
Kalmar Maritime Academy 

 
 

Sjöingenjörsprogrammet, 180 ETC + 90 ETC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJÖINGENJÖR 
Möjligheternas Yrke 
 
 
 
 
 
 
Henrik Olsson 
Tim Wåxberg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Examensarbete, 7.5 ETC                                                   Handledare: Fredrik Hjorth 
Högskolan i Kalmar                                                       Sjöfartshögskolan 
Sjöingenjörsprogrammet                                      Höst/vårterminen 2007/2008 
 



  ii

HÖGSKOLAN I KALMAR  
Sjöfartshögskolan 
 
Utbildningsprogram:  Sjöingenjörsprogrammet, 180 ETC + 90 ETC 
 
Arbetets art :  Examensarbete, 7.5 ETC, 
 
Titel:  Sjöingenjör, Möjligheternas Yrke 
 
 
Författare:  Henrik Olsson och Tim Wåxberg 
 
 
Handledare : Fredrik Hjorth 
 
ABSTRAKT  
Kärnkraften ser vi som ett miljövänligt och bra alternativ för framtiden. Därför kändes 
det intressant att undersöka om vi som blivande sjöingenjörer har en framtid där efter 
våran karriär till sjöss. Syftet med detta arbete är att få ökad insikt om vilka teoretiska 
kunskaper, praktiska och personliga egenskaper som gör sjöingenjören attraktiv i 
ledande befattningar vid kärnkraftsverk. Datainsamlingen skedde med hjälp av en 
enkätundersökning och en intervju. Undersökningen skickades ut till Sveriges samtliga 
kärnkraftverk och intervjun gjordes med en anställd på ett utav dem. Detta citat ifrån en 
av undersökningens respondenter kan sammanfatta vår slutsats. ” 
Sjöingenjörsprogrammet är en mycket attraktiv utbildning för oss!”. Detta resultat, kan 
bero på den stora bristen och ointresse från unga att läsa till ingenjörsyrken, samt 
ingenjörernas höga medelålder och kommande pensionsavgångar.  
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ABSTRACT  
It is our belief that nuclear power constitutes a future environmentally friendly 
alternative power source. Based on this conviction, our study was conducted with the 
principal aim of investigating whether or not a marine engineer would be eligible for 
employment at a nuclear power plant in Sweden after having ended his sea-going 
career. 
The primary objective of our investigation was to examine what type of theoretical 
knowledge that the nuclear industry required. Furthermore, we also wanted to find 
answers to questions related to such requirements as practical and personal 
characteristics. Overall, we wanted to find out what personal and educational qualities 
that were needed to make marine engineers attractive as prospective employees for the 
nuclear power industry. 
The collection of data was primarily made with the help of a questionnaire, which was 
sent to all nuclear power plants in Sweden. We also conducted an in-depth interview 
with one nuclear power plant employee. 
The conclusion of our investigation into this field of possible future employment for a 
marine engineer can be deduced from the answer given by one of the questionnaire 
respondents: “The marine engineering programme is a very attractive education for 
us.”   
The latter answer together with our general conclusions from the questionnaire, 
substantiate the fact that marine engineers will be plausible candidates for employment 
at nuclear power plants in the future. 
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Förord 
 
Detta examensarbete kom till då vi läste på Sjöfartshögskolan i Kalmar hemsida, att 
sjöingenjörer är attraktiva för kärnkraftsindustrin. Detta fick oss att vilja ta reda på 
varför och vad de var som var attraktivt med sjöingenjörerna. 
Med detta i bakhuvudet började vi vårt examensarbete i september år 2007. Det har 
varit en lång process med många och långa sena kvällar på skolan, då främst i datasalen 
som gjort oss utmattade och fått oss att sova väldigt dåligt om nätterna! Vår 
arbetsplanering överskreds i timmar långt före arbetet var klart, detta kanske inte syns, 
men vi vill att Ni som läsare skall vara medvetna om detta. Det är bara blodet som 
saknas i talesättet ”Blod, svett och tårar” bakom det här examensarbetet. 
Efter 6 sömnlösa och sönderstressade månader stod vi äntligen framför mållinjen. 
 
Vi vill tacka följande personer utan Er hade det ej varit möjligt 
 
Våra klasskamrater: För deras stöd och hjälp att utforma enkäten, 

korrekturläsningar, samt moraliskt stöd och medlidande. 
Fredrik Hjorth: För att han har blivit vår 2:a handledare, samt konstruktiva 

korrekturläsningar. 
Pelle Beijer:  För moraliskt stöd och hjälp med diverse frågor. 
Göran Grönhammar: För hjälp och uppmuntran. 
Ulf Landgren: För hjälp med korrekturläsning på utrikiska. 
Securitasvakterna: Som hälsat på oss i datasalen om nätterna och frågat om vi 

inte skall gå hem snart. 
En tidigare student: Som inspirerat oss, då vi har haft det tufft. 
Familj, vänner & bekanta: Som har stått ut med vår klagosång och frånvaro från dem. 
 
 
 
Vi vill tacka Sveriges samtliga kärnkraftsverk ett stort TACK till Er! 
 
Barsebäck 
Forsmark 
Oskarshamn 
Ringhals 
  
Vi kanske hamnar hos Er i framtiden vem vet! 
 
 
Henrik Olsson och Tim Wåxberg 
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1. Inledning 
 
I utbildningen till sjöingenjör ingår det att man gör ett examensarbete. Idén till detta 
arbete fick vi när vi läste på sjöfartshögskolans hemsida, där det står följande: 
 
  ”Sjöingenjören måste ha en mycket bred utbildning och det är inte förvånande att han 
är mycket attraktiv i ledande befattningar vid t.ex. atomkraftverk, processindustrier, 
rederier och klassificeringssällskap i befattningar som driftchef eller teknisk inspektör 
etc.”(Sjöfartshögskolan i Kalmars [KMA] 2007). 
 
Kärnkraften ser vi som ett miljövänligt och bra alternativ för framtiden. Därför kändes 
det intressant att undersöka om vi som blivande sjöingenjörer har en framtid där efter 
våran karriär till sjöss. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi har valt att begränsa oss till driftingenjörens befattning på kärnkraftsverk då 
driftingenjörens arbetsområde enligt Arbetsmarknadsstyrelsen är enligt oss liknande 
sjöingenjörens arbetsuppgifter till sjöss. 

 
 ”Som driftingenjör arbetar du på anläggningar som producerar el, annan energi, värme eller 
kyla. du har huvudansvaret för en eller flera anläggningar och ansvarar för driften och 
underhållet av maskinerna. Du kan också delta i utveckling och införande av ny teknik. För det 
mesta arbetar du på ditt kontor men du övervakar också anläggningen från kontrollrummet. 
Arbetsledning, personalansvar, planering och inköp av utrustning och bränsle är arbetsuppgifter 
som också brukar falla på driftingenjören.”(Arbetsmarknadsstyrelsen, [AMS], 2007). 
  

 
Framtiden för sjö/driftsingenjörer samt tekniker ser ljus ut. Behovet för dessa 
yrkeskategorier kommer att öka därför att medelåldern är hög och många kommer att gå 
i pension de närmaste åren. (Arbetsmarknadsstyrelsen [AMS] 2007).  
 
Sjöingenjörer börjar ofta jobba i land efter att ha jobbat till sjöss under ett antal år.  
Då vi ville få reda på den genomsnittliga yrkeslängden till sjöss, för svenska 
sjöingenjörer. Tog vi kontakt med Sjöbefälsförbundet. De berättade att man gjort 
tidigare undersökningar tillsammans med sjöfartsverket och kommit fram till en 
genomsnittlig arbetslängd mellan sju och nio år. Sjöbefälsförbundet berättade också att 
framtiden på land för sjöingenjörer ser väldigt ljus ut och att det är och kommer att bli 
brist på duktiga ingenjörer i Europa inom en snar framtid. 
(Telefon intervju med Sjöbefälsförbundet [SBF], Kalmar den 18 december 2007). 
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1.2 Problemformulering 
 
Vi vill undersöka vilka kunskaper och egenskaper sjöingenjören förvärvat inom sitt 
arbetsområde, som gör dem attraktiva för kärnkraftsindustrin trots saknad av kunskaper 
inom kärnkraft. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att få ökad insikt om vilka teoretiska kunskaper, praktiska och 
personliga egenskaper som gör sjöingenjören attraktiv i ledande befattningar vid 
kärnkraftsverk. 
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2. Metod 
 
Metoden vi har använt oss av är av en kvantitativ ansats. Vi har genomfört en 
enkätundersökning, till de fyra kärnkraftsverken som finns i Sverige, Barsebäck, 
Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Enkäterna har varit utformade med fasta 
svarsalternativ. 
 
Då vi hade skickat ut 15st enkäter till kärnkraftsverken, kom vi på att vår undersökning 
borde kompletteras med intervjuer med personer som har anknytning till 
kärnkraftsindustrin. Intervjuerna kompletterar enkäterna och lades därför till.  
 
Intervjuerna är av kvantitativ karaktär, med en liten kvalitativ inriktning då svar på 
frågorna kan motiveras. 
 
Med kvantitativ inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar 
vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 14). 
 
Med kvalitativ inriktad forskning menar man sådan forskning, där datainsamlingen 
fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, 
oftast verbala analysmetoder av textmaterial. (Patel & Davidsson, 2003, s. 14). 
 
Arbetssättet för undersökningen kommer att vara av deduktiv karaktär,  
 

” Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser 
som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Detta sätt att arbeta på, kallas ofta för det 
hypotetiskt - deduktiva”.(Patel & Davidson, 2003, s. 23). 
 
”Empirismen innebär att vi får kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet. En radikal form 
av empirism innebär att vi föds som ”oskrivna blad” utan någon kunskap. Sinnesintrycken antas 
då ge oss en oförfalskad bild av verkligheten ”där ute” vilket blir till kunskap i form av 
erfarenhet.” (Patel & Davidson, 2003, s. 17). 

 
Uppsatsen har en positivistisk vetenskaps teoretiskansats. Enligt den positivistiska 
vetenskapstraditionen ska strävan efter mänskligheten vara central. Kunskap man söker 
skall vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft. För att bli positiv skall 
kunskapen vara nyttig och kunna förbättra samhället, säker genom att den bygger på 
iakttagelser som är logiskt prövbara. Forskningen skall metodiskt bedrivas enligt den 
hypotetiskt deduktiva modellen, det vill säga att man utifrån teori deduktivt härleder 
hypoteser, som prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. (Patel & Davidson, 2003) 
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2.1 Datainsamlingsmetod enkäten 
 
Vid valet av undersöknings metod stod det mellan kvalitativ intervju, med ett utav 
kärnkraftsverken eller en kvantitativ enkät undersökning, till alla Sveriges 
kärnkraftsverk. Vi valde i första hand det senare alternativet på grund av att det ger en 
mer rättvis bild av undersökningen då alla får svara på exakt samma frågor, men även 
för att ge de tillfrågade möjlighet att tänka igenom sina svar i lugn och ro. 
 
Vi har bestämt oss för att även göra intervjuer med personer med anknytning till 
kärnkraftsindustrin, för att få ett bredare urval och bättre förutsättningar inför 
dataanalysen av datainsamlingen 
 
Vår enkät är uppdelad i tre delar. De tre delarna ska ge svar på frågorna, vilka teoretiska 
kunskaper sjöingenjören har, samt vilka praktiska och personliga egenskaper som 
sjöingenjören förvärvat inom sitt arbetsområde, som gör honom/henne attraktiv för 
kärnkraftsindustrin 
 
 
Varje fråga har fasta svarsalternativ som innehåller en graderad inställning, av typen: 
 
   Mindre viktigt                                                                                       Mycket Viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
Varje del utav undersökningens tre delar avslutas med utrymme för de tillfrågade att 
skriva egna kommentarer/synpunkter. 
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2.1.1 Enkätens utformande 
 
Idén till enkäten fick vi då vi skummade igenom en doktorsavhandling, med en väldig 
speciell undersökningsmetod. Avhandlingen heter ” Hur höra tyst kunskap?” utveckling 
av en metod för studier av tyst kunnande. 
 

Sammnafattning [sic] av processen 
Processen som lett fram till den metod som jag gett namnet ETK kortintervjuer. Processen börjar 
med att samla ställföreträdande begrepp (ETK) ur litteratur och pilotintervjuer, samt att 
systematisera dessa. ETK begreppen överförs på intervjukort som används som 
diskussionsunderlag vid intervjuerna. De taxonomier som systematiseringen gett upphov till 
används vid analys av det empiriska materialet samt som kartor vid presentation av resultatet för 
en kartläggning av det tysta kunnandet hos individer. Den sista studien gjordes för att undersöka 
metodens praktiska användbarhet. Därför utfördes en autentisk undersökning i syfte att kartlägga 
meningen i ETK med fokus på användning och värdering av tyst kunnande i ett kunskapsföretag. 
( Haldin-Herrgård, 2003, s.59 ). 

 
Hennes undersökningsmetod bygger på dessa ETK-kort, (epitet för tyst kunnande). 
Dessa kort beskriver olika attityder, egenskaper och känslor, som den som blir 
intervjuad skall placera i olika fack. De olika facken är Mentala, Sensoriska, Sociala och 
praktiska egenskaper. 
 
Denna undersökningsmetod, gav oss iden till vår enkät som skall hjälpa oss att få svar 
på våra tre huvudfrågor, vilka teoretiska kunskaper, praktiska och personliga egenskaper 
som gör sjöingenjören attraktiv i ledande befattningar vid kärnkraftsverk. 
 
Vi delade upp vår undersökning i dessa tre delar.  
De teoretiska kunskaperna är de ämnen en sjöingenjör besitter kunskaper i efter avlagd 
sjöingenjörsexamen. Dessa ämnen bygger på de arbetsuppgifter en sjöingenjör arbetar 
med ombord på fartyg. 
De praktiska och personliga egenskaper vi tror att en sjöingenjör besitter kunskaper i 
efter att ha avlagt en sjöingenjörsexamen och arbetat till sjöss. Dessa praktiska och 
personliga egenskaper bygger på de observationer vi har gjort under vår sammanlagda 
fartygsförlagda utbildning under 14 månader till sjöss. 
 
De praktiska och personliga egenskaperna vi valde ut för vårt första utkast, testades och 
omformulerades, egenskaper lades till och togs bort flertalet gånger av såväl studerande 
som universitetsadjunkter. Detta gjordes för att få en så tydlig och lätt tolkad enkät som 
möjligt. 
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2.1.2 Enkätens urval 
 
Enkätens urval gjordes efter samtal och testande av enkäten, med en av 
universitetsadjunkterna som har en bakgrund inom kärnkraftsindustrin. Vid samtalet 
föreslog adjunkten att enkäten skulle skickas till de personer som har befattningarna 
personalchef och blockchef, dvs. ansvariga för all personal under reaktorerna 1, 2, 3 
osv. 
De 15 enkäterna skickades till informationsansvariga på respektive kärnkraftsverk, för 
vidare befordran till ovanstående personer. 
Kuvertet innehöll ett ”information angående enkätundersökning” till både 
informationschef, personalchef och blockchefer, intyg om samtycke till 
enkätundersökning, enkätundersökningen, returneringskuvert samt en muta i form av en 
tialott som tack för hjälpen. 
 
Informationsbladet innehöll även information om att enkätundersökningen är frivillig 
och konfidentiell. Data kommer att avidentifieras innan inmatning i dator och all 
redovisning av resultatet kommer att ske så att ingen identifiering av person eller 
företag skall vara möjlig. För att skydda den personliga integriteten, omfattas alla 
personer av Personuppgiftslagen från 1998. 
 
 
2.1.3 Bortfall 
 
Enkäten skickades den 5 december 2007. I informationen angående 
enkätundersökningen bad vi om att få vår enkät ifylld och vara oss tillhanda så fort     
som möjligt eller senast den 25 januari 2008 på grund av en begränsad tidsmarginal. 
 
Den 25 januari 2008, hade vi fått in 10st enkäter utav 15 utskickade. Detta är ett bortfall 
på 33,3 procent. Den 14 februari kom ytterligare en enkät in, denna togs inte med i vår 
analys då den var försenad. Bortfallet kan bero på att vi skickade till informationschefer 
för vidarebefordran till blockchefer och personalchefer. Bortfallet kan också bero på att 
dessa personer inte har något intresse av att fylla i vår enkät.   
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2.2 Datainsamlingsmetod intervju 
 
Vid valet av undersöknings metod stod det mellan kvalitativ intervju, med ett utav 
kärnkraftsverken eller en kvantitativ enkät undersökning, till alla Sveriges 
kärnkraftsverk. Vi valde i första hand, det senare alternativet på grund av att det ger en 
mer rättvis bild av undersökningen då alla får svara på exakt samma frågor, men även 
för att ge de tillfrågade möjlighet att tänka igenom sina svar i lugn och ro. 
 
Vi har bestämt oss för att även göra intervjuer med personer med anknytning till 
kärnkraftsindustrin, för att få ett bredare urval och bättre förutsättningar inför 
dataanalysen av datainsamlingen. 
 
Våra intervjuer liksom enkäten är uppdelad i tre delar. De tre delarna ska ge svar på 
frågorna, vilka teoretiska kunskaper sjöingenjören har, samt vilka praktiska och 
personliga egenskaper som sjöingenjören förvärvat inom sitt arbetsområde, som gör 
honom/henne attraktiv för kärnkraftsindustrin 
 
Intervjun bygger på enkäten, men respondenterna den här gången är en driftsingenjör 
med bakgrund i kärnkraftsindustrin. Tanken är att få veta vilka olika teoretiska 
kunskaper, praktiska och personliga egenskaper som är av värde för att arbeta som 
driftsingenjör på kärnkraftsverk. Svaren på våra intervjuer kommer vi att använda oss 
av då vi hade tänkt oss att göra en korrelationsanalys av de svar vi får ifrån enkäten 
samt intervjun. 
 

• Första delens frågor är frågor om bakgrund och utbildning.  
• Andra delens frågor är tagna direkt ifrån enkäten, samt en avslutande fråga om 

egna synpunkter och kommentarer, angående de praktiska egenskaperna. 
• Tredje delens frågor är tagna direkt ifrån enkäten, samt en avslutande fråga om 

egna synpunkter och kommentarer, angående de personliga egenskaperna. 
 
 
2.2.1 Intervjuns utformande 
 
Intervjun bygger på enkäten. De praktiska och personliga egenskaperna vi valde ut för 
vårt första utkast på enkäten, testades och omformulerades flertalet gånger av såväl 
studerande som universitetsadjunkter. Detta gjordes för att få en så tydlig och lätt tolkad 
enkät som möjligt. 
Intervjun testades på studerande på skolan. Då vi testade den andra och tredje delen i 
vår intervju med svarsalternativen ja och nej, ville våra test respondenter gärna tillägga 
egna kommentarer och synpunkter efter varje fråga med fasta svarsalternativ. Vi tog 
vara på feedbacken och ändrade vår intervjuteknik, vi fick på så vis bättre underlag för 
en mera tydlig och givande intervju.   
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2.2.2 Intervjuns urval 
 
Intervjuns urval hade vi tänkt oss en driftsingenjör som respondent, som ett hjälpmedel 
för oss för att få mer motiverade svar och synpunkter. Tanken är att få veta vilka olika 
teoretiska kunskaper, praktiska och personliga egenskaper som är av värde för att arbeta 
som driftsingenjör på kärnkraftsverk. 
Vi vill göra en intervju med en driftsingenjör. Vi har tänkt oss att försöka få en intervju 
med en driftsingenjör med driftsingenjörsexamen.  
 
Före intervjun informerade vi respondenten om att intervjun är frivillig och 
konfidentiell. Data kommer att avidentifieras innan inmatning i dator och all 
redovisning av resultatet kommer att ske så att ingen identifiering av person eller 
företag skall vara möjlig. För att skydda den personliga integriteten, omfattas alla 
personer av Personuppgiftslagen från 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14

3. Teori 
 
Med hjälp av vår undersökning, vill vi ta reda på vad som gör sjöingenjörer attraktiva 
för kärnkraftsindustrin. I detta kapitel vill vi förklara vad vi menar med de olika delarna 
i undersökningen och varför just dessa är med i undersökningen.  
För att en person skall passa för ett arbete är det de här tre delarna vi tycker är viktiga. 

• Teoretiska Kunskaper 
• Praktiska Egenskaper 
• Personliga Egenskaper 

Arbetsmarknadsstyrelsen skriver på sin hemsida: 
Att känna till sina personliga egenskaper är en bra grund för att kunna söka lämpliga arbeten. 
Går du igenom dina egenskaper kan du lättare lyfta fram de som är viktiga för jobbet du vill 
söka. (Arbetsmarknadsstyrelsen [ AMS ] 2007). 

Enligt arbetslivscenter, Lunds universitets hemsida: 
Syftet med att ta fram och medvetandegöra dina personliga egenskaper, kunskaper och 
erfarenheter, är förstås att framställa dig i en så förmånlig dager som möjligt inför det jobb du 
söker eller den karriär du planerar. Detta arbete är inte någon engångsföreteelse utan är ständigt 
levande. ( Arbetslivscenter, Lunds universitet [LU] 2008). 

Då vi har funnit ovanstående information angående rekrytering och att söka jobb, passar 
vår uppdelning av undersökningen väl in på vårt mål.  
 
3.1 Definition av Teoretiska Kunskaper 
 
I den här delen av vår undersökning har vi radat upp ämnen en sjöingenjör besitter 
kunskaper i efter avlagd sjöingenjörsexamen. Dessa ämnen bygger på de arbetsuppgifter 
en sjöingenjör arbetar med ombord på fartyg. Vår huvudfråga till våra respondenter är: 
Vilka teoretiska kunskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
Vår definition av teoretiska kunskaper, är det fakta man bygger sin kunskap på. Teorin 
behöver inta alltid gå hand i hand med verkligheten eller ens fungera i praktiken, men är 
grunden till verkligheten, det vill säga det man strävar efter. Det kan vara inlärd fakta 
från böcker, tidningar och personer. Kunskap är något man har lärt sig genom sina 
sinnen, som man kan få bekräftat ifrån andra. Erfarenhet genom experiment ger kunskap 
och förståelse om saker och ting. 
 
Teori definieras enligt nationalencyklopedin: 

Teori (betraktande, begrundande) en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser 
av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. Teori används ofta synonymt med lära för 
att beteckna ett vetenskapligt väletablerat kunskapssystem. (Nationalencyklopedin [NE] 2007).  

Kunskap definieras enligt nationalencyklopedin: 
följande tre villkor måste vara uppfyllda för att en person P skall kunna sägas ha kunskap om A 
eller veta att A (där A står för ett påstående): 
att A är sann, 
att P håller A för sann och 
att P har goda grunder för att hålla A för sann.  
När det gäller frågan vad ”sann” och ”goda grunder” närmare betyder har emellertid meningarna 
gått starkt isär. (Nationalencyklopedin [NE] 2007)  
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3.2 Definition av Praktiska Egenskaper 
 
I den här delen av undersökningen har vi radat upp praktiska egenskaper vi tror att en 
sjöingenjör besitter kunskaper i efter att ha avlagt en sjöingenjörsexamen och arbetat till 
sjöss. Dessa praktiska egenskaper bygger på de observationer vi har gjort under vår 
sammanlagda fartygsförlagda utbildning under 14 månader till sjöss. 
Vår huvudfråga till våra respondenter är: 
Vilka praktiska egenskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
Vår definition av praktiska egenskaper är sådan kunskap man får genom att använda 
teoretiska kunskaper i verkligheten, dessa blir bättre ju mer erfarenhet man får, desto 
mer man tränar sina kunskaper i verkligheten. Det vill säga hur man klarar av att 
omsätta sina kunskaper och tidigare erfarenheter till verkligheten genom en handling. 
Egenskaper varierar från person till person, beroende av olika kunskaper och tidigare 
erfarenheter. 
 
Praktisk kunskap enligt nationalencyklopedin: 

Under senare tid har man även uppmärksammat andra former av kunskap. T.ex. har Gilbert Ryle 
ställt mot att-kunskap praktisk kunskap eller vad han kallat hur-kunskap, som består i en 
färdighet att utföra vissa bestämda handlingar (Nationalencyklopedin [NE] 2007). 

Egenskap definieras enligt nationalencyklopedin: 
egenskap,  grundläggande ontologisk term som vanligen förutsätter en åtskillnad mellan å ena 
sidan ting och individer, å andra sidan egenskaper eller kvaliteter som tingen och individerna 
besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet. (Nationalencyklopedin [NE] 2007) 

 
 
3.3 Definition av Personliga Egenskaper 
 
I den här delen av undersökningen har vi radat upp personliga egenskaper vi tror att en 
sjöingenjör besitter kunskaper i efter att ha avlagt en sjöingenjörsexamen och arbetat till 
sjöss. Dessa praktiska egenskaper bygger på de observationer vi har gjort under vår 
sammanlagda fartygsförlagda utbildning under 14 månader till sjöss. 
Vår huvudfråga till våra respondenter är: 
Vilka personliga egenskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
Vår definition av personliga egenskaper, sådana förvärvas genom möte med andra 
människor, är beroende av hur personerna man träffar beter sig, dvs om de är goda eller 
dåliga förebilder, ju mer personer man träffar desto fler erfarenheter får man och man 
blir mer medveten om personliga egenskaper. Egenskaper varierar från person till 
person, beroende av olika kunskaper och tidigare erfarenheter. 
 
Personlighet enligt nationalencyklopedin: 

personlighet  är summan av de egenskaper som gör en person till det den är och som skiljer 
honom eller henne från alla andra. Typiska personlighetsdrag är hur man är till sitt normala 
humör (glad, arg, dyster), till sitt beteende (livlig, lat, försiktig) eller hur man är med andra 
människor (blyg, aggressiv, misstänksam). Det kan vara hur man hanterar framgångar och 
motgångar och vilken sorts begåvning och vilka intressen man har. Det kan också handla om det 
intryck som man gör på andra och hur man påverkas av andra (Nationalencyklopedin [NE] 
2007). 
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4. Dataanalys av datainsamling 
 
Vår dataanalys av datainsamlingen är uppdelad i de tre delarna som 
enkätundersökningen är uppbyggd av, teoretiska kunskaper, praktiska egenskaper och 
personliga egenskaper. Vi har valt att presentera svaren från datainsamlingen i tabell- 
och diagramform, respondenternas synpunkter och åsikter, samt intervjuerna och en 
avslutande analys till varje del. Vi har valt att göra på detta vis då vi vill åskådliggöra 
alla data, så att missförstånd skall undvikas i största möjliga mån. 
Svarstabellen visar hur respondenternas svar fördelar sig på skalan, samt ett medelvärde 
på varje fråga. Ämnena står i samma nummerföljd som i enkäterna. 
Svarsdiagrammet visar ovanstående medelvärde i fallande ordning, från mycket viktiga 
kunskaper/egenskaper till mindre viktiga. Detta för att på ett så enkelt sätt som möjligt, 
visa våra respondenters svar. 
Respondenternas egna synpunkter och åsikter, visar utan någon omformulering eller 
korrigering deras egna tankar och åsikter om varje del av enkäten. 
Intervju med driftsingenjörer, detta för att få fram mer data i form utav ord, mer 
förklarande och motiverade svar än vad enkäten gav. 
Resultat och analys visar en förkortad och förtydligad redovisning av enkätens svar. 
Denna är uppdelad i de mest viktiga och de mindre viktiga kunskaper/egenskaperna, 
samt visar vilka frågor som haft mest utspridda svar.  
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4.1 Dataanalys Del 1 Teoretiska Kunskaper 
 
 
4.1.1 Svarstabell Del 1 Teoretiska Kunskaper 
 
Svarstabellen visar hur respondenternas svar fördelar sig på skalan, samt ett medelvärde 
på varje fråga. Ämnena står i samma nummerföljd som i enkäterna. 
 

  Ämnen 1 2 3 4 5 6 
Ej utav 

betydelse Medelvärde 
1 Matematik 0 0 0 4 6 0 0 4,6 

2 
Materiallära, 
Ritningsteknik,Maskinkomponentlära 0 1 1 4 4 0 0 4,1 

3 Mekanik och Hållfasthetslära 0 1 2 6 1 0 0 3,7 
4 Strömningslära och Pumpar 0 0 0 0 8 2 0 5,2 
5 Ventilation och Fläktar 0 0 1 0 8 1 0 4,9 
6 Bränslen och Förbränningslära 0 3 2 1 4 0 0 3,6 
7 Teknisk Engelska 0 0 0 4 5 1 0 4,7 
8 Drift och Systemkunskap 0 0 0 0 3 7 0 5,7 
9 Elkunskap 0 0 0 3 6 1 0 4,8 

10 Elkraft 0 0 0 2 6 2 0 5 
11 Elmotorer 0 0 1 3 6 0 0 4,5 
12 Elektronik 0 0 2 6 2 0 0 4 
13 Felsökning i Elsystem 1 1 2 5 1 0 0 3,4 
14 Elverkstadslära 1 2 3 1 2 0 1 2,8 
15 Termodynamik 0 0 0 2 5 3 0 5,1 
16 Ångprocesser och ånganläggningar 0 0 0 0 5 5 0 5,5 
17 Kylteknik 0 2 0 5 3 0 0 3,9 
18 Kompressorer 0 0 1 6 3 0 0 4,2 
19 Gasturbiner 0 1 2 5 2 0 0 3,8 
20 Pneumatik 0 1 0 7 2 0 0 4 
21 Hydraulik 0 1 1 5 3 0 0 4 
22 Förbränningsmotorer 0 1 4 4 1 0 0 3,5 
23 Mätteknik 0 4 1 4 1 0 0 3,2 
24 Reglerteknik 0 0 0 3 5 2 0 4,9 
25 Styrdatorer och PLC 0 1 2 5 2 0 0 3,8 
26 Underhållsteknik 0 0 1 4 5 0 0 4,4 
27 Verkstadsteknik 0 2 3 4 0 0 1 2,9 
28 Arbetsmiljöteknik 0 0 2 4 4 0 0 4,2 
29 Företagsekonomi 1 1 4 1 2 0 1 2,9 
30 Personaladministration 0 2 4 2 1 0 1 2,9 
31 Brandskydd och Brandbekämpning 0 0 1 3 3 3 0 4,8 
32 Sjukvård 0 1 2 5 0 1 1 3,4 

 
Tabell 1: Svarstabell del 1 teoretiska kunskaper 
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4.1.2 Svarsdiagram Del 1 Teoretiska Kunskaper 
 
Svarsdiagrammet visar ovanstående medelvärde i fallande ordning, från mycket viktiga 
kunskaper till mindre viktiga. Detta för att på ett så enkelt sätt som möjligt, visa våra 
respondenters svar. 

Teoretiska Kunskaper Medelvärde

0 1 2 3 4 5 6

Drift och Systemkunskap

Ångprocesser och ånganläggningar

Strömningslära och Pumpar
Termodynamik

Elkraft

Ventilation och Fläktar
Reglerteknik

Elkunskap

Brandskydd och Brandbekämpning
Teknisk Engelska

Matematik

Elmotorer
Underhållsteknik

Kompressorer

Arbetsmiljöteknik
Material,Ritning,Maskinkomponent

Elektronik
Pneumatik

Hydraulik

Kylteknik
Gasturbiner

Styrdatorer och PLC

Mekanik och Hållfasthetslära
Bränslen och Förbränningslära

Förbränningsmotorer

Felsökning i Elsystem
Sjukvård

Mätteknik

Personaladministration
Verkstadsteknik

Företagsekonomi

Elverkstadslära

 
Figur 1: Svarsdiagram del 1 teoretiska kunskaper 
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4.1.3 Kommentarer och Synpunkter Del 1 Teoretiska Kunskaper 
 
Respondenternas egna synpunkter och åsikter, visar utan någon omformulering eller 
korrigering deras egna tankar och åsikter om varje del av enkäten. 
 

• OBS att frågorna är besvarade med blicken på en driftsingenjör, inte en 
driftschef för då hade svaren blivit lite annorlunda, det gäller enkätens alla delar. 

• Processförståelse som innebär hur en parameter eller processförändring påverkar 
övriga processer är vitalt. Förmåga att översätta kravdokument till praktiska 
regler och anvisningar för operatören. 

• Sjöingenjörsprogrammet är en mycket attraktiv utbildning för oss! 
 
 
4.1.4 Intervju med Driftsingenjörer angående Teoretiska 

Kunskaper 
 
Intervju 1: De ämnen jag har haft mest nytta av på min arbetsplats är det flesta, mest 
nytta har jag haft av kurserna ångprocesser, termodynamik, värmeöverföring och de 
energitekniska ämnena.   
 
Jag tycker det skulle vara mer tekniskt, mer ingenjörsämnen såsom teknik, fysik och 
mattematik. Ämnen jag skulle vilja ha mindre av är humanveteskapliga, 
samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, personaladministration och 
engelska. 
 
Utbildningen var alldeles för sjö anpassad, tycker att den borde ha varit mer 
landanpassad. Ett ämne som jag saknade i min utbildning var el-anläggnings teknik.  
 
På min arbetsplats genomför alla internutbildningar som är relevanta för 
arbetspositioner och viktiga för arbetsuppgifterna.  
 
Intervju 2: Jag har gått den fyraåriga sjöingenjörsutbildningen, när jag gick iland 
började jag arbeta på ett kärnkraftverk. 
 
Ifrån min utbildning har jag haft mest nytta utav ämnena maskinteknik, driftsteknik och 
el. Jag tycker att utbildningen har varit bra. 
 
På min arbetsplats har vi haft mycket internutbildningar, kärnkraft innebär en hel del 
utbildning. 
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4.1.5 Resultat och Analys Del 1 Teoretiska Kunskaper 
 
Medelvärde på svaren om de Teoretiska Kunskaperna: 4.14  
 
Mycket viktiga Teoretiska kunskaper enligt Figur 1 (medelvärde över 5) 

• Drift och Systemkunskap 
• Ångprocesser och ånganläggningar 
• Strömningslära och Pumpar 
• Termodynamik 
• Elkraft 

 
De minst viktiga Teoretiska kunskaper enligt Figur 1 (medelvärde under 3) 

• Elverkstadslära 
• Företagsekonomi 
• Verkstadsteknik 
• Personaladministration 

 
Teoretiska kunskaper med utspridda svar enligt Tabell 1: 

• Bränslen och Förbränningslära 
• Felsökning i Elsystem 
• Elverkstadslära 
• Mätteknik 
• Verkstadsteknik 
• Företagsekonomi 
• Personaladministration 
• Sjukvård 
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4.2 Dataanalys Del 2 Praktiska Egenskaper 
 
 
4.2.1 Svarstabell Del 2 Praktiska Egenskaper 
 
Svarstabellen visar hur respondenternas svar fördelar sig på skalan, samt ett medelvärde 
på varje fråga. Ämnena står i samma nummerföljd som i enkäterna. 
 

  Egenskap 1 2 3 4 5 6 
Ej utav 
betydelse Medelvärde 

1 Kreativitet 0 1 1 4 3 1 0 4,2 
2 Händighet 0 0 4 3 3 0 0 3,9 
3 Improvisationsförmåga 0 2 4 2 1 1 0 3,5 
4 Disciplinerad 0 0 0 0 5 5 0 5,5 
5 Koordinationsförmåga 0 0 0 2 5 3 0 5,1 
6 Känsla, (tekniskt handlag) 0 1 0 2 6 1 0 4,6 
7 Systemförståelse 0 0 0 1 4 5 0 5,4 

8 
Perspektiv, perception, 
överblickande syn 0 0 1 2 2 5 0 5,1 

9 
Instinktiv reaktion, 
ryggmärgsbeteende 0 3 1 3 2 0 1 3,1 

10 Organisationsförmåga 0 0 0 2 4 3 1 4,6 
11 Know-how 0 0 1 5 3 0 1 3,8 
12 Initiativförmåga 0 0 0 3 5 2 0 4,9 
13 Flexibilitet 0 0 1 5 3 1 0 4,4 

14 
Bred kompetens, kan lite om 
mycket 0 1 1 2 4 2 0 4,5 

15 Handlingskraft, våga ta beslut 0 0 1 1 7 1 0 4,8 

16 
Lätt för att tyda och förstå en 
instruktion 0 0 0 1 4 5 0 5,4 

 
Tabell 2: Svarstabell del 2 praktiska egenskaper 
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4.2.2 Svarsdiagram Del 2 Praktiska Egenskaper 
 
Svarsdiagrammet visar ovanstående medelvärde i fallande ordning, från mycket viktiga 
egenskaper till mindre viktiga. Detta för att på ett så enkelt sätt som möjligt, visa våra 
respondenters svar. 
 

Praktiska Egenskaper Medelvärde

0 1 2 3 4 5 6

Disiplinerad

Systemförståelse

Lätt för att tyda och förstå en instruktion

Koordinationsförmåga

Perspektiv, perception, överblickande syn

Initiativförmåga

Handlingskraft, våga ta beslut

Känsla, (tekniskt handlag)

Organisationsförmåga

Bred kompetens, kan lite om mycket

Flexibilitet

Kreativitet

Händighet

Know-how

Improvisationsförmåga

Instinktiv reaktion, ryggmärgsbeteende

 
Figur 2: Svarsdiagram del 2 praktiska egenskaper 
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4.2.3 Kommentarer och Synpunkter Del 2 Praktiska Egenskaper 
 
Respondenternas egna synpunkter och åsikter, visar utan någon omformulering eller 
korrigering deras egna tankar och åsikter om varje del av enkäten. 
 

• Det är viktigt att förstå helheten istället för detaljer, viktigt att förstå 
anläggningens beteende vid störningar och förstå säkerhetssystemens 
uppbyggnad / filosofi. 

 
4.2.4 Intervju med Driftsingenjörer angående Praktiska 

Egenskaper 
 
Intervju 1: Praktiska egenskaper som är viktiga på min arbetsplats, är att ha 
processteknisk bakgrund, sjö bakgrund, bakgrund inom processindustrin eller 
kraftvärmeverk. Det vill säga att det är bra med tidigare erfarenheter. Det är bra att vara 
händig och praktisk, ha känsla för saker och ting. 
På min arbetsplats är det viktigt att man är lugn, strukturerad, och noggrann. Man skall 
alltid tänka efter före. 
Viktigas av allt är att man är säkerhetsmedveten och följer säkerhetsmanualer. 
 
Intervju 2: Praktiska egenskaper som är viktiga på min arbetsplats, är ha erfarenhet 
från annan kraftindustri. 
 
4.2.5 Resultat och Analys Del 2 Praktiska Egenskaper 
 
Medelvärde på svaren om de Praktiska Egenskaperna: 4.49  
 
Mycket viktiga Praktiska Egenskaper enligt Figur 2 (medelvärde över 5) 

• Disciplinerad 
• Systemförståelse 
• Lätt för att tyda och förstå en instruktion 
• Koordinationsförmåga 
• Perspektiv, perception, överblickande syn 

 
De minst viktiga Praktiska Egenskaper enligt Figur 2 (medelvärde under 4) 

• Instinktiv reaktion, ryggmärgsbeteende 
• Improvisationsförmåga 
• Know-how 
• Händighet 

 
Praktiska Egenskaper med utspridda svar enligt Tabell 2: 

• Kreativitet 
• Improvisationsförmåga 
• Instinktiv reaktion, ryggmärgsbeteende 
• Organisationsförmåga 
• Know-how 
• Bred kompetens, kan lite om mycket 
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4.3 Dataanalys Del 3 Personliga Egenskaper 
 
 
4.3.1 Svarstabell Del 3 Personliga Egenskaper 
 
Svarstabellen visar hur respondenternas svar fördelar sig på skalan, samt ett medelvärde 
på varje fråga. Ämnena står i samma nummerföljd som i enkäterna. 
 

  Egenskaper 1 2 3 4 5 6 
Ej utav 
betydelse Medelvärde 

1 Ödmjuk 0 0 1 0 7 2 0 5 
2 Människokännedom 0 0 1 5 4 0 0 4,3 
3 Känslomässig 1 1 4 4 0 0 0 3,1 
4 Kommunikativfärdighet 0 0 0 1 5 4 0 5,3 
5 Tydlighet, förklarande 0 0 0 1 5 4 0 5,3 

6 
Samarbetsförmåga, (förmåga att arbeta i 
grupp) 0 0 0 0 4 6 0 5,6 

7 Mångkulturella kunskaper 1 2 3 3 1 0 0 3,1 
8 Arbetsledande egenskaper 0 0 0 4 5 1 0 4,7 
9 Engagerande, få folk motiverande 0 0 0 3 6 1 0 4,8 

10 Självständig 0 0 1 4 5 0 0 4,4 
11 Språkfärdigheter 0 0 1 5 4 0 0 4,3 
12 Säkerhetsmedveten 0 0 1 5 4 0 0 5,9 

13 
Stresstolerant, förmåga att jobba under 
tidspress 0 0 0 1 7 2 0 5,1 

14 Orädd, för att testa nya idéer 0 2 2 4 0 1 1 3,2 
15 Äventyrslysten, Upptäckarglädje 2 2 3 1 0 1 1 2,5 
16 Positiv, glad 0 0 0 2 5 3 0 5,1 

 
Tabell 3: Svarstabell del 3 personliga  egenskaper 
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4.3.2 Svarsdiagram Del 3 Personliga Egenskaper 
 
Svarsdiagrammet visar ovanstående medelvärde i fallande ordning, från mycket viktiga 
egenskaper till mindre viktiga. Detta för att på ett så enkelt sätt som möjligt, visa våra 
respondenters svar. 
 

Personliga Egenskaper Medelvärde

0 1 2 3 4 5 6

Säkerhetsmedveten

Samarbetsförmåga, (förmåga att arbeta i  grupp)

Kommunikativfärdighet

Tydlighet, förklarande

Stresstolerant, förmåga att jobba under tidspress

Positiv, glad

Ödmjuk

Engagerande, få folk motiverande

Arbetsledande egenskaper

Självständig

Människokännedom

Språkfärdigheter

Orädd, för att testa nya idéer

Känslomässig

Mångkulturella kunskaper

Äventyrslysten, Upptäckarglädje

 
Figur 3: Svarsdiagram del 3 personliga  egenskaper 
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4.3.3 Kommentarer och Synpunkter Del 3 Personliga Egenskaper 
 
Respondenternas egna synpunkter och åsikter, visar utan någon omformulering eller 
korrigering deras egna tankar och åsikter om varje del av enkäten. 
 

• Säkerhetsmedvetenhet – att hålla sig till regler trots stressande situationer. 
• En ödmjuk och lugn person är att föredra jämfört med en som är ” Trigger 

Happy”. 
 
4.3.4 Intervju med Driftsingenjörer angående Personliga 

Egenskaper 
 
Intervju 1: Personliga egenskaper som är viktiga på min arbetsplats, är att vara 
säkerhetsmedveten och noggrann. Man skall vara socialt kompetent, viktigt att kunna ge 
och ta, framför allt vid skiftarbeten. Det är viktigt att kunna jobba ihop med andra, såväl 
som självständigt. Man skall alltid passa tider. 
 
Intervju 2:  Personliga egenskaper som är viktiga på min arbetsplats, är att man skall 
vara noggrann och ha stort tålamod.  Man skall även ha ett stort kunnande och intresse 
för teknik. 
 
 
4.3.5 Resultat och Analys Del 2 Personliga Egenskaper 
 
Medelvärde på svaren om de Personliga Egenskaperna: 4.48  
 
Mycket viktiga Personliga Egenskaper enligt Figur 3 (medelvärde över 5) 

• Säkerhetsmedvetenhet 
• Samarbetsförmåga, (förmåga att arbeta i grupp) 
• Kommunikativfärdighet 
• Tydlighet, förklarande 
• Stresstolerant, förmåga att jobba under tidspress 
• Positiv, glad 
• Ödmjuk 

 
De minst viktiga Personliga Egenskaper enligt Figur 3 (medelvärde under 3 och 4) 

• Äventyrslysten, upptäckarglädje 
• Mångkulturella kunskaper 
• Känslomässig 
• Orädd, för att testa nya idéer 

 
Personliga Egenskaper med utspridda svar enligt Tabell 3: 

• Mångkulturella kunskaper 
• Orädd, för att testa nya idéer 
• Äventyrslysten, upptäckarglädje 
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4.4 Svarsdiagram Korrelations Test 
 
Detta diagram visar medelvärdena på enkätens tre olika delar, samt hur värdena 
förhåller sig till varandra. Ur diagrammet kan man utläsa att de tre delarna är ungefär 
lika viktiga. Framför allt visar diagrammet att skillnaden mellan de praktiska 
egenskaperna och de personliga egenskaperna, är mindre än en hundradel. Diagrammet 
visar också att de teoretiska kunskaperna är lite mindre viktiga än de två andra, men 
detta är också väldigt marginellt. 
 

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Medelvärde 4,1375 4,4875 4,48125

Teoretiska Kunskaper Praktiska Egenskaper Personliga Egenskaper

Korrelations Test

 
Figur 4: Korrelationstest 
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5. Diskussion 
 
Av vår undersökning framgår det att snittvärdena visar att nästan alla kunskaper och 
egenskaper är mer viktiga än mindre viktiga, för att kunna jobba som driftsingenjör på 
ett kärnkraftsverk. Deras egna synpunkter och kommentarer, stämmer bra överens med 
resultatet på undersökningen, samt intervjun.  
Om vi delar upp vår undersökning/intervju i mycket viktiga och mindre viktiga 
kunskaper/egenskaper skulle vi kunna förklara det så här: 
 
Kunskaper och egenskaper som gör sjöingenjören attraktiv enligt våra respondenter 
inom kärnkraftsindustrin. 
Personliga Egenskaper: 
Sjöingenjören ska vara en ödmjuk, positiv och glad person, som gillar att arbeta med 
människor, han skall kommunicera på ett tydligt och lätt förståeligt sätt med sina 
medarbetare. Sjöingenjören skall gilla att arbeta under tidspress och vara stresstålig. 
Praktiska Egenskaper: 
Sjöingenjören ska sätta säkerheten främst, vara disciplinerad och ha en stor 
systemförståelse. Han ska ha en överblickande syn och kunna ha många bollar i luften 
samtidigt. Han ska även ha lätt för att tyda och förstå instruktioner. 
Teoretiska Kunskaper: 
Sjöingenjören ska ha stor kunskap om anläggningens system och förstå driften av den, 
då särskilt ångprocesser och termodynamik, ha kunskap om strömningslära och pumpar. 
Sist men inte minst skall han ha stor kunskap om elkraft. 
 
Kunskaper och egenskaper som sjöingenjören besitter som enligt våra respondenter inte 
är lika viktiga att ha inom kärnkraftsindustrin. 
Sjöingenjören ska inte vara för äventyrslysten och ha för stor upptäckarglädje, han skall 
inte handla instinktivt. Att sjöingenjören är orädd för att testa nya idéer, har en stor 
improvisationsförmåga och är händig är inte jätteviktiga egenskaper för arbetet men bra 
att ha. Att sjöingenjören har mångkulturella kunskaper och är en känslomässig person är 
bra men inte så viktigt för arbetet. Kunskaper han besitter i elverkstadslära och 
verkstadsteknik, samt företagsekonomi och personaladministration är inte heller så 
viktiga egenskaper.  
 
Vissa av enkätens frågor har fått utspridda svar, då de kan ha tolkats på olika sätt. 
Enkäten kanske skulle ha haft färre svarsalternativ, för att få tydligare gränser mellan 
svaren. En del av frågorna kanske inte är helt relevanta för att kunna arbeta som 
driftsingenjör, då till exempel vi tror att det finns egna elektriker, reparatörer och 
verkstadspersonal. Driftingenjörerna har nog inte heller så mycket att göra med 
företagens personaladministration och företagsekonomi. Exempel tyckte vissa att 
kunskaper inom brand och sjukvård var mycket viktigt och andra att det saknade 
betydelse och var mindre viktigt.  
De praktiska och personliga egenskaperna kan ha tolkats på olika sätt de med. Till 
exempel kan äventyrslysten, orädd för att testa nya idéer och improvisationsförmåga 
tolkas som att man handlar utan att tänka efter, eller att man är en kunskapstörstande 
person.   
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5.1 Slutsats 
 
Nästan alla kunskaper och egenskaper som vi har haft med i vår enkätundersökning är 
utav värde för kärnkraftsindustrin, då de är mer viktiga än mindre viktiga. 
De kommentarer och synpunkter som har skrivits i enkäterna bekräftar svaren på 
undersökningen. Intervjun stärker också resultatet på undersökningen. 
 
Två av våra respondenters citat kan visa vår slutsats: 
” Sjöingenjörsprogrammet är en mycket attraktiv utbildning för oss!” 
” Praktiska egenskaper som är viktiga på min arbetsplats, är att ha processteknisk 
bakgrund, sjö bakgrund, bakgrund inom processindustrin eller kraftvärmeverk.” 
 
Vi kan konstatera att det som står på skolans hemsida: 
   ”Sjöingenjören måste ha en mycket bred utbildning och det är inte förvånande att han 
är mycket attraktiv i ledande befattningar vid t.ex. atomkraftverk, processindustrier, 
rederier och klassificeringssällskap i befattningar som driftchef eller teknisk inspektör 
etc.”(Sjöfartshögskolan i Kalmars [KMA] 2007). 
Stämmer ganska väl överens med resultatet på vår undersökning. 
 
 
5.2  Rekommendationer om fortsatta studier 
 
Det skulle vara intressant med en djupare intervju med en driftsingenjör som har en 
sjöingenjörsexamen och har arbetat en längre tid till sjöss. 
En undersökning som visar hur många på kärnkraftsverken som har arbetat till sjöss 
tidigare, eller har en sjöingenjörsexamen samt vad de har för befattningar på 
kärnkraftsverken. 
Undersökningar som visar var sjömännen tar för landarbeten generellt. 
En undersökning om det vore möjligt att göra ett kombinations program, så att man får 
både en driftsingenjörsexamen, samt en sjöingenjörsexamen.  
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Information angående enkätundersökning 
 
Vi är två sistaårs studenter som läser Sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i 
Kalmar. Till utbildningen hör att man skriver ett examensarbete som omfattar 7,5 ETC 
(högskolepoäng). 
 
Vi har valt att undersöka om Sjöfartshögskolan i Kalmars slutsats om sjöingenjörens 
arbetsområden stämmer.  
”Sjöingenjören måste ha en mycket bred utbildning och det är inte förvånande att han är 
mycket attraktiv i ledande befattningar vid t.ex. atomkraftverk, processindustrier, 
rederier och klassificeringssällskap i befattningar som driftchef eller teknisk inspektör 
etc.”(Sjöfartshögskolan i Kalmars hemsida, http://www.sb.hik.se, [KMA] 2007). 
 
Syftet med detta arbete är att få ökad insikt om vilka teoretiska kunskaper, praktiska och 
personliga egenskaper som gör sjöingenjören attraktiv i ledande befattningar vid 
kärnkraftsverk. 
 
Med bakgrund av ovanstående skickar vi Er denna enkätundersökning. Undersökningen 
är utskickad till Sveriges samtliga kärnkraftverk Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals. 
 
Vi vore oerhört tacksamma om ni vill hjälpa oss att få svar på vår enkätundersökning. 
Genom att skicka tillbaka denna ifylld, då de inte finns fler att sända denna 
undersökning till. Er enkät är mycket viktig, för att få ett representativt urval och en 
bredare grund för oss att stå på, för att få reda på om ovanstående stämmer eller ej.   
 
Denna enkätundersökning är frivillig och konfidentiell, all data kommer att 
avidentifieras innan inmatning i dator och all redovisning av resultatet kommer att ske 
så att ingen identifiering av person eller företag skall vara möjlig. För att skydda den 
personliga integriteten, omfattas alla personer av Personuppgiftslagen från 1998. 
 
På grund av en begränsad tidsmarginal, vore vi oerhört tacksamma om ifylld enkät var 
oss tillhanda så fort som möjligt eller senast den 25 januari 2008. 
Henrik Olsson 
Södravägen 56 
392 45  KALMAR 
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Intyg om samtycke till deltagande i enkätundersökning 
 
Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information, samt 
att jag samtycker till deltagande i studien. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Ort och Datum 
 
 
 
____________________________________ 
Namnteckning 
 
 
 
____________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
____________________________________ 
Befattning 
 
 
 
____________________________________ 
E-mail 
 
 
 
____________________________________ 
Telefonnummer 
 
 
 



 

Enkäten: 
 
Vår enkät är uppdelad i tre delar. De tre delarna ska ge svar på frågorna:  

• Vilka teoretiska kunskaper 
• Vilka praktiska egenskaper 
• Vilka personliga egenskaper 

Som sjöingenjören har förvärvat inom sitt arbetsområde? Som gör honom/henne 
attraktiv för att kunna arbeta som driftsingenjör inom kärnkraftsindustrin 
 
Varje fråga har fasta svarsalternativ som innehåller en graderad inställning, av typen: 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
Frågorna besvaras med ett kryss i skalan 1 till 6, beroende på hur viktig 
kunskapen/egenskapen är. 
 
Exempelvis då kunskapen/egenskapen är mindre viktig kryssas ruta ett för, är 
kunskapen mycket viktig kryssas ruta 6 för.  
Är kunskapen/egenskapen ej av betydelse används inte den graderade skalan. Kryssa då 
i Ej utav betydelse under skalan. 
    
Varje del utav undersökningens tre delar avslutas med utrymme för de Er att skriva egna 
kommentarer och synpunkter. 
 
 
 
 
 
Ett exempel: 
 
Vilken betydelse har följande utrustning för personskydd på arbetsplatsen?  
 
 
1. Skyddsskor  
 
 Mindre viktigt                                                                                          Mycket viktigt 

1 2 3 4 X 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
 
 
 



 

Första delen i enkät undersökningen.     
 
Det här är ämnen en sjöingenjör besitter kunskaper i efter avlagd sjöingenjörsexamen. 
Dessa ämnen bygger på de arbetsuppgifter en sjöingenjör arbetar med ombord på fartyg. 
 
Vilka teoretiska kunskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
 
 
1. Matematik 
 
Mindre viktigt                                                                                Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
2. Materiallära, ritningsteknik och maskinkomponentslära 
 
Mindre viktigt                                                                                Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
3. Mekanik och hållfasthetslära 
 
Mindre viktigt                                                                                Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
4. Strömningslära och pumpar 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
5. Ventilation och fläktar 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 



 

6. Bränslen och förbränningslära 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
7. Teknisk engelska 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
8. Drift- och systemkunskap 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
9. Elkunskap 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
10. Elkraft 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
11. Elmotorer 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 



 

12. Elektronik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
13. Felsökning i el-system 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
14. Elverkstadslära 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
15. Termodynamik  
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
16. Ångprocesser och ånganläggningar 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
17. Kylteknik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 



 

18. Kompressorer 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
19. Gasturbiner 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
20. Pneumatik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
21. Hydraulik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
22. Förbränningsmotorer 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
23. Mätteknik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 



 

24. Reglerteknik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
25. Styrdatorer och PLC 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
26. Underhållsteknik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
27. Verkstadsteknik  
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
28. Arbetsmiljöteknik 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
29. Företagsekonomi 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 



 

30. Personaladministration 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
31. Brandskydd och brandbekämpning 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
32. Sjukvård 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plats för egna kommentarer och synpunkter. 
 
Angående vilka teoretiska kunskaper som är av värde för att kunna arbeta som 
driftsingenjör inom kärnkraftsindustrin: 
 
 
 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
 



 

Andra delen i enkät undersökningen.     
 
Det här är praktiska egenskaper vi tror att en sjöingenjör besitter kunskaper i efter att ha 
avlagt en sjöingenjörsexamen och arbetat till sjöss. Dessa praktiska egenskaper bygger 
på de observationer vi har gjort under vår fartygsförlagda utbildning under 14 månader 
till sjöss. 
 
Vilka praktiska egenskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
 
1. Kreativitet 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
2. Händighet 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
3. Improvisationsförmåga 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
4 Disciplinerad 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
5. Koordinationsförmåga 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 



 

6. Känsla, (tekniskt handlag)  
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
7. Systemförståelse 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
8. Perspektiv, perception, överblickande syn 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
9. Instinktiv reaktion, ryggmärgsbeteende 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
10. Organisationsförmåga 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
11. Know-how  
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 



 

12. Initiativförmåga 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
13. Flexibilitet 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
14. Bred kompetens, kan lite om mycket 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
15. Handlingskraft, våga ta beslut 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
16. Lätt för att tyda och förstå en instruktion 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plats för egna kommentarer och synpunkter. 
 
Angående vilka praktiska egenskaper som är av värde för att kunna arbeta som 
driftsingenjör inom kärnkraftsindustrin: 
 
 
 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
 



 

Tredje delen i enkät undersökningen.     
 
Det här är personliga egenskaper vi tror att en sjöingenjör besitter kunskaper i efter att 
ha avlagt en sjöingenjörsexamen och arbetat till sjöss. Dessa praktiska egenskaper 
bygger på de observationer vi har gjort under vår fartygsförlagda utbildning under 14 
månader till sjöss. 
 
Vilka personliga egenskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
 
1. Ödmjuk 
    
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
2. Människokännedom 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
3. Känslomässig 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
4. Kommunikativfärdighet 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
5. Tydlighet, förklarande 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 



 

6. Samarbetsförmåga, (förmåga att arbeta i grupp) 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
7. Mångkulturella kunskaper 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
8. Arbetsledande egenskaper  
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
9. Engagerande, få folk motiverade 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
10. Självständig 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
11. Språkfärdigheter 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 



 

12. Säkerhetsmedveten 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
13. Stresstolerant, förmåga att jobba under tidspress 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
14. Orädd, för att testa nya ideer 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
15. Äventyrslysten, upptäckarglädje 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
16. Positiv, glad 
 
Mindre viktigt                                                                                           Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
Ej utav betydelse (         ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plats för egna kommentarer och synpunkter. 
 
Angående vilka personliga egenskaper som är av värde för att kunna arbeta som 
driftsingenjör inom kärnkraftsindustrin: 
 
 
 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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Information angående enkätundersökning 
 
Hej Xxxxxx Xxxxxxxxx! 
Vi är två sistaårs studenter som läser Sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i 
Kalmar. Till utbildningen hör att man skriver ett examensarbete som omfattar 7,5 ETC 
(högskolepoäng). 
 
Med bakgrund av ovanstående skickar vi Er denna enkätundersökning. Undersökningen 
är utskickad till Sveriges samtliga kärnkraftverk Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals. 
 
Syftet med detta arbete är att få ökad insikt om vilka teoretiska kunskaper, praktiska och 
personliga egenskaper som gör sjöingenjören attraktiv i ledande befattningar vid 
kärnkraftsverk. 
 
Vi vore oerhört tacksamma om ni vill hjälpa oss att vidarebefordra denna undersökning 
till personal hos Er. Enkäten riktar sig till följande personer med befattningarna: 
 

• Personalchef, rekryterings ansvarig. 
• Blockchef, X:1 
• Blockchef, X:2 
• Blockchef, X:3 

 
Som tack för hjälpen, skickar vi Er en liten julklapp i form av en tialott, som morot för 
att hjälpa oss med vårt examensarbete. 
 
 
 
 
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar 
 
 
Tim Wåxberg, Henrik Olsson 
  

 
 



 

Henrik Olsson 
E-mail: ho22bc@student.hik.se 
Tel: +46 739 31 90 67 
 
Tim Wåxberg 
E-mail: tw22aq@student.hik.se 
Tel: +46 704 49 62 01 

 

Information angående intervju 
 
Vi är två sistaårs studenter som läser Sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i 
Kalmar. Till utbildningen hör att man skriver ett examensarbete som omfattar 7,5 ETC 
(högskolepoäng). 
 
Vi har valt att undersöka om Sjöfartshögskolan i Kalmars slutsats om sjöingenjörens 
arbetsområden stämmer.  
”Sjöingenjören måste ha en mycket bred utbildning och det är inte förvånande att han är 
mycket attraktiv i ledande befattningar vid t.ex. atomkraftverk, processindustrier, 
rederier och klassificeringssällskap i befattningar som driftchef eller teknisk inspektör 
etc.”(Sjöfartshögskolan i Kalmars hemsida, http://www.sb.hik.se, [KMA] 2007). 
 
Syftet med detta arbete är att få ökad insikt om vilka teoretiska kunskaper, praktiska och 
personliga egenskaper som gör sjöingenjören attraktiv i ledande befattningar vid 
kärnkraftsverk. 
 
Undersökningen är utskickad till Sveriges samtliga kärnkraftverk Barsebäck, Forsmark, 
Oskarshamn och Ringhals. 
 
Denna intervju är frivillig och konfidentiell, all data kommer att avidentifieras innan 
inmatning i dator och all redovisning av resultatet kommer att ske så att ingen 
identifiering av person eller företag skall vara möjlig. För att skydda den personliga 
integriteten, omfattas alla personer av Personuppgiftslagen från 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

Henrik Olsson 
E-mail: ho22bc@student.hik.se 
Tel: +46 739 31 90 67 
 
Tim Wåxberg 
E-mail: tw22aq@student.hik.se 
Tel: +46 704 49 62 01 

 

Intyg om samtycke till deltagande i intervju 
 
Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information, samt 
att jag samtycker till deltagande i studien. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Ort och Datum 
 
 
 
____________________________________ 
Namnteckning 
 
 
 
____________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
____________________________________ 
Befattning 
 
 
 
____________________________________ 
E-mail 
 
 
 
____________________________________ 
Telefonnummer 
 
 
 
 



 

Intervju underlag 
 
Vår intervju är uppdelad i tre delar. De tre delarna ska ge svar på frågorna:  

• Vilka teoretiska kunskaper 
• Vilka praktiska egenskaper 
• Vilka personliga egenskaper 

Som gör honom/henne attraktiv för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin 
 
Vilka teoretiska kunskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
 

• Vad har du för utbildning? 
________________________________________________________________ 
• Hur många år pågick din utbildning? 
________________________________________________________________ 
• När utbildade du dig vilket år? 
________________________________________________________________ 
• Vad fick dig att vilja arbeta på kärnkraftsverk? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Hur länge har du arbetat på kärnkraftsverk? 
________________________________________________________________ 
• Vilka ämnen ifrån din utbildning har du haft mest nytta av på din 

arbetsplats? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Har du känt att det skulle vara mer eller mindre av något ämne i din 

utbildning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Är det något ämne du saknar helt eller som du tycker borde varit med i din  

utbildning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Har du genomfört någon internutbildning på din arbetsplats, i så fall vad 

handlade den om? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 

Vilka praktiska egenskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
 

• Positiva: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

• Negativa: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 



 

Vilka personliga egenskaper är av värde för att kunna arbeta som driftsingenjör inom 
kärnkraftsindustrin? 
 

• Positiva: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

• Negativa: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 



 

 Tidsplan för examensarbete   
Nr   Uppgifter    Timmar / person

1 Välja temaområde 37   20
2 Söka information 38 - 51 25
3 Göra en arbetsdisposition 38 - 9 40
4 Läsa och referera litteratur. 38 -  9 15
5 Tänka ut syften och målsättningar 43   18
 Finna ett problem  41   10
 Utforma frågeställningar (hypoteser) 41   8
6 Planera metoder och respondenter 41 - 47 15
 Skriva om respondenter, instrument 47  - 49 6
7 Planera/förbereda datainsamling 50   40
8 Genomföra datainsamling 50 - 2 8
 Dokumentera/skriva vad jag gjort    1
9 Analysera data 2 - 4 10
10 Åskådliggöra data, göra figurer/tabeller 2 - 4 10
11 Tolka data 2 - 4 7,5
12 Skriva diskussion (och slutsatser) 5 - 5 5,5

14 Skriva delar av inledningen som inte är klara 6   
15 Skriva abstraktblad 7   1,5
16 Finslipa och göra layout 8   6
17 Göra litteraturförteckningen klar 41 - 8 
18 Göra bilagor 2 - 8 
19 Finslipa (ca 1 vecka) 9   
20 Lämna in råkopian 9   
21 Opposition 12 - 13 8
22 Göra rättningar 13 - 15 2
23 Lämna in slutliga versionen 16   

    Totalt: 256,5h/person 
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