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Inriktningsdokument praktikplatser
Den svenska sjöfartsnäringen och hela det maritima klustret bedöms under kommande år ha ett stort behov
av utbildad personal för olika befattningar ombord och i land – inte minst avser det sjöbefäl samt manskap.
Sjöfartskompetens krävs för att säkerställa handeln till och från Sverige, för nödvändig lotsning liksom för att
upprätthålla landets försörjningsberedskap.
Tillgången till rätt kompetens är en förutsättning för att sjöfartsnäringen ska kunna fortsätta växa och
utvecklas. Kompetenstillgången är dessutom av stor vikt för flera verksamheter inom den maritima näringen
som helhet och därför ett gemensamt ansvar.
För att kunna möta de behov som beskrivs ovan krävs ett flertal åtgärder, varav en är att långsiktigt
säkerställa tillgången till praktikplatser ombord på fartyg. Detta är en förutsättning både för en kvalitativ
utbildning och för att möta myndighetskrav.
Sjöfartens olika organisationer – Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen samt Sjöfartens
Utbildnings Institut – har under lång tid arbetat för att säkerställa tillgången till praktikplatser och
därmed skapa möjligheter för att uppfylla kravet på en godkänd praktik enligt det svenska
utbildningssystemet. Tillgången till praktikplatser i tillräcklig omfattning förutsätter ett upplägg som
på både kort och lång sikt kan tillfredsställa den förväntade ökade efterfrågan.
I arbetet med att säkerställa kvalitativa praktikplatser är det av största vikt att det finns ett nära och
väl fungerande samarbete mellan berörda utbildningsinstitutioner och sjöfartsbranschen. Av vikt är
att det finns praktikplatser som möter behoven på olika utbildningsnivåer och att praktikperioder är
optimalt planerade.
Syftet med detta inriktningsdokument är ett gemensamt åtagande för att långsiktigt säkerställa
tillgången till praktikplatser och att berörda aktörer ska bidra till att säkra den långsiktiga
kompetensförsörjningen för branschen som helhet. Medlemmar i undertecknade organisationer ska
mot den bakgrunden:
-

Ställa praktikplatser till förfogande ombord på sina fartyg eller i andra delar av verksamheten
för att säkerställa kvalitativa utbildningar på såväl gymnasial som högskolenivå.

Rederier med svenskt sjöfartsstöd är skyldiga att tillhandahålla praktikplatser. Rederier med
utlandsflaggade fartyg som inte uppbär sjöfartsstöd ska, med hänsyn taget till krav som följer av
flaggstatens regler, efter bästa förmåga erbjuda praktikplatser till svenska elever och studenter då även
berörda rederier har behov av svensk sjöfartskompetens och deras bidrag till att stötta de svenska
utbildningarna är av största vikt.
Mot bakgrund av det ovan förbinder sig undertecknade organisationer att i förhållande till sina
medlemsföretag verka för att dessa;
• samarbetar med SUI i syfte att optimera antalet praktikplatser man kan tillhandahålla
• arbetar för att i hela det maritima klustret öka viljan att tillhandahålla praktikplatser och
deras nyttjande
• följer och respekterar de riktlinjer för en kvalitativ praktikperiod som myndigheter och
sjöfartsbranschens organisationer utfärdat
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