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Abstrakt 

Lotsar måste anlitas av fartyg för att assistera vid hamnanlöp eller riskfyllda 

passager. Sjöfartsverket som arbetsgivare åt lotsarna ser problematik med 

rekrytering av nya lotsar som i kombination med pensionsavgångar skapar en brist 

av behöriga lotsar. Antagningskraven till den lotstjänst som finns idag är bland 

annat att sjöbefälet ska sjökaptensbehörighet. En smalare bas tillgängliga svenska 

sjöbefäl idag gör att Sjöfartsverket måste undersöka alternativa 

utbildningsmöjligheter till framtidens lotsar, för att säkerställa en tillräcklig 

bemanning på samtliga lotsstationer. Undersökningens syfte var att undersöka hur  

framtida lotsutbildning och lotsrekrytering kan se ut för att möta framtidens behov 

av lotsar. Från semistrukturerade intervjuer med Sjöfartsverket, lotsar, sjökaptener 

och rederirepresentanten Svensk sjöfart framkom att flera alternativ är i 

konstruktionsfas men i stort bara preliminära. Bland alternativen finns en 

lotsutbildning på högskolenivå som påbyggnadsutbildning efter sjökaptensexamen. 

Centrala frågor i rekryteringsprocessen berör erfarenhet och utbildningens 

uppbyggnad. Sjöfartsverket anser att en förändring måste genomföras, men är 

osäkra på vilken lösning som är framtidssäker. 

 

Nyckelord: Sjöfart, Framtid, Lotsutbildning, Rekrytering, Sjöfartsverket, Lotsar, 

Lotsbrist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

 

Pilots must be hired by vessels to assist in harbour manoeuvre or perilous passages. 

The Swedish Maritime Administration as an employer to the pilots sees problems 

with recruitment for pilot training, which in combination with pension departures 

creates a shortage of authorized pilots. The admission requirements for the pilot 

training available today include the Seaman to hold a master’s certificate. Fewer 

number of Swedish maritime officers available today forces the authority to 

examine alternative solutions to today's pilot training to ensure an adequate 

manning of all pilot stations. Conducting semi structured interviews carried out with 

the Swedish Maritime Administration, pilots, sea captains, Swedish Shipowners’ 

Association revealed that several options are in the design phase but largely only 

preliminary. Where among the alternative about a pilot training at tertiary level as 

postgraduate course after graduating the Nautical Science program. Key issues 

concern experience and the structure of education. The Maritime Administration 

only knows for sure that something has to be done but are unsure of which solution 

is future-proof. 

 

Keywords: Shipping, Future, Pilot training, Recruitment, Swedish Maritime 

Administration, Pilots, Pilot shortage. 
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1 Inledning   

 

1.1 Bakgrund 
 

Över 90 procent av Sveriges import och export transporteras via sjöfarten 

(Transportföretagen, 2018). En stor andel av fartygen har skyldighet att anlita lots 

för att trafikera vissa farvatten eller anlöpa hamnar. Björnbom (2012) påpekar i ett 

reportage att ungefär 25 procent av lotskåren behöver nyrekryteras på grund av höga 

pensionsavgångar. Om trenden fortsätter där det avgår fler lotsar än vad som 

anställs kan följden bli att fartyg får svårigheter att anlöpa hamn eller riskerar längre 

väntetider på lots, vilket avsevärt kan påverka landets export och import.  

En befälhavare ombord på ett fartyg är alltid det högsta befälet och har därmed det 

högsta och slutgiltiga ansvaret för att fartyget framförs säkert och effektivt 

(Fartygssäkerhetslag, SFS 2003:364). Däremot har lotsen enligt Förordningen om 

lotsning m.m. (SFS 1982:569) 7§ ansvar för lotsningen med hänseende på att 

fartyget manövreras och navigeras på betryggande sätt, för fartygets säkerhet samt 

för människoliv och miljö. Lotsen arbetar som konsult åt befälhavaren under 

kustnavigation, passage i farleder, manövrering i hamnar och vid vägledning under 

dåligt väder. Lotsen måste besitta kunskap om det aktuella farvattnet såsom rådande 

strömmar, djup och bredd, farozoner med mera. Lotsen måste inneha kompetens om 

manöverförmåga och karaktär för olika fartygstyper under olika väderförhållanden. 

Lotsen handhar lämplig kommunikation för lotsområdet åt fartygets vägnar och 

även planering för moment vid hamnmanövrering, hantering av bogserbåtar 

etcetera. Lotsens funktion är att vara en person med spetskunskap inom ett visst 

område vilket upprätthåller tillgängligheten på svenskt inre vatten med förhöjd 

säkerhet för sjöfarten (Statskontoret, 2007, s. 17). En lots följer arbetsuppgifter 

enligt sin arbetsgivare Sjöfartsverket. Lotsen skall aktivt arbeta med förslag som 

förbättrar farleder eller rapportera avvikelser i form av farledsprickar ur position 

samt om belysning är ur funktion (Delbetänkande av Lotsutredningen, 2007).  

Lotsens arbete och vad som krävs av hen summeras väl av inledningen till IMO 

resolution A.960.   
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Estuary navigation, manoeuvring in confined waters ports or canals, 

demands great nautical skill. Merchant vessels with ever larger 

dimensions have to be safely guided through narrow waterways, 

often in heavy traffic. The pilot acts as the partner of the captain 

coping with this demanding role, which requires long experience as 

well as specific knowledge of the vessel and the estuary.  

Within a very short period of the time pilots have to acquaint 

themselves with the characteristics and manoeuvring of an 

unfamiliar vessel, while taking weather conditions, currents and 

tides into account, before setting course and giving instructions to 

sail (IMO Resolution A.960). 

 

Enligt Förordningen Om lotsning m.m. (SFS 1982:569) skall staten tillhandahålla 

lotsning, vilket är överlämnat till Sjöfartsverket. Sjöfartsverket ansvar därmed även  

för utbildning och examinering av lotsar (Trafikanalys, 2015, s. 15). Enligt 2§ i SFS 

1982:569 skall lotsarna anställda av Sjöfartsverket även inneha svenskt 

medborgarskap. Detta begränsar mängden tillgängliga sjöbefäl som kan ta en tjänst 

som lots. Inom svenskt territorialvatten får endast lotsar anställda av Sjöfartsverket 

anlitas av fartyg. Genom SFS 2007:1161 2§ har Sjöfartsverket monopol på lotsning 

inom svenskt territorialvatten.  

1.2 Lotsbrist 

Enligt en marknadsanalys gjord av Statskontoret (2007, ss. 15, 70) var 

Sjöfartsverkets initiala mål att lotsade fartyg till 99 procent inte skulle bli försenade 

på grund av bristande resurser. Servicenivån och tillgängligheten skulle dessutom 

vara lika stor i hela det svenska territorialvattnet. I rapporten var 763 lotsningar 

försenade, vilket motsvarar två procent av alla lotsade fartyg 2007. Faktorer som 

semestrar och vilotider ligger till grund till dessa förseningar. 

Massmedia har uppmärksammat flera tillfällen där bristen av lotsar har påverkat 

sjöfarten i flera olika hamnar. I en artikel publicerat av Stensson (2008) nämndes 

det att 26 fartyg blivit försenade till ankomst i Stockholmsområdet sommaren 2008. 

Förseningarna var på grund av att lotsar inte fanns tillgängliga. Kryssningsfartygen 

som är fullt belagda under sommarperioden drabbades hårt. Lotsbrisen resulterade i 

att inplanerade besök och attraktioner fick ställas in med följd av missnöjda 

resenärer och klagomål. Det ligger till stor vikt att kryssningsfartygen kan hålla 
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planerad tidtabell. Detta resulterade att kryssningsfartygen har prioriterats, med 

effekten att andra fartygstyper fick längre väntetider.  

Granlund (2010) beskriver att Sjöfartsverket varnade för lotsbrist. Anledningen var 

det rådande isläget som tvingade fartyg att ta Sandhamnsleden, en farled där få av 

Sjöfartsverkets lotsar hade styrsedel. Det redan hårt belastade lotsområdet tvingade 

lotsar att jobba övertid men även rederierna att förändra sina turlistor. Sjöfartsverket 

uttryckte att det var tur att vissa fartyg hade lotsdispenser eftersom Sjöfartsverket 

inte hade kapacitet för att klara lotsuppdragen med full trafikbelastning.  

Berglund (2010) förklarar problematiken med lotsar på semester samtidigt som hård 

beläggning på Luleå hamn medförde att hamnen på sensommaren 2010 bara hade 

en lots tillgänglig. Detta resulterade i långa köer och väntetider för fartygen till och 

från hamnen. SSABs kolfartyg drabbades ekonomiskt då de kräver två lotsar 

ombord och tvingades bli liggande till kaj. Skeppsmäklare Luleå Shipping väljer att 

inte kommentera angående lotsbristen med motiveringen, “Problemet är för 

omfattande och komplicerat för att beskrivas i en dagstidning”. 

Sveriges Radio rapporterade att Sjöfartsverket hade fått klagobrev från 

speditionsföretag angående lotsbrist i Mälaren. I brevet nämndes det att lotsbristen 

skapade problem för hamnar och industrin i sin helhet vilket även resulterade i 

förhöjda kostnader för redaren i form av förseningar (Sveriges radio, P4 

Västmanland, 2011).  

Den svenska sjöfartssektorn är inte bara i behov av flera lotsar. Enligt rapporten 

gjord av Transportföretagen (2019), framkommer det att ungefär 800 sjömän 

kommer att behövas inom en femårsperiod, 250 utav dessa tjänster är av karaktär 

nautiskt befäl. Anledningen är stora pensionsavgångar i kombination med lågt antal 

sökande till Sjöfartshögskolorna. I rapporten framkommer det att 

Sjöfartshögskolorna skall fortsätta att utbilda sjömän med samma höga standard 

men att kompetens efterlyses från flera olika grenar däribland Komvux och 

gymnasiala utbildningar. Transportföretagen varnar för att personalbristen i 

sjöfartsbranschen direkt påverkar svensk import och export, detta kan resultera i 

stora biverkningar på en samhällsekonomisk grund. Personalbristen bidrar till 

ytterligare svårigheter till rekrytering av lotsar eftersom att bristen av sjöbefäl på 

marknaden höjer efterfrågan av sjöbefäl i handelsflottan (Sjöfartstidningen, 2019). 
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1.3 Sjöfartsverkets treårsplan  

Sjöfartsverkets treårsplan syftar till verksamhetsmål och strategier för perioden 

2019–2021. Centrala verksamhetsmål berör Sjöfartsverkets påverkan av den marina 

miljön, effektivisering av lotsning med högsta standard av sjösäkerhet samt att 

leverera lots 5 timmar efter beställning i 95 procent av fallen (Sjöfartsverket, 2019, 

s. 37). 

Sjöfartsverkets resultatprognos presenterade att antalet lotsade fartyg hade sjunkit 

från 46 000 år 2000 till 32 000 år 2019. Bidragande faktorer kan vara en ökad 

storlek på fartyg lastade till en högre fyllnadsgrad, transport av gods på land samt 

påverkan av lågkonjunktur. Antalet lotsade fartyg förväntas att stabilisera på runt 32 

500 årligen (Sjöfartsverket, 2019, s. 38).  

Sjöfartsverkets framtidsvisioner för lotsutbildningen indikerar att dagens kravbild 

på behörigheter och lotsutbildning behöver modifieras för att snabbare få ut lotsar 

redo för tjänstgöring.  

 

Vi ansvarar för lotsutbildningen och ser ett behov av att korta tiden 

fram till styrsedel med bibehållen kvalitet. Ett utökat samarbete med 

utbildningsinstitutionerna eftersträvas, med aktivt deltagande tidigt i 

utbildningen samt utökad tid i simulator. Vi är i framkant inom den 

tekniska utvecklingen och har verktyg som möjliggör en säker och 

hållbar lotsningsverksamhet (Sjöfartsverket 2019 s. 37). 

 

Sjöfartsverkets har vid undersökningens genomförande ca 210 anställda lotsar. 

Sjöfartsverkets framtidsutsikter för perioden 2017–2020 estimerar behov av cirka 40 

lotsar för att motverka bortfall av kommande pensionsavgångar (Sjöfartsverket, 

2019). 

Regeringen anser att effektivisera den i nuläget relativt kostsamma och 

förhållandevis långa lotsutbildningen som Sjöfartsverket har. Målet är att på kortare 

tid kunna få ut lotsar i arbete som kan motverka personalbrist (Regeringskansliet, 

2019, s. 52). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur framtida lotsutbildning och lotsrekrytering 

kan se ut för att möta framtidens behov av lotsar. Syftet har brutits ned i tre 

frågeställningar.     

● Hur kan Sjöfartsverkets kravbild modifieras för att lotsen snabbare skall få ut 

sin första styrsedel?  

● Hur kan den framtida lotsutbildningen vara utformad? 

● Hur uppnås tillfredsställande rekrytering av lotsar? 

 

3 Metod 

En kvalitativ forskningsansats valdes och bedömdes mest lämplig för denna studie 

då undersökningen inte eftersträvar mätbara resultat i data. Studien insamlar åsikter, 

känslor och erfarenhet från individer i olika yrkesgrenar som berör undersökningens 

syfte.  Denscombe och Larson (2018, ss. 24-25) menar att en kvalitativ metod 

förknippas med en helhetsbild, betraktning av ämnets sammanhang och dessutom 

framhäver vikten av att olika individers yrken och erfarenhet ger olika perspektiv på 

ett ämne.  

Den vetenskapliga metoden för insamling av empiriska data vald för denna studie är 

intervju. Det öppnade möjligheter för att insamla data från individer som besatt 

kunskap och erfarenhet i det tema undersökningen berörde och gav en bred syn över 

rådande situation av branschen.  

3.1 Sökning av tidigare forskning 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur framtida lotsutbildning och 

lotsrekrytering kan se ut för att möta framtidens behov av lotsar. Relevant material 

hämtades genom lämpliga sökmotorer och sökord för att sammanställa tidigare 

forskning, samt genom artiklar och hemsidor som belyser hur sjöfartsbranschen har 

berört och behandlat problemen med lotsbrist och Sjöfartsverkets lotsutbildning.  

Linneuniversitetets sökmotor Onesearch användes med sökord som; training 

maritime pilots, pilots, maritime training, lots, lotsutbildning. Sökningen resulterade 
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i vetenskapliga artiklarna Styra rätt och Lotsa rätt, båda publicerade av den svenska 

lotsutredningen. Publikationen Lotsa rätt nämns under beteckningen SOU 

2007:106. 

Google, genererade artiklar som berörde lotsbrist. Sökord; lotsbrist, arbeta som lots, 

lotsutbildning, maritime pilots. Sökmotorn valdes lämplig för att hitta 

tidningsartiklar som berör temat, även för att navigera till myndigheternas hemsidor. 

Sjöfartsverket har vid undersökningens genomförande monopol av lotsning i 

Sverige och är en lämplig primärkälla för information rörande lotsutbildningen, 

behovet för framtida lotsar och hur Sjöfartsverket generellt ser på framtiden för 

lotsar. Via Sjöfartsverkets hemsida fanns rapporter, allmän information, lagar och 

förordningar tillgängliga. Andra relevanta lagar och förordningar hittades vid vidare 

läsning i rapporter skrivna av, eller skrivna på uppdrag av Sjöfartsverket.   

Ytterligare forskningsmaterial insamlades från Sjöfartsverkets författningssamling 

(SJÖFS) samt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Många av SJÖFS 

föreskrifter har flyttats till Transportstyrelsen efter att de 2009 tog över ärenden 

gällande lagar och förordningar från Sjöfartsverket.  

Trafikanalys arbetar på uppdrag från regeringen för att ge beslutsunderlag inom 

transportpolitiken, regleras av Förordning (2010;186) med instruktion för 

trafikanalys. Stadskontoret arbetar med att effektivisera och optimera statlig 

verksamhet (Statskontoret, 2019). 

3.2 Urval 

Svaret på frågeställningarna återfanns inom sjöfartsbranschen. Urvalet av studiens 

respondenter baserades således på yrkesgrenarna aktiva lotsar, aktiva sjöbefäl, 

rederirepresentant från Svensk sjöfart samt ansvariga befattningshavare inom 

Sjöfartsverket. Urvalet gjordes för att insamla bred erfarenhet och kunskap från 

olika aspekter av branschen som var relevanta för studiens syfte.  

Denscombe (2014 s. 32) menar att urvalet ska ge möjlighet att upptäcka nya teorier 

och ge ny information. Urvalet gör att sannolikheten ökar för att få extraordinärt 

eller intresseväckande exempel som möjligt kan besvara undersökningens syfte och 

frågeställningar.   
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Totalt deltog nio respondenter i studien av de tio som förfrågades ut. Två 

respondenter från Sjöfartsverket. Förfrågan om intresse för medverkan i 

undersökningen skickades ut via e-post till Sjöfartsverkets kontor. Sjöfartsverkets 

kontor förmedlade kontaktuppgifter till tre intresserade respondenter från 

Sjöfartsverket. Två sjöbefäl från svenska handelsflottan deltog i studien. Kontakten 

till sjöbefälen hade erhållits genom fartygsförlagd utbildning. Fyra aktiva lotsar från 

olika lotsdistrikt. Lotsområderna var geografiskt utspridda för att ge insikt på 

eventuella skillnader mellan lotsområderna. En av lotsarna kontaktades och lotsen 

kunde således ge kontaktuppgifter till de tre andra lotsarna som deltog i 

undersökningen. Kontaktuppgifterna till Redarrepresentanten för Svensk sjöfart 

erhölls genom kontaktuppgifter på Svensk sjöfarts hemsida.  

Intervjuerna genomfördes tills att respondenterna från respektive yrkesgrupp hade 

besvarat frågeställningarna likartat.  

3.3 Presentation av respondenterna 

Respondenterna från Sjöfartsverkets har en yrkeserfarenhet inom sjöfartssektorn om 

14–39 år. Med administrativa positioner inom affärsavdelning samt lotsutbildning. 

Rederirepresentanten Svensk sjöfarts respondent arbetar inom sjösäkerhet, 

sjöfartsskydd och teknik och är väl insatt i lotsarbetet. Lotsarna har en 

yrkeserfarenhet inom sjöfartssektorn om cirka 21–39 år. Respondenterna har varit 

aktiv lots i minst tre år. Som sjöbefäl hade de tjänstgjort på varierade fartygstyper 

samt fartområden. Lotsar är stationerade i olika lotsområden. De sjöbefäl som 

deltog i studien arbetar inom svenska handelsflottan. Sjöbefälen har en erfarenhet av 

15–39 år i varierande fartygstyper. Ett av sjöbefälen hade tjänstgjort som lots men 

återgått till befälhavartjänst.  

3.4 Intervjuer 

I studien använde semistrukturerade kvalitativa interjuver vilket innebar att aldrig i 

förväg känna till svaret på en ställd fråga (Patel, & Davidson, 2011, s. 82).  

Semistrukturerade intervjuer syftar till att använda sig av olika teman och 

följdfrågor som berör ämnet, vilket får respondenten att utforma sina svar med 

större frihet. De teman som användes har ingen bestämd ordning utan användes som 

de passade för respondenten och intervjuns utveckling (Patel & Davidson, 2011, s. 

82). Denscombe (2014, s.196) beskriver att respondenten kan känna sig hämmad av 
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faktumet att hen blir inspelad, denna effekt släpper naturligt efter en tid. Intervjun 

inleddes med öppna personliga frågor där respondenten fick presentera sig själv 

etcetera. De öppna frågorna berörde inte direkt undersökningens syfte. Intervjun 

fortsatte sedan med intervjufrågorna. 

Interjuvfrågorna i studien var grupperade i tre teman med undersökningens tre 

frågeställningar och tidigare forskning som grund. Varje tema bestod av frågor och 

följdfrågor så att respondenten kunde beskriva aktuella situationer, ge fördjupad 

kunskap och åsikter på respektive tema.     

3.5 Genomförande 

Intervjufrågorna skickades ut till deltagarna innan planerat möte. I intervjuförfrågan 

förklarades undersökningens syftet samt att respondenterna blev informerade att 

medverkan var frivillig och materialet hanterades konfidentiellt. Mötet skedde ostört 

på bestämd plats och tidpunkt. Denscombe (2014, s. 187) anser att mötet i största 

möjlighet skall genomföras på individens arbetsplats eller annan ömsesidigt lämplig 

lokal. 

Om möte på arbetsplats inte var genomförbart skedde intervjun via internet med 

videochatt på överenskommen plattform. Det gav möjlighet till samma goda 

visuella kontakt med respondenten som vid fysiskt möte (Denscombe, 2014, s. 197). 

Argumenten för att genomföra intervju över internet är att bespara tid och kostnad 

för resa, samt möjligheten att intervjua fler individer på kortare tid. En risk kan vara 

dålig internetuppkoppling vilket kan ge negativ påverkan på intervjuns kvalitet och 

flöde. Sex interjuver genomfördes på respondentens arbetsplats och tre interjuver 

genomfördes via videochatt. 

Ingen av intervjuerna genomfördes i grupp. Denscombe (2014, s. 187) menar att 

genomföra intervjuerna med var respondent för sig gör det mindre komplicerat att 

bestämma tid och plats för möte. Det var fördelaktigt att genomföra intervjuer med 

endast en respondent i taget då flödet av svar och frågor bedömdes enklare att 

diskutera och analysera och att idéer tydligare lyftes fram hos respondenterna. Det 

empiriska materialet insamlades under intervjuerna med hjälp av inspelning. 
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3.6 Analys    

Inspelningarna transkriberades för att tydligt jämföra hur det olika respondenterna 

hade svarat. Det viktiga i analysen var att lägga vikten på frågan som ställdes och 

svaret som gavs (Alvesson & Sandberg, 2013, s. 68).  

Att transkribera, att föra verbalt språk till skriven text, medförde att de 

forskningsetiska kraven följdes. (Brinkmann & Kvale, 2015, ss. 213–214). Under 

genomförandet av transkriberingen skyddades identiteten samt 

transkriberingsmaterialet hanterades så att ingen obehörig fick tillgång till 

materialet.  

Tolkning av materialet skedde löpande under intervjuns gång. Respondentens 

reaktioner noterades under tiden hen besvarade den ställda fråga för att se hur temat 

berörde respondenten. Starrin och Svensson (1994, s. 125) menar att upplevelser, 

känslor och handlingar inte går att återspegla i en transkribering utan dessa intryck 

måste noteras på plats.  

Analysen i undersökningen använde en kvalitativ analys av de transkriberade 

intervjuerna. Kodning användes för att viktiga uttalanden i intervjuerna skulle kunna 

kopplas till nyckelord i undersökningen (Höst, Regnell, & Runeson, 2006. s. 114).  

Transkriberingarna resulterade i fyra kategorier med en yrkesgrupp i respektive 

kategori. Detta gav möjlighet till att jämföra de olika yrkesgruppernas åsikter och 

uppfattningar om undersökningens tre teman. Vid analysering av transkriberingarna 

framkom fem olika samtalsämnen; lotsbrist, dagens lotsutbildning, rekrytering, 

alternativa lösningar till dagens lotsutbildning och erfarenhet. De fem olika 

samtalsämnena kodades med var sin färg. Färgkodningen underlättade 

sammanställningen och jämförelsen av respondenternas svar och åsikter inom 

respektive samtalsämne. Sammanställningen av de fem olika samtalsämnena 

återfinns i resultatet.  

3.7 Forskningsetiska krav    

De forskningsetiska kraven är framtagna för att individen inte ska utsättas för 

kränkning. Undersökningen förhöll sig till de forskningsetiska kraven; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialiteskravet och Nyttjandekravet 
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samt att deltagarna blev informerade om de forskningsetiskakraven innan 

intervjutillfälle. 

Enligt Tivenius (2015, s.74) skulle respondenterna bli informerade om studiens 

syfte innan varje enskild intervju. Respondenterna blev informerade att det är 

frivilligt att deltaga i intervjuerna och att de kunde avbryta sin medverkan under 

intervjuns gång. Respondenterna var informerade att undersökningarna behandlas 

anonymt och att deras uppgifter behandlades på ett vis att obehöriga inte hade 

tillträde till materialet.  De insamlade uppgifterna användes enbart för 

forskningsändamål. All insamlad data i denna studie behandlades anonymt.  

 

4 Teoretisk referensram 

4.1 Internationella regelverk 

International Maritime Organisation, i dagligt tal mer känt som IMO är det första 

FN organ som exklusivt specialiserar sig på alla frågor som rör internationell sjöfart. 

År 2019 var 174 nationer delaktiga. Nationerna arbetar gemensamt mot IMOs 

formella mål, en säker, hållbar och effektiv sjöfart. Efter att IMO trädde i kraft 1958 

var dess intention att skapa gemenskap och struktur mellan länder, att sätta en 

standardisering på lagar, regler samt rekommendationer som nationerna gemensamt 

ska upprätthålla och implementera på tillfredsställande sätt. Flertal konventioner 

bland annat gällande sjösäkerhet, fartygskonstruktion, maritim miljö, lasthantering 

samt utbildning av lotsar har skapats (IMO 2019).  

2003 beslutade IMO att implementera Resolution A.960(23), Recommendations on 

training and certification and operational procedures for maritime pilots other than 

deep-sea pilots (IMPAHQ 2019). 

IMO resolution A.960 används som krav, rekommendationer och riktlinjer som 

medlemsländerna har till sitt förfogande under konstruktion av nationens 

lotsutbildning. Förutsatt att länderna följer kraven inom IMO resolution A.960 kan 

den tolkas efter landets egna behov, det vill säga att IMO resolution A.960 beskriver 

att något ska vara uppfyllt men inte hur detta ska uppfyllas, det ansvaret åligger 

nationell myndigheten (IMO Resolution A.960). För att ett beslut ska bli godkänt i 
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IMO så måste av alla 174 medlemsländerna godkänna beslutet, detta resulterar till 

att ändringar av IMOs beslut är väldigt omständliga och tidskrävande.  

IMO resolution A.960 ska implementeras av en kompetent lotsmyndighet, en 

myndighet, nämnd eller organisation som bedöms lämplig, kvalificerad och erfaren 

för att utbilda lotsar. Den kompetenta lotsmyndigheten har skyldighet att 

implementera IMO resolution A.960 på ett sätt att examinerade lotsar uppfyller dess 

krav. Lotsar som uppfyller krav för licens eller certifikat skall vara begränsade till 

geografiskt område där de uppfyller kompetenskraven, samt driftbegränsningar för 

de fartygsstorlekar den givna styrsedeln är begränsad till (IMO Resolution A.960). 

Lotsutbildningen ska uppnå en standard som säkerställer att lotsen kan utföra sina 

lotsuppdrag säkert och effektivt, detta medför många praktiska moment i 

utbildningen. 

 

The training should include practical experience gained under the 

close supervision of experienced pilots. This practical experience 

gained on vessels under actual piloting conditions may be 

supplemented by simulation, both computer and manned model, 

classroom instruction, or other training methods (IMO Resolution 

A:960, Kap. 5.2). 

 

Lotsarna ska utbildas inom Bridge Resource Management (BRM), med extra fokus 

på lots-befälhavare kommunikation gällande fartygets säkra framförande. Lotsarna 

ska eftersträva ett effektivt samarbete med byggteamet för att säkerställa snabba och 

korrekta åtgärder vid nödsituationer. Lotsar ska besitta nödvändig kunskap för 

kommunikation mellan lokala myndigheter och eller andra fartyg (IMO Resolution 

A.960). 

Praktiska utbildningsmoment skall utföras i simulatorer med fokus på 

radarnavigering och nödsituationer. Kurser i fartygsmanövrering med hjälp 

modellfartyg kallade “manned models” kan ingå i utbildningen för att ge lotsen 

fartygsspecifika egenskaper. Genomgångar av ny och kommande 

navigationsutrustning för att hålla lotsarna uppdaterade på senaste innovationer och 

utrustning. Lotsarna ska besitta kunskap om relevanta internationella och nationella 
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lagar och förordningar rörande det aktuella lotsområdet och fartygen (IMO 

Resolution A.960). 

Förutom de generella kraven skall lotsen även utbildas för sina lokala farleder i 

lotsdistriktet. Denna del omfattar kunskaper som; begränsningar, bojar, 

farledsprickar, fyrar, sektorer och karaktär för samtliga navigationsljus, namn och 

positioner av detsamma, djupkurvor, VTS stationer etcetera. Den lokala 

lotsutbildningen ska ge lotsen lokalkännedom (IMO Resolution A.960). 

4.2 Nationella regelverk och myndigheter  

I Föreskrifter om lotsning (SFS 2017:88, Kap 2.), är lotspliktiga fartyg enligt lag 

skyldiga att anlita lots om fartyget trafikerar geografiska områden innanför 

lotspliktslinjer samt uppfyller kriterierna för att ta lots. Fartygen bedöms utifrån om 

fartyget transporterar farligt gods, om fartyget är konstruerat med dubbel botten 

eller ej, om fartygets storlek är över 70 meter i längd, 14 meter i bredd och eller har 

ett djupgående över 4,5 meter (Andra krav om storlek kan förekomma i vissa 

hamnar eller farleder). TSFS 2017:88 rekommenderar att fartyg som inte är 

lotspliktiga ändå ska anlita lots om det är till fördel för befälhavaren. 

Kravet på antalet lotsar ombord på ett fartyg varierar med den aktuella fartygstypen, 

lotsområde, storlek, passage, last eller antal passagerare (Statskontoret, 2007, s. 39). 

Sveriges regering har gett Sjöfartsverket ansvar för tillgänglighet, framkomlighet 

och säkerhet till sjöss. Sjöfartsverket agerar under Näringsdepartementet och 

verksamheten styrs av svenska författningssamlingen SFS 2007:1161.  

4.3 Den nationella godsstrategin  

Regeringens godsstrategi för perioden 2018–2029 med mål att utveckla 

godstransportsystemet tydliggör att transportsystemet ska effektiviseras inom alla 

transportslag. Godsstrategin arbetar mot att kapacitetsförstärka och ge Sverige 

hållbara godstransporter. Godstrategin framhäver problemet med 

kompetensförsörjning till transportyrken. Många av de sökande till de omkring 100 

000 lediga jobben i Sverige saknar rätt kompetens och utbildning. Komplikationerna 

återfinns även inom godstransportsektorn vilket skapar personalbrister inom flertal 

yrkesgrenar. Bristen förstärks ytterligare då tendenser indikerar att antalet sökande 

till transportrelaterade utbildningar har minskat samt att behovet förväntas att bli 

större i samband med rådande pensionsavgångar (Regeringskansliet, 2019, s.25). 
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Funktionsbaserat regelverk förväntas att gynna sjöfarten genom att skapa 

funktionella och ändamålsenliga regelverk. Detta ska bidra till alternativa lösningar 

och innovationer, samt en förenklad tillsyn på fartyg som går i nationell trafik. 

Regeringen ska även se över ett mer riskbaserat lotspliktsregelverk och hur detta 

kan effektivisera och modernisera lotsverksamheten både tekniskt och 

administrativt. En del av lotsverksamheten som regeringen tycker ska ses över är 

lotsutbildningen (Regeringskansliet, 2019, s. 36).  

4.4 Rekrytering och utbildning av lotsar i Sverige 

I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för rekrytering, utbildning, kursutformning och 

examinering av lotsar. Sjöfartsverkets lotsutbildning, utformning och kursplan 

grundar sig i IMO resolution A.960. Sjöfartsverket har fyra grundkrav som 

sjöbefälet ska uppfylla för att bli anställd och därmed bli antagen till lotsutbildning. 

Sjöbefälet ska inneha sjökaptensbehörighet, godkänt resultat i sjöfartsverkets 

arbetspsykologiska lämplighetstester och simulatortest i fartygshantering samt 

språkkunskaper i engelska (Sjöfartsverket, 2018). 

 

Behörigheten sjökapten är den högsta fartygsbefälsbehörigheten och 

medför rätt att tjänstgöra som befälhavare, överstyrman och styrman 

på alla svenska handelsfartyg (Transportstyrelsen 2019).  

 

En nyexaminerad student från ett sjöbefälsprogram kan teoretiskt ansöka till en 

lotstjänst tidigast efter 36 månader oavbruten tid till sjöss, förutsatt att hen efter 

avlagt sjöbefälsexamen varit mönstrad med passande befattning ombord på fartyg 

med rätt fartygsstorlek för att bli behörig som sjökapten. Om sjöbefälet arbetat 

enligt traditionell rutin med lika många veckor ombord som ledigt, resulterar det att 

sjöbefälet kan ansöka om lotstjänst först 72 månader efter avlagd sjökaptensexamen 

(Transportstyrelsen, 2019).  

Sjöfartsverkets grundutbildning för lotsar följer utbildningsplanen Svensk utbildning 

för lotsar. Grundutbildningen består vid undersökningens genomförande av sex 

veckors heltidsstudier med kursmoment som säkerhet, lagar och regler. 

Losteleverna utbildar sig i vad myndighetsrollen innebär samt administration och 

arbetsrutiner. Den lokala lotsutbildningen innebär träning och handledning i den 
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aktuella farleden inom lotsdistriktet där lotsen kommer bli stationerad. Den lokala 

lotsutbildningen pågår i cirka ett år och gör att lotseleven bygger upp sin 

lokalkännedom i den aktuella farleden (Trafikanalys, 2015, s. 15).   

Efter grundutbildning och den lokala lotsutbildningen är lotseleven klar för att 

anlitas av handelsfartygen och har erhållit ett utbildningsbevis. Efter lotsexamen får 

lotsen en farledsspecifik styrsedel som ger lotsen begränsningar till olika 

fartygstyper och fartygsstorlekar inom det aktuella lotsområdet. När lotsen får ut 

full styrsedel försvinner restriktionerna om fartygsstorlek eller fartygstyper som 

lotsen får framföra. Hur lång tid det tar för lotsen att erhålla full styrsedel beror på 

hamnens trafiktäthet samt lotsens egna förmåga (Trafikanalys, 2015, s.16).  

Sjöfartsverket finansierar lotsens utbildning, certifikat, och refresh kurser. 

Sjöfartsverkets grundutbildning har en budgeterad kostnad per lotselev av 136 000 

SEK för sex veckor. Den lokala utbildningen budgeteras olika beroende på 

lotsområde men har ett snitt på 87 000 SEK per lotselev. En majoritet av den lokala 

kostnaden av den lokala lotsutbildningen består av hotell och resor. Under 

lotselevens utbildningstid utbetalas även lön som är en kostnad av ca 40 740 per 

månad. Det är beräknat att det tar 13,5 månader för en lots att få ut sin första 

styrsedel men i snitt tar det 9 månader per elev (Trafikanalys, 2015, ss. 29–32). 

Statskontoret (2007, s. 27) menar att kravet om att inneha sjökaptensbehörighet för 

lotsutbildning har riktat rekryteringen till aktiva sjöbefäl från handelsflottan som 

besitter högsta behörighet. Anledningar till ett karriärbyte från sjöbefäl till lots kan 

vara att arbeta närmare hemmet, vilket resulterar till ett socialare liv med familjen. 

Nackdelar är sämre lön och inte samma karriärutveckling som handelsflottan kan 

erbjuda, framförallt eftersom svenska sjöbefäl är eftertraktade i den internationella 

handelsflottan. Det är även stora svårigheter att rekrytera sjöbefäl till lotsområdena i 

alla delar av landet. Majoriteten av sjöbefälen som ansöker till lotstjänst önskar att 

bli stationerade nära hemmet. 

Behörighetsreglerade yrken existerar för att säkerställa hög kvalité inom ett yrke. 

Med ett reglerat yrke menas att individen måste uppfylla vissa krav för att bli 

legitimerade och auktoriserade att få utföra sitt yrke. Behörighetsbevis utfärdas av 

ansvarig myndighet. Sjöbefäl och lotsar är behörighetsreglerade yrken. Lotsar 

arbetar självständigt med specifika arbetsuppgifter där lotsens handlingar direkt kan 

påverka människor, egendom och miljö. Enligt Lotsa rätt, behöver lotsarna fortsatt 
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vara behörigetsreglerade för att säkerställa hög kvalitet. Fortsatt utbildning måste 

ske efter IMO resolution A.960 då det är internationella krav, däremot att 

rekonstruera behörigheten för lotsar är nödvändigt för att underlätta rekrytering till 

lotsutbildning (Delbetänkande av Lotsutredningen, 2007, s. 110). 

4.5 Lotsutbildningar i Norden 

Samtliga lotsutbildningar i Norden bygger på IMO resolution A.960 men tolkas 

olika efter landets egna preferenser, standarden måste däremot vara jämnvärdig eller 

högre än IMO resolution A.960. Alla nordiska lotsutbildningar är utformade med en 

kortare teoretisk del följt av längre praktiska moment. Danmark, Norge och Finland 

reglerar lotsutbildningen genom lotslagar vilket inte tillämpas i Sverige. Sverige är 

det enda nordiska land som inte kräver certifikat på lotsen. Anledningen till att 

Sverige är utan certifikat på lots eller använder lotslag är att Sjöfartsverket har 

monopol på lotsning i Sverige och har kontroll över lotsutbildningen. I Danmark 

och Finland kan lotscertifikat utfärdas av tredje part. Där ansvarar 

utbildningsmyndigheten för den grundläggande utbildningen och lotsföretaget 

betalar för utbildningen av de praktiska momenten i den aktuella farleden 

(Trafikanalys, 2015, ss. 15, 20). 

Danmark är det enda land i Norden som låter privata aktörer att genomföra lotsning. 

Dessa lotsar skall uppfylla kraven för dansk lotslag. Det statliga lotsbolaget 

Danpilot har skyldighet enligt lotslagen att erbjuda praktikplatser till det privata 

aktörernas lotsar, vilket Danpilot inte får någon ekonomisk ersättning för och anser 

att detta inte är en bra lösning (Trafikanalys, 2015, ss. 16–17).  

Norges lotsutbildning är mycket likt den svenska lotsutbildningen. I Norge sker en 

nationell antagning årligen. Antagningskravet är sjökaptensbehörighet samt minst 

tre år sjötjänstgöring. De norska lotseleverna får som de svenska genomföra ett 

arbetspsykologiskt lämplighetstest innan utbildningen får påbörjas. Den stora 

skillnaden mellan det svenska och den motsvarande norska lotsutbildningen är att i 

Norge har Kystverket monopol på lotsarna, och att dessa uppfyller alla krav men att 

båtmännstjänsten sköts av privata aktörer. Denna lösning ger Kystvekrket kontroll 

på att lotsarna är utbildade och certifierade enligt IMO resolution A.960, men en 

ekonomisk fördel genom att dela upp drift och förvaltning. Som i Sverige sker 

finansiering via lotsavgifter (Trafikanalys, 2015, s.18). 
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Finlands lotsutbildning är det alternativ som kostar minst samt har kortast 

utbildningstid i Norden. En grundutbildning på fem dagar jämfört med Sveriges 28 

dagar. Om samma kompetens kan uppnås mellan Finlands gentemot Sveriges 

grundutbildning är okänt, men båda länderna uppfyller IMO resolution A.960 och 

har snarlika antal lotsrelaterade olyckor (Trafikanalys, 2015, ss. 33–34).   

Kostnaden för en svensk lotsutbildning, från start till examen är ca 503 000 SEK 

inklusive lön per lotselev. Finlands lotsutbildning kostar ca 132 600 SEK. Det 

tillkommer en certifieringskostnad under Finlands lotsutbildning som gör att den 

totala kostnaden blir cirka 322 000 SEK inklusive lön per lotselev (Trafikanalys, 

2015, s. 31).   

 

5 Resultat  

Ur samtliga av undersökningens semistrukturerade intervjuer framgick att fem 

samtalsämnen var av betydelse för att besvara undersökningens tre frågeställningar 

och syfte. De fem samtalsämnena som samanställdes från de semistrukturerade 

intervjuerna var; lotsbrist, dagens lotsutbildning, rekrytering, alternativa lösningar 

till dagens lotsutbildning och erfarenhet. 

5.1 Lotsbrist 

Sjöfartsverkets administration ansåg att problematiken med få sökande till 

lotstjänster har resulterat i en lotsbrist. Ingen av lotsarna har dock uppfattat att det 

råder personalbrist inom sina respektive lotsområden.  

 

Det finns så många lotsar som Sjöfartsverket har bestämt att det ska 

vara (Lots). 

 

Lotsarna tydliggjorde att det förekommer brister i vissa lotsområden på grund av 

lotsyrkets natur. Lotsar vill bli stationerade nära hemmet vilket resulterar i att 

majoriteten av lotsarna vill arbeta nära de större kustnära städer där de bor. I de 

lotsområden där det finns färre sjöfolk bosatta blir det ett naturligt underskott på 

lotsar. Samtliga respondenter nämnde att det däremot kan råda en framtida lotsbrist 
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på grund av pensionsavgångar i kombination med färre sökande till lotstjänsterna, 

samt färre sjöbefäl tillgängliga för rekrytering till lotstjänsterna.  

Lotsarna menade att lotsbristen kan bero på sjöfartens känsliga struktur med 

hänseende på väderförhållanden. Fartyg kan tvingas vänta på grund av hamnarnas 

begränsningar i vindstyrka. När vindarna sedan avtagit kan fartygen anlända så tätt 

att lotskapaciteten inte räcker till. Sjöfarten är relativt oförutsägbar med stora 

variationer beroende på svängningar i konjunkturen, säsong, typ av gods och 

väderlek vilket försvårar tillräcklig bemanning i alla områden under alla tider. 

 

Om näringen hade gett en vettig framförhållning skulle vi kunna 

lägga en bemanning som gjorde att vi kunde tillhandahålla lotsning 

exakt när de vill (Lots). 

 

5.2 Dagens lotsutbildning 

Respondenterna bedömde att kvaliteten samt utbildningslängden på dagens 

lotsutbildning som Sjöfartsverket erhåller är sakenlig och välanpassad för att utbilda 

kompetenta lotsar.  

 

Vi behöver mycket praktik. Det är ett antal av de som haft det svårt. 

De är lotselev i 12 månader och då förväntas man kunna ta sin 

examen i vissa område, där det inte går enligt planen så kan man 

förlänga provanställning 3 månader till 15 månaders provanställning 

sen blir det inget mer. Vi har relativt många som måste utnyttja 15 

månader för att överhuvudtaget våga köra själv (Sjöfartsverket). 

 

Sjöbefälens individuella färdigheter och kunskaper bidrar till att längden på 

lotsutbildningen varierar mellan lotseleverna. Utbildningstiden varierar även mellan 

olika lotsområden beroende på trafiktäthet och svårighetsgrad. Sjöfartsverket samt 

lotsarna hävdade att utbildningstiden på dagens lotsutbildning inte är problemet, en 

relativt lång lokal lotsutbildning är nödvändigt för att ge lotsarna rätt kunskap om 

området för att känna sig bekväma i sin roll som lots. 
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5.3 Rekrytering  

Samtliga respondenter såg att det framtida behovet av lotsar är stort i 

sjöfartsbranschen oavsett väg i form av digitalisering eller likartat. Lotsarna och 

Sjöfartsverket ser tendenser med ökat antal frivilliga lotsningar. 

Rekryteringsutmaningen till lotstjänsterna skapar en stor problematik enligt 

samtliga respondenter i gruppen. Sjöfartsverkets ideala målgrupp, sjöbefäl mellan 

35 och 45 år som har flertal år till sjöss med seniorbefattning är idag en bristvara. 

Sjöfartsverket menar att anledningen ligger i det vägval som den svenska sjöfarten 

har gjort sedan länge. Utflaggningar av fartyg i kombination med lågavlönade 

besättningar har bidragit till att svenska befäl inte har fått tillfälle att tjänstgöra i 

seniorbefattning, vilket resulterar i att det finns färre tillgängliga sjöbefäl som har 

sjökaptensbehörighet. 

 

Förr fanns det mer folk att ta av, då tog man sjökaptener som seglat 

skeppare 4–5 år, de har sin erfarenhet. Jag har känt stress och har 

långt kvar till pension. Jag vet väldigt väl mina gränser för vad jag 

klarar av och inte, det är något man bara kan få med erfarenhet 

(Lots). 

 

Rederirepresentanten Svensk sjöfart framhävde problematik med att Sjöfartsverkets 

rekrytering av lotsar tar svenska sjöbefäl från svenska rederier. 

 

När sjöfartsverket rekryterar är det anställda hos våra medlemmar 

som de tar och det blir då en irritation hos rederierna. Vi måste fylla 

på systemet. Vi måste hitta på någonting nytt (Svensk sjöfart). 

 

Respondenterna belyste att den svenska sjöfarten har en betydligt smalare bas i 

nuläget än vad den hade historiskt sett. Sjöfarten har varit ett yrke där sjömän förr 

började i ung ålder och var kvar i stort sett till pension. Respondenterna menade att 

Sjöfartsverket står inför stora pensionsavgångar på sina lotsar. Pensionsavgångarna 

resulterar i ökat behov av nyrekrytering till lotstjänsten i kombination med att det 
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generellt finns färre sjöbefäl som uppfyller kriterierna för lotsutbildningen, där 

bland lämplig erfarenhet, kunskap och sjökaptensbehörighet. 

Lotsarna ansåg att en höjd lön kan attrahera fler sjöbefäl med erfarenhet från 

seniorbefattning. Lotsarna framhävde att många väljer att stanna kvar i 

handelsflottan på grund av skillnader i lön, framför allt under utbildningsperioden.  

 

Sjöfartsverket har de senaste 15–20 åren tappat det där med att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Förr var det en dröm att bli lots, för många 

var det ett naturligt nästa steg i karriären. Så är det inte idag. [...] 

Många vill inte byta tjänst för att gå ner 10 tusen i lön, klarar man av 

det med tanke på familjesituationen, amorteringar och lån (Lots). 

  

Sjöfartsverket är osäkra på att en löneökning kan lösa trögheten med rekrytering till 

lotstjänsten. Sjöfartsverket påpekar att det bara är en tillfällig lösning som inte 

kommer resultera i något hållbart. Sjöfartsverket samt Svensk sjöfart bedömer att 

hela systemet generellt behöver fyllas på med sjöbefäl. Både till lotsyrket och inom 

svenska handelsflottan. En ökning av svenska sjöbefäl kommer medfölja att flera 

sjöbefäl med tiden kommer att vilja bli lots.  

 

Vi står nästan inför en total kollaps, jag vet inte om just lönen är 

svaret på problemet, men jag vet att det finns de som tycker det. Det 

kanske skulle hjälpa oss lite. Men jag tror ändå att det är en 

försvinnande liten skara eftersom många tjänar bra i handelsflottan 

så det kanske mest blir konstgjord andning (Sjöfartsverket).  

 

Sjöfartsverket har även beprövat att höja lönerna för att attrahera fler sökande till 

rekryteringen i Bottenviken. Lotseleverna får under utbildningsperioden även ett 

lönetillägg i form av timtillägg. 

 

Snittet på timtillägget för en normal lots är på 12 000 i månaden, så 

vi gjorde så att de som anställs där uppe får timtilläggen direkt under 

lotsutbildningen. Vilket resulterar i en lön som ligger en bit över 50 

000 som elev, vilket jag tycker är relativt bra. Det har vi inte i södra 
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Sverige utan det här är för rekryteringen i norr och de har hjälpt. 

Men nu är vi väldigt illa ute där igen (Sjöfartsverket). 

 

Ett argument som lotsarna hade gemensamt till varför de blev lotsar var att de 

önskade komma närmare hemmet, att det kändes som ett naturligt steg för ny 

stimulans och samtidigt jobba vidare inom sjöfarten. 

5.4 Alternativa lösningar till dagens lotsutbildning 

Sjöfartsverket utreder andra alternativ och komplement till dagens lotsutbildning för 

att underlätta rekryteringen till lotstjänsterna. Ett alternativ som föreslagits är en 

form av påbyggnadsutbildning på högskolenivå, nautisk specialistutbildning med 

inriktning lots. Lotsutbildningen kan eventuellt även vara på mastersnivå.  

Sjöfartsverket som arbetsgivare är medvetna om ett modernare samhälle där 

människor kanske inte stannar på samma arbetsplats en hel karriär. En 

påbyggnadsutbildning med en längd av två år kan teoretiskt sätt skapa examinerade 

lotsar med en ålder av 25 år. Sjöfartsverket säger att de helt enkelt måste räkna med 

ett visst bortfall då relativt unga lotsar eventuellt enbart stannar i tjänst under få 

antal år. I dagsläget kostar en lots från antagning till lotsutbildning till full styrsedel 

cirka fem till sex miljoner kronor och tar i snitt fyra år. Unga lotsar som är aktiva i 

tjänst under flera år är bra investeringar för Sjöfartsverket. Några av lotsarna antog 

att Sjöfartsverket gärna flyttade över utbildningen på Sjöfartshögskolorna för att 

spara pengar, samt att Sjöfartshögskolorna med bristande elevunderlag gärna vill 

erbjuda nya spännande utbildningar för att öka antalet studenter. Eleven som 

studerar påbyggnadsutbildningen till lots kan inte få lön under utbildningstiden 

eftersom det skulle innebära att Sjöfartsverket är tvingade att anställa lotseleven 

efter examen. Sjöfartsverket menar att det inte kan garanteras anställning till 

samtliga examinerade från påbyggnadsutbildningen till lots. Sjöfartsverket föreslog 

att eventuellt betala ut lön till lotseleven under sin praktikperiod vilket kan ses som 

attraktivt för en student.  

Sjöfartsverket ser över möjligheten att genomföra lotsutbildningen som en 

uppdragsutbildning. Då Sjöfartsverket som arbetsgivare köper ett 

utbildningsuppdrag från ett lärosäte och utbildar ett valfritt antal lotsar till 

lotstjänsterna. En uppdragsutbildning på högskola regleras av Förordning (SFS 

2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, och resulterar i att 
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Sjöfartsverket har möjlighet att göra urvalet till lotsutbildningen via 

arbetspsykologiska lämplighetstester och simulatortester. Under en 

uppdragsutbildning kan lotsarna få lön likt dagens lotsutbildning vilket kan attrahera 

till positiv rekrytering. Sjöfartsverket ser problematik med att en uppdragsutbildning 

kräver en omfattande rekryteringsprocess och stor logistik för att 

Sjöfartshögskolorna ska kunna genomföra uppdraget. Sjöfartsverket är osäkra på att 

det är någon förtjänst med att utföra uppdragsutbildning i jämförelse med dagens 

existerande lotsutbildning.  

Förslag om en masterutbildning till lots har även varit på tal bland respondenterna. 

En masterutbildning kan attrahera via titel och status inom ett yrke. En 

masterutbildning omfattar två års studier på avancerad nivå, varav en termin avlagd 

för examensarbete. En masterutbildning är ofta internationell och ska ge fördjupade 

kunskaper och specialisering inom ett område. Arbetsgivaren bör förvänta sig hög 

kompetensnivå hos en person med avlagd masterutbildning. Rederirepresentanten 

Svensk sjöfart tycker att en masterutbildning till lots medför vissa akademiska krav 

där genomförandet av examensarbetet kanske inte är relevant för lotsyrket. Svensk 

sjöfart finner det lämpligare med en yrkesutbildning med inriktning lots som enbart 

förbereder lotsen på vitala kunskaper och förmågor. 

Sjöfartsverkets antagningskrav till dagens lotsutbildning är bland annat krav om 

sjökaptensbrev och att individen ska godkännas på arbetspsykologiska 

lämplighetstester samt simulatortest, vilket inte är ett juridiskt krav utan något som 

Sjöfartsverket har valt. Sjöfartsverket ansåg att grundkraven ska fungera som en 

validering av kompetens och lämplighet hos den som söker lotstjänsten. Under 

simulatortestet ser Sjöfartsverket om sjöbefälet har fallenhet och förståelse för 

fartygs manöverförmåga och hantering av olika situationer.  

 

Jag tycker att kraven är lite förlegade. Förut var sjökaptensbrevet en 

typ av garanti. Man skulle bemästra rollen och behövde då en viss 

erfarenhet för att kunna gå upp till högre befattning. [...] Sjötid var 

någon form av validering. Så är det inte idag. Nu ska man ha massa 

olika certifikat vilket gör att man hamnar i en viss bransch föra att 

behålla sina certifikat. Man förlorar den där allsidigheten och 

varierade kunskaper av olika tonnage i olika områden 

(Sjöfartsverket).  
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Sjöfartsverket påstod att påbyggnadsutbildning till lots eventuellt kan påbörjas 

direkt efter avlagd sjökaptensexamen, vilket betyder att påbyggnadsutbildningen 

kan ha andra antagningskrav än dagens lotsutbildning. 

Sjöfartsverket är medvetna om att en lotsutbildning som genomförs av 

utbildningsinstitutioner på högskolenivå ska uppfylla regelverk som berör 

Högskolor/Universitet. Exempelvis innebär lag (SFS 2001:1286) Om 

likabehandling av studenter i högskolan 7§ att studenter inte kan nekas utbildning 

på grund av etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning etcetera.  

Förordning Om lotsning m.m. (SFS 1982:569) 2§ innebär att samtliga lotsar i 

nuläget är svenska medborgare och godkända av svensk säkerhetspolis. 

Sjöfartshögskolorna kan inte neka studenter utan medborgarskap från att studera en 

eventuell påbyggnadsutbildningen till lots. Studenter med funktionsnedsättning kan 

inte nekas påbyggnadsutbildningen till lots. Funktionshinder kan vara rent 

opraktiskt i lotsyrket på grund av lotsens relativt fysiska arbete med transport i 

lotsbåt och bordning av fartyg i mer eller mindre gynnsamma väderförhållanden. 

Således är det möjligt för studenter utan medborgarskap eller med funktionshinder 

att genomföra påbyggnadsutbildningen till lots. Efter avslutad utbildning kvarstår 

dock Sjöfartsverkets antagningskrav och studenten kan bedömas olämplig för 

anställning som lots på grund av funktionshinder eller frånvaro av svenskt 

medborgarskap.   

Sjöfartsverkets kräver att den som ansöker till en lotstjänst skall genomföra 

arbetspsykologiska lämplighetstestet och simulatortester. Sjöfartsverket ser över 

möjligheten med frivilliga tester i samband med start av påbyggnadsutbildningen till 

lots. Frivilliga tester ger studenten möjlighet att testa sig lämplig som lots samt att 

Sjöfartsverket ska kunna se potential i ett tidigt skede. Sjöfartsverket menar att de 

vill minimera risken att lotseleven som genomgått en påbyggnadsutbildning till lots 

ska misslyckas och inte visa sig lämplig vid testerna i samband med anställning till 

lotstjänsten.   

Vilken behörighet som ges efter avlagd examen från en påbyggnadsutbildning till 

lots är inte bestämd då denna typ av lotsutbildning endast är preliminär och måste 

accepteras av Transportstyrelsen. 

  



27 

 

En lotsbehörighet bör kanske ingå i behörighetssystemet. Men det är 

en väldigt lång väg att gå dit med tanke på föreskrifter och 

Transportstyrelsen. [...] men jag tänker ändå att det är där 

någonstans det bör vara (Sjöfartsverket). 

 

Sjöfartsverket ser potential i påbyggnadsutbildning med att kunna forma det 

sjöbefäl som söker sig till lotsyrket i ett tidigt stadium. 

  

Vi har alldeles för många exempel genom åren med personer som 

har fulla behörigheter som inte alls har passat in och fungerat, vi tror 

att man med en utbildning som måste dels innehålla väldigt mycket 

praktik. [...] vi ser framför oss att vår internutbildning naturligtvis 

kommer att bli lite längre än vad den är i dag men vi tror ändå att vi 

kan skapa den lämpliga lotsen (Sjöfartsverket). 

  

Sjöfartsverket ansåg att en påbyggnadsutbildning inte enbart kan vara inriktad på 

lotsyrket, med motivering att Sjöfartsverket aldrig kan garantera jobb till någon som 

läser påbyggnadsutbildningen. Sjöfartsverket ser att utbildningen ska leda till bra 

meriter och kunskap även inom andra yrkeskategorier. 

 

Genom utbildningen ser vi lotsar, arbetsfartyg inom sjöfartsverket, 

sjömätare, skärgårdstrafik, tillexempel Finnlandstrafiken som hade 

behov av linjelotsar, vi ser att det finns annat, även hamnar som 

behöver nautisk specialistkompetens. [...] Man skall kunna få en 

ganska bred kompetens efter att man gått den här utbildning 

(Sjöfartsverket). 

 

Sjöfartsverket är en statlig myndighet vilket medför byråkrati som gör att en 

lotsutbildning på högskolenivå fortfarande är år ifrån lansering. Sjöfartsverket 

uppskattar att Chalmers sjöfartshögskola preliminärt har en påbyggnadsutbildning 

till lots på högskolenivå tillgänglig tidigast år 2020–2021. 
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Sjöfartsverket betraktade att en lag som reglerar lotsning kan ge fördelar och lösa en 

del problem. En lotslag kan medföra mer reglering vilket inte är en lösning för 

utbildning eller rekrytering.  

 

Blir det en lotslag kommer allting regleras, allt från utbildning till 

behörigheter kommer att styras via Transportstyrelsen. Idag styr vi 

det själva med våra egna villkor, vi sätter vår egen utbildning, vi 

sätter våra egna styrsedlar och behörigheter. Det kommer  bli 

mycket mer reglerat om det skulle bli en lotslag (Sjöfartsverket). 

 

Rederirepresentanten Svensk sjöfart såg inget behov av en lotslag förutsatt att 

Sjöfartsverket kan uppfylla rekryteringen till lotstjänst inom ramen av de regelverk 

som är aktuella idag. Om rekryteringen inte kan uppfyllas menar Svensk sjöfart att 

det kan behövas en lotslag.  

Övriga respondenter ansåg att det inte finns någon förtjänst med att införa en 

lotslag. En lotslag kan till exempel leda till att privata aktörer får möjlighet att utföra 

lotsning. Under arbetets gång framkom det att Danmark som tidigare har använt sig 

av en lotslag för att ge möjlighet till privata aktörer numera har sina privata aktörer 

uppköpta av Danska Danpilot. Varför de privata aktörerna återigen blev uppköpta 

var utom vetskap för respondenterna. Sjöfartsverket såg problematik med att privata 

aktörer lotsar på grund av ekonomiska aspekter. Sjöfartsverket menade att Sverige 

med sina många relativt små hamnar med låg omsättning av fartyg skulle ha 

problematik att skapa lönsamhet. Lotsarna ansåg att privata aktörer ändå behöver 

utbildas och certifieras av Sjöfartsverket såsom regelverk samt förordningar är 

skrivna i nuläget, vilket betyder att rekryteringsproblematiken till lotstjänsten 

kvarstår.  

Ett annat alternativ som föreslagits från Sjöfartsverket och lotsar är att se till 

sjöbefälens individuella kompetens istället för att strikt se till sjökaptensbrevet. 

Respondenterna menade att det är av större betydelse att bedöma lämpligheten hos 

varje individuell sökande för att se om rätt kunskaper och erfarenheter finns 

tillgängliga än den formella behörigheten. Detta kan medföra att behörighetskravet 

sänks från sjökapten till fartygsbefäl klass II, däremot eventuellt med en längre lokal 



29 

 

utbildning.  

  

Rekryteringsunderlaget är den trånga sektorn. Det är kanske kraven 

man ska börja titta på. Är sjökaptens behörigheten verkligen 

relevant [...] bara man kan säkra den där erfarenhetsbiten så kanske 

man kan sänka behörighetskraven lite, och då komplettera med 

andra tester och färdigheter (Sjöfartsverket). 

 

Sjöfartsverket har tidigare tillfälligt sänkt behörighetsgränserna på lotsutbildningen. 

Sjöfartsverket genomför riskbaserade analyser av sökande till lotsutbildningen, 

vilket kan låta sjöbefäl med seniorbefattning utan sjökaptensbehörighet genomföra 

dagens lotsutbildning. Oavsett behörighet måste sjöbefälet godkännas på 

arbetspsykologiska lämplighetstester samt simulatortest med relevant erfarenhet och 

kompetens.   

 

Några av mina före detta kollegor hade inte sina sjökaptensbrev ute. 

Men de blev lotsar iallafall. Men då var det en dipp, det var inga 

som sökte så kraven sänktes för att få in folk (Sjöbefäl). 

 

5.5 Erfarenhet  

Samtliga respondenter belyste att lotsens erfarenhet och kompetens har en allt mer 

betydande roll i nuläget. Fartygen som tas in i de svenska hamnarna och långlotsas 

längs den svenska kusten har ändrat lotsarnas arbetssituation. Respondenterna 

menade att det krävs mer av lotsarna idag eftersom att lotsarna till en större 

utsträckning fysiskt manövrerar fartygen. Sjöfartsverket samt lotsarna framhävde att 

lågavlönade besättningar med en annan kulturell bakgrund har en kutym att låta 

lotsarna själva framföra fartyget. Lotsarna menade att själva manövrera fartyget inte 

ingår i deras arbetsuppgifter men att lotsarna inte har mycket till val än att köra, 

vilket höjer belastningen på lotsarna och därmed efterfrågan av kompetens. 

Samtliga respondenter såg att besättningarnas kompetens i världshandelsflottan 

sjunker samtidigt som de frivilliga lotsningarna ökar, i vissa fall på grund av att 

lastägarna ställer lotsning som krav. Lotsarna kommenterade att yrkesstolthet och 

yrkeskunskap minskar i världshandelsflottan. Fartygen är bättre utrustade men 
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besättningarna ombord kan inte hantera instrumenten. Lotsarna såg den negativa 

kompetenstrenden ombord på fartygen som en anledning till att lotsarnas kunskap 

har en ännu större betydelse i nuläget. Lotsarna framhävde att under 75 procent av 

alla lotsningar framför lotsarna själva fartygen i dagsläget, något som var väldigt 

ovanligt för några år sedan. 

 

Kompetensen hos de vi lotsar sjunker dramatiskt. [...] Det är ju en 

prisfråga och eftersom jag långlotsar så ser jag att det ökar. Det är en 

tjänst som vi säljer som lastägaren väljer att köpa. Därför anser jag 

då att vår kompetens är ännu viktigare. [...] Manövrering är en stor 

bit och man måste ha pondus och man måste ta för sig, man måste 

ändå ha det i ryggmärgen, för den kompetensen finns inte alltid. Jag 

ser en parallell mellan kompetensen och lastens värde, desto finare 

gods desto bättre båtar och besättning. Lågvärdigt gods, risiga båtar, 

risiga besättningar. Många gånger vet inte besättningen hur 

utrustningen fungerar (Lots). 

 

De aktiva sjöbefälen och lotsarna såg erfarenheten som det stora hindret för en 

påbyggnadsutbildning. De menade att lotsens funktion och anledning till att 

lotsyrket skapades var att säkerställa att fartygen kunde transportera gods mellan 

destinationer och hamnar utan att vara skadliga för miljön, människor eller 

egendom. Lotsarna menade att deras funktion är som statens garant, vilket ska 

säkerställa att fartygen framförs säkert i närområde samt kust. 

 

Slutkunden är vi som människor. Invånarna och naturen. Det är de 

som är den egentliga slutkunden. Men man glömmer det och tänker 

hela tiden att det är fartygen. [...] Slutkunden är alltså miljön och 

människorna som ska leva där. Och därför ser jag ingen anledning 

till varför man ska sänka kraven (Lots). 

 

Respondenterna som är aktiva med framförande av fartyg ansåg att 

nyutexaminerade från en påbyggnadsutbildning där de nyutexaminerade har liten 

yrkeserfarenhet kommer ha motgångar med att vinna auktoritet ombord på fartygen. 

På grund av personlighet och mognad kommer vissa lotselever att klara sig bättre än 
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andra i beslutskrävande situationer. Lotsarna ansåg att den utmanande delen med att 

bli lots är att kunna vinna auktoritet i situationer där flertal personer av någon 

anledning har en avvikande åsikt. Lotsarna belyste att det kan vara en stor nervositet 

och osäkerhet hos nyutexaminerade elever från en eventuell påbyggnadsutbildning 

till lots då lotsjuridiken vid lotsning av fartyg innebär att lotsen ensam bär ansvar 

för sina handlingar under lotsning. Sjöfartsverket tar inget arbetsgivaransvar under 

lotsens uppdrag.  

 

Man står ensam på toppen brukar jag säga, har man aldrig seglat 

befälhavare så har man aldrig stått där med det slutgiltiga beslutet. 

Pressen när alla står och skäller på än är svår att föreställa sig. [...] 

Många lotsar som inte seglat skeppare önskar att de hade gjort det 

(Lots).  

 

Rederirepresentanten Svensk sjöfart ansåg att omfattande lämplighetstester och en 

väl utformad påbyggnadsutbildning ska skapa lotselever som vid examination är väl 

förberedda för att hantera situationerna ombord.  

 

Att rekrytera och utbilda lämpliga yngre lotsar som inte varit till 

sjöss tidigare har funnits i många år, och visat sig fungera, som i 

tillexempel USA och nu går även Tyskland in på det spåret (Svensk 

sjöfart).  

 

Sjöfartsverket ansåg att en eventuell påbyggnadsutbildningen till lots på 

högskolenivå behöver utformas med stor del praktik, i simulator och genom att 

eleverna får gå tillsammans med aktiva lotsar. Om lotseleven efter examination blir 

anställd av Sjöfartsverket kommer även den lokala utbildningstiden att förlängas. 

Sjöfartsverket belyste att utmaningen ligger i att skapa en påbyggnadsutbildning 

som förbereder lotsen för alla dynamiska situationer som kan uppstå på fartygen. 

Lotsen måste besitta omfattande kunskap och självsäkerhet inom ledarskapsrollen 

och Bridge Resource Management (BRM).  
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Där har vi utmaningen, inte att man ska lära sig köra båt, 

fartygshantering och de bitarna för det tror jag att en junior befäl, 

eller en yngre människa kan göra. Så klart kanske man behöver mer 

utbildningstid än idag. Det finns erfarenhet som man behöver öva in, 

som BRM bitarna och just ledarskaps bitarna. Där har vi 

utmaningen. Och där behöver man hitta sätt att komma upp i nivå, 

så att man inte kommer direkt ut från skolbänken och ut i 

verkligheten för då finns det nog risk att situationen blir väldigt svår 

och jobbig att hantera (Sjöfartsverket). 

 

Befälhavarna menade att studenter som har tagit sjökaptensexamen behöver 

yrkeserfarenhet i form av sjötid innan de kan påbörja en lotsutbildning. 

Befälhavarna belyste att ett sjöbefäl med högre behörighet inte nödvändigtvis är 

bättre på fartygets framförande med hänseende på navigering och manövrering. 

Arbetsuppgifterna för sjöbefäl med seniorbefattning ombord på fartygen innefattar 

till stor del pappersarbeten och lastplanering.  

 

Jag tycker att man helst skulle ut och jobba minst ett eller två år 

innan man läser denna utbildning. Sen vad det är för fartyg är inte så 

noga utan det är den praktiska kunskapen att kunna hantera de som 

är det viktiga (Sjöbefäl). 

 

6 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur framtida lotsutbildning och lotsrekrytering kan 

se ut för att möta framtidens behov av lotsar. Syftet bröts ned i tre frågeställningar.   

 

● Hur kan Sjöfartsverkets kravbild modifieras för att lotsen snabbare skall få 

ut sin första styrsedel?  

● Hur kan den framtida lotsutbildningen vara utformad? 

● Hur uppnås tillfredsställande rekrytering av lotsar? 
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6.1 Modifiering av kravbild 

Resultatet visade att Sjöfartsverkets representanter och lotsarna ansåg att det inte 

fanns någon anledning att sänka tiden för att erhålla första styrsedel, vilket går emot 

målen i Sjöfartsverkets treårsplan 2019–2021. Undersökningen visar att sjöfarten 

har ett behov av att omgående tillsätta lotsar med styrsedel för att motverka 

personalbrist av lotsar, men att det är en markant risk att sänka utbildningstiden 

innan nya lotsar påbörjar sina tjänster. Sjöfartsverket tar inget arbetsgivaransvar 

under lotsens uppdrag vilket gör att lotsyrket medför stort personligt ansvar. 

Lotsarna behöver generellt 12–15 månaders lotsutbildning innan de är bekväma att 

självständigt lotsa fartygen. Utbildningstiden varierar mellan olika individer 

beroende av den enskildes personlighet och erfarenhet. Att forcera fram lotsar i 

tjänst kan leda till miljöförstöring, skador på egendom, fartygsolyckor resulterade i 

personskador eller dödsfall. 

Att sänka behörighetskravet från Sjökaptensbehörighet gör att det finns fler sjöbefäl 

tillgängliga som kan erbjudas en lotstjänst. Ett lägre behörighetskrav kan således 

eventuellt motverka rekryteringssvårigheten som Sjöfartsverket upplever i nuläget 

och utforma en fungerande lotsverksamhet med tillräcklig bemanning. 

Respondenternas åsikt om att lotsyrket fortsatt ska vara behörighetsreglerat men att 

behörighetskravet kan behöva ses över stämmer överens med Lotsa rätt 

(Delbetänkande av lotsutredningen, 2007). 

Resultatet belyser att det bör ligga till större vikt att se till personens individuella 

förmåga och erfarenhet än strikt till sjökaptensbehörigheten.  Respondenterna samt 

Stadskontoret (2007:18 s.27) menar att sjökaptenskravet har riktat rekryteringen till 

de sjöbefäl som besitter den högsta behörigheten. Sjöfartsverket har tidigare sänkt 

behörighetskravet i enstaka fall, vilket bevisar att det är möjligt att sänka 

behörigheten och bibehålla samma kompetens. Sjökaptensbehörigheten bevisar inte 

att sjöbefälet innehar adekvat kunskap som är applicerbar i lotsyrket.  

Förordning Om lotsning m.m. (SFS 1982:569) 7§, kräver att lotsen framför fartyget 

på ett betryggande sätt. IMO resolution A.960 kräver att lotsutbildningen ska uppnå 

en standard som säkerställer att lotsen kan utföra sina lotsuppdrag säkert och 

effektivt. Båda kraven är öppna för tolkning på hur lotsen ska agera och utbildas 

men däremot tydliggörs ett klart syfte, miljö och säkerhet är en prioritet och lotsen 

ska ha kunskapen för att agera därefter. Det är Sjöfartsverket som måste bedöma om 
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sjökaptensbehörigheten är nödvändig för lotsyrket. Lotsarna menade att sjöbefäl 

som seglat överstyrman besitter likvärdig kompetens i fartygets säkra framförande 

som de sjöbefäl som seglat som sjökapten. Däremot har sjöbefäl som seglat som 

sjökapten större erfarenhet i ledarskapsrollen och större vana i beslutskrävande 

situationer. Beroende på sjöbefälets erfarenhet kan det vid reduktion av 

behörighetskravet vara aktuellt med längre lokal utbildningstid som ger lotsen 

nödvändig erfarenhet i ledarskapsrollen.  

Om den framtida lotsutbildningen genomförs som en påbyggnadsutbildning till lots 

på högskolenivå måste kravbilden anseende sjökaptensbehörighet ändras. 

Sjöfartsverket ansåg att det kan vara lämpligt med en lotsbehörighet som ska 

komplimentera det i nuläget existerande behörighetssystemet. Transportstyrelsen är 

ansvarig myndighet för behörighetssystemet för sjömän i Sverige, således måste 

beslut gällande skapandet av en lotsbehörighet hanteras av Transportstyrelsen. 

6.2 Framtidens lotsutbildning  

Undersökningen visade att Sjöfartsverkets lotsutbildning, Svensk grundutbildning 

för lotsar, var sakenlig och välanpassad för att utbilda lotsar. Däremot framhävde 

samtliga respondenter att dagens lotsutbildning och utbildningstiden inte är den 

trånga sektorn. Det är rekryteringsunderlaget som skapar ett underskott av lotsar i 

kombination med rådande pensionsavgångar. En ny form av lotsutbildning på 

högskolenivå, som riktar sig till en annan målgrupp än dagens lotsutbildning, kan 

underlätta rekryteringen i framtiden och motverka rådande pensionsavgångar. Det 

ideala sjöbefälet för dagens lotsutbildning är behörig sjökapten och har flera år av 

yrkeserfarenhet. 

En eventuell påbyggnadsutbildning till lots på högskolenivå bedöms inte att ersätta 

Sjöfartsverkets Svensk grundutbildning för lotsar. För att säkerställa en tillräcklig 

rekrytering kan det vara nödvändigt att ha kompletterande lotsutbildningar. Dagens 

lotsutbildning ger möjlighet för Sjöbefäl som besitter Sjökaptensbehörighet med 

flera års yrkeserfarenhet att bli lots. En eventuell påbyggnadsutbildning på 

högskolenivå kan ge möjlighet för nyexaminerade Sjöbefäl som inte besitter 

sjökaptensbehörighet att läsa en lotsutbildning, och om lämplig få anställning som 

lots. Anledningen till varför respondenterna finner det attraktivt med en ny form av 

lotsutbildning på högskolenivå, kan vara för att sänka den totala tiden som det krävs 

innan en nyexaminerad från sjökaptensprogrammet kan ansöka till lotstjänst. För att 



35 

 

ett nyexaminerat Sjöbefäl skall erhålla en sjökaptensbehörighet krävs 36 månader 

oavbruten tid till sjöss, förutsatt att fartyget är tillräckligt stort och att Sjöbefälet har 

varit mönstrat på en passade befattning. I många fall tar det minst 72 månader innan 

ett nyexaminerat sjöbefäl har erhållit en Sjökaptensbehörighet. En eventuell 

påbyggnadsutbildning till lots på högskolenivå kan ha en utbildningslängd av två år, 

vilket resulterar i att Sjöbefäl som vill bli lots kan ansöka till lotstjänsten betydligt 

tidigare än om Sjöbefälet måste erhålla sjökaptensbehörighet och ansöka till dagens 

existerande lotsutbildning.  

Resultatet visade att de respondenter som är yrkesverksamma med fartygets 

framförande betraktade bristen på erfarenhet som ett hinder för 

påbyggnadsutbildningen till lots. Den arbetslivserfarenhet som lotseleverna inte har 

seglat ihop i sjötid måste erhållas via utbildning. En påbyggnadsutbildning till lots 

på högskolenivå kräver ett välbalanserat utbildningsprogram som förbereder lotsen 

mentalt med en stark grund i Bridge Resource Management (BRM), ett verktyg för 

samarbete och kommunikation ombord på fartygen. Lotsarna måste kunna framstå 

med hög auktoritet trots relativ ung ålder eller liten yrkeserfarenhet för att skapa 

pålitlighet och tillit mellan lots och bryggteam. Likaså måste utbildningen inriktas 

på fartygsmanövrering då lotsarna i allt större utsträckning förväntas framföra 

fartyget. Respondenterna ansåg att Sjöfartshögskolorna med kompetenta lärare och 

påkostade simulatorer kan genomföra en del av utbildningen. Däremot ansåg 

respondenterna att en simulator aldrig kan ersätta praktik ombord på riktiga 

fartygsbryggor då avstånd, krafter, väderförhållanden och konsekvenser är svåra att 

uppleva i en simulerad miljö. Det har föreslagits att de praktiska momenten av 

utbildningen kan ske med en kombination av simulatorer och att lotseleverna under 

sin utbildningstid aktivt ska följa med lotsar i olika lotsområden och på olika 

fartygstyper. 

Sjöfartsverket har föreslagit frivilliga arbetspsykologiska lämplighetstester och 

simulatortester i samband med den eventuella påbyggnadsutbildningen till lots. 

Anledningen till att testerna är frivilliga är för att studenterna tidigt i 

utbildningsfasen ska kunna se om de är lämpliga att bli lots. Om studenten utför 

arbetspsykologiska lämplighetstester samt simulatortester i slutet av 

utbildningsfasen riskerar många studenter att misslyckas på grund av olämplighet, 

vilket resulterar i 1.5–2 års utbildning utan möjlighet att kunna gå vidare och arbeta 
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som lots. Godkända tester tidigt i påbyggnadsutbildningen kan vara fördelaktigt 

som garanti för studenten då de vet att det är anställningsbara efter avslutad 

påbyggnadsutbildning till lots.  

Sjöfartsverket står inför ett stort vägval, ska dagens lotsutbildning rekonstrueras 

eller ska en påbyggnadsutbildning till lots på högskolenivå konstrueras.  

Sjöfartsverket vet inte vilket alternativ som är den mest lämpliga vägen att gå och 

undersöker möjligheterna för hållbara lösningar. Sjöfartsverket är medvetna om att 

en påbyggnadsutbildning måste testas fram och kan inte valideras eller analyserar 

förrän år efter dess uppstart då lotseleverna genomfört utbildningen och varit i 

tjänst. 

6.3 Tillfredställande rekrytering av lotsar 

Massmedia har belyst flertal fall av lotsbrist vilket framhävde vikten av att det 

måste finnas lotsar tillgängliga för fartygen. Resultatet visar att det alltid kommer att 

behövas någon med spetskunskap i varje område för att säkert kunna leda in 

fartygen till kaj även om lotsning sker ombord eller från land. Sjöfartsverkets 

treårsplan uppskattar 32 500 lotsningar årligen. Sjöfartsverket har i nuläget cirka 

210 aktiva lotsar och beräknar att uppskattningsvis 40 lotsar kommer att behöva 

anställas perioden 2017-2020 för att motverka pensionsavgångar. Undersökningen 

visar att rekryteringproblematiken till lotsutbildningen som Sjöfartsverket genomför 

idag tvingar Sjöfartsverket att undersöka alternativ för att underlätta rekryteringen 

och skapa en tillräcklig lotsbemanning.  

Respondenterna betraktade en eventuell påbyggnadsutbildning för lots på 

högskolenivå som en hållbar lösning då rekrytering kan ske genom en större 

målgrupp. En eventuell lotsutbildning på högskolenivå är däremot beroende av 

antalet examinerade från Sjöbefälsprogrammet. Rapporten av Transportföretagen 

(2019) indikerar att fler sjömän kommer att behövas inom några år, vilket är 

gynnsamt då sjöfartsbranchen i sin helhet behöver fyllas på. En större svensk 

handelsflotta som kräver fler svenska sjöbefäl attraherar fler att studera 

Sjökaptensprogrammet, vilket resulterar i att fler studenter kan välja att läsa vidare 

till lots. Om fler svenska sjöbefäl arbetar till sjöss kan de välja att naturligt bli lots 

senare i karriären. Resultatet visar att en stor anledning till lotsbristens uppkomst 

grundar sig i att den svenska sjöfarten inte har använt svenska befäl under många år. 

Om de svenska sjöbefälen inte kan avancera i befattning kan hen inte få sitt 



37 

 

sjökaptensbrev, vilket resulterar i att hen inte kan anställas till lotstjänst som 

antagningskraven är skrivna idag. Att sänka behörighetskravet till lotstjänsten 

öppnar upp möjligheten för sjöbefäl med lägre befattning att ansöka och således kan 

ett större antal sjöbefäl ansöka om lotstjänst.  

Statskontoret menade att sjökaptensbehörighetskravet gör att lotstjänsten endast är 

tillgänglig för en liten grupp sjöbefäl. Sjöfartsverket ansåg att 

sjökaptensbehörighetskravet är något förlegat då det i nuläget inte är en validering 

på adekvat kunskap på samma vis som tidigare. Anledningen till varför 

Sjöfartsverket ser sjökaptenskravet något förlegat kan vara att sjöfarten idag är 

moderniserat. På grund av konkurrens finns det färre möjligheter för sjöbefäl att 

segla i seniorbefattning. Sjöbefälen kan begränsas till färre typer av fartyg för att 

behålla certifikat, vilket kan orsaka att dagens Sjöbefäl inte har samma breda 

kompetens som äldre Sjökaptener erhöll genom att segla på flertal olika 

fartygstyper.  

Resultatet visar att sänkta behörighetskrav kan öppnar upp för en bredare bas 

tillgängliga sjöbefäl och kan således underlätta rekryteringen till lotstjänsten. 

Svårigheten är att göra ett urval via tester som resulterar i kandidater med rätt 

erfarenhet som är applicerbar och nödvändig för lotsens funktion. Respondenterna 

ser att lotsens förmåga är viktigare än att lotsen har sjökaptensbehörighet.   

Lotsarna som arbetstagare argumenterade för att en höjd lön naturligt kommer att 

attrahera fler sjöbefäl till att vilja bli lotsar. Det kan påpekas att en höjd lön är 

berättigad med tanke på den tid sjöbefälen behöver segla för att bli lots. Lotsarna 

besitter likvärdig eller högre kompetens än sina kollegor i handelsflottan som får en 

avsevärt högre lön. Undersökningen visar att det attraktiva med lotsyrket är att yrket 

fokuserar på det som sjöbefäl finner roligast, att manövrera fartyg i kombination 

med att lotsarna i många fall har möjlighet att utgå från hemmet, vilket gynnar en 

mer naturlig familjesituation då lotsarna är mer närvarande.  

Lotsarnas åsikt om att en höjd lön kan attrahera fler till lotstjänsten stämmer överens 

med Lotsning på entreprenad (Statskontoret, 2007). Statskontoret menar att 

sjöbefälen måste gå ner i lön och karriärsutveckling för att bli lots, vilket kan orsaka 

att sjöbefälen istället väljer att stanna kvar i handelsflottan. Att höja lönen under 

utbildningstiden som Sjöfartsverket tidigare har beprövat i Bottenviken var effektivt 

under en viss tid, innan det återigen blev svårigheter med rekrytering till 
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lotstjänsterna. Anledningen till varför Sjöfartsverket inte ser en förhöjd lön under 

utbildningstiden som något hållbart är för att underlaget att rekrytera ifrån är för 

litet.   

Undersökningen belyser att utbildningstiden inte är problemet, det är 

rekryteringsunderlaget. Lotsbristen är ett stort bekymmer som måste lösas för att 

säkra svensk import och export. Respondenterna vet inte vilken väg som är bäst 

men ansåg att något måste göras omgående.  

6.4 Metoddiskussion  

Lotsbristen är ett relativt outforskat område där en myndighet i dagsläget har 

monopol på lotsningen och därmed ansvariga för hur rekryterings problematiken av 

lotsar ska lösas. Genom att intervjua lotsar, befälhavare och rederirepresentanten 

Svensk sjöfart gavs en aktuell överblick på ämnet. Den kvalitativa metoden gav 

fördelar i form av att den är flexibel, den går att anpassa utefter hur 

intervjusituationen utvecklar sig. Den används som bäst när det gäller att få 

förståelse i olika sammanhang (Eliasson, 2018, s. 27). 

Respondenterna kunde svara efter emotioner, egna värderingar, kunskap och 

erfarenhet. Den strukturerade delen av de semistrukturerade intervjufrågorna 

säkerställde att frågeställningarna besvaras samtidigt som respondenten hade egen 

frihet att utveckla sitt svar då frågeställningarna berör framtid. Denscombe (2014, s. 

186) menar att semistrukturerade interjuver ger intervjupersonen möjlighet att ställa 

frågorna utan någon turordning samt att kunna följa upp respondentens svar med 

följdfrågor. 

Undersökningen kunde valt enkät som metod för att kvantifiera resultatet och 

insamla data från ett större antal respondenter. Enkäter riskerar att ge stora bortfall 

då enkäterna skickas ut till urvalsgrupperna på lämpligt sätt. Detta medför att 

enkäten kan glömmas bort hos respondenten eller att respondenten aldrig finner tid 

för genomförandet. Det föreligger en risk för missförstånd vid enkäter, den risken är 

liten vid interjuver då intervjupersonen kan korrigera och utveckla sin fråga på ett 

sätt så att respondenten förstår dess innebörd. Enkäter ger inte den djupa 

diskussioner och öppna analog som kvalitativa intervjuer ger (Denscombe, 2014, s. 

302).  
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En alternativ metod var litteraturstudie vilket innebär att kritiskt, systematisk och 

metodisk granska vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga artiklarna skall 

ligga till grund för att besvara frågeställningarna (Patel & Davidson, 2011, ss. 43–

44). Då det finns få relevanta aktuella nordiska vetenskapliga tidskrifter som berör 

lotsbristen, rekryteringsprocessen av lotsar samt lotsutbildningen ifrån ett 

framtidsperspektiv är litteraturstudie inte lämplig för att besvara frågeställningarna. 

Nackdelen som semistrukturerade interjuver har är att respondentens sinnelag samt 

skickligheten hos intervjupersonen kan påverka resultatet. Intervjupersonen behöver 

kunna ställa lämpliga följdfrågor och leda diskussionen så att respondenten besvarar 

frågeställningarna. Kvalitativa interjuver är tidskrävande då transkriberingen kräver 

stor noggrannhet för att kunna analysera intervjuerna på ett korrekt och fullvärdigt 

sätt. En del yttryck och reaktioner kan gå miste då det finns svårigheter med att 

kunna anteckna och analysera i den takt som respondenten besvarar 

intervjupersonens frågor.  

 

7 Fortsatt forskning 

Under undersökningen gång har vi insett att vi är tidigt ute i ett ämne där 

Sjöfartsverket står inför stora vägval med en relativt stor ovisshet om rekryteringen 

till lotstjänsterna kan genomföras via nya utbildningar. Vi finner det lämpligt att 

fortsatt forskning bör följa upp Sjöfartsverkets arbete med alternativa lösningar för 

lotsutbildning samt granska Sjöfartshögskolans utbildningsmaterial gällande en 

eventuell påbyggnadsutbildning för lotsar. En undersökning av Transportstyrelsens 

syn på lotsbristen och deras syn på om lotsbehörighet skall ingå i 

behörighetssystemet. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Informationsbrev 

Förfrågan om medverkan i intervju. 

Du tillfrågas härmed att delta i  undersökning om framtidens lotsutbildning. 

Vill du delta i undersökningen om framtidens lotsutbildning? 

Vi är två studenter från Sjöfartshögskolan i Kalmar som skriver examensarbete angående 

lotsutbildningens framtid. Undersökningen är ett examensarbete på grundnivå och är en 

del i utbildningen till Sjökapten vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Undersökningens syfte är att granska hur framtida lotsutbildning och lotsrekrytering kan 

se ut för möta framtidens behov av lotsar. Undersökningen har stor påverkan för att säkra 

Sveriges import och export eftersom över 90% går via sjövägen. Ambitionen med 

undersökningen är att få en djupare förståelse om hur framtidens lotsutbildning skulle 

kunna utformas.  

Intervjuer kommer att genomföras under v.9 - v.12 2019.  

 

Intervjun kommer att beröra din erfarenhet om lotsning och lotsutbildning. Intervjun 

beräknas ta 30–45 minuter och genomförs i en ostörd miljö på en tid och plats som du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas för att vi skall kunna 

analysera och återge innehållet på ett korrekt sätt. På grund av tid och ekonomiska 

aspekter kan intervjuer utföras via Skype, telefon eller annan lämplig plattform. Om 

möjligheten finns vill vi utföra intervjun på din arbetsplats. 

Vi garanterar konfidentialitet, dina svar och resultat kommer att behandlas att inga 

obehöriga kan ta del av materialet. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan närmare motivering. Redovisning av resultatet kommer ske 

så att ingen deltagare kan identifieras. När examensarbetet är godkänt kommer det att 

finnas i en databas vid Sjöfartshögskolan i Kalmar (Linneuniversitetet, Kalmar). 

Inspelningarna kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia på arbetet. 

Har du några frågor så hör gärna av dig.  
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BILAGA 2 

Intervjumall LOTSAR 

Intervjuunderlag En undersökning om framtidens lotsutbildning 

Datum: ________________ 

Inledande frågor: 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Hur gammal är du? 

Bostadsort? 

Utbildningsbakgrund? 

Beskriv dina tidigare arbeten. 

Beskriv ditt nuvarande arbete. 

Berätta om din bakgrund (kompetens och erfarenhet) 

 

Intervju start inspelning: 

Varför blev du lots? 

Varför valde du att bli lots? 

● Vad tycker du om ditt yrke? 

● Vad tror du om framtiden för lotsarna? 

 

Tema 1 

Hur kan sjöfartsverkets kravbild modifieras för att lotsen snabbare skall få ut sin första 

styrsedel? 

 

Kan du berätta lite vad du känner till om kraven som ställs för att rekrytera en ny lots? 

● Vad tycker du om dessa krav? (åsikter) 

Berätta lite om vad en styrsedel är? 
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● Vad tycker du om dessa indelningar? 

 

Ställs det för höga krav för det arbete som ska genomföras? 

● Behöver man verkligen ett sjökaptensbrev med seniorbefattning? 

● Tror du att en sjöman med juniorbefattning agera som lots? 

 

Bör det finnas en speciell behörighet som lots? (istället för sjökaptensbehörighet så finns 

det en egen lotsbehörighet) 

 

● Tror du att det är aktuellt att se över behörighetskraven för att få ut en 

sjökaptensbehörighet från transportstyrelsen? 

● Hur ska man som lots under utbildning snabbare kunna få ut en styrsedel? 

Tema 2 

Hur bör den framtida lotsutbildningen vara utformad? 

 

Exempel på lotsutbildning. hur skulle du vilja ha det?   

Vad tycker du om att lägga utbildningen på utbildningsinstitutioner? 

Vad kan man göra annorlunda med dagens lotsutbildning? 

Bör Sverige utforma en lotslag och vad skulle detta kunna ge? (ge möjlighet till privata 

aktörer, reglera behörigheter osv) 

Vad har du för åsikter om att göra en masterutbildning för lotsar? en 2 årig 

vidareutbildning efter 4 åriga sjökaptensprogrammet med simulator, praktik, teoretiska 

ämnen osv. 

● Vad händer om man inte får jobb efter avlagt en masterutbildning? 

● Går 2 årig masterutbildning men visar sig olämplig i “arbetspsykologiska 

lämplighetstestet”? 

● Är det attraktivt med en masterutbildning utan lön? 

● Tror du att det är en merit inom andra yrken att ha avlagt en lotsutbildning? 

(hamn, försäkringsbolag, rederi osv) 
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Om det finns en masterutbildning för lotsar, men inga lediga lots tjänster, hur gör man då? 

● Vilka fördelar kan man få efter avslutad masterutbildning? 

Tema 3 

Hur uppnås tillräcklig rekrytering till lotsutbildningen? 

Vilka grupper rekryteras det ifrån idag? 

Ska man satsa på nyexaminerade sjöbefäl? 

● Hur skulle isåfall antagningskraven se ut för för nyexaminerade (sjötid, examen) 

 

Kan det vara aktuellt att se över lotsdispensen om bristen på lotsar fortsätter?   

Ska man komplettera lotsansvaret på privata aktörer såsom till exempel Danmark har 

gjort? 

● Hur skulle då lotsutbildnignen se ut? 

Är det något vi missat att fråga och som du vill tillägga? 
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BILAGA 3 

Intervjumall Sjöfartsverket, Befälhavare, Svensk sjöfart. 

Intervjuunderlag  En undersökning om framtidens lotsutbildning 

Datum: ___________________ 

Inledande frågor: 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Hur gammal är du? 

Bostadsort? 

Utbildningsbakgrund? 

Beskriv dina tidigare arbeten. 

Beskriv ditt nuvarande arbete. 

Berätta om din bakgrund (kompetens och erfarenhet) 

 

Intervju start inspelning: 

 

Tema 1 

Hur kan sjöfartsverkets kravbild modifieras för att lotsen snabbare skall få ut sin första 

styrsedel? 

 

Kan du berätta lite vad du känner till om kraven som ställs för att rekrytera en ny lots? 

• Vad tycker du om dessa krav? (åsikter) 

Berätta lite om vad en styrsedel är? 

• Vad tycker du om dessa indelningar? 

 

Ställs det för höga krav för det arbete som ska genomföras? 

• Behöver man verkligen ett sjökaptensbrev med seniorbefattning? 

• Kan en sjöman med juniorbefattning agera som lots? 

 

 

Bör det finnas en speciell behörighet som lots? (alltså istället för sjökaptensbehörighet så 

finns det en egen lotsbehörighet) 

• Kan det va aktuellt att se över behörighetskraven för att få ut en 

sjökaptensbehörighet från transportstyrelsen? 
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• Hur ska man som lots under utbildning snabbare kunna få ut en styrsedel? 

 

 

Tema 2 

Hur bör den framtida lotsutbildningen vara utformad? 

Exempel på lotsutbildning, 

• Hur skulle du vilja ha det?   

• Hur skulle svenska rederier vilja ha det från en ekonomisk synvinkel? 

 

Vad tycker du om att lägga utbildningen på utbildningsinstitutioner? 

 

Vad kan man göra annorlunda med dagens lotsutbildning? 

 

Bör Sverige utforma en lotslag och vad skulle detta kunna ge? (ge möjlighet till privata 

aktörer, reglera behörigheter osv) 

 

Vad har du för åsikter om att göra en masterutbildning för lotsar? en 2 årig 

vidareutbildning efter 4 åriga sjökaptensprogrammet med simulator, praktik, teoretiska 

ämnen osv. 

• Är det attraktivt med en masterutbildning utan lön? 

• Vad händer om man inte får jobb efter avlagt en masterutbildning? 

• Går 2 årig masterutbildning men visar sig olämplig i “arbetspsykologiska 

lämplighetstestet”, vad händer då? 

• Kan det vara en merit inom andra yrken att ha avlagt en lotsutbildning? (hamn, 

försäkringsbolag, rederi osv) 

• Kan man få andra fördelar efter avslutad masterutbildning? 

 

Är det fördelaktigt för rederier att anställa/ha lotsar med avlagd lotsutbildning? 

 

 

Om det finns en masterutbildning för lotsar, men inga lediga lots tjänster, hur gör man då? 

Tema 3 

Hur uppnås tillräcklig rekrytering till lotsutbildningen? 
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Vilka grupper rekryteras det ifrån idag? 

 

Ska man satsa på nyexaminerade sjöbefäl? 

• Hur skulle isåfall antagningskraven se ut för för nyexaminerade (sjötid, examen) 

 

Kan det vara aktuellt att se över lotsdispenser om bristen på lotsar fortsätter?   

 

Ska man komplettera lotsansvaret på privata aktörer såsom till exempel Danmark har 

gjort? 

• Hur skulle då lotsutbildnignen se ut? 

 

Vad tror du om framtiden för lotsarna? 

Är det något vi missat att fråga och som du vill tillägga? 

 


