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Abstrakt 
  

I denna undersökning har vi tittat på aktiva svenska nautiska befäls erfarenheter och åsikter 

om isnavigering i Östersjön. Vi har genom en kvantitativ undersökning försökt bilda oss en 

uppfattning om hur deras kompetensnivå är i denna speciella miljö, hur de anser att 

isvintrarna i Östersjön har påverkat deras arbete och om det finns ett behov av en 

vidareutbildning i isnavigering, samt i så fall vilka moment en sådan kurs skulle behöva 

innefatta. Vi har även undersökt om de anser att en renodlad isnavigeringskurs borde ingå i 

dagens sjökaptensutbildning i Sverige. 

 

Undersökningen visar en varierande egenupplevd kompetens utifrån respondenternas 

erfarenhet av isvintrar. Undersökningen visar även att de som genomgått en kurs i 

isnavigering, oberoende av befattning och tidigare erfarenhet, anser sin kompetens vara 

tillräcklig. Behovet och viljan att genomgå en isnavigeringskurs är högt enligt respondenterna. 

Mer än hälften av de tillfrågade ville se en renodlad isnavigeringskurs redan under 

sjökaptensutbildningen. 
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Abstract  
 

The aim for this research has been to find out Swedish nautical officers’ thoughts of and their 

personal opinions on their competence when navigating in ice infested waters in the Baltic 

Sea. Through a quantitative research method we have tried to build us an understanding on 

how the nautical officer appreciates his or her competence in this very special environment, 

how they think that earlier ice winters have effected their duties at work as well as if there is a 

need for further training in ice navigation and which elements should be included in such 

training. We have also wanted to investigate active nautical officers’ opinion on including an 

ice navigation course, in full scale, at the Master Mariner Program in Sweden. 

 

The results show that nautical officers’ appreciation of their competence varies on the basis of 

their experience in years but also that attending a course in ice navigation gives officers, with 

little experience the appreciation of high competence in navigating ice infested waters.  

The will and need for a course in ice navigation, according to the results, is relatively high as 

well as the officers’ opinion on adding a ice navigation course to the curriculum at the Master 

Mariner Program in Sweden.    
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

”Att navigera i is är en kunskap som fram tills nästintill nu, endast kunnat inhämtas genom 

erfarenhet”.1 

 

Förutsättningarna för kunskapsförbättringar inom isnavigering kommer att förändras de 

närmast kommande åren. Dagens moderna isnavigerinskurser ger aktivt befäl och studenter 

möjligheter att lära sig mer om isnavigering än vad som kunnat erbjudas tidigare med hjälp av 

ny modern teknik. 2 

 

Transatlantic Ice Academy invigdes 2008 i Kalmar och just nu görs utrustningen och 

kursinnehållen färdiga för framtida kurser i isnavigering. Detta tillsammans med att vi 

studenter fått mera tillgång till både teoretisk kunskap och praktik i form av 

simulatorkörningar jämfört med tidigare studenter, ledde till att vi tyckte att det skulle vara 

intressant att veta vad aktivt befäl anser sig ha för kunskaper om navigering i is.  

 

Idén till denna utredning fick vi efter nyhetsrapporteringen kring det svåra isläget i Östersjön 

och de problem som fartygen som trafikerade området hade vid den tidpunkten.  

Under vissa dygn i mars 2010 var ett femtiotal fartyg fast i isen och de statliga isbrytarna hade 

inte möjlighet att assistera alla som satt fast. 3 I och med dessa händelser samt dagens 

möjlighet till vidareutbildning i isnavigering ville vi undersöka hur de nautiska befälen som 

trafikerar Östersjön anser sig klara av att navigera i isbelagt farvatten. 

 

Detta är intressant då brister i kunskap och erfarenhet inom ämnet direkt kan påverka rederiet 

ekonomiskt i form av förseningar och skador på fartyget. Vi får inte heller glömma 

påfrestningen på den vakthavande styrmannen i form av högre krav på konstant fokusering 

under vakten samt den ökade belastningen på befälhavaren som i vissa fall måste assistera en 

vakthavande styrman på bryggan som har otillräckliga kunskaper i isnavigering.  

                                                           
1 Föredrag vid Ice Council, Sjöfartshögskolan i Kalmar, 2010-03-02 
2
 Lektor Magnus Sjöquist, Sjöfartshögskolan i Kalmar, 2010-04-15 

3 Http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/mars-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.10672, hämtad 2010-04-10 
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Vi var även intresserade av att få veta i vilken grad nautiska befäl ansåg sig behöva eller vilja 

vidareutbilda sig i en renodlad kurs i navigering i isbelagt farvatten.  

Med den nybildade Ice Academy på Sjöfartshögskolan i Kalmar kommer externa kurser att 

erbjudas rederier och enskilda nautiker där de får möjligheten att fördjupa sina kunskaper i 

isnavigering. I enkätundersökningen samt i intervjuerna som har använts som 

informationsunderlag i denna undersökning, har vi använt Ice Academys ”Cold Climate 

Shipping” kurs4, vilken än så länge är under uppbyggnad, som mall för kurs i isnavigering och 

bedrivande av sjöfart i kallt klimat. 

 

1.2   Bakgrund 

1.2.1  Allmänt 

Vintern 2009 - 2010 var en svår isvinter i Östersjöområdet. SMHI uppskattar årets totala 

maximala isutbredning till 240 000 km2. 5 Detta gör denna vinter till den svåraste isvintern 

sedan 1987. Enligt SMHI anses en ”lindrig” isvinter råda när isutbredningen i Östersjön ligger 

under 98 000 km2. En ”normal” isvinter anses råda när isutbredningen sträcker sig mellan 

98 000 km2 och 193 000 km2. Allt därutöver anses som ”sträng” isvinter, vilket vintern 2009-

2010 klassas som. 6 

                                                           
4
 Se beskrivning av kursen ”Cold Climate Shipping” i bilaga 1 

5 http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-isutbredning-har-kulminerat-1.10148, hämtad 2010-04-12 
6
 http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Verksamhet/Isbrytning/Vintrarnas-svarighetsgrad/, hämtad 2010-05-14 
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Tabell 1 – isutbredning i Östersjön 1980 – 2009.  

Detta är en förminskad version av den som Sjöfartsverket har publicerat 

 

Tabellen ovan visar isläget i Östersjön de senaste 30 åren. De två strecken som delar in 

diagrammet delar upp åren i ”milda”, ”normala” och ”extrema” isvintrar. Generellt kan man 

säga att en tredjedel av vintrarna har varit milda, en tredjedel har varit ”normala” och den sista 

tredjedelen har passerat gränsen för ”extrem” vinter. Året 1987/1988 visar sig vara den värsta 

isvintern de senaste 30 åren då isutbredningen uppgick till ca 420 000 km2. Man kan utefter 

denna tabell se att isutbredningen varierar och återkommer ibland till att vara ”extrem”. 

 

Många fartyg som trafikerade norra Östersjöområdet den senaste vintern fick möta tjock is 

och när det var som värst satt ett 50-tal fartyg fast i isen. Under dessa dagar satt bland annat 

tre färjor fast i isen utanför fyren Tjärven, vid inloppet till den norra infartsleden till 

Stockholm. Fartygens situation i de isbelagda vattnen togs upp mycket i media under 

senvintern, när läget var som värst. Vissa rederier kritiserades för sina ageranden vid 

tidpunkten. 

 

Förutom isklassade fartyg och tålig utrustning krävs även kunniga besättningar för att komma 

fram genom isen. Det är av stor betydelse att kunna agera rätt vid navigation i isfarvatten. 

Detta gäller inte endast vid uppkomna problem utan en korrekt navigation är väsentlig för 

säkerheten ombord men också för besparingar i form av tid och bunkerkostnader samt för att 

förhindra fartygsskador.  
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Sveriges kuster är bland de längsta i Europa och ca 90 procent av vår utrikeshandel kommer 

och går med fartyg. Om fartygstrafiken avstannar blir industrier drabbade och samhället i stort 

drabbas av denna faktor. Industrierna kan då inte transportera iväg sina produkter, och de 

tvingas att minska på produktionen när magasinen har fyllts upp maximalt. Därför är det 

viktigt för ett land som Sverige att sörja för att sjötrafiken kan operera optimalt. 7 

1.2.2  Isförhållandena i Östersjön 

Det är inte bara medeltemperaturen som påverkar isförhållandena i vattnen kring Östersjön. 

Vind- och temperatursvängningar kan göra isförhållandena bättre eller sämre än normalt även 

om medeltemperaturen är normal. Vinden gör att isen sprids eller packas till sjöss och detta 

skapar särskilda förhållanden för sjöfarten såsom vallbildning eller ispress mot kuster och 

hamninlopp. 

 

Sjöfarten drabbas hårt när isen breder ut sig i Östersjön och isbrytarassistans behövs i många 

fall, särskilt i norrlandshamnarna. SMHI:s ismeteorologer kartlägger därför isförhållandena 

dagligen under vinterperioden, normalt från slutet av november till slutet av maj. De har hjälp 

av detaljerade rapporter om istyp och istjocklek, dels från observatörer utefter kusten som till 

exempel lotsar och särskilda israpportörer och dels från isbrytarna som är i tjänst dygnet runt 

och därmed trafikerar de islagda farvattnen. 8  

1.2.3  Fartygen 

Is och istäckta farvatten återkommer årligen i Östersjön och utsätter fartyg och deras 

utrustning för hårda påfrestningar. När ett fartyg förbereds för vinterhalvåret är det mycket 

som skall göras innan minusgraderna tar över. Fartygets utrustning måste ses över och 

ansvariga personer skall försäkra sig om att den är vinterduglig. Detta kan innebära att man 

byter hydraulolja till en typ som klarar kallare klimat, tömmer brandledningar i syfte att 

förhindra att rören fryser igen och spricker samt skyddar förtöjningsgods från vattenspray 

genom att täcka över det under passage över öppet hav.9 Dessa är endast några få av de 

åtgärder som bör utföras och därutöver skall noggranna studier av fartygets manual för 

passage i kallt klimat genomföras för att säkerställa fartygets säkra framfart vintertid.  

 

 
                                                           
7 http://www.regeringen.se/sb/d/10459/nocache/true/a/60133/dictionary/true, hämtad 2010-04-14  
8 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/isforhallanden-i-ostersjon-1.7024, hämtad 2010-04-12 
9 Capt. Johan Buysse, Notes on Handling  Ships in Ice, Seatec Consult, 2005, s 16 
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Ett samarbete finns mellan Sverige och Finland när det gäller isnavigering i Östersjön. Detta 

samarbete har utvecklats under lång tid, ändå sedan 60-talet när det bestämdes att hamnarna i 

norra Östersjön skulle hållas öppna året runt. Grundtanken är att export och import skall ske 

regelbundet på en säker nivå. För att upprätthålla en regelbunden trafik i området på ett säkert 

sätt erbjuds alla fartyg som besöker hamnarna i norra Östersjön isbrytarassistans om 

väderförhållandena så kräver. Isbrytarassistansen är begränsad till trafik till och från finska 

och svenska hamnar som uppfyller de krav som sjöfartsverken i de bägge länderna ställer. 

Dessa krav avser fartygens isklass samt maskinstyrka. Anledningen till denna begränsning är 

att det endast finns ett visst antal isbrytare att tillgå i området vilket gör att samtliga fartyg inte 

kan assisteras. 10   

 

De handelsfartyg som normalt trafikerar norra Östersjön har ofta en isförstärkt konstruktion. 

Detta innebär i regel att tjockare plåtar monteras i de förliga delarna av fartyget samt att 

fartygen får en högre maskinstyrka. Fartygsägare har hittat en jämvikt mellan de strängare 

konstruktionskraven och merkostnaderna som dessa medför eftersom de flesta av fartygen 

befinner sig i isfarvatten färre än 50 dagar per år.  

 

För att transporterna i norra Östersjön skall kunna ske på ett säkert sett har myndigheterna i 

Sverige och Finland utvecklat speciella svensk-finska isklassbeteckningar. Dessa trädde i 

kraft 2003. 11 

 

De svensk-finska isklassbeteckningarna: 
 

Tabell 2 – Information om de svensk-finska isklasserna. Publicerad av Sjöfartsverket  

Isklass För trafik i                            

1A Super          extrema isförhållanden   > 100 cm tjock is 

1A svåra isförhållanden > 50 cm tjock is 

1B medelsvåra isförhållanden 30 - 50 cm tjock is 

1C lätta isförhållanden 15 - 30 cm tjock is 

2 mycket lätta isförhållanden 10 - 15 cm tjock is 

 

                                                           
10 Sjöfartsverket, Finnish Maritime Administration, Guidelines for the application of the Finnish – Swedish Ice 
    Class Rules – Version 1, 2005, s 6 
11 http://www.sjofartsverket.se/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Vintersjofart/Isklasser--krav/, hämtad 2010-03-28 
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Dessa regler gäller för att bibehålla en säker sjötrafik i området och är en bas för 

trafikrestriktioner i områdena i norra Östersjön. Reglerna skall garantera att fartygen har en 

viss skrov- och framdrivningsstyrka. Den maskinstyrka som krävs skall vara tillräcklig för att 

kunna följa en isbrytare vid assistans samt navigera i skärgården utan assistans.  

 

Kravet på maskineffekten, den högsta kontinuerliga effekt som framdrivningsmaskineriet kan 

leverera till propellern/propellrarna, för fartyg med isklass 1A Super, 1A, 1B och 1C beräknas 

efter de djupgåenden som motsvarar den övre isvattenlinjen, UIWL12 och den undre 

isvattenlinjen, LIWL 13. Maskineffekten får däremot aldrig understiga 1000 kW för 

isklasserna 1A, 1B och 1C och 2800kW för isklass 1A Super. 14 

 

Vid bestämmande av ett fartygs maskineffekt tas bland annat dessa parametrar med i 

beräkningarna vid isklassificeringen av fartyget:  

• Fartygets längd mellan perpendiklar 

• Bogens längd 

• Fartygets maximala bredd 

• Propellerdiameter 

• Stävvinkel i centerlinjen 

 
Utöver maskineffekt bestäms isklassificeringen av komplexa beräkningar av ett antal 

parametrar. Dessa beräkningar kommer vi inte att redovisa i detta arbete. Generellt sett kan 

man inte säga att alla fartyg med isklass 1A ska ha en specifik maskinstyrka och tjocklek på 

plåtar utan det är fartygsspecifika egenskaper som avgör isklassen. Några parametrar som tas i 

beaktande vid bestämning av isklass är: 15 

• Plåttjocklek 

• Spanttäthet 

• Konstruktion på förstäv 

• Roder och styrarrangemang 

• Propellertyp, typ av axlar och växlar 

 

                                                           
12

 Det är den vattenlinje som motsvarar det största djupgående som fartyget kan operera i vid gång i is 
13

 Det är den vattenlinje som motsvarar det minsta djupgående som fartyget kan operera i vid gång i is 
14

 TSFS 2009:111 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass 
15

 TSFS 2009:111 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass 
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I början av mars 2010 när isläget var som värst i Östersjön gällde följande isrestriktioner i 

området.  

Tabell 3 – Isrestriktioner i Östersjön 2010-03-07, källa: SMHI 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av tabellen framgår i vilka områden fartyg tilläts trafikera beroende på isklass och minsta 

dödvikt. För en mer detaljerad bild om det aktuella isläget den 7 mars 2010, se iskartan över 

Östersjön, bilaga 3. 

 

1.2.4  Besättningen 

Besättningarna på fartygen som trafikerar isfarvatten skall förberedas genom att de förses med 

bra arbetskläder som skyddar dem från det kalla klimatet. De skall även göras uppmärksamma 

på kylningseffekten som är beroende av den aktuella temperaturen och vindhastigheten. Som 

exempel kan visas att vid en temperatur av -18 ˚C och en vindhastighet på 9 knop får man en 

effekt som motsvarar -27 ˚C. Detta betyder att redan efter 30 minuters exponering finns större 

risk för förfrysning och frostskador. 17 

                                                           
16 http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/arkiv/sstcolor/sstcolor_20100307.pdf 
17 Capt. Magnus Sjöquist, Certificate in cold climate shipping -  Module 3 – Cold Climate Navigation,  
    Loyd´s Maritime Academy, 2008-2009, s 15 
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1.2.5  Nautikern 

En nautiker skall känna till sitt fartygs egenskaper och prestanda i is men även vara väl 

införstådd med problem och risker som kan uppkomma p.g.a. dem. Som exempel kan nämnas 

isklassen 1A Super vilken till sin konstruktion inte skiljer sig ifrån klass 1A, men fartyg med 

isklass 1A Super har en högre maskineffekt. Bristande kunskaper angående fartygets 

konstruktion kan leda till att en oerfaren nautiker försöker forcera is som skrovet inte tål men 

maskinstyrkan klarar av, med skador på fartygets skrov som följd. 18  

 

Förutom fartygskunskap skall nautikern vara väl införstådd med att förhållanden i ett område 

inte överensstämmer med förhållanden i ett annat. Har nautikern stor erfarenhet av navigering 

i isbelagt farvatten i Östersjön kan vi inte direkt anta att han eller hon är erfaren att navigera i 

t.ex. Antarktis. Detta faktum tas upp i haverirapporten om M/S Explorer där befälhavaren 

hade erfarenhet av isförhållanden i Östersjön men läste isen fel i Antarktis. Okunskapen om 

de olika istyperna ledde till att fartyget senare förliste. I haverirapporten går det att läsa 

följande: 

 

 
Utdrag ur rapporten om utredningen av M/S Explorers förlisning.19 

 
 

 

 

 
                                                           
18

 Capt. Johan Buysse, Notes on Handling  Ships in Ice, Seatec Consult, 2005, s 15 
19 Bureau of Maritime Affairs – Report of the Investigation in the Matter of  Sinking of Passenger Vessel,  
    Explorer 23 november 2007 in the Bransfield Strait near the South Shetlands Islands, Monrovia 2009, s 4 
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Att klassificera eller reglera den mänskliga kunskapen ombord har varit och är fortfarande 

omöjligt. Det är svårt för myndigheter att klassificera den enskilde nautikerns kompetens och 

utifrån detta kunna reglera trafiken så att den är säker och miljövänlig. IMO20 har genom 

STCW21 fastslagit sjötjänstgörande personals kompetenskrav. Där finns inget krav på särskild 

behörighet eller utbildning för isnavigering, varför intresset för denna kompetens närmast kan 

sägas ligga hos den enskilde sjömannen eller rederiet.  

 

I framförallt redarnas intresse borde aspekter som fartygets säkra framföring, bunker- och 

tidsbesparing ligga till grund för en vidareutbildning av befälen som ett komplement till deras 

tidigare erfarenheter. Ett sätt att uppmuntra redare att vidareutbilda sina befäl i isnavigering 

skulle kunna vara särskilda rabatterade taxor på farledsavgifter m.m. Detta tycker vi är en 

intressant fråga, men den kommer inte att behandlas i vårt arbete. Arbetet syftar till att 

undersöka de aktiva befälens åsikter om sin egen kompetens samt om behovet av en eventuell 

vidareutbildning finns. 

1.2.6  Ice Academy 

Transatlantic Ice Academy invigdes den 2 december 2008 i Kalmar och dess mål är att utbilda 

sjöfolk till att hantera fartyg och utrustning i kallt klimat. Det är ett samarbete mellan Rederi 

AB Transatlantic och Sjöfartshögskolan i Kalmar. I kursutbudet finns fyra kurser vilka täcker 

in grundläggande teoretisk iskunskap, arktisk utbildning, dynamisk positionering i arktiska 

vatten samt bedrivandet av sjöfart i kallt klimat. Det är kursen ”bedrivandet av sjöfart i kallt 

klimat” eller ”Cold Climate Shipping” som vi valt att koncentrera oss på. Denna kurs erbjuder 

teoretisk utbildning i hantering och förberedande av utrustning för kallt klimat samt teori och 

simulatorövningar med inriktning på passage genom is och procedurer vid konvojkörning  

med mera. 22  

                                                           
20

 International Maritime Organisation – en FN-ledd rådgivande sjöfartsorganisation med säte i London 
21

 International Convetion on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers – 
    Internationella konventionen om normer för övning, intyg och vakt för sjöfolk 
22 http://www.iceacademy.se, hämtad 2010-04-14 – mera information om denna kurs finns i bilaga 1  



 

15 
 

1.3   Problemförmulering 

Vilken uppfattning har nautiskt befäl om dess färdigheter i isnavigering och anser de att en 

kurs i isnavigering skulle ha betydelse för deras agerande vid framförande av ett fartyg i 

istäckta farvatten? Borde utbildning ske redan under befälsutbildningen? Intressanta är även 

aktiva lotsars åsikter om kunskapen i isnavigering hos befäl ombord på de fartyg de assisterar 

i Östersjön. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur stor kompetens anser befälen att de har i isnavigering? 

2. Finns det ett behov av en isutbildning för aktiva befäl som trafikerar Östersjöområdet? 

3. Om det finns ett behov, hur stort är det samt vilka befattningar behöver denna 

utbildning? 

4. Vilka moment bör en isutbildning innehålla? 

5. Bör en renodlad iskurs ingå i sjökaptensutbildningen? 

1.4  Syfte: 

Denna undersökning har haft flera mål. Huvudsyftet har varit att ta reda på vad de nautiska 

befälen själva anser om sina kunskaper i isnavigering i Östersjön samt om det finns ett behov 

för aktivt befäl att vidareutbilda sig inom ämnet isnavigering.  

 

Vidare är syftet med undersökningen att ta reda på för vilka eventuella befattningar ett sådant 

behov finns, samt vilka moment de tillfrågade anser att en sådan kurs bör innehålla. Slutligen 

ville vi även undersöka deras åsikter i frågan om en isnavigeringskurs borde ingå redan under 

sjökaptensutbildningen. 

 
 
 
 
 



 

16 
 

2.  Metod 

2.1  Val av undersökningsmetod 

Den vetenskapliga metodiken ska vara en garanti för att en undersökning gjorts på ett 

noggrant sätt och att inga viktiga resultat har undgått studien eller undanhållits. Det finns två 

utmärkande egenskaper i en vetenskaplig undersökning. Dessa är att resultaten som 

presenteras kan kontrolleras med hjälp av insamlad data, och att undersökningen kan göras 

om av en oberoende person som ska komma fram till samma resultat. 23 

 

I forskningssammanhang brukar man ofta skilja på kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Det som krävs för att metoden skall anses vara kvantitativ är att det som man studerar görs 

mätbart och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Forskaren väljer att 

urskilja sin undersökningsgrupp och denna undersöks på en eller flera variabler. När denna 

metod används sker undersökningen med hjälp av en envägskommunikation som forskaren 

styr helt själv. Han får svar på de frågor han ställt, men kan inte utvinna någon ytterligare 

information från respondenterna. 

 

Den kvalitativa metoden arbetar efter att varje bemötande består av en unik kombination av 

kvaliteter eller egenskaper, och därför kan detta inte mätas och vägas. En enkel 

sammanställning och generalisering av kvalitativa svar går därför inte att göra.24 
 

Denna undersökning hade kunnat genomföras som en kvalitativ intervjuundersökning 

och/eller enkätundersökning där vi koncentrerat oss på ett fartygs eller ett rederis nautiska 

befäl. Detta sätt var dock inte att föredra då vi ville få en bredare åsiktsyttring från 

Östersjötrafikerande nautiskt befäl. Vi ställde oss frågan hur vi bäst kunde få ta del av de 

aktiva nautiska befälens erfarenheter och åsikter om isnavigering och kom fram till att en 

kvantitativ enkätundersökning med stödjande kvalitativa intervjuer var det rätta 

förfaringssättet för undersökningen. Genom denna blandning av undersökningsmetoder skulle 

vi på bästa sätt kunna besvara de frågeställningar vi arbetat fram. 

 

 

                                                           
23

 Bjurwill, Christer, A, B, C och D – Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser, 
    Studentlitteratur, Lund, 2001, s 41 
24

 Andersson, Heine, Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994, s 70 
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2.2  Enkätundersökningen 

Med hjälp av en enkät kan man nå ut till många respondenter på kort tid och ställa exakt 

samma frågor till alla. En enkät bör vara kort och strukturerad för att göra sammanställningen 

så lätt som möjlig. Man bör även lämna plats för kommentarer i enkäten. Fördelar med att 

använda enkäter är att man når många individer med samma frågor, det är lätt att mäta 

resultatet om frågorna är ordentligt utarbetade och svaren lämnas anonymt. Några nackdelar 

är att felställda frågor inte ger någon validitet, det går inte att följa upp frågor eller 

missuppfattningar och risken för bortfall kan vara stor då enkäten kan glömmas bort om 

respondenten får lång tid på sig att svara. Det finns även en risk att man påverkar 

respondenten genom att man vill att han eller hon skall svara på ett visst sätt, och frågan 

formuleras därför därefter. 25 

 

Utformandet av vår enkät började med att vi skrev ned frågor utifrån våra frågeställningar 

varefter vi läste och omformulerade dem för att på ett så kort och koncist sätt som möjligt få 

fram korta lättförståeliga frågor. Detta första utkast av enkäten prövades på två klasskamrater 

som fick svara på frågorna och komma med synpunkter angående formuleringar samt 

innehåll. När vi blivit nöjda med innehållet i enkäterna gjordes en första försöksversion. 

Denna enkät testades på fyra personer med många års erfarenhet i branschen. Utifrån deras 

åsikter gjordes smärre ändringar men för övrigt ansågs enkäten vara lättförståelig och snabbt 

genomförbar. 

 

Till enkäten utformades ett följebrev som inkluderades i det dokument som vi senare skickade 

elektroniskt till respondenterna. I följebrevet förklarade vi avsikten med vår undersökning, 

vilka vi själva är, hur lång tid enkäten tar att fylla i, etiken i undersökningen, vart den ifylla 

enkäten skulle skickas samt när uppsatsen beräknades vara klar.26 Se bilaga 1.  

 

Enkäten utformades så att deltagarna kunde svara på den elektroniskt genom att öppna den via 

sitt e-postkonto och med datorns hjälp klicka i sina svar i färdiga svarsrutor. När enkäten var 

ifylld skulle den sparas på respondenternas datorer varefter den kunde bifogas ett  

e-postmeddelande tillbaka till oss.  

                                                           
25

 Svensson, Elisabeth, Vetenskaplig metodik – att formulera och stipulera vårdproblem, Natur och Kultur, 
    Stockholm, 1987, s 71 
26

 Kylén Jan-Axel, Att få svar – intervju, enkät, observation, Bonnier utbildning, Stockholm 2004, s 46 
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Ett alternativ till den elektroniska hanteringen av enkäten var att skriva ut den i pappersformat 

och fylla i den för hand och sedan skicka den tillbaka per post till oss. Detta sätt användes 

dock inte av någon av deltagarna. Däremot svarade en deltagare genom att skriva ut enkäten 

och fylla i den för hand varefter enkäten skannades in och skickades tillbaka till oss 

elektroniskt. 

2.3 Intervjuerna 

I en intervjuundersökning utgår man från de frågeställningar man har arbetat fram och med 

dem som grund skapar man frågor som man vill få svar på. Utvecklingen av frågorna beror på 

vilka svar man får under intervjuns gång. Fördelen med denna datainsamlingsmetod är att 

man kan få ett djupt svar på sin fråga. En annan fördel med intervjumetoden är att man kan 

vara tydlig i sina frågor för att undvika missförstånd. Genom detta undviker man bortfall på 

frågor som den tillfrågade tycker är svåra att svara på. En fara kan vara att frågan ställs på ett 

sådant sätt att svaret påverkas. Därför ska man undvika ledande frågor och vid en strukturerad 

intervju istället formulera en öppen fråga efter byggstenarna ”hur”, ”varför” samt ”vilken”. 27 

 

Intervjuerna i vår undersökning skulle vara ett komplement till enkäterna. Från intervjuerna 

kunde vi lyfta ut stödjande yttringar till stöd för data vi samlat in genom enkäterna.  

Totalt intervjuade vi fem personer med olika lång erfarenhet i sjöfartsbranschen samt med 

olika lång erfarenhet av navigering i isbelagda farvatten. Dessa personer nämns som 

intervjuperson A – E i efterföljande text. Vi ansåg att intervjuerna var nödvändiga då enkäten 

besvarades av personer med väldigt olika erfarenheter och med olika befattningar ombord på 

fartygen. 

 

Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade där vi ställde en öppen fråga och den 

intervjuade fick utifrån frågan utveckla ett eget svar mot bakgrund av sina egna erfarenheter 

och åsikter. Vi hade sammanställt en intervjuguide som vi skulle följa, men frågorna vi ställde 

kunde besvaras på ett öppet sätt. En annan fördel med att välja denna metod är att man får så 

pass strukturerade intervjuer att fakta kan bearbetas och jämföras med varandra medan den 

intervjuade ändå ges möjlighet att själv utveckla sina svar på ett kvalitativt sätt. Denna typ av 

intervjumetod är bra när det gäller att samla in fakta som inte kan inhämtas på annat sätt. 28 

 

                                                           
27

 Svensson, Elisabeth, Vetenskaplig metodik – att formulera och stipulera vårdproblem, Natur och Kultur, 
    Stockholm, 1987, s 76 
28

 Jacobsen, Jan Krag, Intervju – konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993, s 19 - 20 
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2.4  Validitet och reliabilitet 

I en undersökning ska man begränsa sig till att samla in de uppgifter som är relevanta för 

undersökningen. I varje statistisk undersökning vill man beräkna eller uppskatta det 

numeriska värdet hos en eller flera faktorer. Det finns alltid en risk att man mäter något annat 

än det man var ute efter från början och då kan man ifrågasätta validiteten eller giltigheten i 

undersökningen. Validiteten kan beskrivas som avsaknaden av systematiska mätfel. 29 

 

I en undersökning är det viktigt att man mäter det man har för avsikt att mäta, men även att 

undersökningen är tillförlitlig. Mätningen skall vara noggrann och det slumpmässiga felet 

skall bli så litet som möjligt. Man talar då om undersökningens tillförlitlighet eller  

reliabilitet. 30 Reliabiliteten kan påverkas av mätinstrumentet, den som utför mätningen, och 

det undersökta objektet. 

 

Vi har eftersträvat en god reliabilitet i vår undersökning genom att i våra enkäter använda oss 

av korta enkla, lättbesvarade icke ledande frågor som frågat efter en sak var. Utöver detta 

testades enkäten i en provundersökning och ett följebrev skickades med enkäten.    

 

2.5  Urval 

Urvalskriterierna i denna undersökning var personer med befattningarna befälhavare, styrman 

eller lotsstyrman 31, anställda på svenskflaggade fartyg som går i regelbunden trafik i 

Östersjön. Ett ytterligare kriterium var att respondenterna skulle ha en viss erfarenhet av 

isutbredning och isnavigering i Östersjön.  

 

 

                                                           
29 Körner, Svante, Praktisk statistik, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 22 
30 Körner, Svante, Praktisk statistik, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 22 
31 En befattning som finns på färjor som regelbundet trafikerar en sträcka. Dessa styrmän är anställda av 
    rederierna och svenska lotsstyrmän har lotsbehörighet godkänd av Transportstyrelsen på den aktuella 
    sträckan. Befälhavaren måste också ha lotspapper på den aktuella sträckan för att fartyget skall få lotsdispens, 
    det vill säga segla utan ”vanliga” lotsar på svenskt inre vatten. –  
    http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/Lotsning/Generell-lotsdispens/, hämtad 2010-05-22 
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3.  Litteraturöversyn 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på egenupplevd kompetens och kunskaper i 

isnavigering hos östersjötrafikerande befäl. Enligt vår egen uppfattning har ingen tidigare 

forskning inom detta specifika område gjorts. Det finns enligt vår vetskap inte heller någon 

tryckt litteratur eller andra skrivna fakta om detta. Vi har sökt efter tidigare forskning inom 

ämnet genom bland annat Libris nationella uppsatsdatabas 32 och Linnéuniversitets 

studentbibliotekskatalog33. Andra utgångspunkter som till exempel Sjöfartsverkets 

sjöforskningsdatabas34 och Chalmers publiceringsbibliotek35 har undersökts utan något önskat 

resultat. Utöver dessa sökningar har handledaren tillika examinatorn för detta arbete tillfrågats 

angående tidigare forskning inom ämnet och enligt dennas vetskap så har inga tidigare studier 

i ämnet gjorts, framförallt inte vid Högskolan i Kalmar. Tidigare examensarbeten som är 

publicerade vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och slutligen den populära privata hemsidan 

”uppsatser.se” 36 har också undersökts, men inte heller där har vi hittat någon tidigare 

forskning inom ämnet. 

 

Sökningen efter tryckt material såsom böcker eller tidskrifter har främst gjorts via 

Linnéuniversitets studentbibliotekskatalog men även via den nationella bibliotekskatalogen 

LIBRIS och Svensk Sjöfartstidnings hemsida 37. Inte heller i detta fall har vi hittat någon 

information som vi kan knyta an till våra frågeställningar i denna undersökning.  

 

                                                           
32 LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och 
    forskningsbibliotek. http://libris.kb.se/ 
33 I biblioteksdatabasen finns alla uppsatser och forskningsrapporter som är skrivna vid Linnéuniveritetet 
    (tidigare Högskolan i Kalmar) sedan år 2008. http://lnu.se/ub/soka/uppsatser/ 
34 Detta är Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens egen databas där de behandlar forskning främst inom miljö 
    och säkerhet.  http://www.sjofartsverket.se/forskningsdb/ 
35 Chalmers publikationsbibilotek täcker alla typer av publikationer, såsom doktorsavhandlingar,  
    examensarbeten, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter sedan 2006. 
    http://publications.lib.chalmers.se/cpl/ 
36 En databas där man kan söka bland uppsatser från Sveriges flesta universitet och högskolor. 
    http://www.uppsatser.se/ 
37 http://www.shipgaz.se/ 
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Det finns en del tryckt material om förfarandet vid isnavigering och hur besättningar skall 

tänka och agera vid navigering i isfarvatten. En del av denna litteratur har vi använt oss av vid 

framställningen av detta arbete. Vi väljer dock att inte presentera sådan litteratur i detta 

kapitel, eftersom detta arbete handlar om befälens åsikter och kunskaper. Detta arbete är alltså 

inte tänkt att vara något läromedel i ämnet isnavigering. Den facklitteratur som har använts 

finns presenterad löpande i arbetet samt i litteraturförteckningen på sidan 40. 
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4.  Resultat 

 

4.1  Tillfrågade och bortfall 

Under planeringsstadiet var tanken att vi skulle kontakta färjerederier som trafikerar 

Östersjön, skärgårdsrederier som trafikerar Stockholmsskärgård samt lotsar verksamma i 

Mälaren och Stockholmsområdet. När enkäterna sedan skickades ut varierade kontakterna 

från landpersonal till direktkontakt med fartygens befäl. Vissa rederiers landorganisationer 

vidarebefordrade vårt e- postmeddelandet till fartygen. Andra rederier ville kontrollera och 

godkänna enkäten innan den skickades till befälen för ett deltagande. Några fartyg kunde 

kontaktas direkt genom personliga kontakter ombord, samt genom direkt riktade  

e-postmeddelanden till fartygen.  

 

Vid genomförandet av enkätundersökningen märkte vi att svarsfrekvensen från dessa rederier 

var relativt låg eller i ett fall helt frånvarande. Vi skickade därför en påminnelse till 

rederierna, men även efter detta var gensvaret ganska lågt.  

 

Slutligen skickades enkäten ut till nio fartyg som regelbundet endast trafikerar Östersjön. 

Samtliga fartyg i undersökningen seglar under liknande vinterförhållanden när det gäller 

isutbredning, istjocklek och temperaturer. 

I vissa fall distribuerades enkäten till rederikontoret innan den tillslut hamnade ombord på 

fartyget. Några enkäter fylldes även i av respondenter som vi träffade personligen. Eftersom 

enkäten skickades elektroniskt till de flesta respondenterna är det besvärligt att säga hur 

många som har fått ta del av den och det är därför svårt att exakt redogöra för 

svarsfrekvensen. Därför har vi uppskattat medeltalet nautiska befäl ombord på varje fartyg till 

fyra. Det finns färjor som har fler nautiska befäl ombord, men samtidigt trafikerar ett mindre 

tonnage även detta område där antalet befäl är färre än fyra. Dessa antaganden gör gällande 

att enkäten teoretiskt har skickats ut till 36 befäl och vi har fått tillbaka 28 ifyllda enkäter. Tre 

fjärdedelar av de tillfrågade svarade alltså då på vår enkät.  

 

Enkäten distribuerades även ut till 15 lotsar i Södertälje via en personlig kontakt. Antalet 

respondenter i denna yrkeskategori var fyra stycken. Det totala antalet respondenter i denna 

undersökning uppgick därmed till 32 stycken. 
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En kortare befattningsspecifik redovisning följer här: 

• Nio av tio tillfrågade befälhavare valde att deltaga i undersökningen 

• Lite fler än varannan tillfrågad styrman valde att deltaga i undersökningen 

• Tre fjärdedelar av de tillfrågade lotsstyrmännen svarade på enkäten 

• En fjärdedel av de tillfrågade lotsarna valde att deltaga i undersökningen 

 

Av dessa 32 respondenter är åtta verksamma som befälhavare, fyra som lotsar, fyra som 

lotsstyrmän samt 16 som styrmän. Vi har valt att skilja befattningen ”Lotsstyrman” från 

”Styrman” för att se om deras erfarenheter och kunskaper i ämnet skiljer sig i stor omfattning 

från varandra.  

 

4.2  Befälens erfarenheter 

Enkätundersökningen visade att fördelningen mellan respondenternas erfarenhet av isvintrar 

varierade utifrån vilken befattning de hade. Alla befälhavare hade minst fyra års erfarenhet 

men majoriteten hade tjänstgjort i fler än åtta år i Östersjön. Den övervägande delen av 

styrmännen svarade att deras erfarenhet sträckte sig till högst två isvintrars navigering i 

området. Tre fjärdedelar av de tillfrågade lotsarna svarade att de hade minst sex års erfarenhet 

av isvinternavigering i östersjön. 

 
Tabell 4 – Befäls erfarenheter i isnavigering 

Min effektiva erfarenhet i isnavigering som nautiskt befäl är:

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0 - 2 isvintrar2 - 4 isvintrar4 - 6 isvintrar6 - 8 isvintrar > 8 isvintrar

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman

 
 

Extremerna i denna fråga visade sig vara befälhavarna och styrmännen vilka i majoritet 

placerade sig i bägge ändorna av spektrat.  
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4.3  Inställning till kompetens  

 

Hur stor kompetens anser befälen att de har i isnavigering? 

Kompetensen enligt respondenternas egen utsago var högst hos befälhavarna medan hälften 

av de tillfrågade lotsarna och styrmännen ansåg att deras kompetens inom ämnet var 

otillräcklig. Det bör tilläggas att alla de som svarade att de genomgått en kurs i isnavigering 

ansågs sig ha tillräcklig kompetens inom området.  

 

Intervjuerna med A och B visade på att erfarenhet i tid har en koppling till åsikten om egen 

kompetens i isnavigering. 

 

Intervjuperson D ansåg att en del av kunskaperna kan ha glömts bort under den långa 

perioden av milda vintrar och att utvecklingen hos fartyg fått nautiska befäl att få en övertro 

till tekniken.  

Tabell 5 - Kompetens 

Jag anser att mina kunskaper inom isnavigering är:

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Tillräckliga Otillräckliga Obefintliga

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman
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Det var endast ett fåtal av alla tillfrågade som har genomgått en isnavigeringskurs.  

Intervjuperson E som genomgått en kurs i isnavigering, svarade att han hade tillräcklig 

kompetens i isnavigering fastän han endast hade begränsad praktisk erfarenhet av navigering i  

isbelagt farvatten.   

Tabell 6 – Genomgången kurs 

  

Jag har genomgått en isnavigeringskurs:

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Ja Nej

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman

 

 

Alla de tillfrågade befälen förutom tre styrmän ansåg att ett fåtal eller flera av vintrarna hade 

varit besvärliga för deras arbetsuppgifter. Intervjuperson A berättade att navigeringen var 

besvärlig men tack vare att fartyget var konstruerat för att trafikera Östersjön vintertid, kunde 

hon upprätthålla en sjövakt som krävde hög koncentration trots sin begränsade erfarenhet av 

liknande navigering.  

Tabell 7 – antal besvärliga isvintrar 

Hur många av dessa isvintrar anser du har varit besvärliga för dig i din 
arbetsuppgift som nautiskt befäl?

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Inga Ett fåtal Hälften Flertalet Alla

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman
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Tre fjärdedelar av dem som svarat på enkäten ansåg att de ibland eller ofta varit osäkra på om 

de läst och tolkat den rådande issituationen rätt och på så vis valt den bästa vägen genom isen. 

 
Tabell 8 – osäkerhet under vakten 

Under min vakt har jag varit osäker på om jag läst isen rätt och tagit 
rätt beslut för att hitta den bästa vägen genom isen

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Aldrig Sällan Ibland Ofta

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman

 

 

Alla tillfrågade förutom en är för närvarande anställda på fartyg med en hög isklass, nämligen 

svensk finsk isklass 1A eller 1 A Super. Att lotsarna saknas helt i denna fråga förklaras 

naturligt genom att de inte är anställda på något speciellt fartyg utan de assisterar oftast olika 

typer av fartyg vid passage genom Östersjön. 

 
Tabell 9 - Anställning 

För tillfället är jag anställd att framföra ett fartyg med isklass:

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1A Super 1A 1B 1C 2 eller lägre

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman
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4.4  Inställning till isutbildning 

 

Finns det ett behov av en isutbildning för aktiva befäl som trafikerar Östersjöområdet 

och, om så är fallet, hur stort är behovet samt vilka befattningar behöver denna 

utbildning? 

 

Enligt tabell 6 kan man se att lite fler än hälften av de tillfrågade styrmännen anser att deras 

kunskaper inom isnavigering är otillräckliga. Av dessa har sju personer angett att de har upp 

till två års effektiv erfarenhet av vinternavigering i isfarvatten. Alla dessa sju personer vill 

genomgå en renodlad isnavigeringskurs. Fyra av dem tror att en sådan kurs kommer att ha en 

viss betydelse för deras kunskaper i isnavigering medan de resterande tre styrmännen tror att 

en kurs nämnd enligt ovan kommer att ha stor betydelse för deras isnavigeringskunskaper.  

Två styrmän har mellan två och fyra års erfarenhet av isnavigering i Östersjön. Dessa två 

respondenter har angett att de vill gå en renodlad isnavigeringskurs och den ena tror att en 

sådan kurs kommer att ha en viss betydelse för dennes kunskaper, medan den andra 

styrmannen tror att kursen kommer att ha stor betydelse för hans kunskaper i ämnet. 

 

De respondenter med annan befattning som på frågan om deras kunskaper uppgav att dessa 

var otillräckliga var två lotsar samt en lotsstyrman. Bland de två lotsarna var en villig att gå en 

kurs och denna person trodde att kursen skulle ha en viss betydelse för dennes kunskaper i 

ämnet. Den lotsstyrman som ansåg sig ha otillräckliga kunskaper ansåg inte att denne vill gå 

en renodlad kurs i isnavigering eftersom en sådan kurs endast skulle ha en liten inverkan på 

dennes kunskaper. 

 

Intervjuperson B uttryckte en viss skepsis till en kurs i isnavigering. Han menade att det är 

viktigt med vilket material som finns till stöd för kursen. B kände inte till att det skulle finnas 

något sådant material tillgängligt.  

 

Intervjuperson A kunde tänka sig att gå en kurs i isnavigering om hon skulle fortsätta trafikera 

Östersjön eller annat område med isbelagt farvatten.  
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Jag skulle vilja gå en renodlad kurs i isnavigering:
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Befälhavare

Lots
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Totalt sett vill två tredjedelar av dem som svarat på vår enkät genomgå en isnavigeringskurs.  

Det var 12 av dessa respondenter som ansåg sig ha otillräckliga kunskaper som beskrevs 

tidigare. Sex styrmän som svarade att de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper i ämnet angav att 

de ändå ville genomgå en kurs i isnavigering. Av dessa sex styrmän hade två av dem 

genomgått en isnavigeringskurs tidigare.  

 

De tre befälhavare som svarat att de vill genomgå en kurs ansåg sig alla ha tillräckliga 

kunskaper inom området. De har inte gått någon liknande kurs tidigare, och alla tre är av 

åsikten att kursen kommer att ha en viss betydelse för deras kunskaper om isnavigering.  

De två lotsstyrmän som ville gå en kurs ansåg sig ha tillräckliga kunskaper i ämnet och de 

trodde att en sådan kurs skulle ha en viss betydelse för deras totala kunskaper i isnavigering.  

 

De två lotsar som angav att de skulle vara intresserade av en isnavigeringskurs trodde att en 

sådan skulle ha en viss inverkan på deras tidigare kunskaper. Den ena lotsen ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper i ämnet, medan den andra angav sina kunskaper som otillräckliga. 

 

Tabell 10 – inställning till kurs 
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Totalt sett svarade fyra femtedelar av respondenterna i undersökningen att en renodlad 

isnavigeringskurs skulle ha en viss eller stor inverkan på deras kunskaper i isnavigering. 

 
Tabell 11 – Kursens betydelse 

Vilken betydelse tror du att en renodlad isnavigeringskurs ss. 
”Cold Climate Shipping” skulle ha för dina kunskaper i 

navigering i isförhållanden?

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Stor Viss Liten Ingen

Befälhavare

Lots

Lotsstyrman

Styrman

 

Av respondenterna ansåg fyra femtedelar att en isnavigeringskurs skulle vara lämplig för alla 

befattningar ombord. Fem av respondenterna ansåg att just deras befattning behöver en sådan 

kurs. Intervjuperson C ansåg att alla befattningar som är ansvariga för fartygets navigation 

skulle gå en kurs i isnavigering. Därtill tillade han att andra avdelningar ombord också skulle 

få utbildning i kallt klimat då denna miljö också påverkar dem på olika sätt. Ett exempel som 

togs upp var problematiken med att få kylvatten till fartygets maskiner vid passage i isbelagt 

farvatten.  

 

Tabell 12 – Vilka befattningar kräver en kurs 

Vilka befattningar ombord på fartyg som trafikerar istäckta 
farvatten, anser du behöver gå en isnavigeringskurs?
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Vilka moment anser du borde ingå i en isnavigeringskurs?
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Vilka moment bör en isutbildning innehålla? 

Av de fjorton föreslagna momenten till en iskurs var det fem moment som fick hög 

svarsfrekvens från respondenterna i undersökningen. Dessa var: 

• Allmän teori om is  

• Konvojkörning 

• Arbetsmetoder hos isbrytare 

• Påfrestningar på propeller, roder och skrov 

• Isförståelse för bästa vägval 

 
Utöver dessa svarsalternativ framkom genom en sista öppen fråga där respondenterna skulle 

tillägga egna synpunkter, önskemål om: 

• Radarbild i isfarvatten. 

• Åtgärder för att undvika nedisning vid stark kyla och mycket vind i öppet vatten. 

 

Tabell 13- Moment i kursen 
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Bör en renodlad iskurs ingå i sjökaptensutbildningen? 

Av de tillfrågade ansåg knappt två tredjedelar att en isnavigeringskurs bör ingå i utbildningen 

till sjökapten. Utav dessa svarade två respondenter att de genomgått en sådan kurs tidigare.  

Nio tiondelar av dem som ansåg att en sådan utbildning bör ingå i sjökaptensutbildningen 

angav att de själva skulle vilja gå en isnavigeringskurs. En tredjedel av respondenterna valde 

att inte ha någon åsikt i frågan. 

 

Intervjuperson A tänkte sig att en renodlad kurs i isnavigering skulle erbjudas eleverna på 

frivillig basis utöver kursplanen. Intervjuperson C uttryckte samma åsikt och såg kursen som 

en nisch för skolan med tanke på dess läge.  

 

 

Tabell 14 – Införande av kurs i sjökaptensutbildningen 

Borde sjökaptensutbildningen i Sverige innefatta en 
renodlad isnavigeringskurs ss. ”Cold Climate Shipping”?
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5.  Analys 

 
Hur stor kompetens anser befälen att de har i isnavigering? 

Undersökningen visar att erfarenhet räknad i år och/eller en genomförd kurs i ämnet 

isnavigering direkt är kopplad till hur respondenterna ser på sin kompetens i isnavigering.  

Detta styrks av intervjuerna med person A och person B. Deras effektiva erfarenhet av 

navigering i isfarvatten skiljer sig stort och detta gör också deras uppfattning av sin 

kompetens.  

 

I enkäten fanns frågan ”För tillfället är jag anställd att framföra ett fartyg med isklass” med för att 

få fram ett möjligt samband mellan respondenternas nuvarande fartygs isklass och deras 

uppfattningar kring sina kunskaper i isnavigering. Detta var en möjlig hypotes vi hade innan 

undersökningen genomfördes och detta påstående styrks av intervjuperson D som pratade om 

en övertro till utrustningen, att tekniken körde igenom isen i stället för nautikern.  

Detta visade sig inte kunna fastställas i denna undersökning då lite fler än hälften av de 

tillfrågade befälhavarna, lotsstyrmännen och styrmännen var anställda på fartyg med isklass 

1A Super och den resterande knappa hälften på fartyg med isklass 1A, förutom en befälhavare 

som var anställd på ett fartyg med isklass 2 eller lägre. Det var i stort sett två olika typer av 

isklasser som var representerade i undersökningen och eftersom skillnaden i antalet 

respondenter på de bägge fartygstyperna var relativt liten, och konstruktionsskillnaden mellan 

de två isklasserna bara är skillnad i maskinstyrka, kunde vi inte dra några slutsatser om att en 

högre isklass på det egna fartyget också ger befälen en högre tilltro till sin utrustning och på 

så vis även en bättre tilltro till sina egna kunskaper.  

 

Totalt svarade tolv respondenter att de ansåg sig ha otillräckliga kunskaper inom ämnet 

isnavigering. Detta motsvarar lite mer än en tredjedel av de tillfrågade i undersökningen.  

I denna kategori fann vi en överrepresentation av styrmän där nio svarade att de hade 

otillräckliga kunskaper. Sju av dem hade upp till två års effektiv erfarenhet i isnavigering. 

Anledningen till att så många styrmän ansåg sig ha bristande kunskaper inom ämnet tror vi är 

att många är ganska unga och nya i yrket och därför inte har hunnit skaffa sig någon större 

erfarenhet ännu. 
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Intervjuperson A har upp till två års erfarenhet och ansåg sig ha otillräckliga kunskaper i 

ämnet. Hon ansåg dock att genom att hon studerat en manual för isnavigering före sin 

påmönstring på ett fartyg som trafikerar Östersjön hade hon fått en viss förståelse och 

förkunskaper för de speciella förhållanden som råder i isbelagt farvatten.  

 

Finns det ett behov av en isutbildning för aktiva befäl som trafikerar Östersjöområdet, 

och om så är fallet, hur stort är behovet samt vilka befattningar behöver denna 

utbildning? 

Över hälften av de tillfrågade ville gå en kurs i isnavigering, vilket tyder på ett behov av en 

sådan kurs finns ute bland befälen i Östersjön. De som redan hade genomgått en kurs ansåg 

sig ha tillräcklig kompetens varför vi anser att en genomgången kurs har en positiv inverkan 

på nautikerns självförtroende och kompetens.  

 

Majoriteten svarade att alla befälsbefattningar borde gå kursen om den erbjöds. Detta styrks 

av Intervjuperson C som på frågan vilka befattningar som borde gå en kurs i isnavigering? 

svarade ”Alla bakom spakarna”. Detta visar på behovet av att kompetens måste finnas på alla 

plan bland befälen för säker passage genom isbelagt farvatten. Vi finner svaret vara att 

behovet finns samt att det gäller för samtliga nautiska befäl ombord. 

 

Vilka moment bör en isutbildning innehålla? 

Fem av alternativen fick en stor svarsprocent och alla förutom ett av dessa är kopplade direkt 

till operationer på fartygen. Allmän teori om is ser vi som en grund till de resterande fyra 

svaren och förstår att efterfrågan på kunskap i dessa ämnen är stor då det är uteslutande 

nautiker som blivit tillfrågade.  

 

Något som intresserar oss är det dåliga gensvaret på momentet ”utrustningens funktion i kallt 

klimat” vilket kan tänkas tyda på en övertro till tekniken.  

 

Alla lotsar svarade att tilläggning till kaj borde ingå i en kurs varför vi drar slutsatsen att de 

upplever denna kunskap som bristfällig ute bland befäl. Intervjuperson A berättade att 

manualen hon läste gav en förförståelse för tilläggning till kaj i en isbelagd hamn. Detta 

förfarande kan vara mycket speciellt om hamnen är isbelagd.  
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Arbetsmetoder hos isbrytare samt konvojkörning ansåg de flesta tillfrågade borde ingå i en 

isnavigeringkurs. Dessa moment vill vi lyfta fram tillsammans med svaret från intervjuperson 

E. Denne menade att diskussionerna ombord på isbrytare ibland handlar om att fartygen inte 

förstår varför de blir beordrade att göra en viss manöver och att detta leder till osäkerhet hos 

bryggbefälen. Detta kan vidare leda till problem för isbrytaren som ibland måste minska ned 

på farten eller så fastnar det assisterade fartyget i isen med följden att isbrytaren måste vända 

och bryta loss fartyget. Okunskap avseende isförståelse och konvojkörningar försvårar arbetet 

för en redan ansträngd isbrytarflotta med förseningar och eventuella skador på fartyg som 

följd. 

 

En orsak till osäkerheten för order givna av isbrytare kan vara att nautikern normalt söker 

största möjliga passageavstånd till andra fartyg, men om isläget kräver ett litet avstånd i 

konvoj kan detta strida mot en oerfaren nautikers normala förfarande och göra denne osäker 

på situationen och rädd för en eventuell kollision.   

 

Övriga synpunkter 

Alternativet ”simulatorövningar” fick inte den respons vi trodde att det skulle få. En orsak till 

detta kan vara att respondenterna inte är medvetna om att simulatorerna har uppgraderats med 

ny isprogramvara de senaste åren. I dagsläget kan de återspegla en väldigt realistisk bild av 

isförhållanden och simulatorerna kan anses vara ett bra komplement till praktisk övning ute i 

isen.  
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6.  Diskussion 

6.1  Utvärdering av undersökningen 

Ice Academy har inte undgått många på skolan sedan den invigdes. Den har dock varit lite av 

en obekant verksamhet som vi först nu i avgångsklassen fått stifta närmare bekantskap med. 

Detta tillsammans med den svåra isvintern i Östersjön väckte vår nyfikenhet på hur aktiva 

nautiska befäl ser på sin kompetens och om det finns behov av vidareutbildning i ämnet is och 

isnavigering.  

 

Undersökningen har varit intressant att genomföra och vi har fått en förståelse av vissa aktiva 

nautiska befäls åsikter och erfarenheter av isnavigering. Tyvärr är de flesta befäl anställda 

ombord på fartyg med de två högsta isklasserna varför vi inte kunnat få en jämförelse med 

upplevelsen av kompetens kopplad till fartygens isklass.  

 

Den undersökningsgrupp vi slutligen nådde ut till är för liten för att man ska kunna säga att 

svaren vi har fått in representerar alla befäl som trafikerar Östersjön. Nackdelen med att välja 

en kvantitativ metod som vi gjorde är att validiteten kan ifrågasättas om ett representativt 

urval inte kan nås. Denna undersökning kan därför inte anses som helt vetenskapligt korrekt 

genomförd på grund av det antal respondenter som medverkat i undersökningen. 

Vi anser dock att svaren vi har fått in är en anvisning om vad östersjötrafikerande befäl anser 

om sina egna kunskaper och inställning till isnavigering. De generaliseringar och analyser vi 

har gjort gäller alltså bara de respondenter som medverkat i vår undersökning. Vi försökte 

genom olika metoder få fram en siffra på hur många svenskflaggade fartyg som regelbundet 

trafikerar Östersjön, för att på detta sätt kunna fastställa vilken undersökningsgrupp vi 

eftersträvade. Detta var i stort sett omöjligt att genomföra och ingen av de svenska 

myndigheter vi var i kontakt med kunde hjälpa oss med någon information om detta.  

Vi anser dock att de synpunkter vi har fått fram återspeglar verkligheten ganska bra och att 

denna undersökning kan användas som en grund till vidare forskning inom området. 
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Kompetensen hos respondenterna upplevs varierande beroende på erfarenhet i antal isvintrar 

men en intressant aspekt är att oberoende av befattning och erfarenhet så har de som 

genomgått en kurs i isnavigering upplevt sin kompetens vara tillräcklig. Detta tyder på att 

kurserna håller bra standard och det kommer att vara intressant att följa utvecklingen i denna 

nisch med utbildning i teoretisk form i isnavigering.  

 

Behovet av eller viljan hos de tillfrågade att gå en renodlad kurs i isnavigering var relativt stor 

vilket visar på ödmjukhet inför is och de speciella förhållanden man utsätts för. Den senaste 

vintern, vilken upplevts som svår har säkert också haft en inverkan på viljan och behovet av 

att gå en kurs. Detta bådar gott för framtida kursverksamhet. 

 

Enkätundersökningen visade en hög svarsfrekvens på fem av de föreslagna momenten i en 

kurs. Fyra av dessa moment är direkt kopplade till fartyget och dess framförande medan den 

femte är grundläggande teori om is. Eftersom vi enbart frågat aktiva nautiska befäl är det 

förståeligt att de populäraste momenten är kopplade till själva framförandet av fartyget samt 

samarbetet mellan isbrytare och fartyg för att få en bättre förståelse för sådana situationer. 

Intressant var även svaren från två av respondenterna på den öppna frågan i enkäten. De ansåg  

att radarkunskap innefattande inställningar vid navigation i isbelagt farvatten var viktigt att ta 

upp.  

 

Över hälften av respondenterna ansåg att en renodlad isnavigeringskurs borde ingå i 

sjökaptensutbildningen. Problematiken är att skolan lyder under STCW-konventionen varför 

skolorna inte har det som ett krav att införa kursen som ett obligatoriskt moment i läroplanen. 

Dock ser vi med hoppfulla ögon på framtiden och hoppas att en kurs kommer att erbjudas 

eleverna på frivillig basis. På detta sätt kommer studenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar att 

kunna skilja sig från mängden med en nisch som än så länge är få förunnade. 

 

Intressant för framtiden blir att se hur kursverksamheten utvecklas då behovet och viljan till 

vidareutbildning verkar finnas. En utredning pågår redan för att fastställa riktlinjer för trafiken 

i Östersjön. Därför blir det intressant att se hur detta kommer att påverka viljan hos redarna att 

utbilda sina anställda, om klassificeringssällskapen och försäkringsbolagen medger lättnader i 

premier eller börjar ställa krav på att fartyg skall vara bemannade med certifierad kompetent 

besättning vid passage i isbelagt farvatten.   
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Sammanfattningsvis kan vi säga att med mera tid och mera resurser kunde denna 

undersökning blivit bättre. Vi anser ändå att vi fått en viss överblick av nautiska befäls 

erfarenheter och åsikter när det kommer till is och isnavigering. Arbetet har gett oss ökad 

kunskap och förståelse om förhållanden som råder under vintertid till sjöss. Is, isnavigering 

och bedrivande av sjöfart i kallt klimat är högst intressant för många aktörer inom sjöfarten. 

 

6.2  Självkritik 

Med facit i hand kan man alltid omvärdera sin egen insats vid utformandet av ett arbete. Med 

mera tid hade detta arbete kunnat bli mera omfattande och då kanske gett en mer rättvisande 

bild av östersjötrafikerande befäls åsikter. Erfarenheterna från flera fartygstyper kunde då ha 

undersökts.  Om datainsamlingen med hjälp av enkäterna och intervjuerna hade kommit igång 

ett par veckor tidigare hade svarsfrekvensen troligen blivit större då respondenterna hade haft 

längre tid på sig att deltaga i undersökningen. Några svar på enkäterna fick vi tillbaka precis 

efter att vi satt slutdatum för datainsamlingen.  

 

En annan sak som kunnat göras annorlunda är utskicket av den elektroniska enkäten. I nuläget 

är det svårt att veta exakt hur många personer som har fått ta del av dem när dem skickats till 

fartygen i hopp om att alla befäl ombord skulle få tillgång till dem. Med mera tid och bättre 

framförhållning hade en direktkontakt med fartygsbefälen kunnat etableras innan enkäten 

skickades ut där det skulle ha bestämts hur många ombord som hade för avsikt att svara och 

när svaren senast skulle ha varit författarna till handa. 
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7.  Rekommendationer  

Några förslag till vidare forskning i detta ämne skulle kunna vara att ta reda på eventuella sätt 

att uppmuntra redare till att vidareutbilda sina befäl i isnavigering genom till exempel 

särskilda rabatterade taxor på farledsavgifter med mera. Kan en sänkning av fartygets 

försäkringspremie bli aktuell om besättningen är certifierad i isnavigering?  

 

En annan intressant aspekt att undersöka skulle kunna vara hur den upplevda iskompetensen 

är beroende på var fartyget trafikerar. Anser en atlantseglande navigatör att han eller hon har 

bättre eller annorlunda kunskaper i isnavigering än enbart östersjötrafikerande befäl?  
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Bilaga 1 

  Enkät om erfarenhet i isnavigering 
 
Du har fått en enkät med frågor angående aktiva nautiska befäls kunskaper om navigering i 
istäckta farvatten. Enkäten är ett led i ett examensarbete av Tony Hanner och Mattias Hallman 
vid Sjöfartshögskolan i Kalmar våren 2010. 
 
Det nybildade Ice Academy i Kalmar, med Transatlantic som huvudaktör, ger dagens befäl 
nya möjligheter att vidareutbilda sig i ämnet isnavigering och de speciella förhållanden som 
måste beaktas vid navigering i istäckta farvatten. Vi önskar att undersöka hur befäl anser sig 
klara av denna uppgift, om de skulle vara intresserade av en isutbildning samt till vilken grad 
en sådan utbildning skulle vara av betydelse för deras arbete. 
 
Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att svara på vår enkät. Det är förstås helt frivilligt 
att deltaga i denna undersökning. Informationen du lämnar kommer endast att behandlas av 
författarna till denna studie samt av vår handledare, den är alltså helt anonym! 
 
Studien kommer att resultera i en uppsats som beräknas vara färdig i mitten av maj 2010. Om 
du önskar ta del av resultatet av studien eller har några frågor kring arbetet, ber vi dig 
kontakta oss via email på adressen: mh22jm@student.lnu.se  
 
Vår tanke med denna elektroniska enkät är att du fyller i svarsalternativen genom att klicka i 
de förbestämda svarsrutorna. Svara endast med ett alternativ per fråga, förutom på fråga 14. 
När du är klar sparar du en kopia av denna enkät på datorn du sitter vid. Vi är mycket 
tacksamma om du sedan skickar den sparade kopian till oss via email på ovan nämnda adress.  
 
Om det skulle uppstå problem med enkäten går det bra att skriva ut den och fylla i den 
manuellt. Skicka då gärna tillbaka enkäten med post till: 
 
Tony Hanner 
Sparregatan 13 
39230 Kalmar  
 
Vi ersätter er naturligtvis för eventuella kostnader vid posthanteringen. 
 

 
Tack på förhand för din medverkan! 
 

Tony Hanner och Mattias Hallman 
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”Cold Climate Shipping” 
 

Detta är en kurs som än så länge är under uppbyggnad vid Sjöfartshögskolan i 
Kalmar i samarbete med Transatlantic. 

 
Grundpelarna i kursen grundas bland annat på de krav som DNV ställer i 

 
DNV Standard for Certification No. 3.312 

“Competence of Officers for Navigation in Ice” 
 

Nedan följer en sammanfattning om vad kursen bör innehålla för att  
en nautiker skall uppfylla grundkraven för navigation i isfarvatten: 

 
 Förberedelse av fartyget och dess utrustning för navigation i kallt klimat 

 Förberedelse av besättningen för arbete i kallt klimat. 

 Analys av mottagna väderleks- och israpporter 

 Framställande av resplan i isbelagt farvatten. 

 Hantering av fartyget i isfarvatten.  

 Framförande av enskilt fartyg, assisterat av isbrytare samt i konvoj i olika 

istyper och isförhållanden. 

 Tilläggning vid och avgång från isbelagda hamnar. 

 Risker och faror relaterade till navigering i isbelagt farvatten. Möten i 

trånga farleder, ankring, bogsering mm. 

 Simulatorövningar 
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Enkät om isnavigering i Östersjön 
 

Definitioner:  

Is = 30 cm eller tjockare fast is 
Isnavigering: Framförande av fartyg i is definierat ovan 

 

1.  Min nuvarande befattning är: 

 Befälhavare  Lots  Lotsstyrman  Styrman  

2.  Min erfarenhet i isnavigering som nautiskt befäl, effektiv tid , är: 

 0-2 isvintrar  2-4 isvintrar  4-6 isvintrar  6-8 isvintrar  >8 isvintrar 

3. Hur många av dessa isvintrar anser du har varit besvärliga för dig i din 
      arbetsuppgift som nautiskt befäl?   

 Inga  Ett fåtal  Hälften  Flertalet  Alla 

4.  För tillfället är jag anställd att framföra ett  fartyg med isklass: 

 1A Super  1A  1B  1C  2 eller lägre 

5.  Den lägsta isklass jag har framfört i istäckta farvatten är: 

 1A Super  1A  1B  1C  2 eller lägre 

6.  Jag anser att mina kunskaper inom isnavigering är: 

 Tillräckliga  Otillräckliga  Obefintliga  

7.  Under min vakt har jag varit osäker på om jag läst isen rätt och tagit rätt beslut för      
g   att hitta den bästa vägen genom isen: 

 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta 

 

 

Fortsättning följer på nästa sida! 
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8.  Jag har genomgått en isnavigeringskurs: 

 Ja  Nej  Vilken:       

Om du inte har genomgått en isnavigeringskurs – gå till fråga 10 

9.  Vilken betydelse anser du att kursen haft för dina isnavigeringskunskaper? 

 Stor  Viss  Liten  Ingen 

10.  Jag skulle vilja gå en renodlad kurs i isnavigering 

 Ja  Nej 

11. Vilken betydelse tror du att en renodlad isnavigeringskurs ss. ”Cold Climate 
Shipping” skulle ha för dina kunskaper om navigering i isförhållanden? 

 Stor  Viss  Liten  Ingen 

12. Borde sjökaptensutbildningen i Sverige innefatta en renodlad isnavigeringskurs ss. 
      ”Cold Climate Shipping”? 

 Nej  Ja  Jag har ingen åsikt 

13. Vilka befattningar ombord på fartyg som trafikerar istäckta farvatten, anser du 
       behöver gå en isnavigeringskurs 

 Befälhavare  Lots  Styrman  Alla nautiska befäl 

14. Vilka moment anser du borde ingå i en isnavigeringskurs? 

 Kommunikationsmedel  Utrustningens funktion i kallt klimat 

 Isrestriktioner  Navigationsfaror 

 Allmän teori om is, istyper,  
      isbildning m.m. 

 Simulatorkörningar i isförhållanden 

 Olika typer av isbrytare  Arbetsmetoder hos isbrytare 

 Isklassificering av fartyg  Påfrestningar på propeller, roder och skrov 

 Konvojkörning  Bogsering i is 

 Tilläggning vid kaj  Läsa och förstå is för bästa vägval  

 Övrigt, förklara själv       
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Person (A) 
 
Egen bakgrund 
 
Hur förberedde din utbildning, till sjökapten, dig på navigering i isbelagt farvatten? 
  
Beskriv dina erfarenheter som vakthavande styrman av navigation i isbelagt farvatten i 
Östersjön  
 

• Svårigheter? 
• Närsituationer? 
• Lärorikt? 
• Olika händelser ss. Konvojkörning, möten, kommunikation fartyg emellan… 

 
 
Hur är du bättre förberedd för kommande vintrar eft er erfarenheterna du fått den 
senaste vintern? 
 
Vilket stöd fick du av kollegerna vid svårigheter i passagerna genom isbelagt farvatten? 
 
Hur fick ni information ombord om aktuellt isläge?  
 
Hur avgörande är informationen för reseplaneringen? 
 
Hur kan man förbereda nautiskt befäl på navigation i isbelagt farvatten? 
 

• Utbildning under studietiden (renodlad isnavigeringskurs) 
• Utbildning efter examen genom kurs (vilka moment bör ingå) 
• SMS-manualen ombord 

 
Hur ser du på tanken om en certifiering i isnavigering på ett nationellt/ internationellt 
plan? 
 

• Vilka problem ser du 
• Vilka fördelar ser du 

 
Övrigt 
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Intervjuguide  
 
Person (B)  
 
Egen bakgrund 
 
Beskriv dina erfarenheter, som vakthavande styrman, av navigation i isbelagt farvatten 
i Östersjön  
 

• Svårigheter? 
• Vid osäkerhet, hur löste du situationerna 
• Närsituationer? 
• Lärorikt? 
• Olika händelser ss. Konvojkörning, möten, kommunikation fartyg emellan… 

 
Hur hämtas informationen om aktuellt isläge ombord? 
 
Hur avgörande är den för reseplaneringen/ vägvalet? 
 
Hur förberedde din utbildning, till sjökapten, dig på navigering i isbelagt farvatten? 
 
 
Vad har varit viktigast för din utveckling som navigatör i isbelagda farvatten sedan 
sjökaptensutbildningen? 
 

• Finns det andra metoder för utveckling inom ämnet? 
  
Hur kan man förbereda nautiskt befäl på navigation i isbelagt farvatten i Östersjön? 
 

• Utbildning under studietiden (finns ett behov av en renodlad isnavigeringskurs) 
• Utbildning efter examen genom kurs (vilka moment bör ingå) 
• SMS-manualen ombord 

 
Beskriv din uppfattning om kompetensen i isnavigering ute bland svenskt nautiskt 
befäl? 
 

• Förlorad kompetens genom pensionering eller god överföring av kunskap 
 
Hur ser du på tanken om en certifiering i isnavigering på ett nationellt/ internationellt 
plan? 
 

• Vilka problem ser du 
• Vilka fördelar ser du 

 
Övrigt? 
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Intervjuguide 
 
Person (C) 
 
 
Certifiering  
 
Behovet av certifikatsinförandet för befäl? 
 
Problematiken kring examinering för certifikat? 
 
Vilka befattningar skall ha genomgått en renodlad isnavigeringskurs? 
 
Uppmuntran till rederier för att skicka anställda p å kurs från myndigheter eller 
liknande? 
 
 
Ice Academy 
 
Vem har tills idag gått Ice Academys kurser och hur har deras förkunskaper varit? 
 
Vilka möjligheter finns idag för vidareutbildningen  av aktiva befäl? 
 
 
Skolan 
 
Isnavigering för sjökaptensutbildningen? 
 
Framtida planer för sjökaptensklasserna?  
 
 
Övrigt? 
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Intervjuguide 
 
Person (D) 
 
Egen bakgrund 
 
Hur mycket iskunskap ingick i läroplanen under dina studier på 
sjökaptensutbildningen? 
 
Beskriv dina upplevelser första tiden som vakthavande styrman i isbelagt farvatten 
 
Vad har varit viktigast för utvecklingen av din kompetens i isnavigering? 
 
Beskriv hur du upplevde kompetensen hos nautiskt befäl under din tid som befälhavare. 
 
Hur inhämtades information om isläget ombord samt hur avgörande var den för 
reseplaneringen? 
 
 
Hur skall nautiskt befäl förberedas för navigation i isbelagt farvatten? 
 
Hur ser du på införandet av en renodlad isnavigeringskurs redan under 
sjökaptensutbildningen? 
 
Vilka moment skall en vidareutbildning av nautiskt befäl i isnavigering innehålla?  
 
Hur ser du på införandet av certifikat för nautiskt  befäl som skall navigera i isbelagt 
farvatten? 
 
Vilka befattningar; anser du, skall inneha ett certifikat ombord?  
 
Övrigt? 
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Intervjuguide 
 
Person (E) 
 
Egen bakgrund 
 
Hur förberedde din utbildning till sjökapten dig på  navigering i isbelagt farvatten? 
 
Beskriv dina erfarenheter utav navigering i isbelagt farvatten? 
 
Berätta om kursen i isnavigering du genomgått. 
 
Hur, anser du, kompetensen är ute bland svenskt nautiskt befäl i Östersjön? 
 
Borde en renodlad kurs i isnavigering ingå i sjökaptensutbildningen? 
 
Hur ser du på tanken om en certifiering i isnavigering på ett nationellt/ internationellt 
plan? 
 
Övrigt? 
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Bilaga 3 
Iskarta Östersjön 2010-03-07 
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Rådata från enkätundersökningen      Bilaga 4 
 
Frågor numrerade enligt enkäten: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Befälhavare 4-6 Hälften 1A 1A Tillräckliga Ibland Ja Viss Nej Viss Ja 
Alla nautiska 
beäl 

Befälhavare >8 Ett fåtal 1A 1C Tillräckliga Ibland Nej  Ja Liten Ja 
Alla nautiska 
beäl 

Befälhavare >8 Ett fåtal 1A Super 1A Super Tillräckliga Ibland Nej  Nej Viss Ja 
Alla nautiska 
beäl 

Befälhavare 4-6 Hälften 1A 1A Tillräckliga Sällan 
Ja Sjöfartsverket på 
webben Liten Nej Viss 

Ingen 
åsikt 

Alla nautiska 
beäl 

Befälhavare >8 Ett fåtal 1A Super 1A Tillräckliga Sällan Nej  Nej Liten 
Ingen 
åsikt Befälhavare 

Befälhavare >8 Ett fåtal 1A Super 1A Super Tillräckliga Aldrig Nej  Ja Viss 
Ingen 
åsikt Befälhavare 

Befälhavare >8 Ett fåtal 
2 eller 
lägre 

2 eller 
lägre Tillräckliga Ibland Nej  Ja Viss Ja 

Alla nautiska 
beäl 

Befälhavare 4-6 Hälften 1A Super 1A Tillräckliga Ibland Ja Kalmar Viss Nej Viss 
Ingen 
åsikt Befälhavare 

Lots >8 Flertalet  1C Tillräckliga Sällan Nej  Nej Ingen Ja 
Alla nautiska 
beäl 

Lots >8 Ett fåtal  
2 eller 
lägre Tillräckliga Sällan Nej  Ja Viss Ja 

Alla nautiska 
beäl 

Lots 0-2 Ett fåtal  1C Otillräckliga Ibland Nej  Nej Viss 
Ingen 
åsikt Lots 

Lots 6-8 Ett fåtal  1C Otillräckliga Ibland Nej  Ja Viss Ja 
Alla nautiska 
beäl 

Lotsstyrman 2-4 Flertalet 1A 1A Tillräckliga Ibland Nej  Ja Viss Ja 
Alla nautiska 
beäl 

Lotsstyrman 4-6 Hälften 1A Super 1A Tillräckliga Ibland Nej  Nej Viss 
Ingen 
åsikt 

Alla nautiska 
beäl 

Lotsstyrman 4-6 Hälften 1A Super 1B Tillräckliga Ibland Nej  Ja Viss 
Ingen 
åsikt 

Alla nautiska 
beäl 

Lotsstyrman 4-6 Ett fåtal 1A Super 1A Super Otillräckliga Ibland Nej  Nej Liten 
Ingen 
åsikt 

Alla nautiska 
beäl 
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Styrman 6-8 Ett fåtal 1A super 1A Tillräckliga Ibland Nej  Nej Liten Nej 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Ett fåtal 1A super 1B Tillräckliga Ibland Ja Viss Ja Stor Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 2-4 Ett fåtal 1A super 1C Otillräckliga Ibland Nej  ja Viss Ja Styrman 

Styrman 0-2 Ett fåtal 1A 1C Otillräckliga Sällan Nej  Ja Stor Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Inga 1A super 1B Otillräckliga Sällan Nej  Ja Viss ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman >8 Ett fåtal 1A 1A Tillräckliga Ibland Nej  Ja Viss Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Alla 1A super 1A super Otillräckliga Ofta Nej  Ja Viss ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Ett fåtal 1A super 1A super Otillräckliga Ibland Nej  Ja Stor Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Ett fåtal 1A 1A Otillräckliga Ibland Nej  Ja Stor Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Ett fåtal 1A 1A Otillräckliga Ibland Nej  Ja Stor Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 2-4 Ett fåtal 1A 1A Tillräckliga Sällan Nej  Ja Liten 
Ingen 
åsikt 

Alla nautiska 
befäl 

Styrman >8 Ett fåtal 1A super 1C Tillräckliga Sällan Nej  Ja Viss Ja Styrman 

Styrman 0-2 Inga 1A super 1A super Tillräckliga Ibland Nej  Ja Viss 
Ingen 
åsikt 

Alla nautiska 
befäl 

Styrman 2-4 Inga 1A 1A Otillräckliga Ibland Nej  Ja Viss Ja 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Ett fåtal 1A super 1A super Tillräckliga Ibland Ja Stor Ja Viss Nej 
Alla nautiska 
befäl 

Styrman 0-2 Alla 1A 1A  Otillräckliga Ibland Nej  Ja Stor ja 
Alla nautiska 
befäl 

 


