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Abstrakt 

En farledsrestriktion innebär att vissa krav eller begänsningar sätts på fartygs 

manöverförmåga, antal assisterande bogserbåtar, största djupgående och liknande 

egenskaper för att få färdas i en specifik farled. Innan 2009 låg uppgiften att ta fram dessa 

restriktioner på Sjöfartsverket och det tillhörande Sjöfartsinspektionen. År 2009 bildades 

Transportstyrelsen och övertog då vissa delar av processen. Detta arbete handlar om vad 

denna omorganisation har fått för effekter på arbetsprocessen och dess resultat utifrån vad 

de som idag jobbar med den upplever. En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med ett antal individer som dagligen arbetar med denna process. 

Resultatet målar upp bilden av en arbetsprocess som genomgått mindre förändringar men 

som på många sätt fortfarande är sig lik. De tillfrågade beskriver små skillnader i det 

praktiska, dagliga arbetet och den kommunikation som detta arbete kräver, men beskriver 

också en situation där förändringsarbetet fortfarande upplevs pågå och där vanor kring 

arbetsrutiner på många sätt lever kvar.  

Nyckelord: sjöfart, farledsrestriktioner, organisationsförändring, 

organisationsuppbyggnad, arbetsprocess, kompetensfördelning, yrkeskunnande 

 

Abstract 

When entering a fairway in Swedish waters, vessels are affected by various restrictions. 

These restrictions are related to the draught of the vessel, its maneuvering capabilities and 

other factors which affect its capability to be conducted in a safe manner when inside the 

fairway. Prior to 2009, these restrictions were implemented by Sjöfartsverket (the Swedish 

Maritime Agency). In 2009, Transportstyrelsen (the Swedish Transport Agency) was 

created and took on the responsibility for some parts of the process behind developing 

these restrictions. In this study the focus is on the effects of this reorganization on the 

process itself from the viewpoint of those who are working with it. A qualitative study 

using interviews was conducted with people who are in daily contact with this work. The 

result shows a process that has undergone minor changes but is also in many ways still 

similar. The participants in this study describe smaller differences in the practical, daily 

work and the communication that this work requires, but they also paint a picture of a 

situation where the change is still happening and where old routines and habits still 

influence their work.  

Keywords: shipping, fairway, restrictions, organizational changes, organization structure, 

work process, distribution of competence, professional skills 
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1. Bakgrund 

Sverige är ett avlångt land som till stor del är omgivet av vatten. Landets totala kuststräcka 

uppgår till ca. 386 000 km, vilket motsvarar nästan tio varv runt jorden. 

Genomsnittssvensken har ca 6 000 km kust och stränder inom 5 mils räckhåll. (SCB 2002: 

125) 

Sverige är i stor utsträckning beroende av import för att fungera som samhälle. Den allra 

största importvägen för Sverige går via sjöfarten. Så mycket som 90 % av det som 

importeras till landet kommer via vattenvägen (Sjöfartstidningen, 2014). För att denna 

infrastruktur ska fungera krävs ett omfattande system av farleder som leder in till de 

hamnar som  fartygen behöver ta sig till. Det finns idag runt 900 farleder i Sverige, till dem 

hör cirka 14 000 sjömärken. Av dessa ansvarar Sjöfartsverket för ungefär hälften och 

ansvaret gäller främst allmänna farleder. Ansvaret för andra farleder kan ligga på t.ex. 

kommuner, båtklubbar eller privatpersoner (Transportstyrelsen, 2016a). 

Fartygen som trafikerar dessa farleder har stor variation vad gäller storlek, skrovform, 

djupgående, vindfång och en rad andra förhållanden. Dessa egenskaper påverkar i sin tur 

vid vilka vatten- och grundförhållanden som fartygen kan manövreras på ett säkert sätt. 

Transportstyrelsen och Sjöfartsverket använder sig av något som kallas 

Konstruktionsfartyg, eller KF, när de utför beräkningar på hur en tänkt farled ska vara 

dimensionerad. KF beräknas efter ett fartygs olika egenskaper och förhållanden. I 

Transportstyrelsens rekommendationer för utforming av farleder (TSS 2012-2722) finns de 

faktorer som används vid sådana beräkningar angivna. Dessa är: 

- Längd, eller LOA som är ett mått på fartygets totala läng mätt från längst bak i 

aktern till längst fram i fören. 

- LPP, eller läng mellan perpendiklarna som är ett mått på fartygets längd från 

roderstocken (den anordning som sticker ut från fartyget vertikalt och går ner i rodret) 

i aktern till den förligaste punkt där vattenlinjen korsar fartygsskrovet när fartyget är 

lastat. 

- Största djupgående vilket påverkar behovet av tillgängligt vattendjup. 

- Ett fartygs totala höjd, som kan begränsa passager under broar och ledningar. 

- Fartygets manöveregenskaper påverkar faktorer som farledsbredd och storlek på 

vändplatser samt behov av assistans från en eller flera bogserbåtar. 

- Fartygets hastighet, vilken påverkar fartygets djupgående. 

- Typ av last som fartyget bär med sig, vilken i vissa fall kan påverka behov av 

farledsbredd eller ett mötesförbud i den aktuella farleden. 

Även yttre faktorer så som variationer i vattenstånd, isförhållanden, vindförhållanden och 

förekommande våghöjder och vågriktningar tas i beaktande.  Med utgång i nyss nämnda 

kriterier och förhållanden fastställs restriktioner för vilka typer av fartyg som får framföras 

i farleden och under vilka typer av förhållanden detta kan anses vara genomförbart på ett 

säkert sätt.  
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Innan år 2009 vilade  ansvaret för dessa farleder och dess sjömärkning på Sjöfartsverket 

och tillhörande Sjöfartsinspektionen. År 2009 bildades Transportstyrelsen och övertog då 

det ansvar som tidigare legat hos Sjöfartsinspektionen (Transportstyrelsen, 2016b). I och 

med denna omorganisation fick Transportstyrelsen ansvar för att, i samrådan med 

Sjöfartsverket, utfärda riktlinjer för farledsrestriktioner. Transportstyrelsen fick även 

tillsynsansvaret för de sjösäkerhetsanordningar1 (SSA) som Sjöfartsverket förvaltar. Detta 

innebär att Transportstyrelsen fick möjlighet att föreskriva tillstånd för inrättande, ändring, 

flyttning eller indragning av SSA (SFS 1986:300). 
I praktiken innebar Transportstyrelsens bildande att en arbetsprocess som tidigare utförts 

inom samma myndighet nu skullle delas upp mellan två olika myndigheter. Detta innebar 

en omorganisation då det nu skulle komma att krävas ett samspel mellan två myndigheter. 

En sådant samspel påverkar ett givet antal individer inom en, eller i detta fallet två, 

organisationer. När dessa individer får nya riktlinjer och arbetsmoment att förhålla sig till, 

kan det tänkas ändra arbetsförhållandena och därmed även slutresultatet av det som är 

tänkt att produceras - i detta fall farledsrestriktioner.  

Som hjälp när en farled planeras eller en förändring i en existerande farled genomförs har 

Sjöfartsverket vissa verktyg för att underlätta och säkerställa kvalitén på resultatet. Ett 

exempel på ett sådant verktyg är ”Checklista farledsrestriktioner” (bilaga 1) där en rad 

aspekter beaktas, bland annat om handläggaren tagit hänsyn till IALAs2, PIANCs3 samt 

Transportstyrelsens rekommendationer. I ett dokument som upprättades mellan 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, bilaga 9 till ramöverenskommelse om samverkan 

inom sjöfartsområdet (bilaga 2), skriver man att det, sedan ansvaret delades upp mellan de 

två myndigheterna, föreligger en ”oklarhet i frågan om hur farledsrestriktioner ska 

hanteras” och att det därför finns ett behov av att ” tydligare specificera myndigheternas 

roller.” Som ett led i att förbättra denna arbetsprocess har en överenskommelse mellan 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen tagits fram. Överenskommelsen ämnar att förtydliga 

hur arbetsprocessen bör se ut. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Anordningar i form av t.ex. fyrar, bojar, enslinjer o.dyl. som syftar till att leda fartygstrafik, markera hinder 

samt markera en farleds yttre begränsningar. 
2 International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – icke vinstdrivande 

organisation som samlar och tillhandahåller nautisk expertis. 
3 World Association for Waterborne Transport Infrastructure – internationellt forum som verkar för 

avancemanget av de vattenburna transporterna världen över. 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utvärdera den upplevda effekten av det regelverk som 

implementerades år 2009 i och med Transportstyrelsens bildande och som omgärdar 

arbetet med framtagning av fartygsrestriktioner i sveriges farleder.  

Arbetet ämnar att undersöka hur funktionaliteten av den omorganisation som regelverket 

gav upphov till upplevs av de som idag är sysselsatta med arbetsprocessen att ta fram 

farledsrestriktioner. 

 

2.1  Frågeställningar 

De frågeställningar som arbetet ämnar att behandla är: 

 Vad innebar praktiskt den förändring som skedde i och med Transportstyrelsens 

bildande år 2009 för arbetsprocessen bakom framtagandet av farledsrestriktioner? 

 Hur upplevs effekten av den förändring som trädde i kraft år 2009  bland de 

berörda, d.v.s. de som är inblandade i processen?  

 

2.2  Avgränsnigar 

Med farleder i detta arbete avses endast de farleder som omfattas av Transportstyrelsens 

rekommendationer för utformning av farleder, nämligen farleder som trafikeras eller 

kommer att trafikeras av fartyg med en bruttodräktighet större än 1350 (TSS 2012-2722). 

 

3. Teori och tidigare studier 

Det finns en hel del forskning som behandlar ämnet organisationsteori och vilka olika 

tillvägagångssätt och tankeströmmningar som utvecklats inom detta område. Under denna 

rubrik ämnar vi att behandla några av de tydligaste huvuddragen som utgör grunden inom 

detta forskningsområde samt tidigare undersökningar som är av intresse för ämnet i denna 

studie. 

I boken Organisationsteori (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal, 2014) skriver författarna att  

benämningen på något som en ”organisation” kan ha flera betydelser. Dels finns det den 

något smalare betydelsen av ordet som relaterar till en bestämd egenskap hos ett företag, 

t.ex. hur produktion och försäljning är organiserat inom företaget. Dels finns det den 

bredare betydelsen av ordet där man istället åsyftar till företaget som helhet, en 

organisation. 

Dag Ingvar Jacobesen  skriver i sin bok Organisationsförändringar och 

förändringsledarskap (2012) att en organisation har förändrats då den uppvisar olika drag 
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vid två eller flera olika tidpunkter. Mer detaljerat skriver han att: ”Förändring [...] är en 

empirisk observation av skillnader i form, kvalitet eller tillstånd hos en organisation under 

en längre tid” (Jacobesen, 2012). Härigenom pekar han på två viktiga komponenter i en 

förändringsprocess, den ena av dessa är tid. Jacobesen menar att det inte är möjligt att 

observera en förändring utan att vara beroende av en tidsrymd. Den andra komponenten i 

Jacobsens beskrivning är ett objekt, i detta fall en organisation.  

Jacobsen belyser i sin bok några av orsakerna till motstånd hos medarbetare i en 

organisation inför förändring. En av dessa orsaker kallar han ”Rädsla för det okända”. Här 

beskriver Jacobsen en slags oro hos en individ som står inför en förändring. Denna oro 

bottnar sig i att individen ofta ställer sig frågor som ”Kommer jag att få behålla mitt jobb?” 

eller ”Kommer jag att klara detta?”. Oron skapas när dessa  frågor inte verkar ha något 

tydligt svar. Detta är något som  uttrycks av de tillfrågade i studien Försäkringskassan 

under förändring (Dzemidzic & Jakupivic, 2009) där författarna undersökte hur 

medarbetare på Försäkringskassans lokala kontor i Stockholm upplevde den förändring 

som sammanslagningen av Riksförsäkringsverket och de allmäna Försäkringskassorna 

innebar. En av de tillfrågade uttrycker sig som följer: ”[...] man förstod inte riktigt vad 

detta innebar [...] det kändes som en stor stjärnhimmel [...] allt skulle flyttas om [...] och 

allt detta för kundens bästa”. En annan av de tillfrågade säger: ”Åh nej inte nu igen tänkte 

jag [...] jag hade varit med om omorganisering förut och nu tänkte jag vad ska de hitta på 

denna gång, det var mycket rörigt”.  

Vissa av de intervjuade gav även uttryck för upprymdhet inför förändingen. En av de 

tillfrågade svarade: ”[...] jättekul, det skulle vara en ny chef,  nya medarbetare. Jag var inte 

orolig för jag visste att jag skulle få behålla mitt jobb vilket var viktigt för mig [...] jag var 

öppen för förändringen.” (Dzemidzic & Jakupivic, 2009) 

Det finns alltså utrymme för både oro och upprymdhet när individer ställs inför 

organisationsförändringar som kan komma att påverka henne eller honom. Den upprymda 

reaktionen menar Jacobsen grundar sig i en entusiasm inför förändringen. Denna entusiasm 

kommer sig i sin tur av att individen besitter en övertygelse om att förändringen kommer 

innebära goda konsekvenser både för individen och för organisationen. 

I sin studie Initial kommunikation vid organisationsförändring (Andersson, 2009) som 

undersöker kommunikation inom en organisation i ett förändringsskede skriver författaren 

att ”Brist på kommunikation anses vara den främsta orsaken till att förändringar misslyckas 

samtidigt som god kommunikation ofta framhålls som ett tecken på framgångsrika 

förändringar.” Författaren menar alltså att hur förändringen kommuniceras till de berörda 

spelar stor roll i hur den sedan upplevs. 

Alvesson & Svenningsson menar i sin bok Förändringsarbete i organisationer – om att 

utveckla företagskulturer (2011)  att det ofta finns en organisationskultur inom en given 

organisation. Denna organisationskultur påverkar medarbetarnas engegemang, motivation 

och prioriteringar etc. Alvesson & Svenningsson menar att denna organisationskultur, vid 
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en förändring, riskerar att påverka hur förändringen upplevs och i förlängningen kan leda 

till problem. 

I studien När två organisationer blir en: Medarbetares upplevelser av en fusion mellan en 

högskola och ett universitet (Abdalahad & Barsom, 2015) som undersöker de anställdas 

upplevelser av sammanslagningen mellan Växjö universitet och Kalmar högskola till 

Linnéuniversitetet, är en av de upplevda effekterna bland de tillfrågade att 

sammanslagningen inneburit svårigheter. En av de tillfrågade menar att denne varit van vid 

att arbeta på ett sätt, för att sedan bli tvungen att anpassa sig till ett nytt arbetssätt, vilket 

inneburit problem. Det framkom däremot även att vissa av de tillfrågade menade att 

tålamod är viktigt och att allt tar sin tid och gav därigenom uttryck för att 

omorganisationen på vissa plan fortfarande upplevdes som pågående. En annan effekt av 

omorganiseringen som framkom i denna studie var att det geografiska avståndet mellan 

medarbetarna ökade, vilket i sin tur fick negativa konsekvenser på den kommunikation 

som krävs. En av respondentera säger att organisering blev krångligare och man kunde inte 

längre träffa varandra lika ofta vilket försvårade en smidig kommunikation. En skepsis 

som fanns bland de tillfrågade inför omorganiseringen var att de upplevde situationen 

innan sammanslagningen som en bra arbetssituation och att det därför var svårt att se 

behovet av sammanslagningen. 

 

3.1 Organisationsteori 

Då denna undersökning är baserad på vad ett antal personer har för upplevelser av en 

organisationsförändring ligger det nära till hands att inom organisationsteorin fördjupa sig 

något i de strömmningar som finns inom ämnet och på så sätt utöka förhandskunskapen 

inom området. 

Enligt Lindkvist, Bakka & Fivesdal (2014) går det inom organisationsteorin att urskilja 

fyra huvudströmmingar. Dessa består av: 

 Scientific Management 

 Human Relations 

 Administrationsteori 

 Den sociologiska byråkratiteorin, eller Administrationsteorin 

För att senare i arbetet utgöra en referensram, följer här nedan en sammanfattning av 

huvuddragen inom dessa riktningar. 

 

Scientific Management 

Ledstjärnorna inom Scientific Management är bättre planering,  större specialisering av 

arbetsstyrkorna och standardisering av produktioner, eller massproduktion.  Ansvaret för 

att rationalisera produktionen ligger på ledningen (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal, 2014). 
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Scientific Management som organisationsteori innebar under dess uppkomst att kontrollen 

över arbetsuppgifterna som utfördes på en given arbetsplats övergick från, i de flesta 

fallen, arbetarna till ledningen. Detta förhållningssätt lägger vikt på övervakning av 

arbetarna och fokuserar makten och inflytandet till ledningen, och mycket av den kritik 

som den fått bygger på att detta undergräver den tillit mellan ledning och arbetskraft som 

en organisation är beroende av för att fungera tillfredsställande (Hatch, 1997). 

Scientific Management bygger i huvudsak på fyra grundprinciper för att uppnå dess tänkta 

mål. Man genomför observationer av de arbetandes rutiner. På så sätt kan man sluta sig till 

vilka förutsättningar som behövs för en given uppgift och med hjälp av dessa öka 

effektiviteten. Vidare ska rätt kompetens finnas på rätt arbetsuppgift för att på så sätt 

optimera produktionen. Man lägger även fokus på att en arbetare som utför en viss 

arbetsuppgift ska ha ett visst ansvar att hantera denna uppgift på bästa sätt och endast 

ledningen ska kunna ifrågasätta den arbetandes handlingar och tillvägagångssätt. Slutligen 

trycker man på att arbetarna ska fokusera på sitt eget arbete i första hand, medans det 

ligger inom ledningens ansvar att ständigt förbättra de system som implementeras och även 

införa nya system (Dzemidzic & Jakupivic, 2009). På grund av detta kan man tänka sig att 

ett mål med denna teori är att minska ansvarsbördan för varje individ för att på så sätt nå 

högre kvalité på resultatet. 

Den legitimering av övervakning av arbetarna som Scientific Managment strävar efter 

bygger i sin tur på att denna kontroll är rättfärdigad eftersom principerna som teorin bygger 

på måste antas vara rationella (Hatch, 1997).  Teorin har fått utstå  kritik när det gäller dess 

syn på effektivisering och specialisering av varje arbetsstation. Detta menade man ledde 

till en tung rutinbörda där arbetarna behandlades som maskiner som endast utförde en 

arbetsuppgift om och om igen. Man menade även att dessa organisationer, då en förändring 

kom att genomföras i omvärlden, kunde ha väldigt svårt att anpassa sig efter denna 

förändring (Dzemidzic & Jakupivic, 2009).  

Scientitic Management kan lätt uppfattas som ett något hårt och diktatoriskt arrangemang 

av en produktion där det är lätt att tänka sig att arbetaren som individ upplever en 

frustration över att få sin frihet inskränkt till förmån för effektivitet och övervakning.  

Flaa, Hofoss, Homler-Hoven, Medhus & Rönning skriver i deras bok Introduktion till 

Organisationsteori (1995) att en av de viktigaste tankarna som Scientific Management fört 

med sig är att man slutade att betrakta organisationsledning som en fråga om medfödd 

talang och istället började att studera den som en vetenskap.  
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Human Relations 

En riktning inom organisationsteori som har större utgångspunkt i den mänskliga 

psykologiska faktorn hos de som utför ett arbete, och hur den dynamik som uppstår mellan 

grupper påverkar arbetsresultatet, är den som kallas Human Relations. Denna teori bygger 

på tanken på en organisation som en samling människor i ett system där varje enskild 

människa har en uppgift att utföra men också ett grundläggande behov av att bli erkänd 

och känna tillhörighet. Detta tankesätt står i  kontrast till de tankar som inrymms inom 

Scientific Management. Man lägger här stor vikt vid motivation och demokratisk 

arbetsledning (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal, 2014). Enligt Flaa, Hofoss, Homler-Hoven, 

Medhus & Rönning (1995) lyfter Human Relations fram att pruduktionsresultatet inom en 

organisation påverkas särskilt positivt om arbetssituationen präglas av deltagande och 

ömsesidig kommunikation mellan de inblandade. 

Under teorins utvecklingsår under 1920- och 30-talet genomförde man en rad 

undersökningar, de så kallade ”Hawthorne-studierna”, vid Western Electrics 

Hawthornefabrik i Chicago. Dessa undersökningar fick stor betydelse då de kom att visa på 

hur stor betydelse sociala behov har i en arbetsgrupp, och att dessa kan gå före, och 

därigenom begränsa, produktionsresultatet. Dessa studier visade tydligt att inte bara den 

interna, rent praktiska strukturen inom en organisation påverkar arbetsresultatet, utan även 

den informella, sociala strukturen som grundar sig i människans natur. 

Human Relations som organisationsteori har senare vidareutvecklats och byggts på och är 

idag en viktig grund till det som på modernt organisationsspråk kallas HRM, eller Human 

Resource Management, vilket behandlar hantering och ledning av de mänskliga resurserna 

inom en organisation (Morgan, 1997). 

 

Den byråkratiska skolan 

Föregångare för den byråkratiska skolan studerade maktförhållanden i olika samhällen och 

utvecklade inom byråkratin den så kallade ”idealtypiska metoden” (Lindkvist, Bakka, 

Fivelsdal, 2014).  Enligt denna teori läggs tyngpunkten på en organisations effektivitet, och 

man drar paraleller mellan hur en organisation ordnar sina administrativa uppgifter och hur 

en maskin genomför sin produktion (Dzemidzic & Jakupivic, 2009). En väldigt mekanisk 

uppbyggnad av organisationen och dess processer är alltså, enligt denna teori, att föredra. 

Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014)  sammanfattar huvuddragen i denna modell: 

- Arbetsdelning och specialisering: 

De avdelningar och befattningar som en organisation är uppdelad i utgörs av fasta                                      

kompetensområden och de som jobbar inom respektive område specialiserar sig på 

det aktuella, bestämda området. 
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- Hierarkisk struktur:  

Organisationen eller företaget har en intern hierarkisk struktur. Med detta menas att 

man har ett system av befattningar med lägre respektive högre befogenheter, där de 

befattningar med högre befogenheter har inflytande och översyn över de med lägre 

befogenheter. 

 

- Generella regler: 

Organisationen eller företaget är underkastad en rad olika regler eller bestämmelser. 

Dessa utgörs av t.ex. lagar, branschvanor och interna regler inom företaget eller 

organisationen.  Utöver detta belyses så kallade ”tekniska regler” som syftar på olika 

kunskaper som finns och brukas inom organisationen eller företaget. 

 

- Karriärsystem: 

Utbildning och andra kvalifikationer ligger till grund för anställning. Till exempel 

premieras teoretisk utbildning från t.ex. universitet.  Även vilja att satsa och duglighet 

belönas inom den idealtypiska modellen. 

 

Administrationsteori 

Inom den gren av organisationsteori som kallas Administrationsteori läggs stor vikt vid att 

på bästa sätt administrera de uppgifter som finns inom en organisation. Föregångare för 

denna teori, som t.ex. Henri Fayol, menade att arbetarna inom en organisation endast ska 

sysselsättas med sådana uppgifter som det finns tydliga anvisnigar för och som kan falla 

under kategorin ”rutinuppgifter”. De övriga uppgifterna, sådana som det eventuellt inte 

fanns tydliga lagramar eller regler uppsatta för, ska ledarna ta hand om.  

Även den sociala biten rymms inom teorin. Fayol menade att harmoni bland arbetarna, 

eller en så kallad ”kåranda”, var viktig för att få en organisation att fungera på ett bra sätt 

(Hatch, 1997). Det går att urskönja relativt tydliga likheter mellan Scientific Management 

och Administrarionsteorins tankar. Båda betonar hierarkin som viktig och förespråkar en 

tydlig, avgränsad arbetsuppgift.  Däremot  tar administrationsforskare mer hänsyn till de 

mänskliga faktorerna, det sociala och psykologiska samspelet på en arbetsplats, och här 

ligger tankarna snarare närmare  Human Relations. 
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    4. Metod 

     4.1 Vetenskapligt perspektiv 

Då denna undersökning är kvalitativ är det vetenskapliga perspektiv som ligger närmst att 

förhålla sig till genom detta arbete Hermeneutiken. Runa Patel och Bo Davidsson skriver i 

sin bok Forskningsmetodikens grunder (2011) att den hermeneutiska forskningen står för 

”[...] kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 

’subjektiv’ och engagerad”(sid. 29). Vidare skriver de att en forskare som använder sig av 

det hermeneutiska perspektivet ställer delarna i relation till helheten i det problem som 

undersöks. Genom att pendla mellan helhet och del ämnar forskaren att nå en så fullständig 

förståelse som möjligt. 

Även vissa delar av det förhållningssätt som kallas Fenomenografi har applicerats på 

forskningen i detta arbete. Inom Fenomenografi är det centralt att fokus ligger  på 

studerandet av uppfattningar. Patel och Davidsson skriver att ”Syftet med en 

fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor” (sid. 

32). Centralt inom fenomenografien är även studerandet av den insamlade datan som 

induktiv, det vill säga att man som forskare studerar och sorterar datan på ett sätt så att 

mönster framträder. (Patel & Davidson, 2011). 

 

     4.2  Urval 

För att  kunna generera ett resultat i linje med arbetets syfte togs stor hänsyn till 

urvalsprocessen av de respondenter som intervjuades och som legat till grund för resultatet 

i detta arbete. Den urvalsmetod som använts är ett strategiskt urval, det vill säga ett urval 

med utgångspunkt i de undersökningsfrågor arbetet behandlar (Alvehus, 2013). Alvehus 

pekar dock på en fara med att bli allt för strategisk vid tillämpning av denna urvalsmetod 

och på så sätt omedvetet begränsa resultatspannet. Detta har under arbetets gång tagits 

hänsyn till då  urvalet av intervjupersoner består av människor med olika yrkestitlar och 

från båda de aktuella myndigheterna, men som alla på daglig basis arbetar med eller 

kommer i kontakt med ämnet för vår undersökning.  

De personer som intervjuats för att kunna formulera resultatet i detta arbete utgörs främst 

av personer som anses relevanta i förhållande till forskningsområdet då de, i sin yrkesroll, 

har en direkt koppling till ämnesområdet och därför kan antas besitta information av värde 

för det aktuella forskningsområdet. Dessa personer består av anställda inom Sjöfartsverket 

respektive Transportstyrelsen och som en betydande del av sin arbetstid är sysselsatta med 

processen kring framtagning av farledsrestriktioner. De intervjuade består av:  

 Tre anställda på Sjöfartsverket varav två lotsområdeschefer med erfarenhet från 

tiden innan 2009 och en från Infrastrukturenheten som har farledsplanering som 

huvudsyssla. 
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 Två anställda på Transportstyrelsen med erfarenhet från Sjöfartsinspektionen, varav 

en nautisk handläggare och en hydrografisk handläggare.  

 

 

4.3   Undersökningsmetod 

Metoden som använts för att genomföra denna studie består av kvalitativa intervjuer med 

en semistrukturerad form. Monica Dalen (2013) skriver i sin bok Intervju som metod att 

användandet av intervju i ett forskningsarbete ämnar att få fram beskrivande information 

om en viss situation och hur människorna som är inblandade i den aktuella situationen 

upplever olika sidor av densamma. I boken Skriva uppsats med kvalitativ metod: En 

handbok hävdar Alvehus (2013) att en kvalitativ metod intresserar sig främst för 

innebörder och meningar, snarare än verifierbara samband. Vidare menar författaren att en 

kvalitativ form inte avgränsar uppsatsen på något markant sätt, utan ger utrymme för 

många nyanser i tillämpandet.  

Den semistrukturerade formen motiveras i att målet med detta forskningsarbete främst är 

att undersöka en arbetssituaiton och de inblandades upplevelser av den. Alvehus (2013) 

menar att en allt för strukturerad intervju riskerar att eliminera det interaktiva elementet i 

intervjun, medans en helt ostrukturerad intervju snarare är att likna vid ett öppet samtal 

mellan två individer som kretsar kring ett på förhand bestämt ämne. I denna studie kommer 

därför den semistrukturerade formen väl till pass  då den säkerställer att intervjun kretsar 

kring det aktuella ämnet, samtidigt som en semistrukturerad form minimerar risken att 

begränsa och därmed eventuellt gå miste om intervjupersonens personliga upplevelser och 

reflektioner kring ämnet. 

För att strukturera upp och förtydliga resultatet i detta arbete kommer texten i  resultatdelen 

att delas upp i fem kategorier. Dessa kategorier bygger på den teori och tidigare forskning 

som behandlats under föregående kapitel. Detta utgör i sin tur grunden för de 

intervjuguider som använts under intervjutillfällena och som tagits fram med ambitionen 

att säkerställa ett adekvat resultat både till omfattning och tydlighet. De kategorier som 

resultatet har delats upp i är:  

 ”5.1 Arbetsprocessen.” Eftersom omorganisationen innebar en ny utformning av 

en existerade arbetsprocess framstår denna rubrik som passande utifrån den 

eventuella påvekan på de inblandade som den kan tänkas ha haft. Både inom 

Scientific  Management och den byråkratiska skolan läggs stor vikt vid 

effektivisering och specialisering av arbetsprocessen, samt standarisering av 

densamma – något som förefaller intressant att underöka i förhållande till att den 

omorganisation som denna undersökning behandlar innefattar två olika 

myndigheter med olika kompetensunderlag. 

 ”5.2  Arbetsbelastning.” Denna rubrik motiveras i att en omfördelning av en 

arbetsbörda kan tänkas ha konsekvenser för de inblandade, vilket i förlängningen 

kan påverka t.ex. upplevd stress och därmed även eventuellt den totala upplevelsen 

av arbetssituationen. Inom Administrationsteori är en tydlig uppdelning av de rent 
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rutinmässiga arbetsuppgifterna och de uppgifter som det eventuellt inte finns något 

tydligt tillvägagångssätt att förhålla sig till viktigt, vilket ytterligare motiverar 

denna kategori. 

 ”5.3 Kommunikation.” Då denna undersökning behandlar en situation där två 

myndigheter är inblandade och det därför kan tänkas att ett samspel mellan dessa 

kan krävas, förefaller det intressant utifrån arbetets syfte att undersöka just 

kommunikationsförhållandena. Inom Human Relations och till viss del även 

Administrationsteori läggs det stor vikt vid samspelet mellan de som utför en viss 

arbetsuppgift, och att detta i sin tur påverkar resultatet. 

 ”5.4 Den färdiga restriktionen.” Då hela arbetsprocessen bakom 

farledsrestrikioner ämnar att producera ett resultat, nämligen en färdig 

farledsrestriktion, förefaller de inblandades uppfattningar om huruvida denna 

påverkats eller ej och eventuellt på vilka sätt intressant att undersöka. Då samtliga 

av de tidigare nämnda huvudriktningarna inom organisationsteori på olika sätt 

ämnar att producera ett tillfredsställande slutresultat eller en produkt, motiveras 

kategorivalet ytterligare. 

 ”5.5 Övriga tankar kring arbetssituationen.” Denna rubrik finns med för att 

täcka in sådant som framkommer i resultatet och som anses av värde för 

undersökningen men som inte passar in på ett bra sätt under någon av de tidigare 

kategorierna. På så sätt säkerställs att största möjliga andel av adekvat resultat 

kommer med. 

Vidare finns det även med underrubriker där det bedömts nödvändigt, detta för att 

ytterligare minimera risken att begränsa resultatet med ovanstående kategorier som 

utgångspunkt. 

Den insamlade datan är sedan bearbetad efter ett Hermeneutiskt perspektiv där delarna som 

utgör resultatet har brutits ned för att sedan kunna se en helhet. Då det rör sig om 

individers uppfattningar om en situation så appliceras även Fenomenografi och dess 

strävan att fokusera på studerandet av dessa upplevelser till viss del under analysfasen i 

detta arbete. 

 

     4.4  Etiska aspekter och överväganden 

Detta forskningsområde innehåller inte några uppenbart etiskt känsliga beröringspunkter. 

Däremot är det individers aktuella uppfattning om en pågående arbetssituation inom den 

organisation  som de under intervjuernas utförande hade anställning hos som ska 

undersökas och det måste därför säkerställas att forskningen genomförs på ett sådant etiskt 

korrekt sätt som möjligt. 

Det har under hela arbetets gång tagits hänsyn till de fyra huvudregler som 

Vetenskapsrådet presenterar i deras dokument Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2013). Dessa huvudprinciper är: 
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 Informationskravet: De intervjuade informerades om deras uppgift i projektet 

samt villkoren för deras deltagande. De informerades om att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. 

 Samtyckeskravet: Alla intervjuer har genomförts med intervjupersonernas 

samtycke och de intervjuade har informerats om att de själva har rätt att bestämma 

under vilka omständigheter de ska deltaga. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om de deltagande personerna har behandlats på 

ett sätt så att de getts största möjliga konfidentialitet och obehöriga har ej haft 

tillgång till uppgifterna. 

 Nyttjandekravet: De uppgifter som insamlats under intervjuerna har endast 

använts till sitt tänkta ändamål inom ramarna för detta forskningsarbete. 

Alla deltagande personer har även informerats om var forskingsarbetet kommer att 

publiceras och information har delgetts samtliga deltagande om att de har möjlighet att få 

en kopia av arbetet när det färdigställts 

 

5. Resultat 

       5.1   Arbetsprocessen 

       5.1.1  Avgränsnigar av ansvarsområden 

Samtliga tre av de tillfrågade från Sjöfartsverket upplevde att  de arbetsuppgifter som 

skulle utföras under processen med att ta fram farledsrestriktioner var tydligt avgränsade 

mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. En av de tillfrågade tillade att denna 

tydlighet däremot har sin grund i en erfarenhet som man med tiden erhåller och att det 

därmed finns utrymme för att göra dessa avgränsningar ännu tydligare. Vidare menade han 

att vissa grunder till beslut kan upplevas ha diffusa källor. Respondenten uttryckte sig: 

”[...] det kan vara ett generaldirektörbeslut eller något som cirkulerar och ligger 

någonstans, du vet bara att så här är det, men vem har sagt det? Jo men det stod där och där 

[...]”.  Vidare säger respondenten ”[...] så det kan ju göras tydligare. Det är inte så tydligt 

idag, utan det är mer att man lär sig av erfarenhet, så att man vet att det har de hand om och 

där ska vi fråga dem.”  

Från Transportstyrelsens sida delades uppfattningen att erfarenhet hos de berörda aktörerna 

(t.ex. lotsområdeschefer) spelar stor roll när det gäller hur mycket Transportstyrelsen 

blandades in i arbetsprocessen; ”Vissa individer tar hjälp av Transportstyrelsen i fler fall än 

vad andra gör. Det behöver inte vara fel att de gör det men beroende på hur trygg man är i 

sin roll så tar man olika initiativ.” 

Vidare menade den tillfrågade att han upplevde att den svåraste biten var att veta i vilket 

läge man ska informera den andra parten om viss information. Samma respondent menade 

att dessa gränsdragningar för när och hur de två myndigheterna bör samråda eller ej kan 

upplevas något vaga. Respondenten uttryckte sig som följer;   
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På lotsområdet kan de ju få in massor med förfrågningar om fartyg eller kanske 

om att börja bedriva en viss verksamhet den här sommaren,  men så blir det 

ingenting. Då är det ju ingen mening att blanda in oss, men därifrån till att det 

börjar bli mer än en tanke, då är gränsdragningen lite flytande. 

 

      5.1.2  Fokus 

På frågan om det finns något område under processens gång som de som arbetar med den 

upplever har fått ökad fokus efter Transportstyrelsens bildande gav de tillfrågade från 

Sjöfartsverket utrryck för att det inte skett några stora förändringar. En respondent menade 

att Sjöfartsverket till stor del sköter sig själva under arbetets gång och att de sedan tar in 

Transportstyrelsen i olika faser av arbetet då de presenterar en rapport och behöver en 

”godkänt-stämpel” som respondenten kallade det. Två av de tillfrågade svarade dock att 

Transportstyrelsen lägger stor vikt vid  internationella farledsnormer så som PIANC. En av  

respondenterna från Sjöfartsverket uppgav att det är något som Transportstyrelsen skulle 

sätta ner foten på ifall man, inom Sjöfartsverket, valde att bortse från. Detta verkar dock, 

enligt de tillfrågade, vara något som det lades stor vikt vid även innan Transportstyrelsen, 

när det ansvaret låg hos Sjöfartsinspektionen, och att det därför inte kan anses att det blivit 

någon väsentlig skillnad. 

En av de tillfrågade lotsområdescheferna menade att Transportstyrelsen också valt att 

lägga mer fokus på teoretiska beräkningar när det gäller framtagningen av 

farledsrestriktioner. Detta menade han också att det, initialt efter omorganisationen, gav 

upphov till viss problematik gällande riktvärden för farledsrestriktioner; 

De hade redan från början mer fokus på det teoretiska sättet att räkna på och det 

blev väldigt konstigt i början, det slog väldigt fel initialt. Man räknade med olika 

dynamiska förutsättningar teoretisk vad gällde djupgåendet enligt 

fartygsdimensioner. En diskussion var att vi kraftigt skulle sänka (gränsen för 

djupgående) i Kalmarsund. Enligt deras sätt att räkna skulle jag inte få ha något 

djupgående alls, jag tror de vill sänka en och en halv meter mindre än det vi kört 

med. Det gav starka motstridigheter då de menade att det vi gjort i 20 år inte 

gick. Det slutade med att vi sänkte med två decimeter. 

De tillfrågade från Transportstyrelsen uppfattade det som att t.ex. riskanalyser fått större 

fokus, även om det låg stort fokus på det även innan 2009. En annan aspekt som de 

upppfattade som mer tydlig sedan 2009 var spårbarheten – att det är lättare att spåra varför 

en restriktion är som den är, det råder enligt dem en större transparens idag. 

 

      5.1.3  Kompetensförhållanden 

De inblandades uppfattning om hur de upplever att kompetensen är uppdelad mellan 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen och ifall de upplever att rätt kompetens finns på rätt 

plats, verkar vara att så är fallet. En av de tillfrågade från Sjöfartsverket svarade att den 

”lokala kompetensen för varje led” absolut finns ute i områdena, d.v.s. lotsområdena. 
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Denna kompetens finns allltså, enligt denna respondent, främst hos Sjöfartsverket. Vidare 

menade han att den mer regel- och rekommendationsinriktade delen av arbetet är  något 

som Transportstyrelsen besitter god kompetens om, även om den också finns hos 

Sjöfartsverket fast på ett mer grundläggande plan. De intervjuade från Transportstyrelsen 

hade en uppfattning kring detta som stämde bra överens med den som de intervjuade från 

Sjöfartsverket upplevde. De menade att Sjöfartsverket besitter den bästa kompetensen för 

att kunna sätta själva restriktionerna utifrån förhållandena inom respektive lotsområde. En 

av de intervjuade sade  ”[...] om det ska vara tio eller tolv meter per sekund i vindgräns, det 

kan ju inte vi säga bu eller bä om, det är svårt att sitta i Norrköping och tala om. ”  

Denna uppfattning delades av en annan respondent som menade att det inom Sjöfartsverket 

finns en högre nautisk kompetens som har sin grund i att samtliga lotsar inom 

Sjöfartsverket har skepparbakgrund och många utav cheferna har en tung nautisk 

bakgrund. Något som respondenten menade kanske inte finns i samma utsträckning hos 

Transportstyrelsen, där de är mer inriktade och inlästa på regelverk och rekommendationer. 

I kontrast till detta ska dock nämnas att en annan av de tillfrågade inom Sjöfartsverket 

uppgav att det, inom de ca. nio lotsområdena endast är fyra till fem som är gamla 

sjökaptener medans resterande enligt honom inte har någon nämnvärd nautisk kompetens. 

Detta gäller även för driftcheferna; ”Ingen av driftcheferna är heller sjökaptener, men de 

sitter ändå med de tunga besluten. Om än att de har lotsar att tillgå inför beslut och måste 

lita på lotsarna, men det är olyckligt att det blir så här.” 

Detta menade respondenten berodde på att man endast är ute efter chefer som kan ta 

personalansvar. 

En av de tillfrågade svarade att många från Sjöfartsinspektionen, under omorganiseringen 

2009, följde med till Transportstyrelsen och att kompetensen därför följde med till det som 

idag är Transportstyrelsen. I förhållande till den ansvarsuppdelning som råder 

myndigheterna emellan, och som innebär att Transportstyrelsen har tillsynsansvaret, 

upplevde den tillfrågade att rätt kompetens finns på rätt plats.  

En annan av de tillfrågade gav tydligt uttryck för denna uppfattning, men menade samtidigt 

att kompetensen hade varit ännu mer koncentrerad och därmed kanske även högre, om hela 

processen hade funnits kvar inom Sjöfartsverket;  

Nästan alla från Sjöfartsinspektionen gick ju till Transportstyrelsen, sen har ju 

såklart folk gått i pension och de har slutat och det har kommit nytt folk, men 

kompetensen finns absolut. Men det hade ju varit ännu mer kompetens om vi 

bara var ett verk, att alla var samlade, det tror jag absolut. 

 

      5.1.4  Likformighet av processen 

Av de tillfrågade inom Sjöfartsverket uppgav vissa att de upplevde att det fanns en 

variation i hur arbetsprocessen genomförs och kan se ut från fall till fall, dels beroende på 
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geografiskt område som processen berör, men också beroende på vilka som är inblandade i 

den rent praktiskt. 

De tillfrågade från Transportstyrelsen verkade dela uppfattningen om att yttre 

omständigheter så som geografiskt område, resurser samt inblandade i själva processen 

ofta leder till att den inte ser likadan ut från gång till gång. En tillfrågad beskrev 

situationen på följande vis: 

Det följs hyfsat. Man får ta det för hur projektet ser ut, man kanske får ta valda 

delar och applicera. Vissa delar är inte aktuella i vissa fall och det kan se ganska 

olika ut vid olika tillfällen, men det är inte så mycket på grund av olikheter 

mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen även om det kan vara det också. 

Det är snarare hamnens sätt eller farledshållarens sätt att hantera frågan, det 

uppstår lokala variationer i hur processen har gått till som gör att det blir ganska 

olika. Har du en hamn som har stora resurser att göra saker och ting och ett bra 

säkerhetstänk, då är det inga konstigheter för de vill göra bra saker. Sedan 

kanske det finns en annan aktör som har begränsade resurser och försöker göra 

det här så resurssnålt som möjligt, då kan det bli att man inte vill göra mer än 

absolut nödvändigt och då kommer man kanske till en annan situation och då blir 

ju inte processen likadan som i en annan hamn. Där kommer vi in när det uppstår 

frågeställningar om hur man ska komma fram till ett bra resultat. Så det ser inte 

likadant ut på alla ställen. 

En av de tillfrågade från Sjöfartsverket uppgav att det finns processer under utveckling 

som ämnar att fastställa ett förfarande som ser likadant ut från fall till fall, men att dessa 

ännu inte är helt färdiga. I dessa processer ska finnas med att ett samråd ska bedrivas; ”[...] 

planen är att vi ska få mer struktur på det så att det blir mer effektivt också i projekten 

tidsmässigt och kostnadsmässigt.”. Denne respondent påpekade däremot också att det alltid 

måste finnas utrymme för improvisation då de olika projekten kan ha olika förutsättningar. 

Denna uppfattning delades av en annan tillfrågad som menade att det till stor del kan bero 

på de hamnar som man har att göra med under arbetets gång och vilken nautisk kompetens 

som finns hos den aktuella hamnen; ”Man får alltid slita tappert när man inte har att göra 

med nautiker, för de har inte samma förståelse.” 

En av de tillfrågade belyste även han den skillnad i yrkesbakgrund som kan finnas bland de 

som är inblandade i processen och att den ibland kan ligga till grund för hur man utför 

arbetet. Ett exempel som respondenten tog upp var att olika lotsområdeschefer haft den 

yrkesrollen olika länge och därför har olika mycket erferenhet av arbetet med 

farledsrestriktioner. Respondenten tog sig själv som exempel då han arbetat som 

lotsområdeschef väldigt länge och medgav att han kunde ha svårt att ändra på sitt tänk och 

därför gärna körde på i ”det gamla plogade spåret” som han själv kallade det. 

Respondenten menade att det kan vara en fördel att komma in som ny, när det nya 

arbetssättet redan finns, för att man då lär sig det från början i sin yrkesutövning. Som han 

själv uttryckte det: 

Det är ju dels många av de andra lotsområdescheferna som inte har varit 

lotsområdeschef så länge som jag, och jag kör liksom i det gamla plogade spåret. 
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Jag har svårt att liksom ändra mitt gamla tänk då, eller arbetssätt. Medans är du 

ny så är det mycket enklare.  ’Såhär ska vi göra, okej men då gör jag bara så’, då 

blir ju det liksom arbetssättet. 

 

      5.1.5  Tankar kring ansvarsuppdelningen i stort 

De tillfrågade svarade något olika när det gäller deras uppfattningar om 

ansvarsuppdelningan mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen som något positivt eller 

negativt på det stora hela för arbetsprocessen. Som fördelar lyfte en av de tillfrågade från 

Sjöfartsverket fram att båda myndigheterna har möjlighet att nischa sig mer på det de ska 

göra nu när ansvaret är uppdelat. Samma respondent tillade dock också att, förutom det, så 

tror han att det hade fungerat bättre med en myndighet som skötte hela processen på så vis 

som det var innan Transportstyrelsen bildades år 2009. 

                      En annan av de intervjuade lyfte fram att uppdelningen kan vara ett stöd för honom som 

enskild yrkesutövare och menade att Transportstyrelsen nu kunde fungera stöttande då han 

kunde hänvisa kunder med ”tokiga” förfrågningar, som han själv uttryckte det, till 

Transportstyrelsen med vetskapen att dessa förfrågningar där inte kommer att godkännas 

och att han på så sätt upplevde att det kunde vara ett stöd för honom. Samma respondent 

menade också att man genom denna uppdelning av ansvaret mellan två olika myndigheter 

kunde, i alla fall till viss del, komma ifrån jävsituationer då en utomstående myndighet 

utövar tillsyn över en annan. En annan av de tillfrågade gav ett exempel på en sådan möjlig 

jävsitation som kunde existera innan 2009 då han förklarade att hela lotsdispensprocessen4, 

inklusive exemination, sköttes av Sjöfartsverket. Detta innebar att även den lots som var 

med vid uppkörningen och beslutade om att godkänna eller inte godkänna uppkörningen 

kom från Sjöfartsverket. Eftersom det i förlängningen då är den beslutande lotsens egna 

jobb som den som söker lotsdispens kommer att ta över, kunde man tänka sig att det fanns 

risk för jäv. Däremot tillägger samma intervjuperson att detta inte förändrats mer än utåt 

sett. Det är således fortfarande Sjöfartsverket som meddelar Transportstyrelsen om de 

godkänt eller inte godkänt en uppkörning. De intervjuade på Transportstyrelsen belyste 

även de att man genom uppdelningen av ansvaret kunde uppnå en opartiskhet under 

arbetets gång;  

Det finns en vits med att de (farledsrestriktioner) tas fram i samråd med 

Transportstyrelsen för att ha en opartisk part i det hela, och det är hela syftet med 

att Transportstyrelsen bildades; att man skulle få en opartisk bedömning i 

regelfrågor, tillsyns-och tillståndsfrågor. När inspektionen fanns på 

Sjöfartsverket så kan man ju säga att man gjorde inspektion på sig själv. 

 

 

                                                           
4 Med lotsdispens menas att en befälhavare kvalificerar sig för att inte behöva anlita lots inom ett visst 

område. 
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      5.2  Arbetsbelastning 

      5.2.1  Praktiska beslut 

Något som flera av de tillfrågade tog upp som en konsekvens av Transportstyrelsens 

bildande var att de snabba beslut som ibland måste tas gällande farledsrestriktioner initialt 

blev försvårade. En av de tillfrågade sade att;  

Rent operativt så gav det att snabba beslut kunde vi inte ta. Till exempel en 

fartygsägare som hörde av sig en helg och ville ta in ett fartyg som var lite stort,  

då kunde inte vi fatta beslut på detta utan det skulle vara Transportstyrelsen, som 

endast jobbade måndag till fredag. 

Samme respondent säger också att detta var något som man efter hand kom runt genom att 

komma överens om att Sjöfartsverket själva tar operativa beslut under helger, något som 

han tror även Transportstyrelsen var glada över.  

En annan av de tillfrågade menade dock att detta är en problematik som han kan uppleva 

fortfarande, även om det också enligt honom går att till viss del komma runt. Som exempel 

nämnde han att en enkel avvikelse från restriktioner som t.ex. om ett fartyg ansöker om att 

få komma in i eller ut ur en viss hamn med ett minskat antal bogserbåtar gentemot vad 

restriktionerna säger, eller om ett fartyg är ett par meter för långt jämfört med vad 

restriktionerna tillåter, så kan viss problematik uppstå. I en sådan situation ska de, enligt 

respondenten, samråda med Transportstyrelsen innan ett beslut tas, något som enligt 

honom sällan hinns med då det handlar om korta tidsperioder innan beslutet måste vara 

fattat.  

Respondenten beskriver ett scenarie där en en kund (för ett fartyg) ringer honom 

(lotschefen) och undrar om det går bra med två bogserbåtar istället för tre när fartyget 

kommer in senare samma eftermiddag. Här beskriver respondenten en process som sätts 

igång där han, som lotschef, direkt börjar kommunicera med lotsarna för att de ska vara 

införstådda med vad som gäller, för att sedan meddela kunden antingen via mail eller 

telefon det beslut som fattats. Under denna process menar respondenten att det ofta inte 

finns tid till att även samråda med Transportstyrelsen innan beslutet tas. Vidare säger 

respondenten:  

Där har Transportstyrelsen sagt till oss att där måste vi ta med dem då, även om 

vi har tagit beslut så vill de ändå liksom vara med och samråda i efterhand kan 

man säga. De kan liksom inte ändra beslut men de vill liksom känna till att vi har 

frångått restriktionerna. 

På detta sätt har man alltså, enligt respondenten, kunnat minimera detta problem genom att 

Transportstyrelsen meddelas i efterhand om det inte skulle hinnas med innan beslutet 

måste fattas. Den intervjuade medger dock att han stundtals kan slarva med detta; ”[...] och 

där helt ärligt kan jag säga att jag är slarvig med det. Jag är invand, eller det sitter liksom i 

ryggmärgen, det här gamla sättet att arbeta.” 

Från Transportstyrelsens sida verkar uppfattningen att de små snabba besluten måste kunna 

tas av Sjöfartsverket där och då delas. En av de tillfrågade därifrån gav som exempel att på 
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västkusten, där det råder hög trafikbelastning, tvingas man ta dagliga beslut och göra 

dagliga justeringar. Den tillfrågade uttryckte sig kring detta som följer; ”De (de dagliga 

justeringarna) är ju operativa och det blir lite ohållbart, det här samarbetet vi pratar om, det 

(beslutsfattandet) måste ske ganska lokalt och på studs, då tar Sjöfartsverket det operativa 

beslutet.” Vidare menade han samtidigt att de större besluten kräver ett visst samråd; ” Ska 

det till större permanenta förändringar så sker det i samarbete.”. 

 

      5.2.2  Den administrativa bördan 

På frågan om den administrativa bördan upplevs ha ökat sedan uppdelningen av ansvaret 

mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen uppgav två av de tillfrågade att de upplevde 

att så var fallet. En av de tillfrågade lotsområdescheferna svarade: ”Ska jag följa 

rekommendationen då, eller överenskommelsen med Transportstyrelsen, då ska jag ju 

skriva ett beslut och sedan bakgrund till beslut och historia kanske, och sen samråda med 

dem innan jag kan ändra ett beslut.” Något som han menade var mer eller mindre omöjligt 

att göra när det gäller de beslut som kräver snabbare handläggning; ”[...] det går knappt att 

göra, det gör det inte. Utan det måste man ta liksom  på en gång.” 

Samma respondent uppgav också att han däremot inte upplevde den ökade administrativa 

bördan som någt negativt för processen som helhet. Han menade att den dels innebär en 

spårbarhet och dels fungerar som en dubbelkoll under arbetets gång; ”[...] om vi tar fram 

ett förslag att ’så här tycker vi att det ska se ut’, och så samråder vi med Transportstyrelsen 

och så säger de att:  ’Nej men har ni tänkt på det?’ Nej oj, det har vi ju kanske missat. Så 

skulle det kunna vara” En annan av de intervjuade gav uttryck för liknande tankar;  

Jag tycker nog inte att det varit mindre (arbetsbörda), men det har nog även sin 

del i att vi arbetar något mer strukturerat. Vi har styrt upp det, beslut diarieförs 

och vi följer mer fastlagda mallar. Tidigare löste vi det mesta genom ett 

telefonsamtal sedan var det inte mer. Idag har vi en mer strukturerad 

dokumenthantering i verket. 

En tredje menade att anledningen till den ökade bördan låg i att Transportstyrelsen är en 

egen, utomstående myndighet. Detta i sin tur betyder att alla samråd myndigheterna 

emellan ska protokollföras och diarieföras vilket resulterar i en ökad administrativ börda. 

Denna respondent gav uttryck för att detta förhållande även kunde återfinnas i de processer 

som ligger bakom de lite större projekten; 

När vi samråder och när vi liksom diskuterar  med Transportstyrelsen försöker vi 

alltid att det ska protokollföras och det ska diarieföras, och det är ju 

administrativt, absolut. Men anledningen till det är ju för att de är en enskild 

myndighet, och ska vi till exempel söka ett miljötillstånd för ett farledsprojekt, 

då vill ju vi ha Transportstyrelsens godkännande på det hela. Till exempel det här 

med farledsdesign -  att de tycker att det är okej. Då vill man ha det på pränt för 

att sedan kunna visa för miljödomstolen att Transportstyrelsen också är med på 

detta.  Det är ju en administrativ börda att det är en annan myndighet. Hade det 
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varit internt hade vi kunnat göra det smidigare kanske. Men nu är ju 

uppdelningen som den är så att det blir ju en del administration, absolut. 

På frågan om samma respondent tror att denna administrativa börda varit mindre om allt 

låg hos sammma myndighet svarade han ”Om vi hade varit ett verk, så absolut”. Även 

denna respondent påpekar att han inte nödvändigtvis tycker att det är något stort poblem, 

men att ”[...] det kanske hade varit lämpligare med ett enda Sjöfartsverk”. 

Denna uppfattning att den administrativa bördan upplevs något större återfanns även bland 

de tillfrågade från Transportstyrelsen. ”Man har helt andra ögon på sig idag som synar 

myndigheter i Sverige, så man måste kunna visa vissa saker” som en av de tillfrågade sade. 

Detta är något som han menade uppdelningen av arbetsprocessen mellan de två 

myndigheterna bidragit till.  ”Förut så var vi en myndighet, där man kanske internt inte 

hade samma behov av att dokumentera saker. Nu när saker lämnar eller kommer in i huset 

ska det ju, om det är till gagn för ärendet, diarieföras.” 

 

      5.3   Kommunikation 

      5.3.1  Den praktiska kommunikationen 

När det gäller hur kommunikationen mellan de två myndigheterna ser ut och på vilket sätt 

den tar sig uttryck menade en av de tillfrågade från Sjöfartsverket att det finns en skillnad 

idag gentemot hur det såg ut innan 2009, då allt låg på Sjöfartsverkets bord. Den tillfrågade 

sade att ”Avståndet har ökat jämfört med när de satt i Sjöfartsverket som 

Sjöfartsinspektionen”. Respondenten menade att man då ofta kunde ringa eller besöka 

varandras kontor för att reda ut någonting kring en farledsprocess; ”Vi jobbade fram en 

farled tillsammans mer än vad man gör idag. Idag tar vi fram idén och sen kommer de 

(Transportstyrelsen) in i slutändan och kanske har synpunkter.” 

På frågan om det finns några rutiner, checklistor eller liknande för att säkerställa en god 

kommunikation myndigheterna emellan, svarade en av de tillfrågade att det finns behandlat 

i överenskommelsen mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, men att det är något 

luddigt beskrivet.  

 

      5.3.2  Upplevelser av kommunikationsförhållandet 

Två av respondenterna vittnade om att ett visst missnöje från Transportstyrelsens sida 

tidigare kommit till ytan då de upplevt att Sjöfartsverket inte inkluderat dem tillräckligt i 

ett par beslut som fattats och att man därefter haft ett möte mellan myndigheterna för att 

diskutera frågan. En av dessa respondenter upplevde att en stor del av denna problematik 

låg i att det i överenskommelsen är, enligt honom, något vagt beskrivet hur och när denna 

samrådan ska äga rum;  

Det finns ett dokument, den här överenskommelsen. Där står det ju då att vi 

egentligen ska samråda i samtliga fall, men så står det även att i vissa fall förstår 
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de att vi, av operativa skäl, inte kan samråda liksom direkt, utan att det får bli i 

efterhand. 

En annan av de tillfrågade upplevde att kommunikationen mellan myndigheterna oftast 

fungerade smidigt och att den problematik som fanns när det gäller kommunikationen inte 

så mycket låg myndigheterna emellan, utan mer i den kommunikation utåt som de båda 

myndigheterna har gentemot sina kunder. Respondenten beskrev att det finns en osäkerhet 

bland branschfolk gällande vilken myndighet av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen som 

har hand om vad. Vidare menade han att ”Många tror att Transportstyrelsen inte har med 

sjöfart att göra. De tror att det är bara Sjöfartsverket. Så kan det vara tvärtom, att de tror att 

Sjöfartsverket har lagts ner, och man förstår inte riktigt att båda myndigheterna finns och 

har olika uppgift.” Detta trodde respondenten hade sin grund i en slags tröghetsperiod sen 

2009, där allmänheten inte riktigt kommit ikapp den omorganisation som skedde, 

kombinerat med en bristande profilering utåt sett från de både myndigheterna.  

Denna uppfattning delas av en intervjuad lotschef som tog upp lotsplikten5 som exempel. 

Han menade att han märkt av en viss förvirring kring hur det förhåller sig med lotsplikten, 

som Transportstyrelsen äger (Transportstyrelsen bestämmer var lotsplikt ska gälla) och 

själva lotsningen, som Sjöfartsverket står för. Detta är något som allt låg på Sjöfartsverket 

innan 2009. 

Denna förvirring bland allmänheten kring vilken myndighet som har hand om vad var även 

något som en av de intervjuade från Transportstyrelsen kunde uppleva. Däremot tyckte 

denna respondent inte att detta var något stort problem utan att ”Vi är så några så får vi in 

en sådan fråga så kan vi bara slussa den vidare till Sjöfartsverket eller vice versa, så det gör 

egentligen inte så mycket vart man vänder sig som aktör, man hamnar på rätt ställe till slut 

ändå.” Den tillfrågade trodde att detta kunde ha sin grund i att gemene mans koppling till 

Transportstyrelsen rör sig om t.ex. trängselavgifter och bilskatt, inte sjöfartsrelaterade 

frågor. Även denne respondent upplevde att vissa verkar tro att Sjöfartsverket inte heller 

finns kvar. 

För att återkomma till kommunikationen mellan myndigheterna kom det också fram vid ett 

intervjutillfälle att det inom Sjöfartsverket kan finnas ett visst motstånd mot att, vid vissa 

tillfällen under processen, blanda in Transportstyrelsen; ”[...]  jag vet att vissa inte varit 

pigga på att blanda in Transportstyrelsen för att det tar sån extra tid.” sade den intervjuade. 

 

      5.4   Den färdiga restriktionen 

När det gäller arbetsprocessens resultat, det vill säga den färdiga farledsrestriktionen samt 

de beslut som fattas på daglig bas rörande dessa restriktioner, verkar det bland de 

tillfrågade inte råda några tydliga uppfattningar om att denna skulle ha påverkats på ett 

tydligt sätt av omorganisationen.  

                                                           
5 Lotsplikt innebär att fartyg som överskrider vissa storleksmått måste anlita lots på de vatten där lotsplikt 

gäller.  
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På frågan om en av de intervjuade lotsområdescheferna upplever det som att det 

fortfarande bedrivs verksamhet inom Sjöfartsverket på ett liknande sätt som innan 2009, 

med den skillnaden att Transportstyrelsen endast kommer in i slutändan med 

tillsynsansvaret, svarade den tillfrågade att han upplevde att så var fallet men att andra 

lotsområdeschefer kanske skulle svara annorlunda på den frågan. Denna uppfattning gav 

också de intervjuade från Transportstyrelsen uttryck för; ”[...] och sedan bildades 

Transportstyrelsen [...] och någon större förändring eller att man sade något om det [...] vi 

fortsatte ju jobba på samma sätt i de här frågorna”.  

Ovanstående respondent från Sjöfartsverket gav emellertid uttryck för en önskan att 

Transportstyrelsen skulle vara mer delaktiga under processens gång. Framförallt när det 

gäller de praktiska momenten så som simuleringar, menade den intervjuade att han skulle 

önska större delaktighet från Transportstyrelsens sida; ”[...]  att de är mer med på de här 

simuleringarna fullt ut då. Är det en tvådagarssimulering så tycker jag inte att det är okej 

egentligen att de är med från tio till tre dag ett, sen är de inte med på resten.” Detta kan 

dock, enligt respondenten, ha med budgetfrågor att göra. 

När det gäller just restriktioner menade en av de tillfrågade från Sjöfartsverket att 

Transportstyrelsen inte egentligen har så mycket att göra med de processerna, utan att det 

sköts främst av Sjöfartsverket, men att det formellt finns ett samråd de två myndigheterna 

emellan. På så sätt tyckte denna tillfrågade inte att det blivit någon större skillnad i 

processens utseende. På frågan om han upplevde det som att kärnkompetensen för 

framtagandet av farledsrestriktioner fortfarande fanns hos Sjöfartsverket svarade han att så 

upplever han vara fallet. Denna uppfattning återfanns även hos de intervjuade från 

Transportstyrelsen där en av dem uppgav att farledsrestriktioner var bäst lämpade att tas 

fram av de berörda lotsarna inom Sjöfartsverket, eftersom det är de som ska framföra 

fartygen i de aktuella områdena. Respondenten utrryckte sig som följer; 

Vi tillsammans ansåg att den här frågan kring farledsrestriktioner var primärt en 

fråga för lotsarna, att det är krav utifrån deras uppdrag att lotsa fartyget. Då 

tycker vi att de är bäst lämpade att skriva de restriktionerna, och att det blir mest 

naturligt att de skriver på den restriktionen och står för den. 

Även när det gäller lotsdispenserna uppger en av de tillfrågade att det inte blivit någon 

markant skillnad i hur dessa utförs och examineras. Själva beslutsfattandet angående om en 

uppkörning för lotsdispens blivit godkänd eller ej är något som enligt respondenten 

övertogs av Transportstyrelsen. Respondenten tillägger dock ”[...]  men det var fortfarande 

vi som utförde jobbet och delgav Transportstyrelsen huruvida en uppkörning var godkänd 

eller inte.” Denna tillfrågade upplevde att denna omfördelning av beslutsfattande mest var 

något som skulle synas utåt, men att det inte innebar några praktiska skillnader i 

verkligheten. ”Det var bara ett sätt att visa utåt att det var en annan myndighet som tog 

beslut.” 
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      5.5  Övriga upplevelser av arbetssituationen 

De tillfrågade både inom Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gav uttryck för att de inte 

upplever förändringen som något färdigt, utan något som fortfarande formas. En av de 

tillfrågade sade ”Vi försöker hela tiden odla samarbetet vidare, att anpassa oss. Vi lever i 

en föränderlig värld och måste hela tiden vara beredda på revidering.”  

Genomgående bland de tillfrågade var även uppfattningen att förhållanden kan se olika ut 

från fall till fall utifrån olika parametrar så som geografi och väderförhållanden etc. Flera 

av de tillfrågade uppgav att utmaningen ligger i att, trots detta, ha en likartad process som 

går att applicera så bra som möjligt på de olika fallen. ”Vi utreder utifrån naturens 

förutsättningar och därför blir det väldigt olika från fall till fall. Utmaningen är att ha en 

process som går att applicera så bra som möjligt.” 

En av de tillfrågade från Transportstyrelsen menade att en styrka skulle vara att, i alla fall i 

de lite större projekten, ha en process som ser likadan ut oavsett var den genomförs eller 

vilket geografiskt område den berör. Respondenten menade att det finns en vinst i att 

kunna visa på en arbetsföljd, och att den även då skulle kunna appliceras på mindre 

processer.  

 

      5.6  Sammanfattning av resultat 

De flesta respondenter, både från Sjöfartsverket och från Transportstyrelsen, upplever det 

som att uppdelningen av ansvaret i och med 2009 års bildande av Transportstyrelsen inte 

påverkat själva arbetsprocessen på något utmärkande sätt.  Detta gäller även deras dagliga 

arbetsuppgifter. 

En svårighet kring de små, dagliga besluten verkar under den  första tiden efter 

omorganisationen ha förelegat, något som dock till största delen upplevs ha fått en lösning. 

Även en skillnad i arbetsfilosofier de två myndigheterena emellan, teoretiskt kontra 

praktiskt, har upplevts och upplevs delvis fortfarande av vissa. Områden så som regeltänk 

och riskanalyser upplevs av vissa ha fått en något större plats under processen, även om de 

intervjuade påpekade att de även hade en viktig roll innan 2009. 

Den administrativa bördan upplevs ha ökat något sedan 2009. Detta upplevs däremot inte 

som något problem, utan snarare en tillgång i form av ökad spårbarhet etc. Ett visst 

vanebeteende verkar påverka vissa av de inblandade. 

De intervjuade verkar uppleva kommunikationen och samspelet sinsemellan som oftast 

välfungerande. Här framkom dock ett visst utrymme för förbättring när det gäller 

inkludering av båda myndigheterna vid vissa beslut, samt när det gäller de ökade avstånd 

som de tillfrågade upplever, där email ofta verkar vara den främsta kommunikationsvägen.  

När det gäller fördelning av kompetens råder en relativt enad uppfattning om att rätt 

kompetens för varje arbetsmoment finns på rätt plats.  
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En effekt av omorganisationen är att myndigheterna har fått en möjlighet att specialisera 

sig på mindre beståndsdelar av den totala processen och därigenom kunnat utöka sin 

kompetens på just de delarna. Även en minskad risk för jäv lyftes fram som en tänkbar 

vinst av omorganisationen. 

Vidare verkar det, inom båda myndigheter, råda en bild av att processen inte är komplett, 

utan snarare fortfarande under utveckling och att vissa brister finns att jobba på. Dessa 

verkar främst handla om att hitta en process som ser så likartad ut som möjligt från gång 

till gång samtidigt som den kan appliceras på samtliga fall. Detta och att under processens 

gång optimera samrådet mellan de två myndigheterna och förtydliga när och hur denna 

samrådan ska ske, var under intervjuerna en återkommande tanke kring hur processen 

skulle kunna förbättras. 

Den övergripande bilden som de tillfrågade målade upp får därmed sägas vara att 

omorganisationen främst gett sig till känna i de mindre, vardagliga sysslorna som hör till 

arbetsuppgifterna. Små vinster har gjorts, men den dominerande bilden är att 

omorganisationen inte genererat några större omstruktureringar av arbetsprocessen och den 

har inte heller fått några tydligt framträdande konsekvenser av hur processen som helhet 

bedrivs eller vad som i slutändan uppnås med den. Vidare verkar de inblandade uppleva att 

deras arbetsuppgifter inte tydligt förändrats och att effekten av omorganisationen inte är 

sådan att det upplevs i tydligt kontrast till hur det såg ut innan 2009. 

 

      6.  Diskussion 

    6.1   Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att utvärdera funktionaliteten av det regelverk som 

implementerades år 2009 i och med Transportstyrelsens bildande och som omgärdar 

arbetet med framtagning av fartygsrestriktioner i sveriges farleder.  

Arbetet ämnade att undersöka de upplevda effekterna av den omorganisation som 

regelverket gav upphov till av de som idag är sysselsatta med arbetsprocessen bakom att ta 

fram farledsrestriktioner. 

De frågeställngar som vi ämnade att undersöka var: 

 Vad innebar praktiskt den förändring som skedde i och med Transportstyrelsens 

bildande år 2009 för arbetsprocessen bakom framtagandet av farledsrestriktioner? 

 Hur upplevs effekten av den förändring som trädde i kraft år 2009  bland de 

berörda, d.v.s. de som är inblandade i den processen?  

En intressant punkt att ställa mot det faktum att de tillfrågade inte verkade uppleva några 

tydliga skillnader i sina dagliga arbeten eller på arbetsprocessen som helhet, är det som 

Jacobsen (2012) tar upp i sin bok Organisationsförändringar och förändringsledarskap, 
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nämligen att en organisation förändrats då den uppvisar olika drag vid två eller flera 

tidpunkter. Jacobsen beskriver förändring som en empirisk observation i antingen formen 

hos en organisation, eller också kvaliteten eller tillståndet hos densamma. Resultatet i 

denna undersökning återspeglar mer en bild av en organisationsförändring som inte 

upplevs ha resulterat i några tydliga skillnader, varför Jacobsens beskrivning kan anses 

intressant ur en förändringssynpunkt. Däremot beskriver vissa av de tillfrågade en bild av 

att förändringen och omstrtruktureringen av arbetet är något som fortfarande pågår, något 

som Jacobsen belyser med att poängtera att en förändring även kan mätas över fler 

tidspunkter än två.  

Den osäkerhet som initialt verkar ha uppstått kring de små, snabba besluten bekräftar till 

viss del de tillfrågades farhågor i studien Försäkringskassan under förändring (Dzemidzic 

& Jakupivic, 2009) där en av de tillfrågade uttrycker sig:  ”Åh nej inte nu igen tänkte jag 

[...] jag hade varit med om omorganisering förut och nu tänkte jag vad ska de hitta på 

denna gång, det var mycket rörigt”. Här ger den tillfrågade uttryck för en oroskänsla inför 

omorganisationen som återspeglas av vad respondenterna i denna studie uttryckt kring hur 

dessa snabba beslut skulle behandlas. Detta bekräftar även delvis det som framkommer i 

arbetet Initial kommunikation vid organisationsförändring (Andersson, 2009), nämligen att 

tydlighet i kommunikationen inför en förändring spelar stor roll för hur den kommer att 

upplevas.  

Vissa av respondenterna från Sjöfartsverket verkar ha upplevt det som att en del av det 

teoretiska, som de upplevde att Transportstyrelsen velat lägga större vikt vid, gått stick i 

stäv med hur man tidigare bedrivit verksamheten inom Sjöfarsverket. Här kan man ana en 

viss ”kulturkrock” mellan de två myndigheterna där den ena länge utövat verksamheten 

efter mer praktiska principer medans den andra lägger större vikt vid ett teoretiskt 

tillvägagångssätt. Även ett visst vanebeteende verkade förekomma från vissa inblandade. 

Här kan man se likheter med det Alvesson & Svenningsson (2011) tar upp om att kulturen 

inom en viss organisation färgar hur de inom den aktuella organisationen agerar och 

arbetar.  

Något som lyftes fram i resultatet som ett mervärde av omorganisationen var de respektive 

myndigheteras möjlighet att specialisera sig på sitt ansvarsområde och sina arbetsuppgifter. 

Detta ligger i linje med det som både Dzemidzic & Jakupivic (2009) och Lindkvist, Bakka 

& Fivelsdal (2014) tar upp när det gälller Scientific Management och den byråkratiska 

skolan, som båda lyfter fram specialisering av arbetskraft som viktiga pelare i en effektiv 

organisation. 

De intervjuade beskriver samspelet och den kommunikation som arbetet innebär som i stor 

utsträckning tillfredsställande, men också innehållande brister. En av de tillfrågade gav 

uttryck för att kommunikationen var smidigare då allt låg hos Sjöfartsverket och avstånden 

mellan de inblandade var mindre. Detta bekräftar det som en av respondentern i studien 

När två organisationer blir en: Medarbetares upplevelser av en fusion mellan en högskola 

och ett universitet (Abdalahad & Barsom, 2015) anger som en negativ effekt, nämligen att 
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kommunikationen blev krånligare då man inte längre träffades lika ofta på grund av det 

ökade avståndet. Vidare kom det även fram att missnöje hade uppstått under minst ett 

tillfälle då Transportstyrelsen inte upplevt att de varit tillräckligt inkluderade under en viss 

beslutsprocess. Detta är något som både Human Relations och Administrationsteori pekar 

på som något som kan påverka reslultatet av en process negativt och detta står i kontrast till 

det som Flaa, Hofoss, Homler-Hoven, Medhus & Rönning (1995) lyfter fram i sin 

beskrivning av Human Relations, nämligen att deltagande och ömsesidig kommunikation 

har en positiv effekt på arbetsprocessen och dess resultat. 

En möjlig anledning till den ökade administrativa bördan som en av de tillfrågade uppgav 

var att de har krav på sig att kunna redovisa processer; ”Man har helt andra ögon på sig 

idag som synar myndigheter i Sverige, så man måste kunna visa vissa saker” sade den 

tillfrågade. Hatch (1997) menar att inom Scientific Management läggs vikt vid att 

kontrollen av arbetsuppgifterna övergår från arbetarna till ledningen. I sin beskrivning av 

Scientific Management menar hon att en organisation är beroende av tillit mellan ledning 

och arbetskraft för att fungera tillfredsställande. 

Kompetensmässigt rådde det hos Sjöfartsverket en ganska enad uppfattning om att rätt 

kompetens för att utföra respektive arbetsuppgifter under processens gång finns på rätt 

plats. Detta verkade till stor del ha sin grund i den yrkesmässiga erfarenhet som många av 

de inblandade besitter, inte minst inom de lokala geografiska områdena, kombinerat med 

den teoretiska och regelmässiga kompetens som Transportstyrelsen enligt de tillfrågade 

besitter. Denna bild delades av de tillfrågade från Transportstyrelsen. Detta är självfallet 

något som förutsätter att ansvarsuppdelningen i sig är tydligt avgränsad och fungerar 

tillfredsställande. En motsättning verkade dock finnas här då en av de tillfrågade lyfte fram 

att vissa driftschefer inte alls besitter den kunskap som han ansåg nödvändig för att utföra 

sitt arbete på ett säkert och tillfredsställande sätt. En liten otydlighet i hur man uppfattar 

kompetensförhållandet verkar alltså finnas. 

Eftersom Sjöfartsverket är den äldre myndigheten av de två, och också den som 

självständigt skött det aktuella arbetet innan Transportstyrelsen bildades år 2009, ligger det 

inte långt bort att tänka sig att de gått in i omorganisationen med tung kompetens och en 

tendens till att få ”leda” arbetet. Detta är en tanke som också till stor del styrks av det 

resultat som framkommit i detta arbete. Respondenterna målar upp en bild där den 

kompetens som fanns inom Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen till stor del följde med 

till Transportstyrelsen, något som verkar uppfattas som något positivt för processen i sin 

helhet, både bland de tillfrågade från Sjöfartsverket och bland de från Transportstyrelsen. 

Det verkar inte som att någon  av de tillfrågade upplever en drastisk förändring av 

arbetsprocessen nu jämfört med 2009, utan mer att de förändringar som finns uppenbarar 

sig i de små, dagliga sysslorna. Bland vissa av de tillfrågade verkar det råda en uppfattning 

om att processen fungerade på ett minst lika tillfredsställande sätt även innan 2009 varför 

en viss skepsis till omorganisationen framträtt. Detta ligger i linje med det som Abdalahad 

& Barsom (2015) presenterar i sin studie, där en av de tillfrågade menar att syftet med 
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sammanslagningen var svårt att förstå då denne respondent upplevde situationen som väl 

fungerande även innan.   

Vidare verkar det, inom båda myndigheter, råda en bild av att processen inte är komplett, 

utan snarare fortfarande är under utveckling och att vissa brister finns att jobba på. 

Liknande tankar ger en respondent i undersökningen När två organisationer blir en: 

Medarbetares upplevelser av en fusion mellan en högskola och ett universitet (2015) 

uttryck för när denne säger att tålamod är viktigt och att allt har sin tid när det gäller 

huruvida en gemensam organisationskultur framträtt efter sammanslagningen.  

Bristerna som framkommit i detta arbete verkar främst handla om att hitta en process som 

ser så likartad ut som möjligt från gång till gång samtidigt som den kan appliceras på 

samtliga fall. Detta, och att under processens gång optimera samrådet mellan de två 

myndigheterna och förtydliga när och hur denna samrådan ska ske, var under intervjuerna 

en återkommande tanke kring hur processen skulle kunna förbättras. 

 

      6.2 Metoddiskussion 

För att uppnå ett resultat som motsvarar syftet för detta arbete har semistrukturerade, 

kvalitativa intervjuer som metod fungerat tillfredsställande. Genom att använda denna 

metod har ett resultat som återspeglar de medverkandes personliga tankar och upplevelser 

kunnat växa fram. Eftersom den semistrukturerade intervjuformen ger utrymme för ett 

relativt öppet samtal kring ett ämne banar det väg för att vinna insikt kring de personliga 

reflektioner och tankar som de intervjuade besitter när det gäller deras egna arbetssituation. 

Detta upplevs också ha åstadkommits. Validiteten uppleves på så sätt tillfredsställande. 

På samma sätt som en semistrukturerad intervjuform har sin styrka i ett relativt öppet 

samtal där teman sätts på förhand och smalare samtalsämnen växer fram under samtalets 

gång, har intervjuformen kanske även sin största svaghet här. Genom att tillåta ett allt för 

öppet samtal riskerar man att glida bort från ämnets kärna och hamna på sidospår som inte 

alltid är undersökningen till fördel. Det är då upp till den som håller i intervjun att åter leda 

in samtalet på ”rätt spår”. Denna tendens var något som ibland kunde inträffa under vissa 

av intervjuerna vilket resulterade i att vissa av dem blev längre än förväntat utan att det 

nödvändigtvis innebar att mer information tillgodogjordes.  

Ämnet för denna undersökning är något som en relativt liten skara människor dagligen 

arbetar med. En riskfaktor fanns med andra ord i att få ett för tunnt intervjuunderlag 

baserat på för få intervjuer. Därför lades mycket energi ned på att säkerställa att de 

intervjupersoner som valdes utgjorde ett så stort kompetensunderlag som möjligt i 

förhållande till ämnet. Det intervjuuderlag som resultatet bygger på består, som tidigare 

nämnts, av två lotsområdeschefer och tre personer som jobbar med processen på andra sätt. 

I efterhand går det att se att just lotsområdeschefer verkar besitta mycket kunskap och 

erfarenhet kring ämnet och det kan därför tänkas att detta arbete hade vunnit ytterligare på 
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att lägga större vikt vid intervjuer med just lotsområdeschefer, antingen genom ytterligare 

intervjuer eller genom en omfördelning av de intervjuer som genomförts. 

På det stora hela upplevs dock metodvalet i denna undersökning ha fungerat bra. Stor vikt 

har lagts vid ett tydligt tillvägagångssätt och de semistrukturerade intervjuerna med 

intervjuguider som utgångspunkt är något som upplevs ha fungerat väl. Eftersom det är 

personliga tankar och reflektioner kring en situation som undersökts så kan man inte 

utesluta att en liknande undersökning med andra personer som intervjuobjekt skulle kunna 

återspegla andra tankar och upplevelser än det som framkommit i denna undersökning.  

 

      7. Slutsats 

Både bland de tillfrågade från Sjöfartsverket och från Transportstyrelsen verkar en viss 

uppskattning av de förändringar som skett finnas, och de tillfrågade ger uttryck för att vissa 

mervärden främst när det gäller specialisering och spårbarhet av beslutsprocesser kan 

uppstå. Däremot verkar det också finnas en viss uppfattning av att det gick att bedriva 

verksamheten på ett lika adekvat sätt, och med en större smidighet, innan 

omorganisationen. Det verkar råda en viss skillnad i var de olika myndigheterna lägger 

fokus under arbetets gång, något som verkar ha gett upphov till både vissa motsättningar 

under arbetet med farledsprocesserna, men även ha gett en viss kompletterande effekt. 

Andra positiva effekter av omorganisationen är till exempel minskad risk för jäv, något 

som både respondenter från Sjöfartsverket och från Transportstyrelsen tog upp. Däremot 

verkar den dominerande uppfattningen vara att effekterna inte varit på sådant vis att det 

inte tidigare bedrevs, och fortfarande skulle kunna bedrivas, samma process på ett lika 

adekvat och tillfredsställande sätt på det stora hela inom en enda myndighet, så som var 

fallet innan 2009. 

 

      7.1 Förslag på vidare forskning 

Som vidare forskning inom detta ämne kan tänkas att en avgränsning till vissa förhållanden 

inom det undersökta området kan vara av intresse. Eftersom det verkar finnas vissa 

otydligheter kring samrådandet de två myndigheterna emellan skulle till exempel en 

djupare undersökning av just dessa samrådsförhållanden kunna vara intressant. Vilka 

mekanismer ligger bakom rutinerna kring samrådan? Hur ser företagskulturen kring denna 

samrådan ut hos de respektive myndigheterna etc. 

Liknande möjligheter kring vidare forskning kan tänkas ligga även inom andra 

avsmalningar av ämnet. Ett annat möjligt undersökningsområde skulle kunna vara en 

studie om endast lotsområdeschefernas upplevelser kring deras dagliga verksamhet, 

antingen i förhållande till Transportstyrelsen eller också utan dem som en faktor.  
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Att göra samma studie i framtiden skulle kunna vara intressant då många av de personer 

som idag jobbar inom det undersökta området är sådana som även innan omorganisationen 

jobbade med processen. Därför kan det tänkas att man skulle kunna vinna ytterligare 

insikter av att undersöka samma förhållanden men med den skillnaden att underlaget 

utgörs av personer som inte kan ha erfarenhet av processen innan 2009.  
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Bilaga 1, ”Checklista Farledsrestriktioner” 
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Bilaga 2, ”Farledsrestriktioner – ramöverenskommelse om samverkan inom 

sjöfartsområdet” 
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Bilaga 3, Intervjuguide 

 

Intervjuteman: Processens utformning nu/då – Arbetsuppdelningar nu/då – 

Kommunikation bland de involverade – Osäkerhetsmoment under arbetet – 

Fördelning av arbetet i och med TS – Kompetensuppdelning Sjöfv/TS. – 

Upplevelser i praktiken efter förändringen – Arbetsförhållanden efter 

förändringen – Effekter av och tankar kring förändringens påverkan 

Obs... Följande är endast stödfrågor, d.v.s. att de är tänkta som möjliga frågor för att 

föra intervjun framåt om behovet skulle uppstå. Intervjuaren kommer ej 

nödvändigtvis att ställa samtliga frågor då vissa frågor kan tänkas överlappa 

varandra och vissa svar kan tänkas täcka in flera frågor. 

(TS = Transportstyrelsen, Sjöfv. = Sjöfartsverket) 

 

1. Respondentens bakgrund och arbetssituation 

1.1 Personlig bakgrund 

Vad har du för utbildningsbakgrund? Hur länge har du arbetat med farledsrestriktioner? 

Har du annan erfarenhet av området innan?... om ja, på vilket sätt? 

1.2 Rådande arbetssituation 

Vad är din nuvarande arbetsbefattning? Varifrån utför du huvudsakligen ditt arbete? Vilka      

är dina nuvarande ansvarsområden/arbetsuppgifter?  

2.  Respondentens tankar kring arbetssituationen innan 2009 (TS bildande) 

2.1 Arbetsprocessen 

Kan du berätta lite om hur arbetet såg ut innan 2009? Fanns det tydliga fördelningar av 

ansvarsområden under arbetsgången? Vilka olika kompetensgrupper var involverade? 

Upplevdes rätt kompetens finnas där den behövdes? Fanns det riktlinjer/checklistor el.dyl. 

att följa? Upplevde du att det fanns några moment som upplevdes som extra viktiga under 

processens gång?...om ja, vilka och varför? Upplevde du att det fanns en uniformitet i hur 

processen genomfördes från gång till gång?... (om ja, fanns det rutiner implementerade för 

att säkerställa detta?... om ja, vilka?) (om nej, saknades det rutiner för att säkerställa detta?) 
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2.2 Arbetsbelastning 

Hur många var sysselsatta med arbetsprocessen? Hur såg arbetsfördelningen ut internt? 

Vad är din uppfattning om hur arbetsbördan var uppdelad internt? Hur upplevdes de 

administrativa bördorna? Fanns det tillräckligt med tid/resurser avsatta för att kunna 

genomföra arbetet på ett bra sätt?  

2.3 Kommunikation 

Fanns det hjälp att tillgå vid behov? Hur upplevde du/vad är din uppfattning om hur 

kommunikationen mellan de inblandade fungerade? Fanns det rutiner implementerade för 

att säkerställa god kommunikation mellan de inblandade?... om nej, tror du detta kan ha 

gett upphov till brister i arbetet? 

2.4 Arbetsprocessens resultat 

Upplevdes arbetsprocessen som heltäckande, d.v.s. innefattade den alla nödvändiga 

moment för att säkerställa ett optimalt resultat?... om nej, vilka upplevdes vara saknade och 

varför just dessa? Tror du att avsaknaden av utomstående tillsynsmyndighet kan ha haft 

fördelar/nackdelar?... om ja, vilka? Fanns det interna kvalitétskontroller för att säkerställa 

kvalitéten på arbetsprocessen?...(om ja, upplevdes dessa ha den önskade effekten?) (om 

nej, upplevdes avsaknaden av detta som en brist?)  

2.5 Respondentens övriga tankar kring arbetssituationen 

Har du något övrigt du vill tillägga som du tror kan vara av intresse? Något du upplever att 

de tidigare frågorna inte täckt in? Allmänna tankar eller känslor kring arbetssituationen? 

Kännetecknande upplevelser av arbetssituationen/processens utseende, resultat innan 

2009? Positiva/negativa förhållanden i och kring arbetssituationen? 

 

 

3. Respondentens tankar kring arbetssituationen efter 2009 (TS bildande) 

3.1 Arbetsprocessen 

Hur ser arbetet generellt ut nu? Upplever du att arbetsfördelningen mellan de två 

myndigheterna är tydligt definierad? Upplever du att dina arbetsuppgifter är tydligt 

avgränsade? Upplever du att något/några moment under arbetsprocessen tilldelats ökad 

fokus?... om ja, vilken/vilka och varför? Vilka är idag era huvudsakliga arbetsuppgifter 

(..inom processen med framtagandet av farledsrestriktioner)? Har några nya riktlinjer för 

arbetsprocessen införts/andra avskaffats? Har det skett några förändringar i tillgänglig 

kunskap/erfarenhet? Har nya kompetensgrupper tillkommit (i form av tillsynsarbetet)? 

Upplever du att processen idag bedrivs på ett liknande tillvägagångssätt från gång till 



3 
 
 

gång?...( om ja, tror du att omorganisatinen haft inverkan på detta? (om nej, är detta något 

som uppfattas som en brist och på vilket sätt upplever du att detta skulle kunna förbättras?) 

3.2 Arbetsbelastning 

Hur många är idag sysselsatta med arbetsprocessen? Upplever du att det totala arbetet som 

ska utföras minskat/ökat?... på vilka områden? Upplever du att den totala arbetsbördan 

minskat/ökat?... om ja, på vilket sätt upplevs detta? Upplever du att arbetsbördan (på dig 

som enskild anställd) minskat/ökat?... om ja, utveckla. Upplever du arbetsfördelningen 

mellan de två organisationerna som proportionella till resp. organisations 

kunskap/förmåga?... om nej, vilka brister i arbetsfördelningen upplever du finns? Hur 

upplever du stressnivån under arbetets gång jämfört med innan 2009? Upplever du att TS 

bildande underlättat/försvårat arbetet för Sjöfv.?... inom vilka områden har dessa 

förändringar skett?.. var upplever du att det finns utrymme för förbättring? 

3.3 Kommunikation 

Finns det hjälp att tillgå vid behov? Hur upplever du kommunikationen internt inom 

Sjöfv/TS? Hur upplever du kommunikationen mellan Sjöfv. och TS?.. 

tillräcklig/undermålig?... varför? Finns det ett kontinuerligt kommunikationsarbete mellan 

Sjöfv. och TS i form av rutiner, möten etc.? Upplever du att det finns utrymme för 

förbättring när det gäller kommunikationen mellan de två organisationerna, när det rör 

arbetet bakom farledsrestriktioner?.. om ja, vilka förbättringar skulle du vilja se och vad 

tror du de skulle kunna resultera i? 

3.4 Arbetsprocessens resultat 

Upplever du att det, efter 2009, skett någon förändring i förmågan att nå ett optimalt 

resultat (den färdiga farleden)?... om ja, vad upplever du att det beror på (arbetsfördelning, 

riktlinjer, kontroller, rutiner etc.) Upplever du någon skillnad i kvalité/tillgång på 

underlagsmaterial? Upplever du överförandet av tillsynsansvaret från Sjöfartsinspektionen 

till TS som något överlag positivt eller negativt för arbetsprocessens resultat?  

3.5 Respondentens övriga tankar kring arbetssituationen 

Har du något övrigt du vill tillägga som du tror kan vara av intresse? Något du upplever att 

de tidigare frågorna inte täckt in? Allmänna tankar eller känslor kring hur arbetssituationen 

ser ut idag? Kännetecknande upplevelser av arbetssituationen/processens utseende, resultat 

efter 2009? Positiva/negativa förhållanden i och kring arbetssituationen? TS påverkan på 

arbetsprocessen/de involverade/resultatet av processen i övrigt? 
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