierna. En 

respondent sa att dokumentet SEEMP skall uppdateras varje år där bland annat nya mål för 

nästkommande år skall sättas upp. De hoppas att resultatet från de data de samlat in från 

fartygens energikonsumtion skall leda till att de lättare ska kunna se effekterna av SEEMP:en, 

att de på så sätt kan komma fram till vad de skall lägga fokus på och vad för nya saker de skall 

testa. Dessutom menade en respondent att man redan implementerat ett system i rederiet där 

samtliga dokument följs upp och där SEEMP:en kommer att inkluderas. 

5.2.2 Användning 

När det kommer till SEEMP:ens användning har stort fokus legat på att mäta 

energieffektiviteten och hur stor mängd koldioxid fartygen släpper ut. För det har alltså ett 

rederi implementerat ett rapporteringsverktyg och det är detta som anses tillhöra det dagliga 

arbetet med SEEMP:en. De ombordanställda sa att själva dokumentet är inget man tittar i varje 

dag. De menade på att de likväl jobbar mycket med att få ner förbrukningar och därmed 

minskar mängden konsumerad energi. 

De personer ombord som direkt arbetar med SEEMP:en och som ansvarar för driften och dess 

tillhörande rapporteringsverktyg är de med befattningen befälhavare och maskinchef, även om 

dessa har möjlighet att delegera arbetet vidare. De jobbar gentemot landorganisationen via 

rederiernas operationella avdelning samt den tekniska avdelningen. I dessa två rederier handlar 



 17

omfattningen personal om två till fyra personer iland och två personer ombord, totalt ca fem 

personer per rederi. En respondent menade att man också jobbar mot tekniska- och 

operationella avdelningen när det kommer till det aktiva arbetet med att hålla nere 

förbrukningar ombord med aspekter som fart och energikonsumtion. 

Ombordanställda sade att kulturen vad gäller medvetenhet för energieffektivitet finns ombord, 

att man jobbar för att göra allt så optimerat som möjligt. Rent konkret görs detta genom att 

kringsystem som lastpumpar och ballastpumpar stoppas så fort de inte används. Ett annat 

exempel som nämndes är att antalet hjälpmaskiner som krävs i samband med lossning anpassas 

efter rådande lossningshastighet. Dock var en respondent inte helt säker på om något samband 

finns mellan SEEMP:en och den rådande medvetenheten.  

Sen om det har med den och göra eller inte, jag tror inte det utan det är nog mer 

självbevarelsedrift, vi försöker göra det så bra, billigt som möjligt liksom. 

En landanställd menade att graden av medvetenhet skiljer sig från fartyg till fartyg, mycket 

beroende på befälhavarens och maskinchefens intresse för energibesparing. Respondenten 

berättade att en del befälhavare och maskinchefer tycker detta är roligare än andra och vissa är 

mer engagerade genom att exempelvis hitta på egna lösningar för uppvärmningen ombord. Han 

menade också på att medvetenhet finns överallt i dagens samhälle och att många av oss har 

kunskap om detta. 

Rapporteringsverktyget beskrivs som en enkel Excel-mall där däckspersonal tillsammans med 

maskinpersonal skall fylla i data för varje resa och varje operation fartyget genomför. Data 

som rapporteras in är bland annat bunkerförbrukning, mängd last, barlast och bunker ombord, 

djupgående, distanser, tid för sjöresa respektive lastning/lossning, fart men också faktorer som 

väder och vind. Detta genererar i slutändan ett EEOI-värde som presenteras tillsammans med 

statistik över bunkerförbrukningen under olika konditioner, total mängd transporterad last samt 

bunker ombord i förhållande till riktlinjer för minsta mängd bunker ombord, bara för att nämna 

några. 

Respondenterna sa att tanken med verktyget är att det skall ge en indikation på 

energieffektiviteten men att det samtidigt är komplext med många parametrar som påverkar 

varje enskilt ingående data och som gör det svårt att härleda resultatet till vilka åtgärder som 
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faktiskt gjort skillnad eller inte. EEOI-värdet fick dock kritik och beskrevs som ett ointressant 

värde, särskilt för tankbåtar. 

Det säger egentligen ingenting. Det säger hur bra befraktarna är, hur långa ballastben 

du har jämfört med lastben. 

Många respondenter uttryckte sig positiva inför möjligheten att med hjälp av instrument som i 

realtid mäter förbrukning kunna se hur energieffektivt fartyget framförs och opereras. 

Respondenterna menade på att det skulle underlätta för dem att få en uppfattning om när det 

lönar sig att hålla en högra fart och tvärtom, att det helt enkelt skulle ges möjlighet att på ett 

bättre sätt operera fartyget på ett så optimerat och energieffektivt sätt som möjligt.  

Samtliga respondenter sa att arbetet med att se över energikonsumtionen har funnits i 

rederierna under en längre tid innan SEEMP:en kom till. En respondent sa att de har hållit på 

med detta sedan 2010 fast inte så här strukturerat i den meningen att man haft fart- och 

förbrukningskurvor som de exempelvis har nu. Dess syfte skilde sig också åt eftersom de vid 

den tiden enbart var ute efter att spara bunker. Det sades också att de kört fartygen med 

reducerad fart under en längre tid. De ombordanställda berättade att de inte märkt någon 

särskild skillnad i arbetet ombord. De menade på att de alltid har jobbat med att minimera 

förbrukningen med hänsyn till den ekonomiska biten. 

Det har inte varit någon skillnad för vi har alltid jobbat med det för att ekonomin blir 

bättre om vi kan spara just på förbrukningen, på maskiner och sådant. 

Innan SEEMP:ens existens har oljebolagen enligt en respondent haft en viktig roll i rederiernas 

miljöarbete vad gäller energikonsumtionen. De har satt upp krav och det är också på det sättet 

respondenten menar att de ska vara, att det är just branschen som det till sist får komma ifrån. I 

samband med oljebolagens egna inspektioner av rederiet och dess fartyg genomgår 

landorganisationen en så kallad Tanker Management Self Assessment (TMSA). Där går man 

igenom och granskar organisationen utifrån bland annat ett säkerhets- och miljöperspektiv. I 

tillägg till detta sades också att den höga kostnaden som bränsleförbrukningen idag står för har 

gjort att rederierna sedan en tid tillbaka har ett aktivt miljöarbete genom dess fokus på 

bränslebesparing. 

På grund av det redan existerande miljöarbetet har rederierna upplevt det som svårt att se 

någon riktig skillnad i energieffektiviteten. Respondenterna från landorganisationen sa dock att 
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de tror det blivit en skillnad i energieffektiviteten men att detta inte beror på SEEMP:en utan 

mer på direktiven och riktlinjerna de fått från deras kunder, oljebolagen. Som tidigare nämnts 

sades det att de redan kört med reducerat fart och att detta gjort det svårt att se om SEEMP:en 

gett någon effekt. En annan försvårande omständighet som nämndes under intervjuerna var det 

faktum att det är överlag väldigt svårt att mäta energieffektivitet till sjöss. En ombordanställd 

sade exempelvis att förbrukningen är svår att jämföra mellan inbördes resor på grund av 

mängden variabler som kan påverka som väder och vind. Av samma skäl menade han att det 

var svårt att se om någon förändring av trimmet ger någon effekt.  

Vilken typ av befraktningen fartyget opererade under nämndes också som en påverkande 

faktor. De sades bland annat att fartyg på fast trad som passagerarfärjor har lättare att mäta och 

utröna om valda åtgärd gett någon effekt. En begränsande omständighet sades vara att det är 

befraktaren som trots allt bestämmer farten och att det är den farten som de i certepartiet har 

bundit sig till att hålla. En ombordanställd utryckte att det är hela branschen som behöver 

ändras. Att man bör se över fenomenet med att fartygen skall fram så fort som möjlig till nästa 

hamn för att lämna notice of readiness (NOR) när de ändå vet att ankring väntar. 

Den administrativa bördan upplevdes olika. De som infört rapporteringsverktyg kände mer 

tydligt av att den administrativa delen av arbetet hade ökat. Arbetet i rapporteringsverktyget 

menade de på inte var krävande i sig, värdena som skall fyllas i anses vara lättillgängliga 

eftersom de redan används i andra dokument. Men i ju med det redan omfattande 

administrativa arbetet ombord upplevdes ändå arbetsuppgiften som ytterligare en sak att 

komma ihåg att göra. Det material i form av statistik och trender som rapporteringsverktyget 

genererar uppskattades dock av de ombordanställda. 

5.2.3 Inställning till SEEMP 

Respondenterna såg positivt på införandet av SEEMP:en. Vissa svarade att man borde ha 

börjat med detta långt tidigare. Dessutom framkom det att jämfört med andra regelverk som 

”ballast water management plan” och ”ship to ship manual” är SEEMP:en en konstadseffektiv 

åtgärd vilket påstods vara en fördel. 

Under intervjuerna framfördes också åsikter om sjöfartens miljömedvetenhet. Där hade 

respondenterna delade uppfattningar där ena sidan menade på att sjöfarten orättvist framställs 

som konservativ trots att branschen aktivt försöker dra ner på energikonsumtionen. En annan 

respondent uttryckte motsatsen: 
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De känns lite som att sjöfarten ligger alltid ganska många år efter på allting. 

Det framkom också en åsikt om att den yngre generationen är mer öppen och van vid det 

ständiga flödet av nya regelverk som tillkommer sjöfarten medan den äldre generationen 

sjömän ansågs tycka det är mer betungande. 
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6 Sammanfattande diskussion 

Denna studie har genomförts med syftet att undersöka implementeringen av SEEMP i svenska 

tankrederier. Syftet delades upp i tre frågeställningar: Hur har svenska tankrederier gått till 

väga för att implementera SEEMP:en? Hur används SEEMP:en inom svenska tankrederier 

idag? Vad är rederianställdas inställning till införandet av SEEMP:en? Resultatet från 

intervjuerna kommer nedan diskuteras i förhållande till frågeställningarna och tidigare 

forskning. 

Av de alternativa tillvägagångssätt för att skapa en SEEMP som nämns i bakgrundskapitlet har 

båda rederierna valt att använda sig av respektive klassningssällskap. Detta skulle kunna ha ett 

samband med att det är just klassningssällskapen som informerar rederierna om kommande 

regelverk och samtidigt får uppdraget att se till att rederierna efterlever dessa. 

Resultatet visar att rederiernas SEEMP:ar har utvecklats i linje med IMO:s riktlinjer (IMO, 

2012a). Alla de fyra grundpelarna planera, implementera, övervaka och utvärdera går att finna 

i bägge rederiernas implementeringsprocesser med undantag för övervakning som vid tiden för 

intervjun saknas hos det ena rederiet. Av de faktorer som Bazari och Longva (2011) nämner 

som viktiga för SEEMP:ens implementering kan ur resultatet också utläsas att merparten av 

dessa har implementerats. Vi kan också konstatera att respondenterna, likt Bazari och Longva 

(2011), är av uppfattningen att SEEMP:ens egenskap som konstadseffektiv bestämmelse är till 

hjälp för dess implementering. Det spåddes dessutom att medvetenheten gällande 

energieffektiviteten skulle öka men det kan inte direkt härledas till införandet av SEEMP:en. 

Den av oljebolagen hårt reglerade tanksjöfarten har gjort att tänket kring att minska dess 

bunkerförbrukning har funnits sedan länge (OCIMF, u.å.). Som framgår av svaren från 

respondenterna gjordes dock detta arbete i ett annat syfte än det SEEMP:en har. Den enskilt 

stora kostnaden som fartygets bunker utgör i kombination med ökade bunkerpriser har också 

bidragit till att rederierna aktivt arbetat med att sänka bunkerförbrukningen innan SEEMP:en 

infördes. Vikten av övervakning och mätning av fartygens energieffektivitet diskuterades flitigt 

bland respondenterna. Eftersom de yttre förhållandena under en sjöresa från A till B aldrig är 

exakt desamma är det svårt att jämföra sjöresor sinsemellan. Således anses det allmänt vara 

svårt att se vilka åtgärder som verkligen gör någon skillnad. 
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Dokumentet SEEMP är inte något de ombordanställda använder sig av i daglig mening utan 

användandet av SEEMP:en relateras istället till mätning av energieffektiviteten samt till det 

allmänna tänket kring energibesparing ombord. Detta överensstämmer med SEEMP:ens syfte 

som faktiskt är att etablera ett verktyg för att öka energieffektiviteten. 

Rapporteringsverktyget har rederierna i så stor utsträckning som möjligt försökt inkludera i 

redan befintliga system ombord. Detta i syfte att minska den administrativa bördan, främst för 

de ombordanställda. Det upplevdes ändå som att den administrativa bördan ökat på grund av 

den extra arbetsuppgift som rapporteringsverktyget trots allt medför. 

Kritiken om EEOI som framkommer anser vi vara berättigad. Värdet ger i viss mån en 

uppfattning om hur energieffektivt fartyget opereras men ger inte en helt rättvis bild för varje 

fartygstyp. Exempelvis kan antalet ballastresor variera stort mellan fartygstyp och 

befraktningsform. 

Det framkom åsikter att fenomenet inom branschen vad gäller NOR ger upphov till ett system 

som inte möjliggör att fartygen i full utsträckning kan operera på ett så miljövänligt sätt som 

möjligt. Detta är ett komplext problem som bland annat kräver omfattande samarbeten mellan 

många olika parter inom sjöfarten. Ett exempel på detta är det så kallade ”just in time”-

konceptet. Det innebär att väntetid elimineras i största möjliga mån med målet att fartyget skall 

kunna gå direkt från avslutat sjöresa till att inleda lastoperation. Vi kan föreställa oss att detta 

uppnås genom exempelvis större flexibilitet och bättre kommunikation inom branschen. 

Något som ur resultatet kan utläsas som ett hinder till SEEMP:ens fulla utveckling är den fart 

som bortfraktaren förbinder sig hålla enligt certepartiet. Denna kommersiella faktor anser vi 

riskera att SEEMP:en och dess syfte hämmas. Detta är också en komplex fråga där man ställs 

inför frågan vad som verkligen är den mest energieffektiva farten. 

Samtliga respondenter utrycker sig positiv om SEEMP:en men åsikterna skiljer sig när det 

kommer till den allmänna synen på sjöfarten som miljömedveten. Men faktum kvarstår att 

sjöfarten är först med att införa ett lagligt bindande avtal om klimatförändringar sedan 

Kyotoprotokollet (IMO, u.å.g). 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

Ur denna kvalitativa studie inom ett litet segment kan inga generella slutsatser dras. Dock kan 

den ge en indikation på hur SEEMP:en implementerats och tagits emot i just denna del av 

svensk sjöfart. Vi kan konstatera att den del av svensk sjöfart som vi fått möjlighet att 

undersöka, redan innan SEEMP:en bedrev ett aktivt miljöarbete som således gjort att 

SEEMP:en implementerats framgångsrikt. Vi kan också föreställa oss att implementera 

SEEMP:en i syfte att förbättra energieffektiviteten kan vara mer relevant i rederier med ett 

mindre strukturerat miljöarbete. 

Att försöka sig på att sia om SEEMP:ens framtid är svårt. Med insamlad data är det tänkt att 

rederierna ska utvärdera vad som kan göras bättre men om någon konkret åtgärd kommer att 

ske på grund av SEEMP:en är oklart. Mest troligt kommer det endast ske om det är som allt 

annat, ekonomiskt förvarsbart. 

Rekommendationer till framtida studier är att undersöka hur övriga parter som befraktare och 

terminaler påverkar SEEMP:ens effekt, eller undersöka skillnader som påverkar SEEMP:en 

utifrån olika befraktningsformer. 

  



24 

Referenser 

Andersen, A.B; Corbett, J.J; Skjelvik, J.M; Skjølsvik, K.O (2000). “Study of greenhouse gas 

emissions from ships” (MEPC 45/8).Trondheim: MARINTEK Sintef Group, Carnegie Mellon 

University, Center for Economic Analysis, and Det Norske Veritas. 

Andersson, K; Johansson, M; Johnson, H (2013a). Barriers to improving energy efficiency in 

short sea shipping: an action research case study. I: Journal of cleaner production Vol 66, 

2014 S. 317-327. Philadelphia: Elsevier. 

Andersson, K; Johansson, M; Johnson, H; Södahl, B. (2013b). Will the ship energy efficiency 

management plan reduce CO2 emission? A comparison with ISO 50001 and the ISM code. I: 

Maritime Policy & Management. Vol 40, No. 2, 2013. S. 177-190. Abingdon: Taylor & 

Francis. 

Bazari, Z. & Longva, T (2011). Assesment of IMO mandated energy efficiency measures for 

international shipping, estimated co2 emissions reduction from introduction of mandatory 

technical and operational energy efficiency measures for ships (MEPC 63/INF.2). London: 

International Maritime Organization. 

Behrends, B; Faber, J; Nelissen, D (2011). Analysis of GHG Marginal Abatement Cost Curves. 

Delft: CE Delft. 

BIMCO (2012), Ship Energy Efficiency Management Plan. Windsor: Fathom Shipping. 

Brinkmann, S & Kvale, S (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Buhaug, Ø; Corbett, J.J.;Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee, D.S.; Lee, 

D.;Lindstad, H.;Markowska, A.Z.; Mjelde, A.; Nelissen, D.; Nilsen, J.; Pålsson, C.; 

Winebrake, J.J.;Wu, W.–Q.;Yoshida K (2009). Second IMO GHG study 2009. London: 

International Maritime Organization. 

Ctech (u.å). BIMCO step-by-step SEEMP £130. [www] Hämtat 2014-03-21 från http://fathom-

ctech.com/guide/bimco-step-by-step-seemp-manual/7/. 

Davidson, B & Patel, R (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 



 25

DNV GL (2014a), Environmental passport for operation (EP-O). [www] Hämtat 2014-01-22 

från http://www.dnv.com/industry/maritime/servicessolutions/classification/addrelser/EP-

O/index.asp. 

DNV GL (2014b), SEEMP and energy efficiency - dnv offers support. [www] Hämtat 2014-03-

24 från 

http://www.dnv.com/industry/maritime/publicationsanddownloads/publications/updates/tanker

/2011/2_2011/seempandenergyefficiencydnvofferssupport.asp 

Ejvegård, R (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Energimyndigheten (2004). Handbok för energiledningssystem. Eskilstuna: 

Energimyndigheten. 

Energimyndigheten (2014). Energiledning. [www] Hämtat 2014-01-16 från 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Energiledning/. 

Hedin, A (1996). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. Uppsala: 

Uppsala Universitet. 

IACS (u.å). Homepage. [www] Hämtat 2014-01-22 från http://www.iacs.org.uk/. 

IMO (2003). IMO policies and practices related to the reduction of greenhouse gas emissions 

from ships (Resolution A.963(23)). London: International Maritime Organization. 

IMO (2009). Guidelines for voluntary use of the ship energy efficiency operational indicator 

(EEOI) (MEPC.1/Circ.684). London: International Maritime Organization. 

IMO (2011a). Amendments to the annex of the protocol of 1997 to amend the international 

convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 

1978 relating thereto (Resolution MEPC.203(62)). London: International Maritime 

Organization. 

IMO (2011b). MARPOL Consolidated Edition 2011. London: International Maritime 

Organization. 

IMO (2012a). 2012 guidelines for the development of a ship energy efficiency management 

plan (SEEMP) (Resolution MEPC.213(63)). London: International Maritime Organization. 



26 

IMO (2012b). 2012 guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency 

design index (EEDI) for new ships (Resolution MEPC.212(63)). London: International 

Maritime Organization. 

IMO (u.å.a). Archives. [www] Hämtat 2014-03-21 från 

http://www.imo.org/MediaCentre/MeetingSummaries/MEPC/Archives/Pages/default.aspx. 

IMO (u.å.b). Greenhouse gas emissions. [www] Hämtat 2014-03-22 från 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/GHG-

Emissions.aspx 

 

IMO (u.å.c). Historic Background. [www] Hämtat 2014-03-21 från 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Historic%

20Background%20GHG.aspx. 

IMO (u.å.d). Introduction to IMO. [www] Hämtat 2014-03-22 från 

http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx 

IMO (u.å.e). List of IMO Conventions. [www] Hämtat 2014-03-22 från 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx 

IMO (u.å.f). Structure of IMO. [www] Hämtat 2014-03-21 från 

http://www.imo.org/About/Pages/Structure.aspx. 

IMO (u.å.g). Technical and Operational Measures. [www] Hämtat 2013-10-05 från 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical

-and-Operational-Measures.aspx. 

Ihre, R (2012). Handbok i Sjörätt. Stockholm: Jure Förlag AB. 

Kabisch, S; Kahlenborn, W; Klein, J; Richter, I; Schürmann, S (2010). DIN EN 16001: Energy 

Management Systems in Practice, A Guide for Companies and Organisations. Berlin: The 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 

KTH (2013). Investeringar i energieffektivitet och minskad klimatpåverkan: ny metodik för 

marginalkostnadskurvor som investeringsmodell. [www] Hämtat 2014-03-29 från 

http://www.kth.se/itm/inst/indek/avdelningar/entreprenorskap-och-



 27

innovation/forskning/forskningsprojekt/investeringar-i-energieffektivitet-och-minskad-

klimatpaverkan-ny-metodik-for-marginalkostnadskurvor-som-investeringsmodell-1.418479. 

Kylén, J.A (2004). Att få svar. Stockholm; Bonnier utbildning.  

Marorka (2014). Home page. [www] Hämtat 2014-03-24 från http://www.marorka.com/. 

MEPC (2009). Report of the marine environment protection committee on its fifty-ninth 

session. London: International Maritime Organization. 

MEPC (2011). Report of the marine environment protection committee on its sixty-second 

session. London: International Maritime Organization. 

NAPA. (2012). Napa survey: 60% of market unaware of SEEMP fuel saving potential. [www] 

Hämtat 2013-10-05 från http://napa.fi/News/Press-Releases/Napa-survey-60-of-market-

unaware-of-SEEMP-fuel-saving-potential. 

NAPA (2014). Owners & Operators. [www] Hämtat 2014-03-24 från 

http://napa.fi/Industries/Owners-Operators. 

Naturvårdsverket (2013). FN:s klimatpanel Klimatförändring 2013 Den naturvetenskapliga 

grunden sammanfattning för beslutsfattare. [www] Hämtat 2014-03-21 från 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf 

OCIMF (u.å.). SIRE Introduction. [www] Hämtat 2014-04-15 från 

http://www.ocimf.com/SIRE/Introduction.  

Olsson, H & Sörensen, S (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber 

Sjöfartstidningen (2014). Över 100 LNG-fartyg i världen. [www] Hämtat 2014-03-16 från 

http://www.sjofartstidningen.se/100-lng-fartyg-varlden/. 

SRF (u.å.). Medlemmar. [www] Hämtat 2014-03-22 från 

http://www.sweship.se/Sveriges_Redareforening/Om_SRF/Medlemmar. 

Sustainable Energy Authority of Ireland (2009). I.S. EN 16001:2009 Implementation Guide. 

Dublin: Sustainable Energy Authority of Ireland. 



28 

Svensson, P.G & Starrin, B (1996) Kvalitativa studier I teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Trost, J (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

UN (1998) Kyoto protocol to the United Nations framework convention on climate change. 

Bonn: United Nations. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 



 i

Bilaga 1 

MEPC 63/23  
Annex 9, page 12 

 
APPENDIX 

 
A SAMPLE FORM OF A SHIP EFFICIENCY ENERGY MANAGEMENT PLAN 

 

 Name of Vessel:    GT:    

 Vessel Type:    Capacity:    

           

 Date of     
Developed by: 

  
 Development:      
         

 Implementation  From:  Implemented    

 Period:   Until:  by:    

 Planned Date of         

 Next Evaluation:         

 1 MEASURES       

        

 Energy Efficiency  Implementation  
Responsible Personnel 

 

 Measures  (including the starting date)   
      

     <Example>  
<Example>  

     Contracted with [Service   
      The master is responsible for  
     providers] to use their   
 

Weather Routeing 
  

selecting the optimum route 
 

  weather routeing system and   
     start using on-trial basis as  based on the information  
      

provided by [Service providers]. 
 

     of 1 July 2012.   
         

     While the design speed  The master is responsible for  

 
Speed Optimization 

(85% MCR) is 19.0 kt, the  keeping the ship's speed. The  
 maximum speed is set  log-book entry should be checked  
       

     at 17.0 kt as of 1 July 2012.  every day.  

           

           

           

 
 

2 MONITORING  
 

Description of monitoring tools  
 

3 GOAL  
 

Measurable goals  
 

4 EVALUATION  

Procedures of evaluation: 
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David Falk 2014-01-24
Markus Niklasson 
Blå = Endast Landanställda 
 

Intervjuguide 
Först: Ge information till informanterna angående undersökningen, anonymiteten, 

transkriberat material och tillkännage vår kontaktinformation. 

 

Bakgrundsinfo. 
 

• Namn, befattning, tid till sjöss/befattning, tid i  rederiet.  
 

Dokumentet SEEMP/Planning 
 

• När/hur hörde du talas om SEEMP:en första gången?  
 

• När introducerades dokumentet ombord? När infördes det i rederiet? 
 

• Hur skapades dokumentet?  
 

• Form?  
 

• Vem jobbar med SEEMP:en iland gentemot fartygen?  
 

• Är SEEMP:en en del av ”SMS:en” eller är det ett fristående dokument. 
 

• Vad tycker ni om SEEMP:en? Behövs den?  
 

• Är det något ni tycker kan ändras/förbättras i SEEMP:en och dess implementering? 
 

• Deltog ombordanställda i utformning?  
 

Implementeringen 
 

• När?     
 

• Vilken prioritet har implementeringen haft? 
 

• Fanns tidigare en EMS (ISO 14001) i organisationen?  
 

• Hur?  
 

• Hinder?  
 

• Har informationen angående implementeringen varit tillräcklig/till lags?  
Krävdes det någon form av anpassning i det vardagliga arbetet ombord? 
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Blå = Endast Landanställda  

Tillämpning i vardagen/Monitoring  
  

•    Hur används SEEMP:en? Ännu en administrativ börda eller något som ni ser potential 
      i? 

 
• Samarbete mellan berörda ombord och landanställda?  

 
• Vad tycker ni om era tilldelade uppgifter?  

 
• Level of awareness? (kultur ombord).  

 
• Används en så kallad EEOI (Energy efficiency operational indicator)? Eller 

motsvarande instrument för mätning av ftg:s energieffektivitet?  
 

• Har ni något verktyg iland för att övervaka fartygens bränsleåtgång? 

 

Resultat/Self-evaluation 
 

• Hur har SEEMP:en påverkat organisationen, både ombord och iland?  
 

• Uppföljning av implementeringen? På vilket sätt? Hur ofta? Vilka?  
 

• Andra erfarenheter?  
 

• Ev. Har någon skillnad märkts av gällande energieffektiviteten?  
 

Åsikter 
 

• Vad är er allmänna uppfattning angående IMO och dess arbete?  

• Vad tycker ni om liknande regelverk (BWMS ex) och policys? 
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