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Abstract
Den 1000-åriga farleden med sina liknande skärgårdar mellan Stockholm i Sverige och åbo
i Finland är och har ständigt varit flitigt trafikerad. För att t.ex. framföra ett RoPax-fartyg
krävs idag som tidigare lots. Ombord Finnlinks fartyg sker detta med hjälp av
rederianställda linjelotsar och med detta som bakgrund har syftet varit att jämföra de olika
ländernas regelverk. Hur eventuella skillnader dem emellan renderar i konsekvenser och
hur de påverkar ombordanställda samt administrativ rederipersonal inom Finnlink. En
litteraturgenomgång genomfördes för att tydliggöra skillnaderna och mot det
sammanställdes frågor respondenter fick svara på. Resultatet visar att skillnaderna i
regelverket länderna emellan inte påverkar det dagliga arbetet. Däremot har skillnaderna
givit konsekvenser i anställningskrav och olika bemanningskrav ombord fartygen. Studien
visar att de ombordanställda ser det svenska regelverket som mer flexibelt än det finska. I
Sverige anses linjelotsutbildningen vara mer praktisk inriktad det finska som är mer
akademiskt inriktat.
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Abstract
The 1000-year old fairway with its similar archipelago
between Stockholm, Sweden and Åbo, Finland has been and still is very used. In order to
navigate a larger vessel it is mandatory to use pilot. On board Finnlink vessels this is
obtained by company employed pilots, with this in mind the purpose of this study has been
to compare the two country’s regulations. If differences exists, does it render in any
consequence, if so how do they affect the on board staff and administrative personal. A
literature study was conducted to clarify differences and the result rendered questions that
was presented to respondents. The result given shows that the differences in regulations
between the two countries does not affect the daily routines on board. Even so, the
differences in the regulations gives consequences regarding the staffing requirements
and administrative personal. The conclusion of our study shows that the Swedish
regulations are considerate to be more flexible then the Finish. The Swedish Pilot training
emphases more in practical seamanship versus the Finnish more academic schooling
system.
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Förord
Först och främst riktas ett stort tack till våra fantastiska respondenter som ställt upp och
bidragit med åsikter, erfarenheter och synpunkter på våra mailintervjuer och under
intervjuerna. Vi riktar även en stor tacksamhet över att få ha Raoul Johansson som vår
handledare och som har väglett oss under studien. Utan Raouls svar, konstruktiva kritik
och uppmuntran hade studien aldrig kunnat färdigställas. I studien har Niclas primärt
arbetat med litteraturstudien och Lars med mailintervjuer samt intervjuerna.
Kalmar, den 29 maj 2018
Niclas Bomgren, Lars Palm
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Definitioner och förkortningar
AIS

Automatic Identifikation System, ett system för att
identifiera fartyg och följa deras rörelser

FSM

Finnlines Ship Management

IMO

International Maritime Organization.

Kronolots

Benämning för statsanställd lots i Sverige och i

Finland
Ledanknuten lotsdispens

Ett personligt undantag för att anlita lots i den farled
dispensen gäller

Linjelots

Styrman med linjelotsbrev

Linjelotsbrev

Se ledanknuten lotsdispens

Lotsning

Instruktioner som lots anger för ett fartygs säkra

framförande
PLC

Public Limited Company (finska Finnlines)

RoPax

Fartyg som har rullande last och passagerare

SOLAS

Safety of Life at Sea

SMS

Safety Management System

STCW

Standards of Training, Certification and

Watchkeeping
Styrsedel

Behörighets bevis

TraFi

Finländska Trafiksäkerhetsverket

VTS-område

Ett område, zon där sjötrafikinformation utföres
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Sverige och Finland var under ca 700 år en nation. En nation som styrdes från Stockholm
och hade gemensamma rättigheter, skyldigheter och samma lagar samt en gemensam
kung fram tills separationen 1809 (Herman Lindqvist). Under 1500-talet ålade kung
Gustav Wasa allmogen runt Sveriges kuster att avlöna den tidens lotsar, som då kallades
styrmän, att lotsa kungens flotta. Lotstvång infördes med 1667 års sjölag vilket innebar att
all sjöfart var skyldig att använda lots. 1696 utfärdades det första lotsreglementet och riket
delades in i ett antal lotsdistrikt där Finland ingick i distrikt nr 1. En ordning som bestod
fram till 1809 då Sverige förlorade Finland till Ryssland. Från att ha haft en gemensam
ledning under nära 300 år är det intressant att studera om lotsregler, -krav och -utbildning
har skiljts sig sedan länderna gick separerade. Idag är RoPax-trafiken mellan Sverige och
Finland är intensiv med 12 000 överfarter per år (Kommunikationsdepartementet, 1992).
Trafiken sker till stor del utan anlitad statlig-/krono-lots från Sverige eller Finland, istället
ligger lotsansvaret på befäl ombord med ledanknutna lotsdispenser.

I Finland regleras antagning, utbildning och examination till linjelotsbrev av
lotsningslagen, förordning av lotsning, trafiksäkerhetsverkets föreskrifter och anvisningar.
Utbildningarna anordnas av externa serviceproducenter såsom sjöfartshögskolor och
yrkeshögskolor. I Sverige finns det ingen lag som reglerar lotsexamen/certifikat eller
utbildning, utan Sjöfartsverket ansvarar för såväl kursutformning som examination.
Lotsarna behörigheter, s.k. styrsedlar, registreras i ett internt register hos
Transportstyrelsen. I Sverige utfärdar Transportstyrelsen inget linjelots certifikat något
som Finland däremot utfärdar. I och med att Sjöfartsverket både utbildar och examinerar
saknar detta ett kontrollsystem av tredje part (Trafikanalys, 2015). Båda länderna följer
dock i stort sett riktlinjer och rekommendationer enligt IMO resolution A 960
”Recommendations on training and certification and operational procedures for maritime
pilots other than deep-sea pilots”. Resolutionen togs fram för att skapa en likformig
internationell standard för lotsutbildning. Likväl skiljer sig utbildning och examination åt
länderna emellan trots att IMO sedan 1969 arbetat med att få en internationell standard för
utbildning av sjöpersonal (Morrison, 1997).
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I Finland ingår i kursplanen simulatorkörning i den aktuella leden som ett obligatoriskt
inslag. En viss del av övningsfärderna kan även ersättas av simulatorkörning Vid
examination ingår simulator körning som ett delmoment. I Sverige erbjuds ingen
simulatorkörning utan all praktisk navigation och träning skall utföras ombord fartyg med
kronolots/linjelots som handledare samt att uppkörning genomförs inför förordnad lots. De
båda ländernas farleder skiljer sig inte nämnvärt åt beträffande navigatoriska svårigheter,
länderna har även en stor kulturell historia och samhörighet. De båda länderna är
medlemmar i EU där regeln för fri rörlighet med avseende på arbete och kapital råder.
Vilket innebär att en EU medborgare i princip skall kunna utöva sitt yrke varhelst inom
EU. Studien har som en bi produkt fått fram information om linjelotsarnas möjligheter att
enligt EU principen fritt kunna arbeta i de båda länderna. Studien undersöker hur
konsekvenserna av skillnaderna i antagning och regelcerk upplevs av befäl ombord samt
även hur administrativ personal iland upplever det. Diskrepanser belyses och
frågeställningar besvaras genom intervjuer med berörda befäl ombord Finnlines fartyg, på
rutten mellan Kapellskär och Nådendal, samt av administrativ personal i rederiet.

1.2 Syfte och frågeställningar
Denna studie undersöker ländernas respektive linjelotsutbildningar. Studien belyser
de skillnader som finns länderna emellan. Syftet bryts ner i följande
frågeställningar:
•

Vad blir konsekvenserna av skillnaderna mellan ländernas regelverk och
linjelotsutbildningar?

•

Hur upplever befälen ombord fartygen och den administrativa personalen i rederiet
skillnaderna mellan ländernas regelverk och linjelotsutbildningar?

1.3 Avgränsningar
Studien är begränsat till linjetrafik med Finnlines RoPax-färjor, Finnlink, mellan
Kapellskär, Sverige, och Nådendal, Finland. Studien gäller utfärdande av nytt
linjelotsbrev och inte förnyelse av detsamma. Studien är begränsad till
ombordanställda sjöbefäl som innehar linjelotsbrev och rederikontorsanställda i HR
befattning i rederi Finnlines, kontoret i Finland och Sverige.
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2 Metod
2.1 Metodval
I en förstudie ombord fartyget Finnklipper, gjordes i arbetet med studiens PM. En
inledande sondering av intresset hos bryggbefäl om att delta i studien och vidare
resonemang kring problematiken. Förstudien bestod i löst samtal kring problematiken om
de olika ländernas regelverk och det gav vid handen att intresse fanns bland personalen att
medverka i studien. Resultatet gav att en kvalitativ metod ger studien den data som krävs
för att få djupare svar och därmed mer information till förfogande, " Den kvalitativa
intervjun är väl lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och
känslor" (Dalen,2015).
Efter en litteratur studie om ländernas regelverk började arbetet med utformningen av
frågorna som skulle besvara studiens syfte. Pilotfrågor utarbetades och genomfördes med
två respondenter för att kunna få en uppfattning om hur frågorna i den kommande
mailintervjun skulle kunna ge svar på de frågeställningar litteraturstudien givit. Resultatet
av pilotfrågorna gav insikt i hur mailfrågorna utformades och resultatet blev att den i
princip kunde utformas som pilotfrågorna var skrivna, dock med smärre justeringar för att
undvika ledande frågor. Till största delen använde studien sig av standardiserade frågor
som var helt likalydande och i samma tur ordning till varje respondent, principen var
att jämföra och generalisera resultaten (Patel och Davidson,2011). Formen för frågorna var
öppna för att lämna ett stort utrymme för respondenterna att svara i, de gavs därmed
möjlighet att utveckla sina svar men även att inleda resonemang som gav intressanta
följdfrågor och därmed en djupare insikt i problematiken. Inlednings frågorna var neutrala
för att få svar på bakrundsvariabler såsom hur länge vederbörande arbetat inom
yrket. Mailfrågorna skickades till utvalda respondenter och till frågorna bifogades en
intervjuguide (bilaga 2) som presenterade för respondenterna och en introduktion av
studien, dess syfte samt frågeställning och vetenskapliga rådets riktlinjer, anonymitetskrav.
Det sistnämnda medföljde även pilotfrågorna.. Orsaken till att mail skickades istället för att
inte respondenterna intervjuades personligen berodde på deras vaktschema och arbetstider.
Det skulle vara i princip varit omöjligt att kunna genomföra samtliga personliga intervjuer
eftersom respondenterna till största delen är nautiskt befäl och arbetar till sjöss.
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De respondenter som var personligt tillgängliga hade innan intervjun svarat på det
standardiserade mail utskicket. Svaren respondenterna givit gav efter en analys de öppna
följdfrågor som de fick svara på. Respondenterna blev intervjuade med en kvalitativ
intervjumetod för därmed få ett mer uttömmande svar. Intervjuerna hade formen av ett
öppet samtal som kretsade kring studiens frågeställningar " Kvalitativa intervjuer har så
gott som alltid en låg grad av strukturering, d.v.s att frågorna som intervjuaren ställer ger
utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord" (Davidson,2011). Respondenterna
har haft möjlighet att själv tolka frågorna och på så vis har studien givits intressanta
resonemang och inblickar i respondenternas syn på studiens frågeställningar men även
andra konsekvenser och frågeställningar. Intervjuerna genomfördes ombord M/S
Finnclipper samt per satellittelefon. Analys av de personliga intervjuerna skedde
omedelbart och samtalet transkriberades utan ovidkommande ljud såsom harklingar
och diskurspartiklar. (Patel och Davidson 2011) menar att det är viktigt att kunna motivera
respondenten till att besvara frågorna. Detta är något som kan påverka mailutskicket men
då intervjuaren kände respondenterna uppstod inte denna problematik. Dessutom har
respondenterna ett intresse av studien som tydligt framgått av svaren och även från de
kompletterande intervjuerna.
Litteraturen i denna studie består av de båda ländernas lagar och förordningar vilka står att
finna i Finländska Trafikverket och lagtext Finlex samt i
Sverige,Transportstyrelsen. Övrig fakta har tagits fram med hjälp av sökningar i databaser
såsom DiVA men även genom direkt kontakt med doktorand Charlotta Sellberg, Chalmers
för att få tillgång till publicerade vetenskapliga artiklar.

2.2 Urval
De respondenter som studien valt ut är personer med erfarenhet av linjelotsning, rekrytering
och anställning samt även delaktiga i utbildning av linjelotsar. Deras befattningar ombord
och iland är varierande, en god blandning av erfarenhet. De respondenter studien valt har
befattningar som befälhavare, överstyrman, linjelots, kronolots och HR-personal inom
Finnlink. Eftersom Finnlink både har kontor i Finland och Sverige har studien valt att samla
information från båda kontoren. Respondenterna har erfarenhet av både svensk linjelots
utbildning och finländsk dito. De har en genomsnittlig erfarenhet om drygt 25 år.
Pilotfrågorna skickades till två av ovanstående personer, en befälhavare och en kronolots
hos Sjöfartsverket som är tillika linjelots inom Finnlink. Totalt intervjuades åtta personer.
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2.3 Intervjuer
De respondenter som intervjuades var selektivt utvalda baserat på deras vaktschema och
arbetstid. Till alla respondenter skickades mailfrågor och svarsfrekvensen var 100%,
svaren färgkodades för att underlätta analysen. De personliga intervjuerna ägde rum under
vecka 13–14, 2018. En intervju ägde rum ombord M/S Finnclipper i den intervjuades hytt
medan den sista av praktiska skäl genomfördes över satellittelefon. Intervjuerna spelades
med hjälp av mobiltelefon in efter tillstånd från respondenterna. Övrigt störande källor
såsom respondentens mobiltelefoner stängdes av för att inte störa koncentrationen under
intervjun. Respondenterna hade långt innan mötet svarat på mailfrågorna. Frågorna som
ställdes vid intervjuerna var av en öppen karaktär som gav utrymme för respondenterna
att ge djupare svar och därmed resonera kring frågeställningen, vilket även gav
följdfrågor. En öppen och sammanfattande fråga avslutade intervjuerna för att få
respondenten att själv förtydliga och klargöra men även lägga till djupare tankar och
frågeställningar. Direkt efter de genomförda intervjuerna transkriberades inspelningen för
att kunna analysera resultatet. Svaren färgkodades på liknande vis som svaren i
mailfrågorna, respondenterna blev tilldelade en färg för att lättare urskiljas i analysen av
svarsinformationen. Alla respondenter blev informerade om anonymitets kravet enligt
Vetenskapsrådets forskningsetiska regler och även att svaren endast får användas i
forskningssyfte.

2.4 Analys intervjumaterial
Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och transkriberades därefter ord för ord,
mindre justeringar gjordes för att få fram tydligare svar. Transkriptionen har inte
påverkats av den intervjuandes tonläge, tvekanden och hostningar m.m. Svaren från
intervjuerna sammanställdes i färgkodad text kopplad till respondenten som sedan
analyserades likvärdigt som svaren från mailintervjuerna. Varje respondents svar blev
tilldelad ett nummer kopplat till frågans nummer i intervjumanus för att tydliggöra de
olika svaren vid analysen.
Alla svaren skrevs ut och delades in i sex stycken grupper, antagningskrav,
utbildnings gång, examinationsförfarandet, skillnader i regelverk, skillnader i
linjelotsutbildning samt konsekvenser av skillnaderna i regelverken och
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linjelotsutbildningarna. Förfarandet tydliggjorde vad respondenterna svarade och vilka
skillnader som fanns i svaren. Vid arbetet med analysen av insamlade data
utkristalliserade sig svaren till studiens syfte, vad blir konsekvenserna av skillnaderna
mellan ländernas regelverk och linjelotsutbildningar, hur upplever befälen ombord
fartygen och den administrativa personalen i rederiet skillnaderna mellan ländernas
regelverk och linjelotsutbildningar. Olika citat från respondenterna har sammanställts
för att kunna för en övergripande förståelse av alla svar från mailfrågorna och
intervjuerna men även för göra texten i resultatredovisningen mer levande.

2.5 Etik

Under intervjufasen och vid bearbetningen av mailfrågorna har informations kraven,
samtyckes kraven, konfidentialitets kraven och nyttjande kraven (Patel och Davidson
2011) följts enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2014). Respondenterna
informerades skriftligen i ett inledande brev, om det fanns intresse att deltaga i studien
men de informerades även om Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. De fick även
information om undersökningens syfte samt att uppgifterna endast får användas i
forskningssyfte. Tyngdpunkt lades på att förklara att svaren kommer att behandlas
anonymt och att svaren inte kommer att spridas vidare och att svaren är konfidentiella
och tillhör studien. Efter intervjuerna erbjöds respondenterna att få läsa de citat
som användas i studien samt transkriptionen från intervjun, de fick därmed chans att
förtydliga eller ogiltig förklara om det var något som inte stämde. Detta erbjudande
benämns kommunikativ validitet och höjer undersökningens validitet samt etiska
värde. (Patel och Davidsson)
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3 Teoretisk Referensram
3.1 Tidigare Forskning
De nordiska ländernas lotsutbildning har tidigare studerats och analyserats av
Trafikanalys (2015). Rapporten tog bland annat upp att det svenska systemet skiljer sig
mot det finska systemet i det avseendet att landets lotsbehörighet inte regleras i en
lotslag samt att de svenska lotsarna inte har några certifikat eller licens, något som
IMO resolution A.960 rekommenderar ”Every pilot should hold an appropriate
pilotage certificate or licence issued by the competent pilotage authority.”. Studien
belyser även Sjöfartsverkets huvuduppgifter SFS 2007:1161 2§ som reglerar
tillhandahållning av lotsning. I förordningen nämns dock inte lotsutbildning. I Sverige
har Sjöfartsverket ansvaret för lotsutbildningen som till skillnad mot i Finland där den
av Trafiksäkerhetsverket är utlagd på godkända och kontrollerade sjöfartshögskolor
eller yrkeshögskolor, så kallade läroanstalter.

Simulatorträning, -utbildning är en av skillnaderna länderna emellan. Eftersom att Finland
tillåter simulatorträning, -utbildning, som en del av lotsutbildningen samt att ett av
delmomenten i uppkörningen sker i simulator, är det intressant att ta del av (Sellberg,
2017) studier av fartygssimulatorutbildning. För att träning och utbildning i simulator skall
vara kvalitativt krävs att instruktören och övningsscenariot är väl genomarbetat ”the
instructor’s work of organizing and facilitating the learning activities before, in and after
action is crucial for meeting such learning objectives.” (Sellberg, 2017). Studien finner att
det är av yttersta vikt att simulatorträning, -utbildning handleds av instruktörer som har
god kännedom om förhållandena till sjöss och har stor rutin vid simulatorutbildning.
Brukandet av simulator i sjöfartsutbildning är idag väl etablerad i den moderna
undervisningen, den är även reglerad i IMO:s-konvention Standard of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW. I den senaste upplagan av
konventionen, 2010 Manilla Amendments, understryks vikten av simulatoranvändande
dels i träningssyfte men även som bedömningsgrund av eleven. Även Trafikanalys (2015)
berör simulatorutbildning som ett komplement till praktisk ombordlagd utbildning där
landets sjöfartshögskolor skulle kunna ansvara för delar av den svenska lotsutbildningen.

De bägge grannländerna har många karakteristiska likheter såsom ett välfärdssystem som
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har reformerats likvärdigt sedan andra världskriget samtidigt som den statliga styrningen
av skolväsendet uppvisar skillnader, den svenska har än mer decentraliserad profil än den
finländska (Ingolfur Asgeir Johannesson, 2010) i det ljuset är det intressant att studera
skillnader i grundskolans utbildningssystem och kunskapsnivå på eleverna. I en studie av
(Samuelsson, 2015) behandlas skillnaderna i utbildningssystemen i grundskolan, de
belyser lärarnas utbildningsnivå men även skillnaden i hur skolväsendet är organiserat.
Studien finner skillnader i hur skolsystemet i Sverige är mer marknadsanpassat och därmed
uppstår en konkurrens mellan skolorna om eleverna. Skolorna får inkomst för varje elev de
utbildar och denna situation har det finländska skolsystemet inte. Ländernas geografiska
närhet och långa gemensamma historia gör det ytterst intressant att studera hur ett så snävt
utbildningsprogram som en linjelotsutbildning skiljer sig länderna emellan och hur det
påverkar de ombordanställda samt även de landanställda. Två länder med så lång
gemensam historia, likväl skiljer sig utbildning och examination åt trots att IMO sedan
1969 arbetat med att få en internationell standard för utbildning av sjöpersonal (Morrison,
1997)

3.2 Regelverk
Studien väljer här att i jämförelsen mellan Sverige och Finland även studera vad FNorganet IMO rekommenderar vid lotsutbildning i sin resolution A 960. En tydlig skillnad
är att linjelotsutbildningen i Finland är reglerat enligt lag (Finlex, 2011) och i Sverige
enbart enligt föreskrift (Transportstyrelsen, 2017). I Finland utfärdar Trafiksäkerhetsverket
certifikat till linjelotsen emedan Transportstyrelsen i Sverige utfärdar en ledanknuten
lotsdispens, d.v.s. inget certifikat eller licens. IMO rekommenderar lotscertifikat eller licens ” Every pilot should hold an appropriate pilotage certificate or licence issued by the
competent pilotage authority” (IMO, 2004).

Lotsutbildningen i Finland är skild ifrån Trafiksäkerhetsverket genom att utbildning och
teoretisk examination sker på sjöfartshögskolor eller yrkeshögskolor godkända av
Trafiksäkerhetsverket. Teoretisk examination och simulator uppkörning genomförs av
utbildningsinstituten medan den praktiska uppkörningen genomförs med hjälp av
Trafiksäkerhetsverkets tillförordnad lots. I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för utbildning
och examination av linjelots. De två länderna lever upp till kraven från IMO som
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föreskriver i sin resolution att “The competent pilotage authority is responsible for training
and certification or licensing standards.”IMO (2004
Behörighetskraven för att kunna söka till linjelots skiljer sig länderna mellan. Enligt de
respektive regelverken har Finland som lägsta krav en styrmansbehörighet klass V. Sverige
har som lägsta krav en befälhavarbehörighet, dock kan en styrman med styrmansbehörighet
klass V medges ledanknuten lotsdispens om det finns särskilda skäl (TSFS 2017:88, 2017).

Finlands Trafiksäkerhetsverk kräver att den sökande skall utfört minst 30 övningsfärder i
båda riktningarna i aktuell farled dock är det möjligt att ersätta hälften av resorna med
körning i simulator. I det svenska ansökningsformuläret finns sju rader där den sökande kan
fylla i sina övningsfärder annars har studien inte funnit hur många övningsresor som krävs
av den sökande (Transportstyrelsen, u.d.). Det som tydligt framkommer är att ”Den sökande
skall genomföra minst en informationsresa i farledens vardera riktningen med
Sjöfartsverkets lots ombord ett av de fartyg som ansökan gäller.” (Transportstyrelsen,
2017). Kravet på informationsresor kan emellertid frångås ifall internutbildning sker
ombord. Dokumentation över hur utbildningen genomförts skall skickas till
Transportstyrelsen för bedömning, dokumentationen om utbildning skall finnas i fartygets
SMS. Kravbilden för övningsfärder har inte IMO stipulerat utan de rekommenderar
övningsfärder med erfaren lots i aktuell farled. Övningsfärder kan kompletteras med
simulatorträning ” The training should include practical experience gained under the close
supervision of experienced pilots” IMO (2004). Vid teori examinationen kräver
Trafiksäkerhetsverket 80% rätt på teoriproven. Sjöfartsverket arrangerar teoriproven och
resultaten skall vara godkända av Transportstyrelen, ” Varje del av provet ska vara godkänt
av Transportstyrelsen för att provet ska kunna godkännas.” (Transportstyrelsen, 2017).
Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen nämner inte hur många procent som krävs för att få
godkänt, en information som det Finländska Trafiksäkerhetsverket är väldigt tydliga med.
Någon specifik teoretisk kravbild rekommenderar inte IMO i resolution A960 utan de
skriver ” …best practices in the specific pilotage area.”

Simulatorprov är ett moment i den finsk lotsexaminationen och som tidigare nämnts kan även
övningsfärder göras i simulator. Sverige har inget simulatorprov i sin examination och
övningsfärd får ej ersättas med simulatorkörning. IMO skriver att övningsfärder kan
kompletteras med simulatorträning. Sammanfattnings, efter litteraturgenomgången om de båda
nordiska ländernas lotsutbildning noteras skillnader mellan länderna, bl.a. att den finländska
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utbildningen är utlagd på utbildningsinstitut med en noggrant upplagd kursplan styrd av
Finnlex, Trafiksäkerhetsverket. Den innehåller teoretiska inslag såväl som simulatorkörningar.

Svensk lag kontrollerar inte den svenska utbildningen ej heller antagnings kraven. Den
finländska utbildningen är statligt kontrollerad och uppstyrd, paralleller kan ses i hur
grundskola lärarutbildningen är uppbyggd (Ingolfur Asgeir Johannesson, 2010) där den
finländska är statligt styrd och inte har den flexibla lednings och utbildningsplan som den
svenska. Vilket även (Samuelsson, 2015) beskriver som att det finländska
grundskolesystemet har mer statlig kontroll än vad det svenska har. Ett likvärdigt
förhållande gäller även för linjelotsutbildningen. Den finländska linjelotsutbildningen är
styrd av en myndighet Trafikverket medan Sverige har en mer decentraliserad styrning
uppdelad mellan Transportstyrelsen och Sjöfartsverket samt de berörda rederierna. En
parallell kan dras till hur grundskolesystemet är organiserat, i en studie av (Samuelsson,
2015) noterade studien att det svenska grundskolesystemet är mer decentraliserat än det
finländska. Den svenska linjelots utbildningen är mer flexibel i sin struktur och grundar den
praktiska delen av utbildningen enbart på utbildning ombord fartygen i den farled som är
aktuell. Beträffande de obligatoriska övningsfärderna har de svenska rederierna oftast själva
har stipulerat i sina SMS-krav en utbildningsplan som godkänts av Transportstyrelsen, det
enda som är obligatoriskt är en informationsresa med lots men mängden övningsresor har ej
givits.
Finland har i sin utbildnings plan tydligt formulerat i utbildnings kraven hur många
övnings färder som krävs och även hur många färder som kan ersättas med simulator
övning. Finland har tydligt formulerat hur många procent rätt som krävs vid de
teoretiska examinationerna något som inte specificerats i Sverige. Sammanfattningsvis
finner den här studien att Finland har en tydlig och klar kravformulering emedan det i
Sverige finns en mer flexibel bedömning.
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4 Resultatredovisning

4.1 Intervjuer

•

Respondent A - Befälhavare och linjelots inom Finnlink

•

Respondent B - Befälhavare och linjelots inom Finnlink

•

Respondent C - Befälhavare och linjelots inom Finnlink

•

Respondent D – Kronolots i Sverige, befälhavare och linjelots inom Finnlink

•

Respondent E – HR-personal inom Finnlink

•

Respondent F - Befälhavare och linjelots inom Finnlink

Frågorna i mailformuläret är totalt 17 stycken. De första frågorna inleds med att fråga
respondenterna hur involverade de är i antagning, utbildningsgång, anställning och
examination gällande linjelotselever och linjelotsar. Svaren visar att de även är väldigt
involverande i rekryteringen av linjelotsar.

Under tiden som linjelots har jag varit aktiv med åsikter för vem som har
linjelotspotential och vem som inte ännu är lämpad (respondent A).

Respondenterna har svarat att de under deras tid som befälhavare och linjelotsar varit
aktiva med utbildningen av nya linjelotsar. Utbildning av nya lotsar och befälhavare med
lotsbrev är en del av det normala arbetet ombord.

Som befälhavare har jag en mera övervakande roll i utbildningen men
deltar även till viss del aktivt i utbildningen gällande vissa farledsavsnitt
och manövrering till och från kaj (respondent A).
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Som svar på hur involverade respondenterna är i anställningen av nya linjelotsar kan
svaren delas upp i ett antal delar. Som bas ligger de rederispecifika kraven i SMSsystemen men det är befälhavaren som har den slutgiltiga bedömningen och
godkännandet av de praktiska färdigheterna därefter kan eleven ansöka hos
Transsportstyrelsen om examination. Rederiet skickar även de blivande linjelotsarna
(oftast redan innan de anställts som andre styrmän) till bl.a. Marine Profile för
personlighetstester.

En av de som svarat är mycket involverad i utbildning och även i rekrytering av
kronolotsar inom Sjöfartsverket. Han har därmed också kunskapen från både rederiet och
myndigheten iland för dem som genomför dessa utbildningar.

Detta gäller även åsikter om mognad hos lotselever som aktivt förts fram
till befälhavare och rederikontor (respondent A).

På frågan gällande diskrepanser gällande anställningskrav för svensk- och finskflaggade
fartyg inom Finnlink svarar generellt alla respondenter att det borde vara samma eller
liknande regelverk i respektive land. De rederispecifika kraven i SMS-systemen ombord
inom rederiet torde vara så gott som lika oberoende av flagg. I praktiken har man dock
under svensk flagg valt att rekrytera linjelotsar utan sjökaptensbehörighet, rederikravet är
sjökaptensbehörighet både under svensk och finsk flagg.

Värt att nämnas är att i Finland tar linjelotsen formellt över som fartygets befälhavare när
fartyget närmar sig den åländska- eller finska skärgården. Detta gör att det i finskflaggade
idag är omöjligt att frångå det rederispecifika kravet på sjökaptensbehörighet, medan man
fortfarande ombord svenskflaggade fartyg kan göra det.

Idag anpassar sig självklart rederiet till gällande lagar, förordningar och
regelverk i de bägge länderna (respondent E).

De svarande anser att det hade varit enklare att rekrytera, utbilda och anställa nya
linjelotsar om det inte skiljt sig åt mellan respektive lands lagar, förordningar och
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regelverk. De som arbetar på rederikontoren avviker de övriga svarande på denna fråga. De
tror inte att det nämnvärt skulle förändrat något om det var samma regelverk över
landsgränserna. Det påpekas också att det kan hänga ihop med traditionell protektionism i
Finland och att det påverkar skillnaderna gällande anställningsmöjligheter. I svaren
framgår att skälet till att det är diskrepanser i antagningskraven beror på att Finnlines PLC
och FSM AB är två olika juridiska personer med säte i två olika länder.

Skillnader i lagstiftning och avtal (kollektivavtal, anställningsavtalen) mellan Sverige och
Finland påverkar.

Rederiet har historiskt och kulturellt en större erfarenhet/intresse av att
drivas som ett företag/rederi ur ett finskt perspektiv och har därvid
inhämtat en större erfarenhet av de omständigheter som linjelotsning
innebär. Avsaknad av erfarenhet och eller intresse för linjelotsfrågor i den
svenska delen av Finnlines bidrar också till olikheter i bl.a.
anställningskraven (respondent B).

En sammanfattning borde vara att rekrytera lotsar och befälhavare till Finnlinktrafiken på
ett sätt där man ser över flaggränserna. Det går inte att lägga fokus enbart på den ena sidan
av trafiken i det här fallet den finländska delen med sina linjelotsregler, eftersom
antagningsregler och utbildning skiljer sig åt mellan länderna. Där den största skillnaden är
antalet övningsresor där den svenska sidan generellt sätt kräver fler vilket ökar
utbildningstiden för lots. I det här fallet borde det mest logiska vara att rekrytera/utbilda till
linjelots för svenska vatten och finskt vatten. Rent praktiskt hur det skulle kunna lösas
spekulerar respondent A om.

Kanske genom att nautiker med linjelotsbehörighet i Sverige och Finland
skulle överväga att gå ihop i en egen organisation och driva
utbildningskrav och anställningsförhållanden gentemot myndigheter och
rederiet (respondent A)

Det anses att det skulle förbättras om det var ett enhetligt utbildningssystem över
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landsgränserna. Skillnaden är inte så stor frånsett att man i Sverige fokuserar mer på
verklig kunskap medan byråkrati och teori är högre prioriterat i Finland. I resultaten
framkommer bl.a. att Sveriges system anses mycket bättre. Där fokuserar man mera på att
praktiskt kunna lotsa och känna till det tänkta farledsområdet. Det anses också viktigt att
träning och utbildning kvalitetssäkras av branschen d.v.s. av ansvariga ombord färjorna. I
resultatet finns kommentarer på att de allmänna utbildningskraven generellt sänkts genom
åren.

Utbildningen borde kunna harmoniseras bättre eftersom farlederna i de
bägge ländernas skärgårdar är likartade (respondent A).

Det tydliga kravet på antalet övningsfärder som Finland har med 30 resor i vardera riktning
är något som saknas av en respondent som anser att det vore bra om Transportstyrelsen
uppgav tydligt vilken mängd övningsresor en farled kräver. Som det är nu läggs alltför stort
ansvar på rederiernas SMS och vilken mängd övningsresor de kräver.
…kraven är alldeles för dåliga. Vi för en diskussion med
Transportstyrelsen om det…Hos Silja och Viking tar det ca ett år minst
med deras interna utbildning för att bli klar på både den svenska och
finska sidan. (respondent E).

Som tidigare nämnts i studien, men nu även av respondenterna, kan en del av övningsfärderna i den finska utbildningen ersättas med simulatorkörningar. Även en del av
examinationen i den finska utbildningen genomförs i simulator. Flertalet av respondenterna
som jobbar ombord anser att riktig praktik är viktigare och nyttigare än simulatorkörningar.
Därför kan och skall inte simulatorkörningar få ersätta riktig praktik i för stor andel. De
tycker också att det nästan är bättre i Sverige, som inte har simulatorträning, -utbildning.
Flera respondenter kan sträcka sig till att eleven får kunskap om farleden men aldrig den
praktiska kunskapen i hur det är att köra den färja som är tilltänkt.

De anser alltså att det inte skall vara ett krav utan ett bra komplement. Detta förutsatt att
simulatorträningen är av god kvalitet.
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Bra med simulatorprov för nya linjelotsar, tycker inte det är nödvändigt
för erfarna linjelotsar. Bra om rederiet har regelbundna interna övningar i
simulator, t.ex. tekniska problem etc. Som konsult åt Transportstyrelsen i
Sverige har vi förordnade lotsar försökt få till simulatorprov för
lotsdispenser framförallt vid bogserbåtshantering men det går trögt att
genomföra detta (respondent D).

Diskrepanserna mellan länderna gällande utbildningsinstitut innebär att det i Finland är
sjöfartshögskolor och yrkeshögskolor medan det i Sverige är en myndighet.
Respondenterna anser inte det är så stor skillnad annat än att man i Sverige fokuserar mera
på verklig kunskap emedan byråkratin/teorin är viktigare i Finland. Utbildningsinstitut och
myndighetsbyråkrater skall inte ges för stort inflytande., sjöbefälsyrket är i först hand ett
praktiskt yrkesutövande. Praxis för hur fartygen framförs mellan Sverige och Finland
bygger på decennier av erfarenhet. Myndigheternas inflytande bör endast beröra de
formella grundkraven för dispensförfarandet.

Här skulle Trafiksäkerhetsverket och Sjöfartsverket kunna gå samman
och införa ett enhetligt utbildningssystem (respondent F).

Vissa anser att tydliga riktlinjer finns idag och vissa påpekar att tydliga riktlinjer saknas.
En tydlig vinkling finns om att definitivt inte involvera sjöfartshögskolorna. De anses bara
göra pengar på utbildningen utan att ha rätt erfarenhet att dela med sig av.
Lotsning är väldigt praktiskt, fartygs- och farledspecifikt. Det måste läras ut ombord av bra
lärare med rätt erfarenhet och kunskap.
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5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Denna studie undersöker ländernas respektive linjelotsutbildningar, studien belyser
skillnaderna som finns länderna emellan och syftet bryts ned i följande
frågeställningar:
•

Vad blir konsekvenserna av skillnaderna mellan ländernas regelverk och
linjelotsutbildningar?

•

Hur upplever befälen ombord fartygen och den administrativa personalen i rederiet
skillnaderna mellan ländernas regelverk och linjelotsutbildningar?

Konsekvensen av skillnaderna mellan de båda tillvägagångsätten i utbildning ger inte några
direkta konsekvenser med avseende på säkerhet. Den analysen delar även Sjöfartsverkets
PM Trafikanalys (2015) som konstaterar att det inte är uppenbart att det finns någon
kvalitetsskillnad med utgångspunkt i olycksstatistik mellan svenska och finska lotsar.

Respondenterna anser att linjelotsutbildningen i Finland är mer teoretiskt inriktat än den i
Sverige som anses vara mer praktiskt lagd. Den här skillnaden skulle eventuellt kunna ge
konsekvenser anser respondenterna. Dock visar studien att respondenterna finner att den
svenska modellen med krav på endast två övningsresor är för litet, för stort ansvar om hur
den praktiska utbildningen skall utformas läggs på rederierna. I rederiernas SMS (Ship
Management System) ligger den praktiska utbildningsplanen för linjelotseleverna och den
är i vissa fall upp till ett år lång. Respondenterna anser att det vore bättre om utifall
Transportstyrelsen bestämde vilken mängd övningsresor som krävs för respektive farled
med beaktade av storlek på fartyg. De efterlyser således delar av den finländska modellen
med ett krav på 30 resor, ett system som var rådande i Sverige för antal år sedan. Här
finner studien en intressant parallell till (Ingolfur Asgeir Johannesson, 2010) studie som
lyfter fram att den svenska grundskolan är mer decentraliserad än den finländska, en
decentralisering som tog sin början på -90 talet. Den finländska linjelotsutbildningen är
styrd av lotslagen i Finlex och till särskilda utbildningsinstitut medan den svenska har mer
ombordlagd utbildning. En utbildning som är styrd genom rederiernas SMS system och
som i sin tur är godkänd av Transportstyrelsen. Den mer praktiska inriktningen ger de
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nyutbildade svenska linjelotsarna en större trygghet i sina nya yrken gentemot de i Finland
utbildade. Här finner studien en diskrepans mellan vad som (Samuelsson,2015) fann i en
studie som behandlade skillnaderna i utbildningssystemen Finland /Sverige med fokus på
kunskapssnivå men även hur skolväsendet är organiserat. Studien fann stora
kunskapsskillnader mellan de båda ländernas elever där det finländska mindre
decentraliserade systemet har visats sig gynna grundskoleelevernas kunskapsnivå medan
de svenska elevernas kunskapsnivå inte visat en lika gynnsam utveckling, under den
decentralisering av grundskolan som skett sedan -90 talet. En liknande skillnad i
kompetens står inte att finna bland linjelotsar. Ytterligare en skillnad i utbildning är att det
i Finland genomförs simulatorkörning som en del i linjelotsutbildningen och
farledsträningen. Respondenterna anser att det kan vara bra som en del i grundutbildningen
men simulatorkörning kan inte ersätta praktisk körning ombord fartyg i aktuell farled.
Simulatorn kan vara ett bra verktyg för att utbilda och bibehålla kompetens vid tekniska
haverier, kraft- och gyrobortfall m.m. Respondenterna betonar vikten av att
simulatorkörningen är väl uppstyrd av kompetent handledning. Detta är en slutsats som
Charlotte Sellberg funnit i sin forskning om fartygssimulatorutbildning (Sellberg, 2017).

Examinationen av linjelotseleverna är kanske den del där skillnaderna är som störst. I
slutänden visar det sig att den formella examinationen bara är en formell procedur. Den
slutgiltiga examinationen inför en anställning sker ombord av befälhavarna. Befälhavaren
bedömer utöver den formella examinationen lotseleven efter mognad, praktisk erfarenhet
och på vad rederiets SMS-krav säger. I Finland går det att utbilda sig till linjelots utan att
ha en tjänst ombord fartyg som befäl i Sverige måste man ha en befattning ombord som
nautiker och därmed få den övning som SMS kräver för att få ansöka om att få göra en
linjelotsexamen.

Skillnader mellan ländernas regelverk och linjelotsutbildningar ger konsekvenser gällande
rekrytering och antagning till linjelotsutbildningen med tillhörande anställning enligt
respondenterna. Rekryteringen baseras på kunskap, erfarenhet och elevens mognad.
Rederiets SMS-krav och de nationella regelverken är något som påverkar antagningen.
Sjökaptenskravet som idag finns enligt rederiets SMS-krav innebär att linjelotsen har en
större erfarenhet med sig in i yrket och det borde underlätta många moment i arbetet på
bryggan som nautiker. Samtidigt som det hämmar rekryteringen internt inom Finnlink,
linjelotsjobbet är ofta ett naturligt karriärsteg efter några år ombord som andrestyrman.
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Ett av Finnlinks önskemål är att alla ombordvarande andrestyrmän skall läsa till linjelots.
För anställning som linjelots i Sverige krävs sjökaptensbehörighet med undantag enligt
(Transportstyrelsen, 2017) och i Finland krävs styrmansbehörighet klass V. Formellt är det
i Finland utan undantag möjligt för en styrman med klass V-behörighet att påbörja
linjelotsutbildning. I Sverige är det enligt (Transportstyrelsen, 2017) i undantagsfall och då
efter rederi rekommendationer till Transportstyrelsen som styrmän med klass V-behörighet
får påbörja sin linjelotsutbildning, i normala fall krävs sjökaptensbehörighet. Likväl är det
tvärtom inom rederiet; de finskflaggade fartygen som kräver sjökaptensbehörighet medan
de svenska fartygen godtar styrmän med klass V-behörighet. Det kan uppfattas som väldigt
märkligt. Bakgrunden till detta är att p.g.a. vilotidslagar ombord måste förtöjning och
losskastning i Långnäs, Åland, utföras av linjelotsen. I Sverige delegeras manövrerandet
till linjelotsen av befälhavaren. I Finland skiftas befälhavareskapet och linjelotsen tar
formellt över fartygets befälhavareskap. För det sistnämnda krävs sjökaptensbehörighet för
linjelotsen. Detta gör att det i Finland idag är omöjligt att frångå de rederispecifika kraven i
SMS-systemen på sjökaptensbehörighet medan man fortfarande i Sverige kan göra det. Ett
förslag från respondenterna på att lösa några av dessa konsekvenserna är att inom Finnlink
skapa en gemensam svensk-finsk lots- och befälhavare-resursbank över flaggränserna.
Med detta menar de att Finnlink borde förmå Sjöfartsverket och Trafiksäkerhetsverket att
ta fram ett enhetligt utbildningssystem. Det skulle kunna påverka och förbättra
utbildningskrav gentemot myndigheter och rederiet. Sedan kan det kompletteras med ett
gemensamt anställningskrav. Rederiet skulle då kunna spara i form av minskade
utbildningskostnader. Det skulle även bli mer personaleffektivt och troligtvis skulle även
driftkostnaderna kunna minskas tack vare en större gemensam erfarenhetsbank.

Här finner studien en konsekvens som inte skillnaderna i antagning/utbildning i sig skapat
utan konsekvensen har rederiet själv orsakat och det på helt andra grunder än skillnader i
regelverk och krav. Rederiet SMS krav gör att antagningskraven helt blivit det omvända
som det är nu så utbildas svenska styrmän till linjelots på den svenska kusten, efter dispens
av Transportstyrelsen för att kunna frångå sjökaptens kravet. På den finländska kusten
måste enligt rederiets SMS linjelotsen vara sjökapten därför utbildas där endast sjökaptener
när det formella kravet endast är styrman med klass V.

Studien finner sammanfattningsvis att konsekvenserna i antagning och utbildning inte ger
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några nämnvärda effekter med avseende på säkerhet. Dock finner studien att ett omvänt
förhållande angående antagning av linjelotselever uppstått mellan de båda länderna men att
det är en rederi intern konsekvens som står utanför studiens syfte. Respondenterna
upplever att det vore betydligt bättre om antagning och regelverk vore likvärdiga länderna
emellan, anledningen till deras önskan är att det skulle underlätta för dem att förbättra
utbildningskraven och därmed standarden på linjelotsar. En gemensam gränsöverskridande
utbildningsplattform skulle även underlätta för linjelotsarna att arbete i de bägge ländernas
vatten. Två länder med lång gemensam historia, likvärdiga farvatten en intensiv
fartygstrafik och likväl skiljer sig utbildning och examination åt trots att IMO sedan 1969
arbetat med att få en internationell standard för utbildning av sjöpersonal (Morrison, 1997)

5.2 Metoddiskussion
I denna studie var målet att undersöka om det blev konsekvenser av skillnaderna
mellan de båda ländernas regelverk och linjelotsutbildningar. För att få svar på detta
genomfördes en kvalitativ studie med öppna mailfrågor samt semistrukturerade
personliga intervjuer med syftet att nå respondenternas egna upplevelser, erfarenheter
och synpunkter inom ämnet. Åtta personer valdes ut som respondenter och valet
baserades på deras erfarenhet inom ämnet samt att det fanns en personlig relation som
ansågs som en fördel. Det sistnämnda ger ofta en fördel då det skapar en mer
avslappnad situation vid intervjutillfällena. Tyvärr uteblev svaren från fyra tillfrågade
respondenter ifrån Finland. Det kan ha påverkat resultatet eftersom 75% av de
svarande respondenterna är anställda ombord de svenskflaggade fartygen inom
Finnlink. Antalet respondenter anses ändå vara tillräckligt för att uppnå reliabiliteten i
studien.
Valet av metod var att få enkla och löst strukturerade frågor och för att ge studien
möjlighet att studera och förstå respondenternas resonemang och kunskap inom ämnet
(Dalen, 2015), det ansågs vara viktigt med respondenternas personliga åsikter i
studien. Vid analys av intervjuer kan det vara lätt att intervjuarna tolkar
respondenternas svar annorlunda än vad respondenten faktiskt menar. Intervjuarna kan
även till viss del påverka svaren med följdfrågor och kroppsspråk (Patel & Davidsson,
2011).
Valet av en kvalitativ intervjumetod gav studien respondenternas personliga åsikter
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och tankar men även svar på ämnen som inte berörd studien. Som en sammanfattning
av metodvalet kan studien nu i efterhand konstatera att valet av metoder har gett
konsekvenser som egentligen inte berört studien. T.ex. anställningskraven och
kollektivavtalen. För att minimerat detta kunde en mer strukturerade intervjuer
genomförts men då med risken att inte få den bredd denna metod gav. Med detta anses
validiteten i studien uppnådd.

5.3 Vidare forskning
Hur skulle Sjöfartsverket och Trafiksäkerhetsverket kunna arbeta för att skapa lika
regler för antagning och utbildning för linjelotsutbildningen, så att linjelotsarna därmed
kan arbeta över landgränserna? Ett mer genomlysande förslag är att titta på varför det
har blivit skillnader i utbildning länderna emellan, med så likvärdiga förhållanden som
råder vore det intressant att få reda på varför skillnaderna finns.
Skulle linjelotsutbildningen i Sverige bli bättre om den blev mer uppstyrd såsom den
finländska? Hur skulle de båda länderna kunna enas om ett gemensamt regelverk med
avseende på antagningskrav och utbildning? Vore det bättre för den svenska
linjelotsutbildningen om simulator körning skulle bli en del av utbildningen och
examinationen? Skulle det gå att centralisera linjelotsutbildningen till något av
sjöfartsskolorna, KMA och Chalmers eller lägga ut delar av utbildningen på skolorna?
Det skulle vara intressant att från rederiets perspektiv se hur det hur de kan förenkla de
specifika rederikraven så att det fungerar inom hela Finnlink och därmed över
landsgränserna. Har det någon betydelse i avseende på kompetens att Sveriges
lotsutbildning inte är reglerad i lagen såsom Finland eller att den svenska inte utfärdar
något linjelotscertifikat? Hur ser framtiden ut, kommer det att sitta farledslotsar centralt
placerade och därifrån ge direktiv och förslag till navigering direkt till bryggan via
satellit uppkoppling?
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6 Slutsats
Resultatet av denna studie ger att skillnaderna mellan svenska och finska linjelotsar
gällande antagningskrav, utbildningsgång och examinationsförfarande existerar vilket
ger konsekvenser. Den största skillnaden är att den finländska utbildningen är mer
uppstyrd medan den svenska är mer flexibel, vilket gör att rederierna själva lägger upp
en utbildningsplan i sina SMS. Konsekvenserna är dock inte så stora så att de hotar
säkerheten till sjöss. Studien finner att respondenterna upplever att det vore betydligt
bättre om antagning och regelverk vore likvärdiga länderna emellan, anledningen till
deras önskan är att det skulle underlätta för dem att förbättra utbildningskraven och
därmed standarden på linjelotsar. En gemensam gränsöverskridande
utbildningsplattform med likvärdiga regler skulle även underlätta för linjelotsarna att
arbete i de bägge ländernas farvatten. Inom EU råder regeln för fri rörlighet med
avseende på arbete och kapital, det innebär att en person i princip skall kunna utöva
sitt yrke varhelst inom EU denne avser bo och verka. Då Sverige och Finland bägge är
EU-länder borde möjligheten för respektive lands linjelotsar att arbeta fritt i respektive
lands färjor. Så är det inte idag och det är i dagsläget än mer relevant än tidigare.
Genom att inom EU ha olika flaggstater och olika regelverk skapar det ett hinder
och inte den gemenskap som EU borde innebära.
.
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Bilaga
Bilaga A: Följebrev
Hej xxxx!

Jag och en skolkamrat sitter och skriver på vårt examensarbete. Till detta
arbete behöver vi göra ett antal intervjuer och vi hoppas på att du skulle
vilja hjälpa oss med att besvara dessa frågor.
Vi bifogar vårt PM som du bör läsa igenom innan du besvarar frågorna.

Vi avser även att använda dina svar i vårt arbete om än anonymt. Bara
jag och Niclas kommer att känna till vem som svarat vad. Vi kommer att
destruera era svar efter avslutat examensarbete. Era svar kommer INTE
att spridas vidare!

Etik: Under intervjufasen kommer informations-, samtycke-,
konfidentialitets- och nyttjande kraven (Patel och Davidson 2011) att
följas enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2014).

GMY
Niclas Bomgren och Lars Palm

I

Bilaga
Bilaga B: Intervjuguide samt frågor till mailintervjuerna

Frågor till Ledanknuten lotsdispens i Sverige och Finland
Arbetet är begränsat till linjetrafik med Finnlines RoPax-färjor mellan Kapellskär, Sverige,
och Nådendal, Finland. Intervjuerna kommer att ställas till befäl ombord dessa fartyg och
rederiet. Arbetet gäller utfärdande av nytt linjelotsbrev och inte förnyelse av detsamma.

1. Vilken är din befattning ombord?
2. Hur många år har du arbetat till sjöss som nautiskt befäl?
3. Vilka linjelotsbrev har du?
4. Hur länge har du varit linjelots?
5. Hur länge har du jobbat i ledande kontorsbefattning i Finnlines?
6. Hur involverad är du i:
a. Rekrytering av linjelotsar/linjelotselever*?
b. Utbildning av linjelotsar*?
c. Anställning av linjelotsar*?
*Tydliggör gärna.
7. Hur ser du på att det är olikheter av anställningskraven för linjelotsar i Finnlines
mellan svenska- och finskflaggade fartyg?
8. Hade det varit enklare att rekrytera, anställa, utbilda och schemalägga lotsstyrmän om
det inte skiljt sig enligt fråga ovan?
9. Baserat på ditt svar på fråga 8, hade din arbetsbörda blivit större eller mindre?
10. Varför tror du rederiet har olikheter av anställningskraven för linjelotsar i Finnlines
mellan svenska- och finskflaggade fartyg?
11. Har du förslag och idéer på hur det skulle kunna bli bättre med tanke på de
ovanstående frågorna förutsatt att du anser att det finns och behövs förbättringar?
12. I Finland kan del av övningsfärderna ersättas med simulatorkörningar samt att en del
av examinationen genomförs i simulator. – Hur upplever du som har linjelotspapper
både i Sverige och Finland dessa skillnader?
13. Skulle utbildningen underlättas/förbättras om det i Sverige genomförs som i Finland,
alternativt tvärtom?

II

14. Finland är det utbildningsinstitut som godkänts av TraFi som genomförutbildningen
och examinationen av TraFi. I Sverige sköter Sjöfartsverket både utbildning och
examination. Hur ser du på att det skiljer sig i utbildningen till linjelots mellan Sverige
och Finland?
15. Saknas det idag tydliga riktlinjer för linjelotsutbildning i Sverige respektive Finland?
Skall detta eventuellt regleras av de nationella sjöfartshögskolorna?
16. För att idag kunna bli linjelots i Sverige krävs ett sjökaptensbrev emellertid kan ett
styrmansbrev gälla enligt undantag i TSFS 2017:88 5 kap 1§ punkt 3*. I Finland krävs
ett styrmansbrev. Om det varit lika i bägge länderna skulle detta underlätta ditt arbete?
17. Övriga synpunkter?

III

Bilaga
Bilaga C: Kompletterande frågor till personliga intervjuer
Vi har fått in en hel del svar till vårt examensarbete från personer med väldigt god erfarenhet
vid rekrytering, anställning, utbildning och som själv är eller har varit linjelotsar.

1. Hur upplever du stödet (i bägge riktningarna) mellan elev och handledare under
lotsutbildningen? Finns det en tydlig handledare under utbildningen?
2. I Finland krävs 80% rätt vid teoriproven medan det i Sverige ”bara” kräves förordnade
lots godkännande vid prov, d.v.s. det finns ingen procent sats/gräns. Hur upplever du
den skillnaden?
3. Många har svarat nej på frågan om linjelotsutbildningen skall läggas ut på
sjöfartshögskolorna i Sverige så att utbildningen skulle likställas mellan Sverige och
Finland. Varför tror du de svarat så och skulle det vara helt omöjligt/fel att göra så?
4. Skulle praktisk navigation med mindre fartyg/båtar underlätta i utbildningen till
linjelots?
5. Anser du att det för enkelhetens skull att det skall vara samma regler gällande
arbetsuppgifter och anställningsavtal för linjelotsar ombord både svensk- och
finskflaggade fartyg? Något som skulle underlätta ett internt samarbete inom Finnlink.
Förklara gärna ditt svar.
6. Hur upplever du skillnaden i regelverken mellan Sverige och Finland för en linjelots?
Bl.a. så är ju kraven för en linjelots i Finland enlig lag och i Sverige endast en
föreskrift, borde det vara lag i Sverige också?

Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan i
Kalmar
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