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Förord 
Denna rapport sammanfattar resultatet av projektet ”Överflyttning av gods närsjöfart genom 
branschsamverkan”. Arbetet genomfördes från juni 2020 till september 2022 av IVL Svenska 
Miljöinstitutet, SSPA och Green Consulting Group. Projektet är en fortsättning av projektet 
”Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart” (se slutrapport Styhre, et al., 2019). 
Projektdeltagarna är tacksamma för finansiering av projektet som erhölls av Trafikverkets 
forskningsportfölj Sjöfart. Ett stort tack riktas även till samtliga personer som vi har intervjuat och 
fört samtal med under projektets gång.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att förstå hur en ökad och hållbar containeriserad närsjöfart kan uppnås 
med utgångspunkt i hur rederier, varuägare, speditörer och hamnar i aktörssamverkan kan utveckla 
konkurrenskraftiga transportlösningar. En modell för aktörssamverkan har utvecklats under 
arbetets gång. Modellen har tillsammans med en ökad förståelse för aktörernas roller och relationer 
samt krav på leveransservice och miljö, resulterat i slutsatser och rekommendationer för att 
närsjöfarten ska kunna nyttjas i större utsträckning samt möjliggöra initiativ för en hållbarare sjöfart. 

Resultatet bygger på fallstudier av två transportupplägg bestående av varuägare, hamn, rederi och 
speditör. De två studerade container-rederierna skiljer sig åt på flera sätt. Det första rederiet 
transporterar containers med närsjöfart där godset har en start- och slutpunkt inom Europa, och där 
kundgrupperna främst består av varuägare och speditörer. Det andra rederiet feedrar containers 
till/från de stora hub-hamnarna där godset transporteras vidare mellan kontinenter. Kunderna är 
transoceana rederier och globala speditörer. Båda rederierna arbetar aktivt med att öka 
godsvolymerna för att fylla fartygen och öka lönsamheten. I det andra fallet gjordes det genom att 
addera intra-Europeiska containers till feeder-verksamheten. 

Samverkan mellan aktörerna kan ske på olika nivåer där informationsdelning, strategisk vikt och 
aktörernas vilja att anpassa sig skiljer sig åt. Även om inte samtliga aktörer strävar efter den djupaste 
formen av samverkan, som inkluderar gemensamma mål, är det viktigt att i en relation veta vilken 
nivå av samverkan respektive part strävar efter för att skapa samsyn och undvika missförstånd. 
Aktörspilen som beskriver graden av samarbete mellan aktörerna visas i figuren nedan.  

 

Vad gäller roller och relationer har de flesta varuägare sällan direktkontakt med närsjöfarts-rederiet, 
i stället agerar ofta speditören mellanhand. Bristen på kontakt och informationsutbyte mellan 
varuägare och rederi kan motverka identifiering av nya sjöfartslösningar. Både rederier och 
speditörer skulle kunna vara mer proaktiva i att föreslå närsjöfartslösningar i större utsträckning, 
framför allt genom transparent dialog om alternativ och en lyhördhet gentemot varuägarens behov. 
Vissa hamnar tar en faciliterande roll som stigfinnare genom att sammanföra aktörer och identifiera 
varuägare inom det regionala upptagningsområdet med potentiella flöden lämpliga för närsjöfart. 

Leveransservicen är viktig för närsjöfartens konkurrenskraft, där särskilt transittid och tillförlitlighet 
har visat sig vara avgörande för att varuägaren ska välja närsjöfart i större utsträckning. Däremot 
förekom det inte miljökrav vid upphandling av sjötransporter i de två fallstudierna. Många 
varuägare verkar ha svårt att veta hur de ska formulera miljökrav på sjöfarten. Det skulle därför 
underlätta med mer systematiserade krav som gärna är utvecklade i dialog mellan rederier, 
speditörer och varuägare för att verkligen få genomslag. Trots avsaknad av miljökrav i de studerade 
fallen har det skett en stark frammarsch på miljöområdet inom sjöfarten under projekttiden, bland 
annat med möjlighet att upphandla gröna sjöfartstjänster. Nära relationer och samarbete där 
målformulering för miljö och klimat tydliggörs gynnar sjöfartens omställning, vilket illustreras i 
rapporten med några exempel på befintlig aktörssamverkan inom branschen. Sjöfartens 
klimatomställning skulle gynnas av långsiktigt samarbete och långa avtal mellan flera aktörer, där 
aktörssamverkan är en möjliggörare för att åstadkomma stora förändringar, främst byte från fossila- 
till förnybara bränslen.  
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1. Bakgrund 
Tidigare forskning genomförd av författarna till denna rapport identifierade tre områden som utgör 
de största hindren för en överflyttning av gods från väg till sjö utifrån ett transportköparperspektiv 
(Styhre et al., 2019). 

1) Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att arbeta med ökad andel 
sjöfartslösningar. 

2) Det saknas kunskap om sjöfart bland vissa företag (såsom hur upphandling av 
sjötransporter går till eller vilka lämpliga aktörer, hamnar och linjer som finns).  

3) Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna inom transportbranschen.  

Rekommendationer som lyfts fram är att skapa långsiktiga lösningar där fördelar och risker tydligt 
identifieras och fördelas mellan aktörerna och där uppgifter om utsläpp och kostnader delas på ett 
transparent sätt. Både rederiet och speditören behöver också bättre förstå varuägares behov och dela 
information om alternativa transportupplägg. Att samverkan mellan aktörer är centralt för att få till 
en ökad närsjöfart har även identifierats i ytterligare studier, se till exempel Santén et al., 2021, 
Berglund, 2019, Sallnäs et al., 2019, och Stelling et al., 2019. Slutsatsen är att det finns ett alltför stort 
gap mellan varuägarnas transportbehov och tillgängliga erbjudanden från rederier och speditörer, 
där relationen mellan nyckelaktörerna behöver stärkas för att hitta gemensamma lösningar. 

Syftet med denna rapport är att förstå hur en ökad och hållbar närsjöfart kan uppnås med 
utgångspunkt i hur rederier varuägare, speditörer och hamnar i aktörssamverkan kan utveckla 
konkurrenskraftiga transportlösningar. 

1.1 Metod 
Arbetet är främst baserat på litteraturstudier och fallstudier av två aktörskluster: "Fallstudie 
Västkusten” och ”Fallstudie Östkusten”, se Error! Reference source not found.. Litteraturstudier 
genomfördes vid flera tidpunkter under projektets gång, då många nya artiklar och rapporter 
publicerats sedan projektet påbörjades 2020. Fallstudie Västkusten bestod av en hamn, ett rederi och 
en varuägare medan Fallstudie Östkusten av en hamn, ett rederi, två varuägare och två speditörer. 
I fallstudierna genomfördes totalt 14 intervjuer med hamnar, rederier, varuägare och speditörer (se 
figuren nedan). För de två rederierna genomfördes uppföljningsintervjuer med bägge 
respondenterna och på Holmen och Biltema intervjuades två personer. Alla intervjuer spelades in 
och bearbetades med hjälp av det kvalitativa databearbetningsprogrammet NVivo där analys 
gjordes utifrån olika teman, som till exempel roller, relationer, miljö, leveransservice, 
sjöfartssegment och aktörssamverkan. 
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Figur 1. De två fallstudierna Västkusten och Östkusten som ingick i projektet. 

För att bidra till en samverkan mellan aktörerna i de två klustren och samtidigt diskutera preliminära 
slutsatser genomfördes två workshops med involverade transportköpande företag, hamnar, rederier 
och speditörer. Den första workshopen arrangerades i samverkan med Norrköpings Hamn i 
november 2021 och den andra med Hallands hamnar i maj 2022. Arbetet slutpresenterades även på 
ett digitalt seminarium i juni 2022. På samtliga möten fick deltagarna möjlighet att kommentera 
framtagna modeller och preliminära slutsatser, vilket har inneburit att branschens synpunkter och 
förslag inkluderats i slutresultatet i en iterativ process.  

I projektet ville vi identifiera goda exempel på hur miljöförbättrande initiativ inom närsjöfart 
initierats av rederier, varuägare, speditörer och hamnar. Vid analys av intervjumaterialet 
undersöktes därför särskilt miljörelaterade aspekter kring aktörssamverkan och inköp av 
sjötransporter. För att identifiera ytterligare goda exempel på hur miljöförbättrande åtgärder inom 
närsjöfart initierats av rederier, varuägare, speditörer och hamnar utanför fallstudierna genomfördes 
våren 2022 kompletterande intervjuer. Dessa intervjuer gjordes med Maersk/Hamburg Sued, CMA 
CGM, Furetank och HeidelbergCement, som i olika konstellationer av samverkan varit drivande i 
sitt arbete för sjöfartens klimatomställning.   

1.2 Rapportstruktur 
Rapporten är strukturerad enligt följande. Först ges en beskrivning av sjöfartens förutsättningar och 
utveckling under de senaste åren. Därefter beskrivs metod, följt av en sammanfattning av 
förutsättningarna för de två fallstudierna. Fallstudierna beskrivs och jämförs med utgångspunkt i 
typ av sjöfartssegment, aktörernas roller och relationer, samt leverantörsservice. I det efterföljande 
kapitlet om miljö beskrivs åtgärder initierade av transportbranschen eller politiker/beslutsfattare för 
att minska sjöfartens miljöpåverkan, följt av goda exempel på miljöförbättrande initiativ inom 
närsjöfarten som framkommit under studien. I nästa kapitel sammanfattas vår beskrivning av vad 
aktörssamverkan är och vilka fördelar de medför. Vidare ges slutsatser om hur ökad och hållbar 
sjöfart kan uppnås, vilket slutligen mynnar ut i rekommendationer.   

  



 Rapport C 698  Aktörssamverkan för ökad och hållbar närsjöfart – Slutrapport  
 

9 

2. Aktörssamverkan och sjöfartens 
utgångspunkt och utveckling 

I ett långsiktigt hållbart transportsystem har godstransporter med närsjöfart inom Europa en 
självklar plats. Sjöfarten är det dominerande trafikslaget för internationella godsflöden (70 %), 
medan den endast står för cirka 3 % av inrikes transporter (Trafikanalys, 2022a). Sjöfartsverkets 
utredning om utvecklingspotentialen för svensk sjöfart (Garberg, 2016) visar att den största 
potentialen att öka sjöfarten finns i närsjöfarten baserad på slingor som knyter ihop svenska inlands- 
och kusthamnar med andra europeiska hamnar. För att öka mängden gods som transporteras på köl 
behöver transportköpande företag, det vill säga varuägare som upphandlar transporterna, välja 
närsjöfart i större utsträckning. I detta kapitel ges en beskrivning av de skilda förutsättningarna för 
de olika sjöfartssegmenten, samt omvärldsfaktorer som påverkar desssa. 

2.1 Betydelsen av aktörssamverkan  
Aktörerna inblandade i godstransporter med sjöfart har olika roller. Varuägaren beslutar och ställer 
krav på transporten, speditörer agerar mellanhand mellan varuägare och rederier samt medverkar i 
att få till stånd transportlösningar. Hamnar spelar viktiga roller beträffande tillgänglighet till 
sjöfartsupplägg och infrastruktur och är centrala för rederier när de syr ihop fungerande 
erbjudanden. I flera studier lyfts behovet av samverkan mellan dessa aktörer för att öka 
godstransporters effektivitet och hållbarhet. I Trafikanalys (2022b) undersöktes vilken roll som 
samverkan spelar för utvecklingen inom logistik och godstransporter, där främst speditören lyftes 
fram som viktig samverkanspartner för varuägarna. Aktörssamverkan har visat sig vara av stor vikt 
för att mer specifikt kunna realisera överflyttning av gods från väg till mer energieffektivare 
trafikslag, såsom sjöfart, vilket bland annat lyfts fram av Berglund (2019), Sallnäs et al. (2019) och 
Stelling et al. (2019). Berglund (2019) pekar på att aktörerna behöver identifiera varandra för att 
tillsammans skapa effektiva transportupplägg. Stelling et al. (2019) lyfter fram behovet av att kunna 
besvara hur kunskap och information om närsjöfartens möjliga logistikupplägg kan spridas till 
varuägare, samt hur hamnar kan samarbeta med speditörer, fartygsmäklare och varuägare. 
Dessutom har relationen mellan aktörerna betydelse för att hantera de hinder som finns i form av 
tilltro till stabila och tillförlitliga transportupplägg och invändningar i form av transittid och 
frekvens som beskrivs av Maritimt Forum (2017). Potentialen att få till stånd stora förändringar är 
betydligt större när aktörer samverkar än om företag enskilt driver utvecklingen (Martinsen & Huge-
Brodin, 2014). När det gäller just närsjöfart betonar även Raza et al. (2020) att interaktionen mellan 
nyckelaktörerna behöver stärkas, till exempel genom gemensam planering, samordning och 
fördjupat samarbete som är avgörande för att bättre integrera närsjöfarten i logistikkedjor. Denna 
samverkan är en central del för att kunna öka mängden gods till sjöss.  
 
Transportinköpspanelen1 har vartannat år sedan 2012 genomfört en enkätstudie, där resultaten ger 
ökade insikter om varuägarens beteende och samarbete med sina transportörer. Figur 2Error! 
Reference source not found. presenterar hur varuägare lokaliserade i Sverige överlåter olika 
transportrelaterade beslut till transportören. Det syns tydligt att det är en uppåtgående trend i 

 

1 Transportinköpspanelen är ett strategiskt samarbete mellan IVL, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, se 
https://www.chalmers.se/sv/centrum/northern-lead/transportinkopspanelen/Sidor/default.aspx 
 

https://www.chalmers.se/sv/centrum/northern-lead/transportinkopspanelen/Sidor/default.aspx
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bemärkelsen att transportören får mer utrymme att påverka transportupplägget mellan åren 2014 
och 2020. I figuren syns tydligt att beslut om trafikslag överlåts i större utsträckning till transportör 
2020 än tidigare år. 

  
Figur 2. Beslut om hur transporttjänsten ska utföras där varuägare överlåter till transportören att bestämma 
(Andersson och Styhre, 2021). 

Även om transportören har fått större mandat att besluta om variabler som påverkar transporten, 
utvecklas en stor andel av specifikationen gällande transporten gemensamt tillsammans med 
varuägare och transportör. Även här syns en trend att transportören involveras i specifikationen av 
transporttjänsten i större utsträckning över tid, se Figur 3. Transporttid och tidsprecision är de 
variabler som beslutas gemensamt i störst utsträckning.  

 

Figur 3. Hur stor andel varuägare som gör specifikationen av transporten gemensamt med transportör 
(Andersson och Styhre, 2021). 

Vidare har aktörssamverkan mellan just varuägare och speditör undersökts i en nyligen avslutad 
studie (Santén et al., 2021). Utifrån fallstudier där närsjöfart och järnvägslösningar var 
representerade demonstrerades betydelsen av makt och förtroende för att realisera överflyttning 
från väg. Det konstaterades att makt är viktigare vid initiering av överflyttning och förtroende 
viktigare för långsiktig etablering av ett nytt trafikslag. Att både varuägare och speditör kan initiera 
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en överflyttning var tydligt och för att få till långsiktiga lösningar lyfts det fram att förtroende i form 
av öppenhet och en investering i relationen som viktiga aspekter. Ytterligare aspekter inom 
samverkan som beskrivs som viktiga för att få till en överflyttning var samsyn mellan parterna 
(beträffande mål och värderingar) och nytänkande (kring en ny transportlösning). Dessutom 
rekommenderades varuägare och speditörer att involvera flera deltagare från deras organisationer. 
Att utbyta kunskap och erfarenheter mellan parterna visade sig öka förståelsen för varandra och 
bygga förtroende som kan möjliggöra en överflyttning.   

2.2 Överflyttning av gods till sjöfart 
Sjöfarten består av olika segment med helt skilda förutsättningar baserat på fartygens olika karaktär, 
skillnader i den sjöfart de bedriver, ägandeförhållanden, typ av kunder och geografiskt område 
fartygen opererar inom. Europeisk sjöfart bedrivs främst av containerfartyg, tankers, bulkfartyg, färjor, 
RoRo- och RoPax fartyg. Containerfartyg, färjor, RoRo- och RoPax-fartyg opereras oftast i linjesjöfart, 
det vill säga att fartygen går mellan bestämda hamnar efter en fast tidtabell, och oftast med 
samlastningsfunktion mellan många kunder. För segmentet tankers och bulk ägs lasten i större 
utsträckning av endast en kund där fartygen går i trafik utan fasta rutter eller fast tidtabell och 
används för en begränsad tid eller ett begränsat antal resor. Detta kan beskrivas som trampsjöfart.  

Fokus i denna rapport ligger på containeriserad närsjöfart mellan hamnar i Europa, vilket kan delas 
in i de två övergripande grupperna: närsjöfart (även kallad kortsjöfart eller Europasjöfart) av gods 
med start- och slutpunkt inom Europa, samt feedersjöfart som består av transport av gods till eller 
från en större omlastningshamn med transocean anlöp (anlöp av fartyg som går mellan olika 
kontinenter). Gods som feedras mellan europeiska hamnar har således en start- eller slutpunkt 
utanför Europa. Ibland förekommer också begreppen kustsjöfart som avser trafik mellan nationella 
hamnar och inlandssjöfart som avser transport på floder, sjöar och kanaler samt väderskyddade 
kustzoner.  

Förutsättningarna skiljer sig åt mellan närsjöfart och feedersjöfart. Inom närsjöfart är kunden främst 
varuägare och speditör, där tidtabeller och rutter kan justeras med kort varsel när behov av nytt 
anlöp uppstår. För feeder-verksamheten är det ofta transoceangående rederier eller stora speditörer 
som är de främsta kunderna, där tidtabellen anpassas efter de transoceana fartygens anlöp i de stora 
omlastningshamnarna i till exempel Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam. Många rederier som 
verkar inom Europa har en uttalad strategi att antingen fokusera på gods för intra-Europeiska 
godsflöden eller feedring, medan andra rederier kombinerar gods från båda segmenten för att få 
upp godsvolymerna.  

Även om regeringen har ett tydligt uttalat mål att nyttja sjöfart, och framför allt närsjöfart, i större 
utsträckning så syns än så länge ingen utveckling mot en större andel sjöfart i statistiken. Totalt 
transporterad godsmängd för samtliga trafikslag har ökat med 16 % mellan år 2014 och 2020 (från 
632 till 733 miljoner ton) i både inrikes och utrikes trafik (Trafikanalys, 2022a), med det förekommer 
enbart små variationer i fördelningen av andel gods mellan trafikslagen över tid. För transporterat 
gods utrikes syns till och med en liten minskning av andelen volymer som nyttjar sjöfart från 71 % 
2014 till 69 % 2020 (ibid). Tittar man på godshanteringen i svenska hamnar så var genomsnittligt 
lastad och lossad godsvikt 6,4 % lägre 2018–2019 jämfört med 2007–2008 (Johansson et al., 2020). 
Specifikt för containersjöfarten syns även en förändring i trafikmönstret. Utifrån tillgänglig AIS data 
(Automatic Identification Systems), som innehåller uppgifter om fartygs positionering, är det tydligt 
att det totala antalet anlöp har minskat i de största containerhamnarna samtidigt som de har ökat i 
flera hamnar längs Sveriges östkust (Johansson et al., 2020). Fartygsstorlekarna har även ökat med 
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en större lastningsmängd som följd (ibid). Denna statistik särskiljer dock inte intra-europeisk 
närsjöfart med feedersjöfart, där den sistnämnda är en förlängning av den transoceana sjöfarten.   

Med en ökad handel och befolkningstillväxt kommer även de totala transportvolymerna att öka 
framöver, och således även sjöfartens volymer. Trafikverkets prognos för den totala tillväxttakten 
fram till 2040 visar en ökning av sjöfartens volymer med 64 % (Trafikverket, 2020). Utifrån en nyligen 
genomförd intervjustudie (Kjellsdotter Ivert et al., 2021) kan dock konstateras att det finns stora 
osäkerheter i dessa siffror och att det även finns tvivel från intressenter inom sjöfartsnäringen om 
sjöfarten kommer att öka i den omfattningen. Dock konstateras att det finns möjlighet att ta emot 
mer gods i de svenska hamnarna, då det i dagsläget råder en överkapacitet, där många hamnar och 
andra intressenter jobbar hårt för att fånga nya volymer. 

2.3 Omvärldens påverkan på närsjöfarten 
Sedan detta projekt påbörjades under första halvåret 2020 har vi sett en exceptionell utveckling i 
världen, främst kopplat till COVID-19 pandemin, varuförsörjningskris accentuerad av ”Ever 
Given”-incidenten i Suezkanalen samt kriget i Ukraina. Detta har haft, och har, en stor påverkan på 
sjöfartsbranschens aktörer och, i förlängningen, på möjligheten att flytta över mer gods till hållbara 
sjötransporter. Avsnittet bygger på egna erfarenheter från sjöfartsbranschen och kontinuerlig 
omvärldsbevakning (Green, 2022). Följande fem områden tas i korthet upp i följande delkapitel: 
 

• Störningar i kölvattnet av COVID-19 
• Geopolitisk utveckling med öppet krig i Europa  
• IR 4.0 snabba acceleration inklusive den maritima digitala teknikutvecklingen  
• Agenda 2030, Clydebank och Gröna Korridorer 
• Linjesjöfartens kraftiga lönsamhetsutveckling 

2.3.1 Störningar i kölvattnet av COVID-19 
COVID-19 har haft mycket stor och negativ effekt på globala logistikflöden, men även fått indirekta 
effekter på transportsektorns utveckling i form av fler parallella transportkedjor, ökade buffertlager, 
samt fler produktionsställen och leverantörer. Bland varuägarna har det också tagit sig uttryck i en 
alltmer belastad och dyr logistikverksamhet, men också ledningens allt större insikt om logistikens 
praktiska omständigheter, risker och effekter. Bland transportaktörer har detta blivit mycket 
påtagligt genom en tyngre arbetsmiljö präglad av stress och höjda prestationskrav.  

Vi har sett en större insikt, kunskap och förståelse i samhället för det globala linjesjöfartssystemet 
(primärt containertransporter, men även för RoRo) och dess koppling till intermodal närsjöfart. Det 
var främst fartyget Ever Givens grundstötning i Suezkanalen i mars 2020 (Sjöfartstidningen, 2021a) 
som blev startskottet för medias plötsliga bevakning och rapportering om svårigheter och 
känsligheten i de globala transportkedjorna.  

Andra faktorer som specifikt har bäring på närsjöfarten är en successivt starkare och accelererande 
regional volymtillväxt. Det vill säga att behoven av transporter inom Europa växer snabbare än för 
den interkontinentala tillväxten (till exempel mellan Asien och Europa). Vi har också sett kraftigt 
ökade logistikkostnader där dock närsjöfartens kostnadsökningar är betydligt lägre än de 
interkontinentala. Det finns även en brist på chartrat tonnage till rimliga priser, vilket medfört att 
tröskeleffekten för helt nya trafiksystem inom närsjöfarten höjts, undantagen vissa rederiers 
planerade nybyggnads-tonnage. 
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Det finns anledning att ur ett logistikperspektiv djupare studera de långsiktiga effekterna av vissa 
länders robusta myndighetsutövning i samband med COVID-19 i form av till exempel ’lock-downs’. 
Även om åsikterna är delade huruvida denna utövning var nödvändig eller ej tycks det råda 
samstämmighet att myndigheter kraftfullt både påverkade och till och med styrde samhället och 
människors beteende genom snabbt genomförda lagförändringar, restriktioner eller andra 
begränsningar. Exempel på detta är Kinas ’zero tolerence policy’ som helt stängde hamnar och 
många länders restriktioner för ombordanställdas möjligheter att mönstra på och av fartyg, vars 
konsekvenser vi ännu inte sett fullt ut. Den här typen av myndighetsutövning har vi inte sett förut i 
västvärlden men få ifrågasätter dess verkansgrad och att den här typen av ’robusta styrmedel’ i 
framtiden kan komma att ges större utrymme även inom andra områden för att verkligen få till stånd 
önskvärd varaktig förändring. Skulle den här typen av myndighetsövning introduceras inom 
transportområdet och specifikt för klimatomställning kan det påskynda transformationen av hela 
transportlandskapet, och också ge marknadskrafterna en mindre roll än idag. Det finns tendenser 
att kopplingen politik till myndighetsutövning och marknad/beteende blir mer distinkt.  

2.3.2 Geopolitisk utveckling med öppet krig i Europa  
Eftersom geopolitik anger det mönster som präglar det globala handelslanskapet är det av 
avgörande betydelse att följa detta. Tidigare har geopolitiska skiften gått relativt långsamt samt 
omgetts med tydliga signalsystem från institutioner som World Trade Organization (WTO), 
International Monetary Fund (IMF), osv. I takt med att dessa institutioner försvagats har detta på 
senare tid bytts ut till ett mer oberäkneligt beteende ofta med politiska och ideologiska undertoner. 
Ett exempel på detta är kriget mellan Ryssland och Ukraina som har omfattande globala 
konsekvenser för hela säkerhetsläget, men också för försörjningskedjor inom många kritiska 
sektorer. Betydelsen av geopolitik har därmed blivit alltmer märkbar under projektets slutfas och 
pekar på viss tidigare naivitet och bristande riskmedvetande om hur viktig internationell stabilitet 
är för varuförsörjningskedjor och samhället i stort.  

Europas stora beroende av energi och spannmål från Ryssland och Ukraina samt insats- och 
konsumtionsvaror från Kina är alltmer ifrågasatt bland EU:s medlemmar och kommer med säkerhet 
att leda till en EU-politik som inom många områden ökar oberoendet av omvärlden. Detta kan 
innebära en ökning av de intra-europeiska transporterna, vilket kommer att få stor påverkan på den 
intermodala närsjöfarten. En viss oro finns för ett långvarigt krig och spridning av konflikten i 
Europa vilket då skulle påverka hela det globala energilandskapet på ett sådant sätt att klimatmålen 
måste revideras på medellång sikt. Exempelvis verkar detta redan vara ett faktum i ett stort 
handelsland som Tyskland som reviderat upp sin förväntad förbrukning av kol. Dock kan dessa 
händelser i bästa fall på längre sikt leda till att omställningen accelererar.  

2.3.3 IR 4.0 snabba acceleration inklusive den maritima 
digitala teknikutvecklingen 

Vår tids industriella revolution brukar kallas ’IR 4.0’ och omfattar ett stort antal teknikområden som 
var och en har en mycket stor betydelse för effektivitet och produktivitet. Genom små, men ibland 
avgörande, tekniksprång har dessa enskilda tekniker gått snabbt framåt under de senaste åren. 
Exempel på detta är robotisering och sensorer som möjliggörare för alternativa produktionsställen. 
Tillsammans med de geopolitiska aspekterna (se 2.3.2 ovan) kan detta leda till snabbare ökning av 
intra-Europeisk volym vars produktion ligger närmare slutlig konsumtion inom Europa. Detta kan 
leda till ökade volymer för intermodal närsjöfart. Ett annat exempel är kritisk maritim 
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datastandardisering vilket inneburit att dokumentation samt datadelning fått vissa genombrott även 
om hastigheten ännu inte når upp till högt ställda förväntningar. Närsjöfarten närmar sig därmed 
alltmer den enkelheten inom exempelvis dokumentation som vägtransporter sedan tidigare har.  

Till IR 4.0 finns också tekniker knutna som kommer att vara avgörande för nya och miljöeffektivare 
maritima bränsle. Detta gäller såväl batteriteknologi som höjning av verkansgrad för olika typer av 
fossilfria bränsle. Eftersom närsjöfartens fartyg är mindre kommer dessa att vara först i att utrustas 
med ny och miljöeffektivare teknik och sättas i trafik i vårt närområde. Ett sådant exempel är 
Östersjön, inklusive den så kallade Bottniska Korridoren, där Maersk planerar att under 2023 
introducera sina första feederfartyg drivna med E-methanol. Flera RoRo-operatörer har också, i 
regionen, driftsatt nybyggt tonnage med LNG-bränsle med långtgående planer för batteri- och 
vätgasdrift.  Omställningen genom ny teknik går alltså framåt om än långsammare än många önskar. 

2.3.4 Agenda 2030, Clydebank och Gröna Korridorer 
När det gäller hållbarhetsarbetet har de två senaste åren varit betydelsefulla genom att många stora 
globala företag, varuägare såväl som transportbolag, officiellt deklarerat att de anslutit sig till de 
globala FN målen enligt Agenda 2030. Ett annat exempel på detta är First Movers Coalition med ett 
stort antal skandinaviska medlemmar (First Movers Coalition, 2022). Vi har också sett fler företag 
inom transportbranschen som har antagit Science-Based Targets (SBT, 2022). Denna utveckling har 
påverkan på företagens officiella strategier och agerande och kommer förhoppningsvis successivt 
att påverka företagens sätt att upphandla klimatsmarta logistiktjänster. Trots detta är det 
kommersiella perspektivet fortfarande vägledande för varuägares sätt att upphandla transport-
tjänster, något som inte heller förväntas förändras framöver.  

På initiativ av Storbritannien introducerades under COP26 det så kallade ’Clydebank-initiativet’ där 
ett antal globala gröna korridorer pekas ut och som ett stort antal länder, däribland Sverige, har 
anslutit sig till. Initiativet syftar till upprättandet av utsläppsfria transportkorridorer och allt fler 
länder och aktörer samlas trots att det inte finns en utpekad huvudman eller exakt definition på vad 
en ’grön korridor’ ska vara. Trafikverket har fått ett extra regeringsuppdrag att utreda Sveriges roll 
för att bäst kunna bidra till detta.   

2.3.5 Linjesjöfartens kraftiga lönsamhetsutveckling 
Som ett resultat av COVID-19 minskade transportkapaciteten av containers hastigt och oväntat. 
Detta ledde till en explosionsartad utveckling av globala containerpriser där de stora linjerederierna, 
som också kontrollerar det största globala transportsystemet, ökat sin lönsamhet på ett närmast 
ofattbart sätt. Under 2021 visade till exempel rederiet Maersk en vinst (EBITDA) på 24 miljarder 
dollar (Maersk, 2022a). Lönsamheten beräknas vara bestående 2022 och potentiellt in i 2023.  

Konsekvenser kan bli att dessa relativt få globala maritima företag, många dessutom familjeägda, 
kommer att vidga sitt ägande och inflytande över ett allt större intresseområde inom sektorn 
transport och logistik. Deras globala inflytande och påverkan kommer att inkludera all form av 
maritim teknikutveckling samt digital standardisering bland annat för att möjliggöra säkrast möjliga 
datadelning. De kommer också att vara ledande inom hållbarhetsområdet och omställning till nya 
bränslen där de nu gör enorma investeringar. Exempelvis arbetar Maersk, Wallenius och CMA CGM 
med att bygga nya typer av fartyg framdrivna på miljöeffektivare vis. Genom vertikal integrering 
kommer även en del av dessa aktörer alltmer att erbjuda varuägare integrerade logistiktjänster över 
samtliga trafikslag. Det globala inflytandet av dessa aktörer i form av regleringar, standarder 
etcetera förväntas därmed att kunna öka kraftigt.   
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3. Förutsättningar i fallstudierna  
De två fallstudierna, Västkusten och Östkusten tydliggör att det finns stora olikheter i 
transportupplägg för containersjöfart inom Europa. I följande kapitel redovisas de två fallstudierna, 
där skillnader och likheter redovisas mellan de två fallen som genomförts inom projektet.  

3.1 Jämförelse mellan feeder och enbart 
närsjöfart 

Fallstudie Västkusten var en nyetablerad linje baserad på gods för närsjöfart med start och slutpunkt 
inom Europa. Denna linje erhöll ekobonus från Trafikverket under december 2018 
(Sjöfartstidningen, 2018), med krav på att etablering skulle ske under våren 2019. Ekobonus är en 
miljökompensation riktat mot redare som genom etablering av nya linjer kan avlasta svenska 
vägnätet och minska utsläppen av växthusgaser (Sveriges riksdag, 2018). Stödet har utvecklats något 
sedan det först introducerades i Sverige 2018.  
 
Fallstudie Östkusten var en befintlig linje där fokus i stället låg på att utöka de befintliga basvolymer 
som till största del bestod av feeder-flöden, men där närsjöfart erbjöds som ett komplement till 
feedertjänsterna. Förutsättningarna för de två fallstudierna på Öst- och Västkusten skilde sig åt 
beroende på var i etableringsfasen man befann sig och vilket kundsegment man riktade in sig mot. 
I Figur 4 visas skillnader i etableringsfas och kundsegment.   
 

Figur 4. Jämförelse mellan de två fallstudierna Västkusten och Östkusten. 

Uppläggen med eller utan feeder som basvolym skapar olika förutsättningar för att starta upp och 
operera linjetrafik. Tabell 1 visar på skillnader som observerades under fallstudierna. För båda 
uppläggen krävs tillräckligt med basvolym för att starta upp en ny linje. För ett närsjöfartrederi 
räcker ofta inte volymer från enbart ett företag. I det studerade fallet var rederiet villigt att starta upp 
med lite lägre basvolym i förhoppningen att godsmängden skulle öka över tid. När basvolymer finns 
behöver man ofta som etablerad linje arbeta för att lägga till ytterligare volymer från mindre kunder. 
Även dessa mindre godsflöden från många varuägare och speditörer kan å andra sidan vara helt 
betydelsefulla för att linjen som helhet ska vara lönsam. 
 
En fördel för varuägare och speditörer som är med och startar upp en linje med stora godsflöden är 
att de kan få gehör för önskemål på tjänsten, såsom veckodag för anlöp. Varuägare med mindre 
godsflöden kan oftast inte tillfredsställas på samma sätt. Att närsjörederierna anpassar sina linjer till 
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förändringar i behov hos stora kunder kan innebära att de riskerar att förlora mindre godsflöden, 
vilket innebär att balansgången kan vara svår mellan att tillfredsställa stora kunder med risk att 
skapa missnöje bland övriga. För varuägare och speditörer innebär en bas med feeder-volymer att 
sjöfartslinjen finns tillgänglig för annat gods, men samtidigt finns en risk att linjeupplägget ändras 
vid förändrade förutsättningar för de dominerande oceangående rederierna. 
 
Tabell 1. Skillnader mellan de två fallstudierna som kunde observeras. 

Upplägg Fallstudie Västkusten:  
Enbart närsjöfart 

Fallstudie Östkusten:  
Feedersjöfart med kompletterande närsjöfart 

Mål Uppstart av linje Växa med etablerad linje 
Kund Några få stora varuägare/speditörer Några få stora rederier/speditörer  
Basvolym Volymer från några få varuägare/speditörer Feedervolymer från stora kunder 
Utveckling av 
linjen 

Behov att säkra åtaganden från 
varuägare/speditör och nå viss basvolym 
innan linjen startar. Långsiktigt åtagande 
viktigt för att våga starta.  

Existerande linje, där tillägg av ny hamn/rutt 
möjlig, baserat på feedervolymer.   
 

Upprampning När basvolymen är på plats läggs fokus på 
att lägga till mindre volymer som också är 
viktiga för ett lönsamt upplägg. 

Möjligt att växa inom närsjöfart om kapacitet 
finns tillgängligt ombord. 

Påverkans-
möjlighet 

Seglingsschema anpassas efter basvolym – 
veckodag för anlöp, transittid, mottagande 
hamn kan diskuteras.  
Kunder med mindre volymer är också 
viktiga för att nå lönsamhet, men för dessa 
kunder finns mindre anpassnings-
möjligheter jämfört med stora kunder. 

Seglingsschema anpassas efter basvolym som 
köps av oceangående rederi/globala 
speditörer. Varuägare/speditör kan använda 
det upplägg som finns.  
Beroendet av feeder gör att närsjöfarts-
volymerna får anpassa sig, t.ex. om det blir 
förändringar i rutter eller tider. 

Långsiktighet/ 
kontinuitet 

Kräver att tillräcklig basvolym upprätthålls 
över tid, dvs. enskilda varuägare är 
beroende av andras beslut. 

Om transoceana volymer flyttar, kan 
direktanslutning för närsjöfart försvinna. 

 

3.2 Aktörernas roller 
Flera aktörer är viktiga för att etablera och utöka närsjöfarten, så som varuägare, rederi, speditör och 
hamn. Vid en första anblick erbjuder rederier fartyg och transporttjänst, varuägare (dvs. 
transportköpande företag) och speditörer tillhandahåller gods och hamnen utgör gränssnittet mellan 
trafikslagen där gods lastas och lossas, se Figur 5. Dock är rollfördelningen betydligt mer komplex. 
Transportköparna använder i stor utsträckning speditörer för att hantera sina transporter, vilket 
leder till en situation där rederier sällan har kontakt med de tillverkande företagen. Detta gäller i 
synnerhet små upp till medelstora företag. Nedan redogörs för respektive aktörs roll i fallstudierna 
följt av hur relationerna ser ut dem emellan.  
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Figur 5. Aktörernas roller i de två fallstudierna.  

 

Varuägare 
Varuägarna är centrala eftersom de tillhandahåller gods som behöver transporteras. Varuägare är 
dock en mycket heterogen grupp, där typ av insatsvaror och produkter, produktvärde, typ av kund, 
geografisk lokalisering, inköpsprocessen, etc. kan ha en mycket stor påverkan på vald 
transportlösning. I fallstudierna var det tydligt att övriga aktörer (hamn, speditör och rederi) var 
överens om att varuägarna måste vilja använda sjötransporter och är samstämmiga i behovet av att 
få med sig varuägaren. Ett av rederierna säger: ”Det är varuägarna som sitter med nyckeln till … vad ska 
man säga, till att komma i gång”. En av hamnarna uttrycker: ”Det kommer inte att ta riktigt skruv förrän 
varuägarna säger att, ’Det här låter jätteintressant, låt oss titta på det där’”. Varuägarna å sin sida är inte 
nödvändigtvis alltid intresserade av hur transporten utförs. Exempelvis beskriver en av varuägarna 
i studien hur de köper frakt från A till B och är inte så intresserade av detaljerna kring vilken väg 
godset tar eller vilket trafikslag som används. Speditörerna menar att varuägarna ställer frågan om 
sjölösningar, men det verkar finnas en kunskapslucka om närsjöfartsalternativ. En av speditörerna 
säger: ”Tror inte kunskapen är så bred om just detta […] det handlar om att utmana … både inköp- och 
logistikcheferna”. 

Speditör 
Speditören som arrangerar transporten är en viktig mellanhand eftersom varuägare ofta köper 
transporter genom speditör som i sin tur upphandlar sjötransporter hos rederierna. Speditören kan 
erbjuda en bredare tjänst med värdeadderande service, till exempel lagerverksamhet och 
ompackning. Vissa speditörer äger egna fordon och annan typ av utrustning, medan andra enbart 
förmedlar tjänster som utförs av underleverantör. Ofta används flera speditörer av samma 
varuägare, i synnerhet om man verkar på flera geografiska marknader. Speditörerna i fallstudien 
Östkusten upplever själva att de är ganska drivande i att ta initiativ till att finna transportlösningar 
med sjöfart: ”Just nu så är det vi som drar väldigt mycket som speditör”. Dock menar de flesta andra 
aktörerna att speditörer borde vara mer aktiva, till exempel säger en av dem: ”Ganska förvånad över 
vilken oerhört låg aktivitet det är på det området”. Som visas i Figur 1 ingick ingen speditör i fallstudien 
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Västkusten. Detta beror på att det var en uppstart av en ny linje där diskussion om volymer, pris och 
transportupplägg fördes direkt mellan varuägare och rederi.  

Rederi 
Närsjöfartsrederiet är den aktör som ansvarar för sjötransporten. I vissa fall har de en tydlig koppling 
genom ägandeskap till ett oceangående rederi, men det finns även fristående närsjöfartsrederier. De 
är centrala för att få till en förändring genom att erbjuda fartygsanlöp i specifika hamnar. Det finns 
en samsyn hos speditörer och hamnar att rederierna under de senaste åren har satsat på och 
marknadsfört sina närsjöfartserbjudanden. Rederiernas beslut kring hamnanlöp och anknytningar 
tas i ett större nätverksperspektiv, där det är viktigt hur ett specifikt anlöp passar in. Ofta kör fartyg 
i slingor med anlöp i flera hamnar, där slingans transittid, fartygsstorlek och tillgängliga 
transportvolymer i de olika hamnarna är en central ekvation att lösa för att nå lönsamhet. Avgörande 
för rederiet är att det finns en basvolym. För Fallstudien Östkusten fanns exempelvis ett 
underliggande feeder-behov vid uppstart. Rederierna uttrycker också att kontinuitet är viktigt, om 
de startar upp en linje vill de känna sig säkra på att godsvolymerna består över tid, även om de är 
flexibla att göra ändringar snabbt beroende på förändringar i godsvolymer (såsom visade sig i 
fallstudien på västkusten).  

Hamn 
I hamnen lossas och lastas fartyg med gods. Dessutom utför hamnen andra tjänster, såsom lagring, 
stuffning och strippning, som innebär att man lastar in eller ut gods i containrar. Båda hamnarna i 
studien bedriver egen stuveriverksamhet (lastning/lossning och hantering av gods) i terminalerna. 
Att det ligger i hamnens intresse att ha stora godsflöden är de andra aktörerna på det klara med. 
Hamnen har möjlighet att ta en samordnande roll, och det var tydligt att de båda hamnarna som 
ingick i fallstudierna agerade för att underlätta godsflöden genom hamnen och knyta nära kontakter 
med främst varuägare, men även med speditörer och rederier. De arbetade även för att flera aktörer 
skulle mötas för diskussion, vilket uppskattas av aktörerna runt hamnen. Som en av hamnarna 
uttryckte det: ”Få människor att förstå att är ni intresserade av det här så känner vi några ni skulle vilja prata 
med”. Ett annat sätt att möjliggöra sjötransporter, är att hamnen kan agera proaktivt beträffande 
förslag som gör överflyttning möjlig eller minskar skillnaden för varuägaren. Ett beskrivet exempel 
på detta, var en varuägare som inte kunde använda containers då det inte fanns möjlighet att lasta 
dessa hos varuägaren. Problemet löstes genom att hamnen kunde erbjuda att lasta och lossa 
containern inne i hamnen.  

3.3 Aktörernas relationer 
På samma sätt som att aktörernas roller kan skilja sig åt mellan olika transportflöden kan deras 
relationer se olika ut. Nedan beskrivs relationerna mellan de fyra aktörerna i fallstudierna: 
varuägare, rederi, speditör och hamn.  

Relation varuägare–hamn 
För hamnen är relationen med varuägarna viktig, framför allt för de värdeadderande tjänster man 
utför, där man i huvudsak har kontrakt med varuägarna: ”En femtedel av de containrarna som vi skickar 
eller tar emot över sjön är direkt producerade på uppdrag av just varuägarna”. Båda hamnarna i 
fallstudierna hade regelbunden kontakt med lokala och regionala varuägare för att hålla sig 
uppdaterad om förändringar i godsflöden och affärsmöjligheter.  
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Relation varuägare–speditör 
Varuägare använder ofta flera speditörer. En av varuägarna beskrev att: ”Det är ju då fördelen med att 
ha lite olika speditörer som jobbar på lite olika sätt. Man liksom sår ett frö hos någon och så ser man om någon 
nappar och så är det där man inleder.” Dock finns det väl etablerade relationer mellan varuägare och 
speditör, och större speditörer byts sällan ut om relationen är fungerande. Snarare kan speditörer 
väljas utifrån nisch och geografi, men också för att få ett större bredd i utbudet och tillföra flexibilitet 
för varuägaren. En av varuägarna förklarar att flexibiliteten, där speditörer har kunskap och 
kontaktnät för att kunna ta fram många lösningar, uppskattas för att slippa sitta fast i en lösning som 
inte fungerar så bra: ”Kör man med ett rederi så har man en lösning och den är man fast vid […] en speditör 
har åtminstone möjlighet att lyssna till ett annat rederi, som kommer med en annan bättre lösning”. Vill 
varuägare diskutera lösningar med rederiet förespråkar varuägarna i studien öppenhet gentemot 
speditören: ”Antingen ihop med sin speditör eller tala om att ”Jag kommer göra det”. 

Relation varuägare–rederi 
För varuägaren är rederiet främst leverantörens leverantör (dvs. speditörens leverantör). Om man 
har feederflöden kan rederiet vara ytterligare ett leverantörsled bort, där en feederoperatör kan 
agera leverantör till ett översjörederi. Varuägarna i fallstudierna verkar vara mer vana att ha kontakt 
med översjörederierna som till exempel opererar linjer mellan Europa och Asien, där en av 
varuägarna uttryckte det: ”Jag går ju inte in och träffar de som kör feederverksamhet”. Dock finns det inga 
formella hinder för en sådan kontakt: ”Det är inget som hindrar mig. Absolut inte”, berättar en av 
varuägarna. För närsjöfartsrederierna är det dock tydligt att det finns en önskan att ha dialog direkt 
med varuägarna, i alla fall med de större företagen, för ökad kunskap och chans till en affär. Ett av 
de studerade rederierna förklarar: ”Där är det viktigt för oss att vi försäkrar oss att de känner till produkter 
och alternativ. Om de bokar det direkt med oss, eller inte bokar det med oss, det är lite mindre viktigt”. Medan 
speditörerna främst tittar på befintligt utbud behövs ibland kontakt mellan varuägare och rederier 
för att få till förändring, exempelvis en ny linje eller nytt anlöp för befintlig slinga. 

Relation rederi–hamn 
Relationen mellan hamn och rederi är viktig och den bygger på en affärsmässig grund med 
transaktioniellt utbyte. De behöver också ha kontakt beträffande potentiella förändringar, och 
rederierna i fallstudierna såg ett värde av hamnens lokalkännedom om potentiella kunder. En hamn 
beskriver: ”Vi har en dialog med våra kunder om hur vi ska växa och deras utmaningar och de möjligheterna 
[…] Om vi skulle göra så, vad händer då?” Hamnen strävar efter att ha många rederier i hamnen, för 
att minimera sina affärsmässiga risker, då det finns få långtidskontrakt, och en hamn kan med kort 
varsel bytas ut mot en annan hamn om godsflödena förändras. 

Relation rederi–speditör 
En stor andel av närsjöfartsrederiets kundbas är speditörer. Speditörer jobbar med flera rederier för 
att få ett brett erbjudande. Utbudet begränsas av vilka rederier som anlöper viss hamn. En av 
speditörerna i fallstudie Östkusten förklarar: ”I Norrköping finns det egentligen inte så många alternativ. 
Vi använder alla i den formen som vill gå till Norrköping. Och det har varit en utmaning nu under två års tid 
att många av rederierna som vi har globala avtal med och vi försöker göra lokala avtal med, vill inte gå till 
Norrköping”.  Speditörer har även kontakt med översjörederier om de har avtal kring transoceant 
gods. Exempelvis beskriver en av speditörerna: ”Det är dem vi för vår dialog med […] där sitter vi aldrig 
och har en direkt dialog med feederbolagen”. Närsjörederierna beskriver att även de kan arrangera 
landtransport, till exempel på tåg in till hamnen i Gdansk för vidare transport med fartyg. 
Beträffande konkurrenssituation mellan rederi–speditör förklarar ett av rederierna att: ”Det är klart 
att några av de [speditörens] kunderna kan också vara kunder hos oss”. I fallstudien Västkusten ingick 
ingen speditör, då varuägare och rederier förhandlade utan mellanhand.  
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Relation hamn–speditör 
Kontakt mellan hamn-speditör är intressant men ej prioriterad i fallstudierna. Speditörer är en av 
hamnens kundgrupper och de studerade hamnarna pratar med alla. Dock framgår det av 
intervjuerna att hamnarna lyfter fram relationen med varuägare och rederier mer. En hamn beskrev 
att relationen mellan hamn och speditör var ”svag” delvis beroende på att det saknas formella 
relationer, eller transaktionella relationer. 

Styrka på informationsutbyte och relation 
Utifrån beskrivningen av aktörernas relationer är det tydligt att banden mellan vissa aktörer är 
starkare än för andra. Figur 6 illustrerar, genom bredden på linjerna, styrkan i affärsrelationerna 
samt informationsutbytet mellan aktörerna i fallstudierna. Den smala linjen mellan varuägare och 
närsjörederier förklaras av att rederierna ses som leverantörer till speditörerna. Speditörerna är 
intresserade av att använda flera rederier för att minska eller sprida risker. Bristen på kontakt och 
informationsutbyte mellan varuägare och rederi kan utgöra ett hinder för identifiering av nya 
sjöfartslösningar och har en negativ påverkan på möjligheten att bygga förtroende och långsiktigt 
partnerskap mellan varuägare och rederi. Medan speditören har en central roll vid val av trafikslag 
visar tidigare forskning dock att det är mycket ovanligt att speditörer föreslår överflyttning av gods 
från väg till sjö (Styhre et al., 2019). Vidare saknas incitament för speditörer att fördjupa samarbetet 
med enskilda rederier då de vill kunna upprätthålla en flexibilitet med många möjliga 
transportalternativ. Dessutom spelade hamnen en central roll, i båda fallstudierna, där deras 
kännedom och kontakter med lokala eller regionala varuägare medfört att de agerar mellanhand 
mellan varuägare och rederi, med vilka de redan har starka relationer med. För rederierna 
underlättades marknadsföring av deras linjer och erbjudande av denna relation mellan hamn och 
varuägare, och de kunde även få information från hamnen om potentiella kunder och intressanta 
godsflöden.  
 

 
 
Figur 6. Relationen och informationsutbyte mellan de olika aktörerna i fallstudierna, där tjockleken 
indikerar styrkan på relationen. 
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3.4 Leveransservicens betydelse  
Det finns flera studier som undersöker hinder för en överflyttning av gods till närsjöfart, såsom 
tekniska och finansiella hinder samt hinder kopplat till leveransservice (se till exempel 
litteraturgenomgång av Raza et al., 2020). Styhre et al. (2019) studerade specifikt transportköpares 
roll för överflyttning av gods till sjöfart i den svenska kontexten, där det framgår att 
transportköparna är en central aktör som har en stor påverkan på val av trafikslag genom sina 
transportrelaterade krav, såsom service-, miljö- eller tidskrav.  

Som beskrivs i Styhre et al. (2019) krävs ofta en längre transporttid om man väljer sjö i stället för 
vägtransport, samtidig som frekvensen är lägre. Vidare upplever många transportköpande företag 
att närsjöfart kan vara dyrare än landburna transporter. Det finns även utmaningar från fallstudierna 
kopplade till lastenheter samt transport av farligt gods. Dessa faktorer har undersökts i fallstudierna. 
Det konstaterades att det är möjligt att överbrygga flera av dessa hinder, vilket redogörs för nedan.  

Transittid 
I fallstudierna hade transittiden en stor betydelse för hur attraktiv närsjöfartslösningen var för 
varuägaren, vilket ställdes på sin spets i fallstudie Västkusten. I upplägget avgick fartyget från 
Västkusthamnen på en fredag och anlöpte hamnen i Finland på efterföljande måndag, vilket gav en 
transittid på fyra dagar, varav två arbetsdagar. Ledtiden var mycket viktig för att varuägaren i 
fallstudien Västkusten skulle överväga sjötransport, ”När jag satt i min diskussion med [rederiet], det 
var att få ner ledtiden så mycket som möjligt. Den var väldigt viktig för mig för att kunna ens föra den här 
diskussionen vidare och få ett ’go’ från moderbolaget”. När linjen startade var både rederiet och 
varuägaren nöjda med ledtiden. Eftersom helgen utnyttjades till transport uttryckte varuägaren att: 
”Det hade varit samma tid som vi hade lastat med lastbil. Bilen hade gått från oss på fredagen för att anlöpa 
butiken på måndagen”. Dock var det bara för ett anlöp i veckan rederiet kunde erbjuda så snabb 
ledtidtid, givet de små volymerna från varuägaren. Rederiet erbjöd också alternativa avgångar, men 
med längre transittid på grund av vilka hamnar som ingick i seglingsschemat, vilka inte var lika 
intressanta för varuägaren.   
 
För att skeppa volymer med närsjöfart i fallstudie Västkusten krävdes även förberedelsetid innan 
utlastning. Rent konkret behövde varuägaren påbörja plocknings- och packningsarbetet på lagret tre 
dagar innan avgång vilket var längre jämfört med lastbilsalternativet. En annan tidsaspekt var att 
butiken i Finland även behövde lägga beställningen lite tidigare. Det lyfts fram att de var väldigt 
nöjda med upplägget: ”De fick göra det två dagar i förväg i stället för att vi ska kunna plocka godset i tid för 
att få med det med båten, men det var inga konstigheter… butiken var väldigt nöjda med upplägget”.  
 
Att ledtiden var avgörande för varuägaren visade sig då rederiet efter en längre testperiod med den 
nya linjen (som fick finansiering via ekobonus) introducerade en ruttförändring, vilket innebar att 
ledtiden blev längre för varuägarens containerflöde. Anledningen till förändringen var att rederiet 
inte lyckades finna tillräckligt med gods för att upprätthålla det initiala seglingsschemat. Följden av 
ruttförändring blev att varuägaren drog tillbaka sina volymer, eftersom ledtiden blev för lång: ”Man 
ändrade rutten och innebär att det skulle ta väldigt lång tid för butiken, jag tror det skulle ta en och en halv 
vecka innan butiken skulle få sina varor. Och jag tror det var det som avgjorde också att vi faktiskt valde att 
inte fortsätta, mer än priset egentligen.” 
 
Då transittiden var så pass avgörande för varuägaren på det utgående flödet från Västkusthamnen, 
diskuterades hur kraven på transittid såg ut för övriga flöden. Varuägaren lyfte fram att 
inkommande godsflöden skulle kunna vara mer passande för närsjöfart eftersom de är mindre 
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tidskänsliga. Varuägaren har inte gett upp tankarna om att använda närsjöfart: ”… en jättevinning 
och det där är en stor del också att få ut av miljöbiten, att jag vill ha fler sjöfrakter från Europa” Man 
undersöker därför möjligheterna för inkommande gods till centrallagret, snarare än leveranser från 
lager till butik. I butikerna finns inte buffert, vilket gör godsflödet mer tidskänsligt. För inkommande 
gods till centrallager finns flera månaders säkerhetslager. 

Tillförlitlighet 
Vid intervjuerna verkade aktörerna i fallstudie Västkusten överens om att tillförlitligheten på 
sjöfartslinjen på det stora hela fungerat bra, även om linjen inte fortsatte att utvecklas gemensamt. 
En av respondenterna hos varuägaren uttryckte det: ”Allting har ju en inkörningsperiod, dokumentation, 
hur ska saker och ting fungera, fram och tillbaka. Men när väl containern var lastad, den stod i hamnen, det 
var lastad på båten, så var det inga konstigheter. Det flöt på som bara den”.  
 
Det var endast ett fåtal tillfällen då linjen inte levde upp till förväntningarna. Enligt rederiet 
handlade det om en försening under testperioden som berodde på att ett fartyg som behövde 
underhåll kom ur seglingsschemat. Varuägaren erbjöds överenskommen kompensation och godset 
transporterades på annat sätt. Varuägaren berättar att kompensation är en självklar del av en 
upphandling: ”För att säkerställa att om någonting händer, båten kommer inte på en fredag och hämtar 
godset, så löser [rederiet] containern på ett eller annat sätt till Finland”. Dock nämner varuägaren att 
information om ändringen kom med mycket kort varsel:  ”Där vi på väldigt kort notis får att ”Nej, men 
vi kommer inte köra båten”.  
 
Emellertid verkar varuägare påverkade av tidigare erfarenheter av låg tillförlitlighet för 
sjöfartslösningar, vilket beskrevs under en intervju. Andra varuägare berättar också om hur 
tillförlitligheten sjönk under pandemin. Dessa negativa erfarenheter verkar påverka varuägarnas 
tillit till och syn på sjöfarten i stort, vilket i så fall kan motverka en ökad överflyttning till närsjöfart. 

Frekvens 
Flera aktörer från bägge fallstudierna uttryckte vikten av hög frekvens: ”Det är inte så att du kan 
komma till en hamn och så missar du båtavgången, så ska du vänta en vecka till, för det funkar inte på det 
sättet, vi kan inte vänta i två veckor.” I fallstudien Västkusten erbjöds två möjliga anlöp i veckan där 
varuägaren enbart använde sig bara av den ena eftersom den andra inte passade deras övriga krav 
på transittid. Även i fallstudien Östkusten ansågs två avgångar i veckan eftersträvansvärt, dock är 
det volymerna som avgör vilken frekvens rederiet kan erbjuda. Rederiet förklarar: ”Vi kunde få 
containrarna att rotera fortare och det skulle vara otroligt många fördelar med två i veckan, men jag ser inte 
de volymerna”. 

Lastenhet (containeriserat upplägg kontra lastbil) 
Med ett upplägg med containeriserad närsjöfart får varuägaren bättre möjlighet att planera lastning 
och lossning av container jämfört med ett upplägg med lastbil, till exempel kan varuägaren styra när 
containrar levereras genom att använda hamnen för att lagra och leverera containrar allt eftersom. I 
fallstudien på Västkusten hade varuägaren större möjlighet att styra flödet till en viss tid för när en 
container skulle anlända för att lastas jämfört med en lastbil: ”Vi säger till hamnen att vi behöver en 
container klockan sju, det kan jag inte göra på riktigt samma sätt med en lastbil.” Varuägaren berättar att: 
”Fördelen med containrar, det är ju att butiken själv ringer ner till [rederiet] i Finland i det här fallet och säger 
att ”okej, ni kan komma med en container nu och sen om tre timmar kommer ni med nästa container […] Och 
de var jättenöjda med det upplägget […]  När vi hade klart godset så kunde vi se till att vi hade en container 
så vi kunde lasta. Vi behövde inte vänta på lastbilen”. Även rederierna berättar om denna fördel: ”Om vi 
har skeppat 50 containrar på en vecka så tar de [varuägarna] bara 25 kanske, eller 30 containrarna de första 
dagarna efter att de har ankommit, och låter resten stå och vänta till helgen eller till en annan tidpunkt när de 
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kan få dem in i deras system. Det kan du typiskt inte göra med en trailer på samma sätt.” Speditörerna 
instämmer också i fördelar för varuägare att kunna ha lastade containrar stående i hamnen: ”kan ropa 
av sina 16 000 containers som de har per år när de vill, och inte att det kommer en bil och du ska tömma den 
på en timme.”  
 
Men det finns även aspekter som gör användning av container mer krångliga. Exempelvis beskriver 
en av varuägarna att man var tvungen att göra vissa ändringar och anpassningar när man övergick 
till containers. Dels fick de skapa nya rutiner för hur de skulle lasta, dels testa och anpassa i hamnen 
på grund av att man lastade i 45-fotscontainrar, till exempel fanns begränsningar vilka chassis i 
hamnen som kunde dra containrarna. Ett annat exempel är att det finns svårigheter med att börja 
lasta i en container, när man är van att lasta från sidan på en trailer.  
 
Ena fallstudien belyser även komplexiteten att transportera farligt gods med närsjöfart i container. 
Regelverken skiljer sig åt när man skickar med en trailer jämfört med när det går i container. För 
transport i container grundade sig utmaningarna i att det inte är tillåtet att kombinera olika sorters 
varor som klassas som farligt gods i samma lastbärare. Då försökte varuägaren i stället dela upp 
varorna på flera containrar men innebar merkostnader och mer administration. Det behövde också 
säkerställas att vissa containers inte fick placeras bredvid varandra ombord på fartyget av 
säkerhetsskäl. Till slut beslutades varuägaren att farligt gods skulle gå med lastbil i stället för fartyg. 
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4. Sjöfartens miljöarbete 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan, 
inklusive planerade styrmedel. Miljöengagemang och synen på sjöfartens klimatnytta som lyftes i 
fallstudierna återges och kompletteras med goda exempel på samverkan för hållbara sjöfart som 
initierat av andra aktörer än de som varit med i studien. 

4.1 Åtgärder för att minska sjöfartens 
miljöpåverkan 

En avgörande fråga inom den maritima näringen är, vid sidan av kraftig energieffektivisering, hur 
framtida fossilfria bränslen snabbt ska kunna introduceras för sjöfarten. Frågan är komplex och 
svårlöst med tanke på den maritima globala struktur som idag finns uppbyggd sedan 100 år tillbaka 
är helt baserad på fossila bränslen i otroligt stora volymer. Det är inte heller enbart nytt bränsle som 
ska börja produceras utan det är också skalbarheten samt den globala infrastrukturen som ska 
byggas upp. 

Transportsektorn är en av de branscher som har störst påverkan på vårt klimat och som ser ut att ha 
svårt att nå reduktionsmålen på grund av ökade transporter. Utmaningen att ställa om till 
energieffektiv och fossilfri sjöfart är stor. Sjöfarten konsumerar ungefär 265 miljoner ton olja årligen 
och står för cirka 2,9 % av de totala globala CO2-utsläppen (IMO, 2020). I Sverige står 
transportsektorn för ca 23 % av Sveriges energianvändning och nästan en tredjedel av 
växtgasutsläppen. Enbart utrikes sjöfart har utsläpp motsvarande 8,32 miljoner ton CO2 -ekvivalenter 
(Naturvårdsverket, 2022). Även om sjöfarten oftast är ett energieffektivt trafikslag, och därmed även 
CO2-effektivt, så beror godstransporternas klimat- och miljöpåverkning även i stor utsträckning på 
fartygets fyllnadsgrad och på vilken prestanda, typ och storlek fartyget har. 

4.1.1 Hållbarhetsrelaterade krav och miljöåtgärder 
från branschen 

Genom att ställa miljökrav på sjöfarten och även betala ett högre pris för mer hållbara transporter 
kan transportinköpande företag utgöra ett inflytande över rederiers hållbarhetsarbete. 
Transportinköpspanelens longitudinella enkätstudier visar att det blivit vanligare bland 
transportköpare att betala mer för en transport med mindre miljöpåverkan (Andersson & Styhre, 
2021), även om en klar majoritet i dagsläget inte betalar mer. År 2012 var det endast 3 % av företagen 
som någon gång betalat mer för en hållbarare transport, medan det ökade till 19 % 2020. Även hur 
mycket mer man betalat ökade från 3 % (median) till 9 % över samma period. Det finns också 
exempel på studier som visar att det saknas ekonomiska incitament att investera i nya tekniker och 
bränslen då transportköparna inte vill betala det högre priset (t.ex. Transportstyrelsen, 2021). Detta 
kan dock komma att ändras framöver när företag i större utsträckning arbetar med sina 
transportemissioner inom Scope 3 (företag indirekta växthusutsläpp enligt GHG Protocol2 där 

 

2 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
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inköpta transporter ingår) och krav kommer på ökad omställningstakt från både ägare, kunder och 
leverantörer (Fridell et al., 2022; DNV, 2021). 

Vidare visar Transportinköpspanelens studier att det blivit allt vanligare att ställa hållbarhets-
relaterade krav vid upphandling av transporter, se Figur 7. Krav på förnybara bränslen är det krav 
som har ökad mest under perioden 2014–2020. Den kategori som ökade mest i den senaste 
mätningen är krav att man ska arbeta med socialt ansvar/CSR.  

 

Figur 7. Svar på enkätfrågan: Vilka hållbarhetsrelaterade krav ställs i era transportförfrågningar? 1= ställer 
aldrig krav, 7= ställer alltid krav (Andersson och Styhre, 2021).  

 

Även om sjöfarten fortfarande ligger långt efter i klimatarbetet jämfört med landburna transporter, 
är det flera rederier som de senaste åren har tagit en aktiv roll i omställningen. Det kan handla om 
att investera i fartyg med möjlighet till alternativ drift, som Maersk kommande satsning på 
metanoldrift, investering i LNG-fartyg hos bland annat CMA CGM, Wallenius SOL, Terntank, etc. 
som också möjliggör en framtida övergång till biogas, samt en kraftig ökning i energieffektivitet som 
minskar bränslebehovet (t.ex. Furetank). Det finns också exempel på samverkan mellan rederi och 
speditör för att kunna erbjuda en ”grön last” till varuägare, genom användning av biobränsle som 
drop-in bränsle för konventionella fartyg (t.ex. Schenker, 2022). Samverkan förekommer även mellan 
rederi och stora lastägare där långa kontrakt skrivs för att fördela kostnader och risker för att 
möjliggöra nyinvesteringar i fartyg med hög miljöprestanda (Fridell et al., 2022). I dagsläget är 
alternativa drivmedel och investeringar i fartyg och utrustning med bra miljöprestanda betydligt 
dyrare än konventionella fartyg. Detta kräver stora ekonomiska resurser som kan finansieras av 
företagen själva, eller via olika pilotprojekt med offentliga medel. Men i slutändan handlar det om 
att kostnaderna behöver flyttas över till de som nyttjat transporterna, det vill säga varuägarna, som 
i sin tur lägger över kostnader på kunder och slutkunder.  

Vissa hamnar arbetar också för att driva utvecklingen mot mer hållbara transporter. Det handlar 
främst om att gynna intermodala transportlösningar med järnväg, möjliggöra landelsanslutning för 
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fartyg, och en påbörjad investering i laddningsinfrastruktur för lastbilar och arbetsmaskiner. Flera 
svenska hamnar har även miljödifferentierade hamntaxor som kan skapa incitament att investera i 
reningsteknik, landström och alternativa bränslen för fartygen (Styhre et al., 2019). Sverige är det 
land i Europa som har flest hamnar med landelsanslutning där framför allt RoPax-fartyg i linjetrafik 
mellan Sverige och våra grannländer kopplar in sig på landström när de ligger vid kaj (Costa et al., 
2022). Några hamnar arbetar också med att etablera sig som energihub med planer på till exempel 
lokal produktion av el eller vätgas eller erbjudande om bunkring av alternativa bränslen som 
metanol, biogas och vätgas. 

4.1.2 Reglering av sjöfartens miljöpåverkan  
Sett ur ett historiskt perspektiv har sjöfartens miljöpåverkan varit ett mindre reglerat område i 
jämförelse med de flesta andra branscher. Fossila bränslen har kunnat användas helt obeskattade 
och sjöfarten har heller inte omfattats av utsläppshandelssystem. Under senare år har det dock 
kommit en rad styrmedel kopplat till krav på energieffektivisering. Ett exempel är ”Ship Energy 
Efficiency Management Plan” (SEEMP) som är en energieffektiviseringsplan över hur utsläppen 
påverkas genom exempelvis val av hastighet, ruttplanering och underhåll. Ett ytterligare exempel 
är ”Energy Efficiency Existing Ship Index” (EEXI) som är ett liknande index som ”Energy Efficiency 
Design Index” (EEDI) fast det gäller för befintliga fartyg och inte enbart nybyggnation. Ett beslutat 
styrmedel som kommer att börja gälla 2023 är Carbon Intensity Indicator (CII), vilket är ett mått på 
hur effektivt ett fartyg transporterar gods eller passagerare och anges i gram CO2 utsläpp per 
lastkapacitet och nautisk mil. Ett värde på indikatorn räknas ut årligen för varje fartyg som utifrån 
detta värde klassas från A till E, beroende på fartygstyp och fartygets storlek. 

Parallellt med energieffektivisering har andra initiativ föreslagits av EU inom the Green Deal som har 
som mål att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 och fram till 2030 ha minskat utsläppen av 
växthusgaser med 55 procent. Inom Fit for 55, vilket är EU:s strategi för att nå målet till 2030, har en 
rad förslag tagits fram inom klimat-, energi- och transportområden för att de ska bidra till att 55 %-
målet nås. Dessa förslag är ännu inte (september 2022) beslutade och kan komma att ändras. Flera 
förslag berör sjöfarten: 

- EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS) föreslås revideras och inkludera sjöfarten. 
- FuelEU Maritime, med nya mål och krav för hållbara bränslen inom sjöfart. Bland annat med 

krav om att minska växthusgasintensiteten stegvis upp till 75 procent fram till 2050 för 
bränsle som används av fartyg. Föreslås gälla fartyg över 5 000 GT oavsett flagg, men kan 
komma att ändras. Förslaget innehåller även krav på att passagerarfartyg, RoPax och 
containerfartyg ska använda landström från 2030. 

- Infrastrukturdirektivet (Directive for Alternative Fuel Infrastructure) föreslås revideras och 
framöver inkludera ett krav på att det ska tillhandahållas landström för fartyg i hamnar. 

4.2 Miljöarbete identifierat i fallstudierna 
Aktörerna i fallstudierna är mycket intresserade av miljöfrågan. Båda rederier pratar om goda 
ambitioner. Likaväl pratar hamnarna om att de har miljö- och hållbarhetsmål. Även varuägarna 
trycker på vikten av ett ambitiöst miljöarbete, till exempel att en av dem fick gehör internt för att 
testa överflyttning från väg till järnväg. Vissa företag har mål om att minska koldioxidutsläppen, 
men då på en mer övergripande nivå än specifikt för transporterna. Dock påpekar en varuägare i 
fallstudien att kostnaderna fortfarande är viktigare än miljön och att de inte har mandat att boka en 
transportlösning som är dyrare. Utöver de miljöstrategier och policyer som finns i företagen, visar 
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intervjuerna på att de individuella drivkrafterna är centrala för miljöarbetet, det vill säga att enskilda 
individer driver på och har egna mål för att minska miljöpåverkan. Även ägardirektiv lyftes fram 
som viktiga för att få till en omställning.  

Samtliga respondenter lyfter fram byte av trafikslag från väg till närsjö och järnväg som något 
positivt eftersom man ersätter lastbilstransporter. Fokus läggs även på hur transporterna till och från 
hamn kan utföras med järnväg. Varuägarna trycker särskilt på att de vill få bort vägtransporter och 
om möjligt köra intermodalt. Även speditörerna pratar om att det finns stora möjligheter att föra 
över vägtransporter till närsjöfartslösningar. Miljö kan alltså vara drivkraften för att byta till 
sjötransport. En av varuägarna ifrågasätter dock hur stor miljövinsten är med just container i 
närsjöfart jämfört med om man använder lastbilstrailers som går med RoRo eller RoPax-fartyg.  

Angående kravställande på transporterna så är varuägare mer detaljerade i hur de ställer krav på 
landtransporter. För just närsjöfarten har man inte specifika hållbarhets- eller miljörelaterade krav, 
även om man vill att transportleverantören redovisar CO2-utsläpp. Varuägarna kan också göra 
jämförelser i koldioxidutsläpp mellan olika transportupplägg, till exempel hur mycket CO2 man 
sparar vid ett byte av trafikslag. Speditörerna håller med om att få varuägare konkretiserar miljökrav 
på just sjöfarten. De intervjuade rederierna instämmer, och berättar om få tydliga miljökrav, men ser 
en ökad efterfrågan från kunder på emissionsrapporter/beräkningar. Ett av rederierna berättar att 
de har en miljökalkylator på sin hemsida, som kan användas även i diskussioner med speditörer och 
varuägare för att ta fram miljöpåverkan (koldioxidutsläpp) och jämföra sjöalternativet med lastbil.  

En fråga som undersökts är om det finns betalningsvilja för en dyrare transport. Här upplever 
rederier och speditörer att intresset från varuägare är lågt om en transportlösning med sjöfart skulle 
vara dyrare. Men det finns enstaka exempel på varuägare som betalat mer för lägre miljöpåverkan 
med järnväg. De intervjuade varuägarna lyfter i första hand fram situationer där en övergång till 
sjöfart innebär både lägre kostnader och lägre miljöpåverkan, men exemplet i fallstudie Västkusten 
visade en aningen högra fraktkostnad för närsjöfartslösningen (Sjöfartstidningen, 2019).  

Vad gäller krav på minskning av fossilt bränsle fokuserar varuägarna snarare på bränslen som 
används för landtransporter, även om det finns en medvetenhet om att bränsle på sjösidan behöver 
bli renare. Rederierna pratar också om att minska hastigheten, så kallad slow steaming, att man 
försöker göra vad man kan för att minska utsläppen. Det nämns också utveckling av en digital 
tvilling, i vilken man kan optimera genomförandet av en resa, till exempel hur hastigheten kan 
reducera oljeförbrukningen.  

Vid diskussion om elektrifiering nämns enbart landtransporter. Landström, att fartygen kopplar upp 
mot el när de ligger vid kaj i hamn, är inte något som används bland företagen i fallstudierna. Det är 
svårare att applicera för containertransporter än ren linjesjöfart mellan två hamnar, eftersom 
fartygen anlöper flera olika hamnar och dessutom är det inte alltid samma fartyg man anlöper varje 
vecka till samma hamn.  

4.3 Goda exempel på miljöförbättrande 
initiativ 

I detta kapitel lyfts flera initiativ som utgör goda exempel på hur omställningen genom 
aktörssamverkan kan accelereras och ge nya affärsmöjligheter. Först beskrivs två initiativ från 
containersegmentet fram, Maersk/Hamburg Sued och CMA CGM, som bedriver containeriserad 
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närsjöfart i Europa. Därefter ges två exempel från andra segment än container. Tankerrederiet 
Furetank har skapat mycket energieffektiva fartyg, där en inblandning av biogas säkrats genom 
samverkan med Eskilstuna Energi. Slutligen, ges ett exempel från Norge inom bulksegmentet där 
två varuägare, HeidelbergCement i samverkan med Felleskjöpet AGRI, initierat ett samarbete för att 
sedan skriva avtal med Egil Ulvan rederi för att säkra klimatneutrala transporter till sjöss för sitt 
gods.  

4.3.1 Containeriserad närsjöfart 
Eftersom projektet fokuserar på den containeriserade närsjöfarten har de stora 
linjesjöfartsrederiernas arbete kring den avgörande bränslefrågan följts under projekttiden. Flera av 
de globala rederierna (totalt cirka 8–10 stycken) arbetar ambitiöst med bränslefrågan där de 
europeiska rederierna framstått som mer initiativkraftiga än de icke-europeiska.  

Två av de största linjerederierna, som också är aktiva inom närsjöfart, är danska Maersk (inklusive 
Hamburg Süd som fortfarande drivs under eget varumärke men som ingår i Maersk-gruppen av 
företag) samt franska CMA CGM, där Containership ingår. Båda dessa har strategier där hållbarhet 
generellt, och miljö specifikt, är grundpelare, vilket inte hindrar att man går delvis olika vägar när 
det gäller bränslefrågan.  

Maersk och Hamburg Süd 
Maersk, har satt ett måldatum till 2040 för sina utsläpp, med mål att nå ”Net Zero emissions across 
the business and 100% green solutions to customers” (Maersk, 2022b). Inom ramen för detta arbete 
har HamburgSüd utvecklat en produkt döpt till ”Eco delivery” (Hamburgsud, 2022) som i korthet 
går ut på att ge varuägarna möjlighet att välja ett bränsle med lägre emissioner ur ett 
livscykelperspektiv (s.k. well-to-wake) till ett högre fraktpris. Detta uppnås genom inblandning av 
biobränsle. Allt biobränsle är certifierat från ISCC (International Sustainability and Carbon 
Certification).  

Som del i Maersk färdplan ingår även att accelerera satsningen på alternativa, hållbara bränslen, 
med mål att ha det första CO2-neutrala fartyget opererandes 2023.  Som alternativt bränsle har 
Maersk satsat stort på metanoldrift som hållbart alternativ för framtida tonnage, med 
nybeställningar på flera fartyg, där det första är ett feederfartyg på 2 000 TEU (Twenty-foot 
Equivalent Unit) för leverans under 2023 (Austi, 2022). Maersk har också tagit stora steg av global 
tillverkning av E-metanol genom strategiska samarbeten företag emellan, bland annat i USA, Kina 
och Danmark (Maersk, 2022c).   

CMA CGM (inklusive Containerships) 
Det franska rederiet har tagit en delvis annan väg genom att vara det rederi som först satsade kraftigt 
på LNG (Liquid Natural Gas) där man redan 2020 fick leverans av stora containerfartyg (23 000 
TEUs) med LNG som primär framdrift. Man förvärvade också det finska närsjöfartrederiet 
Containerships OY som var först i världen med att använda LNG-fartyg för framdrift i norra Europa. 

På liknande sätt som Maersk, har CMA CGM utvecklat ett kunderbjudande som lanserades 2020 och 
bygger att varuägaren kan välja bränsle med lägre emissioner genom en produkt döpt till ACT+ 
(CMA CGM, 2020). Denna produkt har sedan utvecklats och kompletterades nyligen med en portfölj 
av nya initiativ för att uppväga och eliminera sina fossila avtryck (CMA CGM, 2022a). CGM CMA:s 
svenska organisation har sedan 2020 aktivt sålt dessa produkter på den svenska marknaden. Då 
denna period sammanfallit med pandemin är det för tidigt att göra långtgående slutsatser, men 
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produkterna anses mycket svårsålda.  Dock slöts i mars 2022 ett globalt avtal med Electrolux som 
kanske kan anses som ett större genombrott (CMA CGM, 2022b). 

4.3.2 Andra segment inom närsjöfart 
I detta kapitel beskrivs ytterligare goda exempel på hur miljöförbättrande åtgärder inom närsjöfart 
initierats av rederier, varuägare, speditörer och hamnar inom andra segment, nämligen tanker och 
bulk. Dessa exempel visar på hur olika konstellationer av samverkan varit viktig för att driva 
miljöarbete mot sjöfartens klimatomställning.   

Tankersegmentet 
Furetank är ett av Donsörederierna och verksamma i den nordeuropeiska petroleumtraden, med 
fokus på tankfartyg under 20 000 dödviktston. Furetank har även grundat det kommersiella 
samarbetet Gothia Tankers Alliance tillsammans med Erik Thun AB. I intervjun med Furetanks Chief 
Operating Officer är visionen för företaget tydlig, man eftersträvar inte att vara stora, men däremot 
i fronten gällande miljö och prestanda. Det kännetecknas med slogan ”Not a giant but a leader”.  

Furetank har infört en rad energieffektiviserande åtgärder i sitt nybyggnadsprogram där 
utvecklingen från 2008 har genererat utsläppsminskningar på mer än 50 %, vilket innebär att IMO:s 
nuvarande 2050-mål (IMO, 2018) redan är uppnått för deras fartyg. IMO (International Maritim 
Organization) är den internationella sjöfartsmyndigheten under FN. En rad åtgärder har 
genomförts: hastighetssänkning, flytande frekvens (att huvudmotorn inte går på fast varvtal), ny 
skrovform som reducerat bränsleförbrukning med 20–30% och LNG-bränsle. Totalt 10 fartyg har 
producerats i samma serie, varav två planeras tillkomma under 2024. 

Drivkrafterna för Furetank kring energieffektivisering är framför allt ägarnas vision som kopplar an 
till miljö, men det finns tydliga fördelar också kostnadsmässigt. En minskad bränsleförbrukning gör 
stora kostnadsbesparingar i operationerna. Dessutom ser Furetank att kommande ETS-regelverk 
kommer att gynna dem då de är långt framme på miljösidan. Få företag sätter direkta miljökrav på 
Furetank, men ett fåtal stora kunder premierar miljöeffektivare fartyg, där Preem lyfts fram som ett 
exempel. 

Då slutmålet är nollutsläpp av CO2 så har Furetank haft dialog med parter kring möjligheterna att 
nyttja flytande biogas i stället för LNG. Furetanks Chief Operating Officer nämner deras ambition 
att börja med storleksordningen 15–20 % inblandning och öka volymen när det finns mer kapacitet. 
I början av 2022 kom Furetank överens med Eskilstuna Biogas AB genom att skriva ett 
intentionsavtal, där Furetank åtar sig att ta emot en viss volym i Göteborgs hamn (Sjömannen, 2022). 
Volymerna från Eskilstuna Biogas kommer kunna täcka cirka 70–75% av Furetanks behov. 
Överenskommelsen gäller leverans av biogas under 10 år med trolig start under 2023. Avtalet gäller 
under förutsättning att det finns en tank att lagra biogasen i hamnen, där både Göterbogs hamn och 
ägaren av tanken har en viktig roll. Överenskommelsen var viktig för Eskilstuna Biogas för att kunna 
satsa på produktionsstart och även en förutsättning för att kunna möjliggöra stöd från klimatklivet.  

Ett ytterligare miljöinitiativ inom tankersegmentet är satsningen på landström som sker inom den 
svenska tankerflottan, både Thun i samarbete med Furetank, Terntank samt Donsötank, i samarbete 
med Göterbogs hamn (se bl.a. Sjöfartstidningen, 2021b; Sjöfartstidningen, 2022). 

Bulksegmentet 
I april 2022 lanserades att världens första vätgasframdrivna fartyg kommer byggas och opereras för 
att transportera volymer av sten och grus för HeidelbergCement och jordbruksprodukter (däribland 



 Rapport C 698  Aktörssamverkan för ökad och hållbar närsjöfart – Slutrapport  
 

30 

korn) för Felleskjöpet AGRI mellan norska öst- och västkusten (Enova, 2022). Initiativet uppkom då 
de två varuägarna HeidelbergCement och Felleskjöpet AGRI (den norska systern till Lantmännen), 
identifierade att de hade volymer som skeppades i motsatt riktning till varandra, mellan västra och 
östra Norge. I intervjun med HeidelbergCement framgår att det var tack var en medlemsträff i form 
av ”think thanks” inom ramen för det norska ”Green shipping program”, där de bägge företagen 
ingår, som gjorde att man lyckades identifiera den möjliga kombinationen av de två flödena. Efter 
att de bägge företagen diskuterat kring möjligheterna att anpassa sig till varandra utan att 
suboptimera deras flöden var slutsatsen att det inte skulle vara några problem. Båda företagen har 
också varit enade om att flottan på bulkfartyg är gammal och behöver uppgraderas. En ledstjärna 
som beskrivs i intervjun med HeidelbergCement var att ”För att ta i bruk ny teknik i en ny värld där 
utsläpp är lika mycket värt som pengar så behöver vi tänka nytt i hur vi agerar, tänker och samarbetar”. Med 
utgångspunkten att det också finns ett par år för att anpassa sig till förändringen, blev nästa steg att 
samarbeta kring satsning på emissionsfri sjöfartslösning.  

Ett joint-venture skapades mellan de två varuägarna, med vardera lika del i ägarskapet. Ett 
upphandlingsförfarande startades därefter i juli 2020, där de lovade ett 15-års time-charter kontrakt 
(tidsbundna hyresavtal för fartyg) till det företag som skulle kunna leverera ett utsläppsfritt 
självlossande fartyg på 5 500 ton med en räckvidd på 1 000 sjömil. HeidelbergCement beskriver att 
det var överraskande högt intresse för upphandlingen, och totalt 31 svar kom in. Det som lyfts fram 
som den största anledningen till det stora intresset var att det visade sig att det fanns lösningar och 
ritningar redan på designstadiet. Det poängterades att det i upphandlingen var tydliga krav på 
nollutsläpp, vilket betydde att det inte var accepterat med biodiesel, utan intresset låg på ny 
teknologi. Att byta ut allt bränsle mot biogas var inte tillräckligt utifrån kraven som ställdes, utan en 
reell innovation var det som eftersträvades i upphandlingen.  

HeidelbergCement förutspår att de inte kommer att behöva betala ett högre fraktpris i slutändan. 
Med högre dieselkostnader och kommande CO2-avgifter, i kombination med en energieffektivare 
fartyg (som även inkluderar två flettner rotorer) och statlig medfinansiering från Vinnova 
(motsvarande cirka 30 % av investeringskostnaden på drygt 300 miljoner NOK) så klarar man att 
konkurrera med nuvarande priser. Dock är det viktigt att säkra tillgång på vätgas. Det har redan 
gjorts en förfrågan på produktion av vätgas, där 13 förslag inkom. Med det som grund har ett 
intentionsavtal med Statkraft (norska motsvarigheten till svenska Vattenfall) tagits fram.  

HeidelbergCement har från ledningshåll en tydlig ambition att minska koldioxidutsläppen i alla 
delar av sin verksamhet. En del är CO2-infångning från produktionsanläggningar, och i det 
sammanhanget är sand och grustransporter en liten andel, även om minskningar är enklare att 
genomföra i små steg; till exempel använda sig av elektriska lastbilar och landström när fartyg lossar 
och lastar i hamn.  Det är fokus på åtgärder som gör dem bärkraftiga. Enligt HeidelbergCement ställs 
även ökade krav på transporterna från deras kunder. De har erfarit att kunder valt bort dem till 
förmån för leverantörer som kan erbjuda mindre utsläpp från transporten. Rent konkret betyder det 
att fler kontrakt potentiellt skulle vinnas om de haft ett emissionsfritt fartyg för transporten. 

Ett ytterligare miljöinitiativ är samarbetet mellan Jehander Grus AB (ingår i HeidelbergCement-
koncernen) och Avatar Logistics AB (ingår i Thun-bolagen). Parterna har undertecknat en gemensam 
avsiktsförklaring kring byggnation av ett miljöeffektivt, eldrivet pråmfartyg för bulktransporter 
inom Stockholmsområdet (Avatar Logistics, 2022). Det nya fartyget skall ersätta det 50 år gamla 
fartyget MS Jehander 1, och planeras sättas i drift i mitten av 2024. 
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5 Ökad och hållbar närsjöfart genom 
aktörssamverkan 

Centralt i projektet har varit att förstå hur ökad och hållbar närsjöfart kan uppnås genom 
aktörssamverkan. I detta kapitel redogörs för olika nivåer av aktörssamverkan och hur detta 
relaterar till erfarenheterna i fallstudierna, med avseende på aktörernas roller och relationer samt 
krav på leveransservice och miljö. 

5.1 Nivåer av aktörssamverkan 
Intervjuerna i fallstudierna visar att samarbete kan se olika ut och att graden av samarbete kan 
variera. Det är också tydligt att det fortfarande är svårt att hitta exempel på aktörssamverkan där 
flera aktörer i transportbranschen (rederier, hamnar, varuägare och speditörer) samverkar. Med 
inspiration från tidigare forskning (Spekman et al., 1998) har fallstudierna analyserats med avseende 
på olika nivåer av intensitet i affärsrelationerna. Spekman et al. (1998) beskriver hur traditionellt 
kostnadsfokus hos inköpare typiskt handlat om att använda många leverantörer, korta kontrakt och 
hålla leverantörerna på armslängds avstånd. Mot detta ställs en syn där närmare relationer och 
partnerskap uppskattas. Spekman et al. (1998) tar upp olika steg på vägen från armslängds avstånd 
till nära partnerskap:  

a) Förhandlingar på den öppna marknaden, det vill säga utbytbara korta överenskommelser 
mellan parter 

b) Samarbete, där viss information utbyts 
c) Koordinering, där information utbyts så att aktiviteter kan koordineras 
d) Samverkan, där långsiktiga och strategiska avsikter delas och parter delar en vision av 

framtiden, t.ex. planerar tillsammans 

Med utgångspunkt de fyra steg Spekman et al (1998) beskriver har vi formulerat hur samarbete inom 
transportbranschen kan ske på olika nivåer.  

A. Utbytbara korta överenskommelser  
B. Samarbete om utförande 
C. Samarbete för att förbättra 
D. Samarbete med gemensamma mål 

Medan ovanstående passar in på affärsrelationer mellan två parter har vi i detta projekt även 
fokuserat på samverkan som innefattar flera aktörer, ett så kallat multi-aktörsperspektiv, där det   
gemensamma målet för aktörerna vi studerar är ökad och hållbar närsjöfart.   

De fyra nivåerna av samarbetet finns illustrerade i Figur 8, och i efterföljande kapitel följer en mer 
detaljerad information kring respektive nivå med avseende på informationsdelning, strategisk vikt och 
anpassningsvilja.  
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Figur 8. Aktörspilen som beskriver grader av samarbete mellan aktörer i transportbranschen. 

 

5.1.1 Informationsdelning 
Beroende på var man befinner sig i aktörspilen så kan informationsdelningen mellan parterna skilja 
sig åt, se Figur 9. Först och främst delas information in på olika nivåer. Längst till vänster finns 
framför allt en kommersiell kontakt mellan inköpare och säljare där man utbyter information, såsom 
offertförfrågan, offert och kontrakt. Det förekommer att man använder fördefinierade formulär, 
vilka kan skapa problem om man upphandlar en transportlösning som skiljer sig från vad man 
tidigare använt. Om man vill få en varuägare intresserad av att byta från väg till sjöfart, kan 
formulären vara begränsade till att passa upphandling av vägtransporter och kanske inte 
överensstämma med en sjötransport, samtidigt som det inte finns utrymme för förtydliganden.  

För samarbete om utförande är kontakten och informationsutbytet framför allt av en operationell 
karaktär, där man avhandlar volymer, status och eventuella avvikelser, samt hur dessa ska hanteras. 
Här är det främst utförarna som har kontakt med varandra, till exempel den hos varuägaren som 
bokar transporten. Även här kan det vara svårt att få utrymme till att prata om nya 
transportlösningar. Operationell kontakt är viktig, men det kan vara svårt att föreslå och 
åstadkomma förbättringar när man fokuserar på utförandet av en specifik tjänst, och dessutom är 
det inte nödvändigtvis rätt personer som man behöver nå för att fatta beslut om till exempel nya 
transportlösningar.  

Samarbete för att förbättra sker i stället på en taktisk nivå, där företagen har framåtsyftande möten 
och delar med sig till varandra om intressen, mål, prognoser och planer för att möjliggöra att man 
anpassar sig till varandra. Eftersom kontakten sker på taktisk nivå kan flera funktioner träffas. För 
att öka andelen närsjöfart är det en fördel om två eller fler parter, så kallade multi-aktörssamverkan, 
kan vara inblandade i diskussionerna. Utöver varuägare och rederi kan mellanhänder, såsom 
speditörer och hamnar, delta i diskussioner. 

Slutligen, den mest omfattande nivån av samarbete, sker på strategisk nivå eftersom man behöver 
vara överens om och sträva mot gemensamma mål. Vi ser att tillförlitlighet, transparens och 
öppenhet är viktigt för att man ska vilja sätta upp gemensamma mål. På den strategiska nivån delar 
parterna information om affärsmöjligheter, såsom möjliga godsflöden. Man kommer överens om 
gemensamma mål och samverkar kring gemensamma planer. Här samarbetar flera personer från 
flera funktioner inom företagen, gärna även från företagsledningen, för att man ska få igenom 
långsiktiga förändringar. För multi-aktörssamarbete av den här intensiteten är det en fördel om det 
finns ett gemensamt forum där dessa aktörer kan mötas och diskutera mål samt hur respektive part 
kan bidra. Det har visat sig i projektet att det inte är självklart vem som ska ta initiativet till ett sådant 
forum. Aktörerna vill gärna se en neutral part, där kanske hamnarna i fallstudierna hade bäst 
förutsättningar för att ta det initiativet.   
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Figur 9. Aktörspilens olika grader av samverkan och hur det påverkar informationsdelningen. 

 

5.1.2 Strategisk vikt  
Hur viktig en frågeställning är kan förklara var i pilen olika aktörer befinner sig eller har intresse av 
att befinna sig. Om frågan ses som viktig för två eller fler parter så är det lättare att diskutera 
förändring. Om det är en strategisk och central fråga för flera så befinner man sig längst till höger i 
Figur 10. Oftast involveras fler personer inom varje organisation och frågan får uppmärksamhet 
högre upp i företaget. Detta förenklar beslutsfattande, i synnerhet om till exempel ett nytt 
transportupplägg skulle medföra en förändring för andra delar av varuägarens organisation eller 
ökade kostnader. Miljömål skulle kunna användas för att öka den strategiska betydelsen av beslutet 
för företaget.  

 

Figur 10. Aktörspilens olika grader av samverkan kopplad till hur viktig en fråga är. 

5.1.3 Vilja att anpassa sig  
Vi har också sett skillnad i vilja att anpassa sig. Längst till vänster i aktörspilen är det endast en part 
som styr hur den vill ha det, se Figur 11. Det kan till exempel vara en varuägare som anger 
servicekrav eller ett rederi som har ett visst seglingsschema som inte kan justeras. På nästa nivå är 
en sida villig att anpassa sig. Ska man få till reella förändring behöver fler än en part vara villiga att 
anpassa sig. Det kan handla om att varuägare behöver ändra servicekrav, som förlängd transittid 
och vilken veckodag gods hämtas, eller att rederiet justerar seglingsschemat. Slutligen i den mest 
uttalade formen av samarbete är långsiktig anpassning till varandra accepterade hos parterna, man 
litar på varandra och ser anpassning som ett sätt att gemensamt nå en lösning som är bra för flera. 
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Det kan vara så att viljan att anpassa sig är mindre om relationerna är asymmetriska, och någon part 
har en starkare position. Asymmetri kan till exempel grunda sig i företagsstorlek eller resurstillgång.  

 

Figur 11. Aktörspilens olika grader av samverkan kopplat till vilja till anpassning 

5.2 Tillämpning av aktörssamverkan i 
närsjöfart 

I tidigare kapitel lyfts fyra olika komponenter fram för aktörssamverkan: aktörernas roller och 
relationer, leveransservice och miljö. I detta kapitel beskrivs hur dessa förhåller sig till 
aktörssamverkan, se Figur 12.  

  

Figur 12. Koppling mellan aktörssamverkan och aktörernas roller och relationer, leveransservice och miljö.  

 

Vi såg i fallstudierna att relationerna mellan närsjörederier och varuägare är ganska svaga, vilket 
försvårar identifiering av nya transportupplägg då diskussioner dem mellan inte är vanligt 
förekommande. För att skapa närmare relationer behöver man lära känna varandra bättre. Här 
behöver varuägare förstå skillnaden mellan närsjö och långväga sjötransporter, och dess skilda 
förutsättningar. Containeriserad närsjöfart konkurrerar ofta med lastbilstransporter, till exempel 
till/från Europa, och vid upphandling kan tjänsten behöva formuleras på ett annat sätt för att även 
möjliggöra en sjöfartslösning. Varuägaren behöver därför se över hur de anger sina servicekrav, 
specificerar tjänsten och utvärderar anbud så inte sjöfart utesluts. Liksom i föregående studie (Styhre 
et al 2019), visades på behovet av att hitta rätt kontaktvägar hos transportutförare, i denna studie 
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särskilt hos närsjöfartsrederier men även hos speditörer. I många fall är det hos speditörerna olika 
personer, eller till och med olika avdelningar, som bokar transporter med lastbil eller närsjöfart. 

För att öka kontakten mellan närsjörederier och varuägare behöver man skapa mötespunkter där 
dialog och samverkan möjliggörs mellan flera aktörer. Dessa forum skulle kunna anordnas av 
hamnar, vilket vi sett exempel på i våra fallstudier, även om inte alla svenska hamnar tar samma 
initiativ. De skulle även kunna anordnas av speditörer, eller branschorganisationer, såsom Sveriges 
hamnar, Maritimt forum, forskare eller myndigheter. Olika typer av varuägardialog har stöttats av 
svenska myndigheter, till exempel de möten som anordnats av Maritimt forum. Här ser vi att det i 
dagsläget behöver göras ytterligare insatser för att få till dessa mötesplatser.  

En orsak till den svaga relationen mellan varuägare och rederier kan vara att man har olika 
förväntningar på ett samarbete. Varuägare är vana att se transportutförare som utbytbara, vilket inte 
främjar att man hamnar till höger i aktörspilen över olika grad av samverkan. Både varuägare och 
speditörer trycker också på vikten av flexibilitet, vilket indikerar en önskan om utbytbarhet, som 
inte heller främjar en hög nivå av samverkan. Dock är det viktigt att notera att det inte är nödvändigt 
att sträva efter att ha högsta nivå av samverkan med alla. Att befinna sig längst till höger i pil-
modellen passar inte alla relationer, men det är viktigt att det ha samsyn kring samarbetet för att ha 
realistiska förväntningar och undvika besvikelse.  

Det blev tydligt i studien att det är skillnad på att vara en tillräckligt stor varuägare för att bidra till 
en basvolym för rederiet och att endast ha små volymer. Fördelen med att ha stora volymer är att 
man kan få ett flexibelt utbud och påverka exempelvis anlöpsdag, medan en varuägare med mindre 
volymer behöver anpassa sig till de förutsättningar som satts av ansvariga för basvolymerna. 
Varuägare med stora volymer har därmed lättare till att få genomslag för sina miljökrav. För mindre 
varuägare kan det kännas som att det är svårt med kontinuiteten och tillförlitlighet inom närsjöfart 
eftersom de kan drabbas av ändringar i transportupplägg baserat på andra aktörers beslut. Mindre 
varuägare kan gå samman för att samla volym för att ges större påverkansmöjligheter, och man kan 
få större gehör om man representeras av en större speditör. Dessa påverkansmöjligheter gäller även 
miljö, exempelvis skulle medverkan i Clean Shipping Index kunna vara ett sätt att gemensamt ställa 
krav. Storleken på volym kan vara en av anledningarna att vi ser fler exempel på miljöförbättrande 
samarbeten inom andra segment, såsom tanker, där ett rederi kör gods åt färre kunder, medan 
containerrederier ofta hanterar väldigt många varuägare. Dock ser man även inom andra segment 
att det är fördelaktigt för varuägare att gå ihop i gemensam sak – såsom i exemplet med Heidelberg. 
Exemplen visade också på att betydelsen av samverkan för att våga investera i nya lösningar.  

Klimatmål skulle kunna användas som en drivkraft för att få till överflyttning till närsjöfart och 
gynna samverkan. Desto högre betydelse en frågeställning har desto troligare att man vill ha en ökad 
samverkan och jobba mot gemensamma mål. Här kan miljö bli en utlösande faktor för samverkan. 
Vi ser exempel på hur en part med hög miljöambition försöker hitta partner med samsyn om 
miljöarbetet eller få partners att förflytta sig mot en samsyn. Här kan en aktörs vision sprida sig till 
flera samarbetspartner och bidra till en positiv utveckling. Från rederiernas sida poängteras ofta att 
man behöver se långsiktiga förpliktigelser, till exempel långa avtal. Detta gynnas av att man har en 
hög nivå av aktörssamverkan, där man litar på varandra och ser gemensam nytta med samarbetet, 
vilket gör det mer troligt att man förbinder sig till längre avtal. Det är också viktigt att dela 
framåtsyftande information, såsom i högre nivåer av samverkan, för att kunna identifiera samsyn 
beträffande miljöambitioner.    
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med denna rapport är att förstå hur en ökad och hållbar närsjöfart kan uppnås med 
utgångspunkt i hur rederier, varuägare, speditörer och hamnar i aktörssamverkan kan utveckla 
konkurrenskraftiga transportlösningar. Projektet har mynnat ut i slutsatser kopplat till aktörernas 
roller och relationer, leveransservicens betydelse, miljö och samverkan. Avslutningsvis har ett antal 
rekommendationer för hur rederier, varuägare, hamnar och speditörer kan agera i samverkan för 
ökad och hållbar containeriserad närsjöfart tagits fram. 

Under studiens tid har världen genomgått en stor förändring med en utveckling där 
globaliseringen reformeras och en ökad regionalisering. Detta innebär att närsjöfarten väntas ha en 
starkare tillväxt än tidigare med aktörssamverkan som ett centralt tema.   

6.1 Samverkan 
Projektet har tydliggjort att samverka mellan aktörerna kan ske på olika nivåer, vilket innebär 
skillnader gällande informationsdelning, strategisk vikt och aktörernas vilja att anpassa sig. Även 
om inte samtliga aktörer strävar efter den djupaste formen av samverkan (som inkluderar 
gemensamma mål och planer) så är det viktigt att veta vilken nivå av samverkan respektive part 
strävar efter för att undvika missförstånd gällande förväntningar på samarbetet, vilket i nästa led 
kan ge en obalans mellan insats och utfall och även påverka relationen negativt. Resultaten visar att 
både nära relationer och en enighet kring förbättringar och miljömål ger bättre förutsättningar för 
samverkan. Dessutom möjliggör en samsyn kring relationen och miljömål drivkrafter för att anpassa 
exempelvis krav på leveransservice för ökad användning av närsjöfartslösningar. En högre nivå av 
samverkan kan möjliggöra att närsjöfart nyttjas i större utsträckning samt att miljöinitiativ tas för en 
hållbar sjöfart.  

6.2 Aktörernas roller och relationer  
Både varuägare, rederier, speditörer och hamnar har en viktig roll att spela för att möjliggöra ökad 
och hållbar sjöfart. Vi har sett hur hamnarna i våra fallstudier jobbar aktivt med att ha en dialog med 
varuägare och rederier kring möjligheter med att bättre nyttja närsjöfarten. Vi såg i fallstudie 
Västkusten hur en direktdialog mellan varuägaren och rederi var central i upprättande och 
nyttjandet av en ny närsjöfartslinje och där hade hamnen likt en stigfinnare navigerade bland aktörer 
för att facilitera ökad samverkan. Dock verkar varuägare sällan ha direktkontakt med 
närsjöfartsrederiet, i stället agerar ofta speditören mellanhand. Bristen på kontakt och 
informationsutbyte mellan varuägare och rederi kan motverka identifiering av nya sjöfartslösningar. 
Varuägare behöver vara mer aktiva och visa sitt intresse för närsjöfart och ställa miljökrav gentemot 
både speditören och rederiet för att få ett effektivare och hållbarare sjötransportsystem. Det finns 
också en potential att öka informationsutbytet mellan varuägare och rederi. Både rederiet och 
speditören skulle kunna vara mer proaktiva i att föreslå närsjöfartslösningar i större utsträckning, 
framför allt genom transparent dialog om alternativ och en lyhördhet gentemot varuägarens behov. 
Speditören kan tydligare föra fram närsjöfart och sammankoppla varuägare och närsjöfartsrederi. 
Hamnen har redan idag en mycket viktig faciliterande roll i att sammanföra aktörer och identifiera 
möjligheter för varuägare inom det regionala upptagningsområdet. I båda fallstudierna har 
hamnens aktiva medverkan haft avgörande betydelse för att nya närsjöfarts-rutter upprättades. 
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Hamnens roll har under pandemins tid också ökat i betydelse i form av sina lokalt etablerade goda 
relationer med lokala varuägare och transportörer.  Det finns även behov av fler neutrala plattformar 
för ökad dialog mellan aktörer och här kan exempelvis myndigheter ta en större roll. Som jämförelse 
kan nämnas Norges Grønt Skipsfartsprogram, som sammanför privata och offentliga aktörer för att 
verka för effektiv och hållbarare sjöfart. Det är också viktigt att varuägare förstår skillnader mellan 
olika typer av sjöfart, eftersom närsjöfart på flera sätt skiljer sig från längre sjöfartslösningar. 
Rederierna bör också bli bättre på att tydliggöra och kommunicera sitt erbjudande. 

6.3 Leveransservicens betydelse 
Leveransservicen har betydelse för viljan att nyttja närsjöfart i större utsträckning, där framför allt 
transittid och tillförlitlighet har visat sig vara avgörande. Även andra servicekrav, såsom 
framförhållning, frekvens och veckodag för leverans, kan behövas omvärderas av varuägarna, men 
det är då viktigt att man förankrar internt först eftersom det kan påverka flera delar av företaget, 
inklusive produktionen.  

Vi har i fallstudierna sett att brist eller ökad tillgång på transportvolymer driver förändringar av 
linjeutbudet, där rederiet behöver besluta vad en tillräckligt hög basvolym är för att våga satsa på 
den nya eller förändrade linjen. Flexibiliteten hos rederiet att snabbt kunna ändra sitt linjeutbud 
inom närsjöfarten innebär dock en ovisshet för varuägaren. För varuägaren blir det en 
riskbedömning kring om man vill lägga över sina volymer i ett nytt linjeupplägg som kan komma 
att ändras inom en snar framtid. Rederiet behöver därför ställa risken att operera en linje med låg 
utnyttjandegrad mot risken att förlora befintliga kunder vid en justering i tidtabell eller hamnanlöp. 
I en av fallstudierna satsade rederiet på en ny linje med relativt låga basvolymer där den nödvändiga 
ökningen i volym uteblev som krävdes för långsiktig stabilitet, vilket bland annat berodde på 
varuägarens krav på transittid. Att just volymgarantin är avgörande för uppstart av nya 
närsjöfartssatsningar syns i exemplet från HeidelbergCement och Felleskjöpet, vilket visar två stora 
varuägare som samarbetar i ett dedikerat upplägg för bulkvolymer. Detta möjliggjorde upphandling 
av närsjöfart mot volymgaranti och långsiktigt kontrakt.   

Som kontrast mot rena närsjöfartsupplägg med gods inom Europa, kan en kombination av feeder 
och närsjöfart möjliggöra större volymer, samtidigt som man får en större variation av kunder (som 
oceangående rederi, speditörer och både mindre och större varuägare) som kan ha skilda krav på 
transporten.  

6.4 Miljö 
Alla aktörer nämner att miljö är viktigt generellt, även om det för just den containeriserade 
närsjöfarten inte funnits specifika hållbarhets- eller miljörelaterade krav från varuägarna i de 
studerade fallstudierna. Många varuägare har svårt att veta hur kraven skulle kunna formuleras, 
och det skulle underlätta med mer systematiserade krav som varuägare skulle kunna ställa. Dessa 
krav skulle kunna identifieras i samverkan/dialog mellan inblandade aktörer, såsom rederier, 
hamnar, speditörer och varuägare. Speditören i sin roll som mellanhand borde kunna driva på för 
en samsyn om miljömål. 

Det har skett en stark frammarsch på miljöområdet inom containeriserad närsjöfart under 
projekttiden, bl.a. med möjlighet att upphandla alltmer gröna sjöfartstjänster. Varuägare behöver 
hålla sig ajour om marknaden, och en ökad dialog mellan varuägare såväl som speditörer och 
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rederier kan öka medvetandet om de miljöinitiativ som erbjuds. Sjöfartens klimatomställning 
gynnas av större initiativ vid långsiktigt samarbete och långa avtal mellan flera aktörer. Hamnen 
kan stötta utvecklingen genom att inta en mer aktiv affärsmässig roll genom till exempel 
miljödifferentierade avgifter och att erbjuda landström.  

6.5 Rekommendationer 
Rekommendationer för hur rederier, varuägare, hamnar och speditörer kan agera i samverkan för 
ökad och hållbar containeriserad närsjöfart sammanfattas i Figur 13. Även om de enskilda aktörerna 
kan göra mycket själva, är det främst genom aktörssamverkan som de stora förändringarna kan ske 
för att utveckla hållbar och effektiv närsjöfart. 

Figur 13. Rekommendationer till transportbranschens aktörer.  

 

REDERIER 

• Tydliggöra och kommunicera sina 
erbjudande bättre 

• Utveckla och erbjud miljöeffektivare 
sjöfartslösningar 

• Skriftliga avtal för att tydliggöra 
åtaganden, förväntningar och 
konkretisera samarbetet  

• Jobba med att skapa starkare relation 
med varuägare 

• Använd intern drivkraft att vilja 
förändra 

HAMNAR 

• Ta en mer aktiv och faciliterande roll 
som stigfinnare genom att koppla ihop 
de olika aktörerna 

• Säkerställ utbud av rederier  
• Stötta rederier i deras utveckling med 

t.ex. ny infrastruktur, bränslen och 
landström 

• Ställ krav på rederier och speditörer 
(t.ex. miljödifferentierade avgifter) 

 

VARUÄGARE 

• Var beredd att omvärdera vissa service-
krav, t.ex. transittid, veckodag för 
leverans, framförhållning 

• Fastna inte i tidigare dåliga erfarenheter 
och förväxla inte närsjöfart med översjö 

• Testa närsjöfart, men inte i för liten 
omfattning – sjöfart kräver viss volym 

• Förankra beslut om val av närsjöfart 
internt  

• Längre kontraktslängd är viktigt för 
kontinuitet 

• Jobba tillsammans med andra varuägare 
för hållbarhet 

• Ställ hållbarhetsrelaterade krav vid 
upphandling, även på sjösidan 

SPEDITÖRER 

• Jobba aktivt för utveckling av relationer och 
samsyn om miljömål 

• Föreslå proaktivt fler och mer 
miljöeffektivare sjöalternativ 

• Sammankoppla varuägare och närsjörederi 
• Agera som närsjöfartsrederiets röst  

 

SAMTLIGA AKTÖRER 

• Skapa längre och djupare relationer för att åstadkomma stora förändringar med 
gemensamma mål  

• Besluta vilken nivå av samverkan man vill ha och skapa samsyn internt och externt med 
andra aktörer– satsa resurser i de fall man önskar djupare relationer  

• Prioritera och allokera resurser för närsjöfart bland samtliga aktörer 
• Skapa och delta i forum 
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