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ABSTRAKT 
 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på vad studenterna i avgångsklasserna vid 
Sjöfartshögskolan i Kalmar har för åsikt gällande användandet av skolfartyget Calmare 
Nyckel. Vidare hade vi för avsikt att undersöka vilken åsikt Sjöfartshögskolan i Kalmar har 
rörande användandet samt att ta reda på ifall det finns en skillnad mellan respektive åsikter. 
 
Genom en analys och sammanställning av vår enkätundersökning kom vi fram till att 98 % av 
studenterna ansåg att de antal gånger de fått använda Calmare Nyckel, för navigation och 
manövrering, varit för lite. Ur våra intervjuer med anställda på skolan framkom det att de 
däremot är nöjda med hur de låter Calmare Nyckel komma till användning i utbildningen av 
sjökaptener. 
 
Vi kunde se en tydlig skillnad i åsikter mellan skola och studenter. Skillnaden bottnade bland 
annat i skolans bristfälliga information om deras syfte och målsättning med Calmare Nyckel. 
En annan anledning till skillnaden beror på hur skolan marknadsför deras skolfartyg samt hur 
studenterna tolkar denna. Majoriteten av de tillfrågade studenterna i vår enkätundersökning 
hade en förväntan om att de skulle få använda Calmare Nyckel mer än vad de gjort under 
utbildningen. 
 
Nyckelord: Calmare Nyckel, användning, åsikt, student, Sjöfartshögskolan i Kalmar 
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1 Inledning 

Bakgrund 

När vi sökte till sjökaptensprogrammet vid Sjöfartshögskolan i Kalmar var en av 

anledningarna till att vi valde den utbildningen möjligheten till ett användande av dess 

skolfartyg, Calmare Nyckel. När vi läste om denna utbildning i diverse utbildningskataloger, 

samt på skolans egen hemsida, fick vi intrycket av att skolfartyget ofta användes som en del 

av utbildningen och detta kändes mycket lockande. 

 

Tyvärr har detta, enligt våra personliga åsikter, inte alls varit fallet. Vi anser dock fortfarande 

att ett praktiskt användande av ett skolfartyg skulle vara av stor fördel i en 

sjökaptensutbildning. 

 

På grund av detta bedömer vi det vara nödvändigt att närmare undersöka ifall andra studenter 

vid sjökaptensprogrammet är av samma åsikt som oss, vad Sjöfartshögskolan i Kalmar har för 

avsikt vad gäller användandet av Calmare Nyckel, samt ifall det möjligtvis finns en skillnad 

mellan hur studenterna vill att skolfartyget ska användas och skolans syfte med henne.  

 

För att få svar på dessa frågor tänker vi göra en beskrivande undersökning med hjälp av 

enkätundersökningar och intervjuer.  

 

Vidare vill vi med detta examensarbete göra utbildningsansvariga på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar uppmärksamma på hur dess studenter vill att skolfartyget ska användas. Vi anser att 

ett belysande av dessa frågor måhända kan vara nödvändig för att kunna säkerställa att skolan 

vidmakthåller sin fastslagna vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy. Vidare kan ett 

belysande hjälpa skolan att säkerställa sitt framtida fina anseende hos studerande, framtida 

möjliga studerande, och andra berörda inom den maritima utbildningssektorn. 
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Problemformulering 

På grund av misstankar om ett missnöje hos studenterna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar 

gällande användandet av dess skolfartyg ställer vi oss följande frågor: 

 

”Vad anser studenterna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar om hur dess skolfartyg, Calmare 

Nyckel, kommer till användning i deras utbildning?” 

 

”Vad är Sjöfartshögskolans åsikt vad gäller användandet av Calmare Nyckel i utbildningen 

av sjökaptener?” 

 

”Finns det en skillnad mellan hur studenterna tycker att Calmare Nyckel kommer till 

användning och Sjöfartshögskolans syfte med hennes användande?” 

 

Syfte 

Med detta examensarbete har vi för avsikt att undersöka vad avgångsstudenterna vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar anser vad gäller användandet av dess skolfartyg. Vidare har vi för 

avsikt att försöka ta reda på vad skolan själv har för plan över dess användande, samt 

huruvida det finns en skillnad mellan studenternas och skolans åsikter. 

 

Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer i första hand att undersöka studenternas åsikt om användandet 

av Calmare Nyckel vad gäller dess praktiska framförande och navigeringen utav henne. Vi 

kommer endast i andra hand att ta hänsyn till att Calmare Nyckel används i andra nautiska 

kurser som ej berör ett fartygs praktiska framförande och navigering. 

 

Denna avgränsning gör vi med bakgrund av att vi ej uppfattat några synpunkter från 

studenterna i avgångsklasserna vad rör den övriga användningen av Calmare Nyckel som 

laborationsplats för olika ämnen. 
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Vi har valt att endast undersöka studenternas och Sjöfartshögskolans åsikt om Calmare 

Nyckel på den nautiska sidan av utbildningen och bortser därför från de olika programmen 

med ingenjörsinriktning som ges på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Denna avgränsning bygger på vår första avgränsning då vi anser att en undersökning av vad 

studenterna på den nautiska sidan anser om Calmare Nyckels praktiska framförande och 

navigering utav henne är mer relevant än ingenjörernas åsikter.  

 

Vidare begränsar vi oss till att endast beröra avgångsklasserna vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar, det vill säga K4 och SK. 

 

Denna avgränsning gör vi för att vi vill att vårt arbete ska vara så relevant och aktuellt som 

möjligt. Vi anser att en undersökning om vad avgångsklasserna anser ger en mer övergripande 

bild av användningen av Calmare Nyckel i sjökaptensutbildningen då de redan har läst 

majoriteten av utbildningen och bättre kan besvara våra frågor om hennes användande. 

 

2 Metod 

Eftersom vårt examensarbete främst är ett respondentundersökande arbete, vilket kommer att 

behandla åsikter och företeelser, har vi till största delen baserat arbetet på 

enkätundersökningar och intervjuer för att kunna besvara de problemformuleringar vi arbetat 

fram på ett tillfredsställande sätt.  

Enkätundersökningar 

För att kunna undersöka vad sjökaptensstudenterna i avgångsklasserna 2008, på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, har för åsikter rörande användandet av Calmare Nyckel, har vi 

använt oss av en gruppenkätundersökning. Denna metod har vi valt då det lämpar sig väl att 

använda sig av en sådan när man vill undersöka åsikterna i en hel skolklass (Trost, 2001). 

 

En fördel med att använda sig av sådana gruppenkätundersökningar är att de riktar sig till 

stora grupper vilket gör att vi kommer att få in mycket information från många personer utan 

att avsätta alltför mycket tid till den delen av examensarbetet (Ejvegård, 2002). Dessutom 

minimerade vi bortfallet på grund av vägran eftersom samtliga närvarande vid utdelning av 

enkäten besvarade den. 
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Enkäten utformades till att vara kvantitativ eftersom vårt syfte var att ta reda på hur 

studenternas åsikter varierade. Frågorna var därför slutna och en del med variabler som var 

baserade på rangordningsskalor, samt en fråga med variabler som var baserade på 

nominalskalor. Ett exempel på en fråga med en rangordningsskala som svarsalternativ är: 

  

”När jag påbörjade min utbildning hade Jag en uppfattning om att Jag skulle komma att 

få använda Calmare Nyckel: 

 

  □ Minst en gång i veckan 

  □ Minst en gång i månaden 

  □ Minst en gång per termin 

  □ Minst en gång per år 

  Annat:______________  

 

Svarsalternativen i denna fråga kan klassificeras inbördes. Här är en uppdelning av 

svarsalternativen för redovisning av respondentens svar redan gjord. Det som krävs vid en 

redovisning av enkäten är att sammanställa hur många respondenter som kryssat för vardera 

alternativ. 

 

Ett exempel från vår enkät på en fråga med en nominalskala som svarsalternativ är: 

 

”Hur många gånger har Ni använt Calmare Nyckel (OBS. med avseende på 

navigatoriskt framförande)?” 

 

 __ gång(er) 

 

Respondenternas svar på denna fråga kan variera från person till person, men kommer 

antagligen att hamna inom ett visst intervall. Vid redovisningen av enkäten kommer 

sammanställningen att ske i form av en uppdelning av svarsalternativen inom en särskild 

skala beroende på hur svaren fallit, samt en sammanställning över hur många respondenter 

som gett ett visst svar. 

 

En annan fördel var att vi kunde ställa enhetliga och bundna frågor vilka utesluter svar som är 

för breda, samt svar som avviker från ämnet.  
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Eftersom vårt mål var att kunna samla in så mycket data som möjligt, från en grupp 

människor om cirka 70 individer, ger oss ett utförande av enkäten med variabler som är 

baserade på rangordnings- och nominalskalor även ett enkelt sätt att analysera och 

sammanställa svaren. Ifall en öppen enkät hade använts hade det funnits en risk att vi fastnat i 

analysskedet på grund av att vi hade fått in en för stor och bred mängd data (Kylén, 2004). 

 

Vi valde att göra frågorna enhetliga så att alla handlade om Calmare Nyckel och studentens 

användande av henne för att öka reliabiliteten på vår enkät. Vi ville få med alla nyanser kring 

användandet av Calmare Nyckel; det faktiska, det förväntade och det önskade. Vidare ville vi 

öka reliabiliteten genom att utforma frågorna på ett sådant sätt att respondenterna tolkade 

frågorna på samma sätt. Vi undvek därför att använda oss av ett svårt språkval med krångliga 

ord, negationer och ordvändningar. 

 

Då frågorna var bundna blev kvaliteten på svaren till stor grad beroende på vilka frågor som 

ställdes samt vilka svarsalternativ som gavs i enkäten. Vårt mål var att ställa så objektiva 

frågor som möjligt och inte låta våra egna åsikter speglas i dem. Det måste dock anses som en 

nackdel att vi själva är sjökaptensstuderande i de klasser vi valt att undersöka, och detta har 

troligtvis fått ett visst genomslag i resultatet. Läsaren bör därför ha detta faktum i åtanke 

genom hela arbetet. 

 

Eftersom det är mycket svårt eller omöjligt att förutse alla tolkningar av frågorna i en enkät är 

det viktigt att genomföra ett test av denna innan själva utdelningstillfället. Vidare bör en enkät 

provifyllas av respondenter som tillhör den målgrupp undersökningen vänder sig till. När man 

sedan går igenom de angivna svaren finns det en chans att upptäcka och sedan i den slutgiltiga 

formuleringen ta hänsyn till eventuella missförstånd som har uppstått samt tolkningar och 

alternativ som kan ha förbisetts (Dahmström, 2000). 

 

Innan vi delade ut enkäten till avgångsklasserna testade vi dess utförande på ett antal 

studenter ur dessa för att se ifall det kunde uppstå några oklarheter. Efter en utdelning till 

första testgruppen bestående av tre studenter framkom det att en av frågorna var svårtolkad. 

Vi valde därför att ändra den frågan och sedan dela ut enkäten till ytterliga en testgrupp om 

fyra studenter. Vid detta tillfälle uppstod inga oklarheter så därefter gjordes inga fler 

ändringar innan utdelningstillfället. 
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Vi valde att låta respondenterna i enkätundersökningen vara anonyma eftersom vi ansåg att 

det skulle medföra en större sanningshalt i de svar som samlades in. Många studenter kan 

finna det olustigt att öppet kritisera eller anmärka på sin egen Högskola. Vidare kunde 

studenten besvara frågorna utan påverkan av uppsatsskrivarna och tänka igenom svaren i 

större lugn och ro (Ejvegård, 2002). 

 

En av de större nackdelarna med strukturerade gruppenkätundersökningar var att vi inte hade 

någon möjlighet till en förnyad kontakt för granskning av oklara svar (Dahmström, 2000). 

Detta kunde ha lett till att enkäten visat sig värdelös ifall alla, eller merparten, av svaren på 

enkätfrågorna kunnat misstolkas på ett eller annat sätt. Denna möjliga negativa konsekvens 

kan kringgås ifall vi man låtit respondenterna varit anonyma. Efter en evaluering av 

alternativen ansåg vi dock att det var bättre för vårt resultat att låta respondenterna vara 

anonyma och säkerställa en större sanningshalt. En orsak till att vi valde detta alternativ var 

att det vid testandet av enkäten inte uppstod några problem när det gällde tolkningar av 

svaren. 

 

Vi valde att dela ut enkäten under ett föreläsningstillfälle på Sjöfartshögskolan i Kalmar där 

båda sjökaptensklasserna var samlade. Att vi kunde dela ut enkäten till båda avgångsklasserna 

samtidigt ökade enkätens reliabilitet på så sätt att situationen i det fallet var lika för bägge 

klasserna. Det minskade risken för skillnader i sakläget på grund av slumpinflytelser som 

kunde ha uppstått ifall vi delat ut enkäten vid två olika tillfällen. Vidare var föreläsningen 

obligatorisk för studenterna, men ett visst bortfall av respondenter på grund av frånvaro vid 

utdelningstillfället kunde ändå omöjligen undvikas. 

 

Vid enkätundersökningar lämnas ett stort ansvar till respondenten. Svaren som ges påverkas 

till stor del av respondentens sinnesstämning vid undersökningstillfället samt hennes förmåga 

att tolka de frågor som ställs i enkäten. Svaren påverkas även av yttre faktorer så som 

stämningen i gruppen vid tiden för undersökningen (Dahmström, 2000). 

 

Ovan nämnda fakta kan alla påverka enkäten på ett negativt sätt vad avser dess reliabilitet. På 

grund av detta valde vi att dela ut enkäten i början av föreläsningen då vi ansåg att 

studenterna vid det tillfället skulle känna att de hade mer tid till sitt förfogande att svara på 

denna. Ifall vi istället hade delat ut enkäten efter föreläsningens slut ansåg vi att det hade 

funnits en risk för att studenterna stressat igenom den utan vidare eftertanke.  
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Slutligen bör tilläggas att det innan utdelningen av enkäten ställdes stora krav på vår 

introducering och beskrivning utav denna för respondenterna. Vårt mål var att genomföra den 

på ett så objektivt och tydligt sätt som möjligt. Ifall vi inte hade introducerat den på det sättet 

kunde gruppens svar ha påverkats i en positiv eller negativ riktning vilket hade resulterat i en 

reducering av reliabiliteten av enkäten (Dahmström, 2000). 

 

Vår målsättning med enkäten var att undersöka avgångsstudenternas åsikter vad gäller 

användandet av Calmare Nyckel. Efter sammanställningen av enkäten kan vi konstatera att 

denna målsättning uppfylldes. Vi fick svar på de frågor som var nödvändiga för att genomföra 

detta arbete. Vi känner inte att vi saknar information kring någon aspekt av studenternas 

åsikter kring hennes användande och därför måste vi anse att validiteten av vår enkät är hög. 

Postenkätundersökningar 

Vidare valde vi även att genomföra ett antal postenkätundersökningar för att kunna samla in 

information från personer vi inte hade möjlighet att besöka för att få till stånd personliga 

intervjuer. 

 

Vi skickade en postenkät via elektronisk post till institutionen på Sjöfartshögskolan i Åland, 

prefekten vid Institutionen sjöfart och marin teknik på Chalmers Tekniska Högskola, och en 

tidigare student vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Dessa innehöll en del öppna frågor rörande 

skolfartyg och deras syn på användningen utav dem. 

 

Fördelarna med en postenkätundersökning är möjligheten att kunna ställa många olika slags 

frågor, att svaren ej kommer att påverkas av intervjuarna, samt att postenkäten kan besvaras 

när respondenten faktiskt har tid (Dahmström, 2000). 

 

Vad gäller våra postenkätundersökningar var den främsta fördelen möjligheten att kunna 

komma i kontakt med andra sjöfartshögskolor och samtidigt kunna minimera tidsåtgången för 

det i arbetet. Ett annat alternativ utöver utskicket av postenkätundersökningar är ett 

genomförande av telefonintervjuer. Vi ansåg oss dock inte vara tillräckligt vana intervjuare 

för att kunna genomföra sådana. Det fanns en för stor risk för att frågorna vi skulle ha ställt 

hade blivit för ledande och svårtolkade och att svaren därmed blivit oanvändbara. 
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En nackdel med postenkätundersökningar är att det är svårt att säkerställa ett besvarande av 

dem. Bortfallet kan således bli högt och svaren kan komma tillhanda för sent för att kunna 

användas i arbetet. Andra nackdelar är att postenkäten inte kan göras allt för omfattande, att 

det är svårt att få svar på öppna frågor, samt att det ifall det skulle uppstå oklarheter är svårt 

att åter komma i kontakt med respondenten (Dahmström, 2000). 

 

I vårt arbete blev en av dessa nackdelar tydligt kännbar då vi endast fick svar från en av våra 

tre postenkätrespondenter. 

Intervjuer 

För att samla in information och data från områdesexperter genomförde vi strukturerade 

panelintervjuer genom besöksintervjuer. Denna teknik valde vi för att vi inte längre vände oss 

till stora grupper av människor, utan enskilda individer, och kunde därför utnyttja möjligheten 

att få lite bredare och utförligare svar. 

 

Med en panelintervju menas en intervju där det är flera intervjuare som sitter i en ”panel” och 

intervjuar en ensam person (Kylén, 2004). Intervjuerna vi genomförde planerades så att det 

fanns en huvudintervjuare som höll i intervjun och drev den framåt medan de andra två hade 

olika roller och bevakade olika intressen beroende på vem som intervjuades. De hade även 

möjlighet att sitta och lyssna och anteckna utan att avbryta intervjun. Detta ökade precisionen 

i registrerandet av respondentens svar. En felsägning eller en missuppfattning i intervjun är 

annars något som skulle kunna komma in i analysen av intervjun och minska reliabiliteten av 

den. 

 

En fördel med en panelintervju är att intervjuarna under intervjun tillsammans kan belysa 

olika nyanser och kan med sina olika kunskaper och bakgrunder bättre förstå och tolka det 

som sägs (Kylén, 2004). 

 

I vårt arbete valde vi att genomföra intervjuer med Sjöfartshögskolans prefekt, 

avdelningschefen för den nautiska institutionen, en lektor i fartygsmanövrering, samt 

studenter från avgångsklasserna vid sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

 

Anledningen till att vi valde att intervjua prefekten var att vi ansåg att han bäst kunde ge svar 

på skolans samlade synpunkter över användningen av Calmare Nyckel, då han är den person 
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som är ytterst ansvarig för verksamheten på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vidare valde vi att 

intervjua avdelningschefen för den nautiska institutionen då han är ansvarig för 

sjökaptensprogrammet. Vi valde även att genomföra en intervju med lektorn för 

fartygsmanövrering eftersom hans syn på användandet av Calmare Nyckel är av intresse för 

oss då han bör anses som en expert inom området fartygsmanövrering.  

 

Synpunkterna från alla tre intervjurespondenter, angående vad användandet av Calmare 

Nyckel har för inverkan på utbildningen av sjökaptener, är av stor relevans för hur väl vi kan 

besvara våra problemformuleringar. Intervjufrågorna utarbetades till att likna varandra till alla 

tre utvalda intervjurespondenter för att öka reliabiliteten på våra intervjuer. 

 

I vårt arbete ansåg vi det även som ett måste att komplettera enkätundersökningen hos 

studenterna i avgångsklasserna med en intervju av en student från vardera klassen. En 

komplettering av enkäten fordrades då den endast gav oss kvantitativ information om ett antal 

slutna frågor. Därför valde vi att genomföra ett antal intervjuer vilket gav oss möjligheten att 

ställa fler frågor som gav fylligare svar med en högre kvalitet. Dessutom gav intervjuerna oss 

en möjlighet att grundligare undersöka de svar som respondenten gav i enkäten. 

 

Intervjufrågorna till respektive avgångsstudent såg även dessa likadana ut för att öka 

reliabiliteten på våra intervjuer. 

 

En anledning till att vi valde att utföra besöksintervjuer var att detta gav oss ett tillfälle att 

omedelbart reda ut eventuella missförstånd och oklarheter. Ytterligare en fördel med 

intervjumetoden är att det blir enklare att få den tilltänkte respondenten att ställa upp på 

utfrågningen. Rent psykologiskt vill man antagligen inte säga nej till en intervju när någon 

lagt ner möda på att söka upp personen i fråga (Dahmström, 2000). 

 

En nackdel med en panelintervju är att den tar tid och är krävande att sammanställa. 

Dessutom finns det stora risker för tolkningsfel och retrospektiva fel vid sammanställningen 

och analysen av intervjun. Respondenten kan även glömma bort att en händelse över huvud 

taget har ägt rum (Kylén, 2004). För att minimera risken för tolkningsfel och förbiseende 

valde vi att spela in intervjuerna trots att sammanställningen blev en mödosam process. 
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Utöver detta var vi medvetna om den så kallade intervjueffekten som innebär ett omedvetet 

styrande av respondenten i sina svar och en otillåten påverkan av henne genom ordval eller 

tonfall (Dahmström, 2000). 

 

Vi hade säkerligen inte fått samma svar på våra intervjufrågor ifall någon annan, helt 

oberoende, person ställt dem istället för oss. En anledning till att vi kan vara så säkra på det 

är, precis som vi nämnde tidigare, att vi själva är studerande i avgångsklasserna vid 

sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Således går det ej att undvika en viss 

förutbestämd relation mellan oss själva och våra intervjurespondenter.  

 

De intervjurespondenter vi valde ur ledningen för Sjöfartshögskolan i Kalmar har en styrande 

roll över oss studenter. Detta ledde till att vi i vår intervjuroll inte befann oss på en jämlik 

nivå med våra respondenter, vilket i sin tur kan ha medfört att vi inte fick helt objektiva svar 

på våra frågor. Detta märktes under intervjuerna på så sätt att vi till stor del bara blev 

behandlade som studenter istället för oberoende intervjuare. Detta ledde till att vi blev 

tvungna att utforma våra frågor väl och att noggrant tillse att de blev besvarade på ett för oss 

tillfredsställande sätt. Att vi genomförde intervjuerna med tre intervjuare hjälpte oss i detta då 

det var enklare att påverka respondenten till att avge svar på frågorna. Ett överlåtande av 

intervjuerna var dock inte tänkbar eftersom det samtidigt endast var vi som visste vad målet 

var med våra intervjuer. Vi har accepterat detta förhållande, men vill upplysa om det för att 

kunna ge en rättvisande bild av resultatet. 

 

De intervjurespondenter vi valde ur avgångsklasserna har en kollegial relation till oss. Detta 

kommer även det att ge ett avtryck i de svar respondenten gav i intervjun. Även detta är något 

vi har blivit nödgade att acceptera då ett överlåtande av de intervjuerna heller inte var tänkbart 

av samma anledning som vid intervjuerna av representanter ur skolans ledning. 

 

Vi har även fått ha i åtanke att respondenten kan uppleva ett visst socialt tryck att svara på 

frågorna i enlighet med vedertagna sociala normer och förväntningar (Dahmström, 2000). En 

representant från Sjöfartshögskolan i Kalmar kan exempelvis känna sig påverkad av skolans 

gemensamma policy och detta kan spegla sig i dennes svar. Detta är ett problem som vi inte 

kunnat kringgå utan vi har fått ha tillit till respondentens förmåga att separera sina egna 

åsikter från skolans. 
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Anledningen till att vi valde att intervjua två avgångsstudenter utav 70 tillgängliga kom sig av 

att vi ur enkäten kunde se en tydlig uniform åsikt bland respondenterna inom varje 

avgångsklass. Vi ansåg att vi hade fått likartade svar från alla respondenter ifall vi genomfört 

ett större antal intervjuer. Därför tyckte vi att det var mest effektivt att endast genomföra en 

intervju med en student från vardera avgångsklassen. Att vi ville ha en intervju med en 

student från vardera klassen berodde på att vi i enkäten kunde se en viss skillnad i svaren 

mellan klasserna. Vi ansåg det även intressant att vidare undersöka skillnader i åsikter mellan 

klasserna och ville därför ta vara på denna möjlighet. 

 

För att få till ett oberoende urval av intervjurespondenter ur avgångsklasserna beslutade vi oss 

för att välja ut dessa genom lottning. 

 

Metod för dataredovisning 

Vi sammanställde vår enkät genom att evaluera hur många av det totala antalet studenter som 

svarade på vardera svarsalternativ. Genom detta fick vi fram procentsatser över hur åsikterna 

var fördelade över de svarsalternativ som presenterades i form av rangordningsskalor. Samma 

metod användes vid sammanställningen av de frågorna med svarsalternativ i formen av 

nominella skalor. Gällande frågan: ”Hur många gånger har Ni använt Calmare Nyckel (OBS. 

med avseende på navigatoriskt framförande)?”, utvecklades den nominala skalan med hänsyn 

till vad studenterna svarat på frågan. I detta fall resulterade det i en skala mellan 0-3 gånger. 

 

Resultatet av vår enkätundersökning har presenterats i form av en skriven sammanfattning 

över utfallet av studenternas svar, vilken illustreras av ett tillhörande diagram. Denna form av 

presentation har vi valt då vi tycker att den ger en god överblick av studenternas svar. 

 

Sammanställningen av de intervjuer vi genomfört har skett genom att sammanfatta de mest 

relevanta delarna ur vardera intervjun, med avseende på syftet med vårt arbete, under olika 

övergripande rubriker. Detta, anser vi, ger en god uppdelning av respondenternas åsikter och 

läsaren en mer överskådlig blick över dessa. 

 

Urvalet av de mest relevanta delarna har skett genom en diskussion mellan oss 

uppsatsskrivare med hänsyn till vilka frågor vi ville få svar på.  
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Vi anser att vi genom att vara flera uppsatsskribenter har säkerställt en högre relevans av den 

information vi till slut valde att använda oss av än om man varit en ensam skrivare. Urvalet 

skedde även genom att ställa de olika respondenternas svar mot varandra. Där uppgifterna de 

lämnade gick isär valde vi att använda oss av den information som stämde bäst överens med 

majoriteten av respondenterna. Svar på frågor där avvikande åsikter kunde förekomma har 

dock redovisats som de är. 
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3 Dataredovisning 

Gruppenkätundersökning 

Sammanlagt består K4 av 48 studenter och SK av 22, vilket tillsammans ger 70 studenter. Av 

48 studenter i K4 besvarades enkäten av 41, och av 22 studenter i SK besvarades enkäten av 

18, vilket sammanlagt ger 59 studenter. Bortfallet blev således elva utav 70 studenter, eller 16 

%. 

Bortfall

84%

16%

Deltagande
Bortfall

 

Av enkäten framgick det att, i K4 och SK tillsammans, fanns fyra av 59 studenter som ansåg 

sig aldrig ha fått använda Calmare Nyckel för navigation och manövrering. 36 studenter ansåg 

sig att ha fått framföra fartyget en gång, 17 studenter två gånger och två studenter tre gånger. 
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I K4 ansåg sig tre av 41 studenter aldrig ha fått använda Calmare Nyckel för navigation och 

manövrering. 23 studenter ansåg sig att ha fått framföra fartyget en gång, 14 studenter två 

gånger och en student tre gånger. 
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I SK ansåg sig en student, av 18 studenter, aldrig ha fått använda Calmare Nyckel för 

navigation och manövrering. 13 studenter ansåg sig att ha fått framföra fartyget en gång, tre 

studenter två gånger och en student tre gånger. 

 

Studenter från SK

0

20

40

60

80

100

0 gånger 1 gång 2 gånger 3 gånger

Antalet tillfälle studenten anser sig varit ute med Calmare Nyckel

F
ö

rd
e

ln
in

g
 i
 p

ro
c

e
n

t

 

 



 18 

På frågan ifall studenten ansåg de antal tillfällen de fått använda Calmare Nyckel för 

navigation och manövrering varit tillräckliga svarade 58 av 59 studenter ”nej” och en student 

”ja”. 

Samtliga studenter

2%

98%

 Ja

 Nej

 

På frågan vad studenterna i K4 och SK hade för förväntning, när de påbörjade sin utbildning 

på Sjöfartshögskolan i Kalmar, på hur ofta de skulle få använda Calmare Nyckel svarade fem 

av 59 studenter att de hade förväntat sig att få använda henne minst en gång i veckan. 19 

studenter hade förväntningen att få använda henne minst en gång i månaden, 24 studenter en 

gång per termin och inga studenter hade förväntningen att få använda henne minst en gång 

per år. Elva studenter hade andra förväntningar än de som listats i enkäten. 
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I K4 svarade tre av 41 studenter att de hade som förväntning, när de påbörjade sin utbildning 

på Sjöfartshögskolan i Kalmar, att få använda Calmare Nyckel minst en gång i veckan. 13 

studenter hade förväntningen att få använda henne minst en gång i månaden, 16 studenter en 

gång per termin och inga studenter hade förväntningen att få använda henne minst en gång 

per år. Nio studenter hade andra förväntningar än de som listats i enkäten. 
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I SK svarade två av 18 studenter att de hade som förväntning, när de påbörjade sin utbildning 

på Sjöfartshögskolan i Kalmar, att få använda Calmare Nyckel minst en gång i veckan. Sex 

studenter hade förväntningen att få använda henne minst en gång i månaden, åtta studenter en 

gång per termin och inga studenter hade förväntningen att få använda henne minst en gång 

per år. Två studenter hade andra förväntningar än de som listats i enkäten. 
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På frågan om hur ofta studenterna i K4 och SK skulle vilja använda Calmare Nyckel, för 

navigation och manövrering, i sin utbildning svarade sju av 59 studenter att de skulle vilja 

använda henne minst en gång i veckan. 38 studenter svarade att de skulle vilja använda henne 

minst en gång i månaden, åtta studenter minst en gång per termin och en student svarade att 

hon skulle vilja använda Calmare Nyckel minst en gång per år. Fem studenter hade andra 

åsikter om hur ofta de ville använda Calmare Nyckel än de som listats i enkäten. 
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I K4 svarade tre av 41 studenter att de skulle vilja använda Calmare Nyckel i sin utbildning 

minst en gång i veckan. 30 studenter svarade att de skulle vilja använda henne minst en gång i 

månaden, fem studenter minst en gång per termin och en student svarade att hon skulle vilja 

använda henne minst en gång per år. Två studenter hade andra åsikter om hur ofta de ville 

använda Calmare Nyckel än de som listats i enkäten. 
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I SK svarade fyra av 18 studenter att de skulle vilja använda Calmare Nyckel i sin utbildning 

minst en gång i veckan. Åtta studenter svarade att de skulle vilja använda henne minst en 

gång i månaden, tre studenter minst en gång per termin. Ingen student svarade att hon skulle 

vilja använda henne minst en gång per år. Tre studenter hade andra åsikter om hur ofta de 

ville använda Calmare Nyckel än de som listats i enkäten. 
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På frågan vilken betydelse studenterna i K4 och SK ansåg att ett regelbundet användande av 

Calmare Nyckel skulle ha vad gäller förberedelsen inför deras arbete som styrman i 

jämförelse med övriga moment i utbildningen svarade 42 av 59 studenter att det skulle ha en 

stor betydelse. 15 studenter svarade att det skulle ha varken stor eller liten betydelse för deras 

förberedelse inför deras arbete som styrman, och två studenter ansåg att ett regelbundet 

användande av Calmare Nyckel har en liten betydelse vad gäller förberedelsen inför deras 

arbete som styrman. 

Samtliga studenter

 Stor 72%

 Varken stor eller 

liten 25%

Liten 3%

 

I K4 svarade 29 av 41 studenter att ett regelbundet användande av Calmare Nyckel skulle ha 

en stor betydelse vad gäller förberedelsen inför deras arbete som styrman. Tio studenter 

svarade att det skulle ha varken stor eller liten betydelse och två att det skulle ha liten 

betydelse. 

Studenter från K4

 Stor 71%

 Varken stor eller 

liten 24%

Liten 5%
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I SK svarade 13 av 18 studenter att ett regelbundet användande av Calmare Nyckel skulle ha 

en stor betydelse vad gäller förberedelsen inför deras arbete som styrman. Fem studenter 

svarade att det skulle ha varken stor eller liten betydelse och ingen student svarade att det 

skulle ha liten betydelse. 

Studenter från SK

 Stor 72%

 Varken stor eller 

liten 28%

Liten 0%

 

Av enkäten framgår det att det inte går att se någon större skillnad av fördelningen mellan 

svaren mellan klasserna K4 och SK. Den enda noterbara skillnaden fanns i frågan rörande den 

önskade användningen av Calmare Nyckel. I K4 ville sju procent av studenterna använda 

henne minst en gång i veckan, 73 % av studenterna ville använda henne minst en gång i 

månaden och tolv procent ville använda henne minst en gång per termin.  
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I SK däremot ville 22 % av studenterna använda Calmare Nyckel minst en gång i veckan, 44 

% ville använda henne minst en gång i månaden och 13 % ville använda henne minst en gång 

per termin. 

Skillnad mellan K4 och SK
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De svar som framkommit under svarsalternativet ”Annat” redovisas i en bilaga till arbetet. De 

flesta svaren innefattade en önskan om att få använda Calmare Nyckel fler gånger än vad 

studenten gjort under utbildningen. Av övriga svar framgick att studenten inte hade någon 

åsikt i frågan. 

 

Anskaffande av Calmare Nyckel 

Sjöfartshögskolan i Kalmar köpte sitt skolfartyg, Calmare Nyckel, år 2001. Enligt prefekt Jan 

Snöberg köptes fartyget från Kalmar kommun, som tidigare hade disponerat över henne med 

syfte att låta henne komma till användning i Lars Kaggs gymnasielinje ”Energi – Fartyg”, en 

kombinerad yrkesutbildning för matroser och motormän. År 2001 lades denna gymnasielinje 

ned och den maskinhall som använts i undervisningen försvann även den. 

 

Enligt lektor Per-Åke Kvick vid Sjöfartshögskolan i Kalmar hade skolan möjlighet att både 

utnyttja Lars Kaggs skolfartyg och maskinhall under den tiden de fortfarande bedrev 

gymnasielinjen ”Energi – Fartyg”. Enligt prefekten spelade maskinhallen en avsevärd roll i 

utbildningen av dess sjöingenjörer, och därför såg skolan det som en stor förlust när den 

försvann. Lösningen på problemet blev övertagandet av Calmare Nyckel. 
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Enligt avdelningschefen på den nautiska sidan vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, Pär Karlsson, 

fördes det diskussioner om att införskaffa ett skolfartyg redan innan maskinhallen försvann, 

men lektor Kvick låter förstå att då Kalmar kommun hade för avsikt att göra sig av med 

fartyget såg Sjöfartshögskolan en möjlighet att kunna införskaffa fartyget till ett bra pris. De 

pengar man sparade in kunde man istället investera i en ombyggnation av fartyget. 

 

Ombyggnationen av Calmare Nyckel 

Vid införskaffandet av skolfartyget såg skolan, enligt prefekt Snöberg, en potential i att kunna 

bygga om henne till att fungera som en ny operativ maskinplattform för deras sjöingenjörer. 

Fartyget togs upp till Oskarshamns varv där hon byggdes om. Där byggde man om 

maskinrummet och bland annat så installerades en dieselmotor. Lektor Kvick gör gällande att 

man vid varvet även byggde om en stor del av däckshuset för att få upp tyngdpunkten och då 

kunde man också bygga om utrymmet akter om bryggan till en navigationscentral. Prefekt 

Snöberg förtäljer att det installerades i denna fem stycken radarapparater och ECDIS-enheter. 

 

Sjöfartshögskolans syfte gällande användningen av Calmare Nyckel 

Enligt prefekt Snöberg var det initiala syftet med Calmare Nyckel att hon främst skulle 

fungera som en operativ maskinplattform för sjöingenjörerna. Tanken fanns även att hon 

skulle användas för att utbilda nya studenter i grundläggande säkerhet, den så kallade MOS-

kursen, samt att man skulle ha övningar i livräddning och i kursen överlevnad ombord. 

Prefekt Snöberg menar att det vid införskaffandet inte fanns någon tanke på att använda 

fartyget i manövreringskurserna. 

 

Idag ser situationen lite annorlunda ut. Det generella användandet av Calmare Nyckel på den 

nautiska sidan har ökat. Nu används hon i kurser som överlevnadstekniker och 

livräddningsutrustning, terrester navigation, sjukvård, brandskydd, underhållsteknik, 

läckstabilitet, SSO, maskinteknik, bryggtjänst och fartygsmanövrering. 

 

Enligt prefekt Snöberg, och avdelningschef Karlsson, är skolan nöjd med hur Calmare Nyckel 

kommer till användning rent generellt. De tycker även att hon är en viktig del i utbildningen 

av sjökaptener.  
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Vad gäller den delen av utbildningen som rör själva framförandet av ett fartyg så anser de att 

det är viktigt att konstruera övningar som är lärorika för studenten och har ett klart syfte. Där 

ser de dock en problematik. Sjöfartshögskolan i Kalmar ska erbjuda alla studenter en 

likvärdig utbildning och enligt avdelningschef Karlsson blir detta omöjligt vid 

manövreringsövningar på grund av att de yttre förhållandena förändras hela tiden, såsom 

väder, trafiksituation och trafikleder. 

 

Utöver det anser lektor Kvick att det är mycket svårt att genomföra manövreringsövningar 

rent schematekniskt då man bland annat inte alltid kan använda fartyget i alla 

väderförhållanden och eftersom fartyget även fungerar som operativ laborationsplattform för 

sjöingenjörerna och då ibland måste ligga stilla till kaj. Ett annat hinder, anser prefekt 

Snöberg, är att det krävs stora resurser varje gång skolan ska ut och köra med Calmare 

Nyckel. Prefekt Snöberg hävdar vidare att det inte är kostnadseffektivt att använda Calmare 

Nyckel i utbildningen av sjökaptener. 

 

Enligt lektor Kvick hade skolan för avsikt att istället låta studenterna få praktisk övning av 

fartygsmanövrering med en ombyggt livbåt, Fågel Grip, som skolan fått till skänks. Denna var 

dock inte anpassad till sådana slags övningar vilket resulterade i att båten inte går att använda 

längre. 

 

Avdelningschef Karlsson uppger att det en gång i tiden har funnits en diskussion på skolan 

om ett genomförande av längre resor med Calmare Nyckel, men att det aldrig genomfördes då 

det ansågs att detta moment kunde ersättas av den fartygsförlagda praktiken. Däremot 

framhåller han att skolan inte har samma möjlighet till kvalitetsstyrning vad gäller tid för 

studenten på bryggan, med de studenter vilka läser den treåriga linjen vilken inte innefattar 

någon fartygsförlagd utbildning, som med de studenter vilka läser den fyråriga linjen. 

 

Sjöfartshögskolans framtida syfte med Calmare Nyckel 

Enligt avdelningschef Karlsson har ledningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar gått ut med en 

uppmaning till dess lärare att hitta eventuellt nya övningar med Calmare Nyckel som kan 

föras in i utbildningen, speciellt på den nautiska sidan. Snöberg låter förstå att som det ser ut 

nu har skolan ej fått ta del av några nya idéer från lärarna.  
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Vid sidan om detta har det däremot talats om att skolan ska göra, det tidigare frivilliga 

momentet med Calmare Nyckel i kursen terrester navigation, till ett obligatoriskt moment i 

utbildningen. 

 

Vidare har skolan för avsikt att öka de antal timmar som Calmare Nyckel används i kurserna 

bryggtjänst och fartygsmanövrering. I bryggtjänsten har den övning som innefattar en lite 

längre körning med Calmare Nyckel i Kalmarsund även blivit obligatorisk under 2008. Denna 

övning utgick helt ur kursen vårterminen 2007, både för studenterna som läser den fyråriga 

linjen och de som läser den treåriga linjen. Detta skedde på grund av ett misstag enligt 

avdelningschef Karlsson, som vidare framhåller att det är beklagligt och att det inte kommer 

att hända igen. Han poängterar dock att studenterna inte gick miste om något i kursplanen då 

övningen inte ingick som ett obligatoriskt moment. 

 

Enligt lektor Kvick och avdelningschef Karlsson kommer skolan till hösten att förlänga den 

inledande läsperioden och lägga in praktiska övningar ombord Calmare Nyckel som ett 

obligatoriskt moment för att göra studenterna bättre förberedda inför sin första fartygsförlagda 

praktik. Dessa praktiska övningar kommer att innehålla moment som tilläggningar, riggande 

av fallrep och att öva handstyrning. Detta moment kommer även att omfatta en arbetsjournal 

liknande den som studenten kommer att få med sig ut på sin första fartygsförlagda praktik.  

 

Enligt prefekt Snöberg har skolan varit i kontakt med leverantörerna, Kongsberg, av 

bryggutrustningen ombord Calmare Nyckel och i fartygssimulatorn. De har gått ut med en 

förfrågan till Kongsberg om att de ska utveckla en server som möjliggör ett användande av 

utrustningen på Calmare Nyckel, i GMDSS-simulatorn eller fartygssimulatorn 

sammankopplat. Tanken är således att en student, till exempel, ska kunna planera en rutt på en 

ECDIS-enhet ombord på Calmare Nyckel för att sedan kunna komma åt den i 

fartygssimulatorn. 
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Sjöfartshögskolans utarbetade vision, verksamhetsidé och 

kvalitetspolicy 

Vision 

Vi skall erbjuda världsledande maritim utbildning och vara ett kunskapsnav för den maritima 

näringen samt erbjuda den ledande den ledande driftsingenjörsutbildningen i Sverige. 

Jan -05 

 

Verksamhetsidé 

Våra studenter och kursdeltagare skall bli framgångsrika i sina yrken inom sjöfartsnäringen 

och i industrin genom att vi erbjuder dem högkvalitativ utbildning med stöd av kompetent 

personal med toppmodern utrustning och anpassad pedagogik. 

Okt -05 

 

Kvalitetspolicy 

Kvalitén på utbildningar vid Sjöfartshögskolan i Kalmar skall vara bättre än andra 

jämförbara utbildningar. 

Okt -05 

 

Calmare Nyckels roll i Sjöfartshögskolans utarbetade vision, 

verksamhetsidé och kvalitetspolicy 

Avdelningschef Karlsson anser att det är svårt att ha en världsledande maritim utbildning utan 

ett utbildningsfartyg. Han tycker att Calmare Nyckel är en krydda i utbildningen och att det 

hör ihop med skolans vision att de har ett skolfartyg.  

 

Avdelningschef Karlsson menar vidare att Calmare Nyckel speglar skolans verksamhetsidé 

väl då de försöker ha så modern utrustning ombord som möjligt, och att tanken är att hon hela 

tiden ska upprustas för att hålla jämna steg med utvecklingen. Även om det är svårt att 

genomföra pedagogiska övningar ombord på Calmare Nyckel, på grund av de begränsningar 

som finns, så anser avdelningschef Karlsson att skolan lyckats rätt väl. Dessa begränsningar 

består bland annat av att man inte kan vara mer än ett visst antal personer ombord Calmare 

Nyckel samtidigt. 
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Enligt avdelningschef Karlsson försöker Sjöfartshögskolan i Kalmar hela tiden sträva efter att 

kvalitén på utbildningen ska vara bättre än andra jämförbara utbildningar. Avdelningschef 

Karlsson anser att kvalitén på utbildningen blir bättre med ett skolfartyg, men understryker att 

hon bara har en inverkan på kvalitén i vissa kurser som studenterna läser. 

 

Sjöfartshögskolans åsikter kring dess fartygssimulator och Calmare 

Nyckel 

Sjöfartshögskolan i Kalmar erbjuder inte bara ett skolfartyg som ett element i utbildningen av 

sjökaptener utan förfogar även över två fartygssimulatorer med fem ”bryggor” på vardera. 

Den ena simulatorn används främst till undervisning i radar och sjövägsregler medan den 

andra används för undervisning i kurserna manövrering, distress and emergency och 

bryggtjänst. 

 

Enligt lektor Kvick kan man inte jämföra Calmare Nyckel med simulatorn utan han menar att 

det rör sig om två skilda världar, och där instämmer prefekt Snöberg. De vill hellre se 

Calmare Nyckel som ett komplement till simulatorn. Vidare anser de att det går att utbilda 

studenterna i manövrering på både ett mer kostnadseffektivt och ett tidseffektivt i en 

fartygssimulator. Lektor Kvick tycker även att simulatorn i vissa moment är vida överlägen 

Calmare Nyckel. Samtidigt är han medveten om, och där håller avdelningschef Karlsson med, 

att det finns moment i manövrering och navigering av fartyg som ej kan genomföras i 

simulatorn såsom mörkerkörning, optiska observationer och köra i fyrsektorer. 

 

Utöver detta är de överens om att studenterna går miste om känslan av att köra ett fartyg på 

riktigt vid genomförande av manövreringsövningar i simulatorn jämfört med en övning på 

Calmare Nyckel. Lektor Kvick påpekar att det inte spelar någon roll hur avancerad en 

simulator än är, när studenten stiger in i den vet hon att vad hon än gör där inne spelar det 

ingen roll för misstagen kostar inget annat än prestigen. Lektor Kvick framhåller dock att det 

är viktigt att kunna lära av sina misstag och det är något man inte har råd med om man 

använder sig av Calmare Nyckel. 
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Sjöfartshögskolans tankar kring studenternas åsikter 

Prefekt Snöberg har ej uppfattat någon kritik från studenterna vad gäller användandet av 

Calmare Nyckel. Han fäster uppmärksamheten på att det inte är hans uppgift att ta del av 

kursutvärderingarna som studenterna gör, utan att det istället ligger på avdelningschef 

Karlssons bord. 

 

Karlsson uppger att det är väldigt få som till honom har uttryckt ett missnöje över hur 

Calmare Nyckel kommer till användning för studenterna. Lektor Kvick däremot uppger att ett 

missnöje om ett för litet användande i manövreringskursen alltid kommer fram i 

kursutvärderingarna. Denna kritik kan lektor Kvick ha förståelse för om han ser på saken ur 

studenternas synvinkel och medger att även han hade efterlyst ett ökat användande ur 

manövreringssynpunkt ifall den möjligheten hade funnits när han läste vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. 

 

Sjöfartshögskolans marknadsföring av Calmare Nyckel 

Avdelningschef Karlsson anser att Calmare Nyckel utgör en viktig del av marknadsföringen 

av Sjöfartshögskolan i Kalmar. Han menar att det gäller att marknadsföra det man tycker är 

mer spektakulärt än annat. Han skulle inte vilja se att skolan marknadsfördes med till exempel 

en bild på en föreläsningssal. Han tycker att skolan definitivt ska använda sig av fartyget i sin 

marknadsföring även om skolan också erbjuder utbildningar som inte alls berör skolfartyget. 

 

Prefekt Snöberg medger att Sjöfartshögskolan i Kalmar använder sig av Calmare Nyckel i 

rekryteringssyfte med bilder i broschyrer om skolan och på dess hemsida. Denna exponering 

av Calmare Nyckel har enligt honom ökat nu när Institutionen för sjöfart och marin teknik på 

Chalmers Tekniska Högskola sålde sitt skolfartyg, Dickson. Däremot är han osäker på om 

skolan marknadsför Calmare Nyckel så mycket i text. De väljer istället att framhäva att skolan 

erbjuder en operativ högskoleutbildning, och att Calmare Nyckel ingår som en del i denna. 

 

Avdelningschef Karlsson medger att man som student säkerligen kan känna sig lite missledd 

av skolans marknadsföring av Calmare Nyckel med avseende på manövreringen utav henne, 

men tycker då att man som student har glömt bort att skolfartyget används i många andra 

kurser som inte har med manövrering utav fartyget att göra. 
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Studenternas åsikter kring användandet av Calmare Nyckel 

Enligt den student vi intervjuat, som läser den fyråriga linjen till sjökapten vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, hade ett ökat användande av Calmare Nyckel, ur 

manövreringssynpunkt, varit positivt. Om man tittar på användandet utöver själva 

manövreringen av fartyget, det vill säga de gånger studenten använt henne för olika 

laborationer i utbildningen, är hon nöjd. 

 

Studenten som läser den fyråriga linjen, hädanefter kallad ”K4-studenten”, anser vidare att 

Calmare Nyckel har haft mycket stor betydelse i förhållande till likartade moment i 

utbildningen. Hon tycker framförallt att den manövreringsövning hon genomfört har varit bra 

för att bygga upp hennes självförtroende vad gäller att manövrera ett fartyg. 

 

Vad gäller den student vi intervjuat, som läser den treåriga linjen till sjökapten, hädanefter 

kallad ”SK-studenten”, vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, så tycker hon att de få gånger hon fått 

använda Calmare Nyckel för att manövrera henne haft liten betydelse i hennes utbildning. 

Vidare menar hon att skolan hade behövt erbjuda studenten en möjlighet att manövrera henne 

så pass många gånger att studenten skaffat sig rutin på att köra henne, för att ett användande 

av Calmare Nyckel i utbildningen ska ge någonting, men att det inte är praktiskt 

genomförbart. 

 

Studenternas åsikter rörande den framtida användningen av Calmare 

Nyckel 

Båda studenterna anser att ett ökat användande av Calmare Nyckel hade förbättrat kvalitén på 

deras utbildning. De hade gärna sett att de fått använda henne till att genomföra fler 

manövreringsövningar, framförallt tilläggningar, och även att få använda navigationscentrat 

bakom bryggan på Calmare Nyckel för att genomföra olika radarövningar. Att åka ut med 

Calmare Nyckel på längre turer tror SK-studenten inte skulle ha så stor betydelse i 

utbildningssyfte. 

 

Studenternas förväntningar om användandet av Calmare Nyckel 

SK-studenten hade förväntningen, när hon påbörjade sin utbildning, att hon skulle få använda 

henne mer än vad hon har fått gjort under sina tre år i skolan.  
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Här instämmer K4-studenten till fullo. SK-studenten baserade sina förväntningar på vad hon 

fått höra rörande utbildningen till sjökapten från studenter som läste vid Institutionen för 

sjöfart och marin teknik på Chalmers Tekniska Högskola samt från elever vid olika 

gymnasieskolor som förfogar över ett skolfartyg. 

Studenternas åsikter rörande Sjöfartshögskolans marknadsföring utav 

Calmare Nyckel 

K4-studenten anser inte att Sjöfartshögskolan i Kalmar, ger en rättvis bild över användandet 

av Calmare Nyckel i sin marknadsföring utav henne. Hon menar att skolan mer verkar vara 

glada över att ha henne än att låta henne komma till användning. SK-studenten tycker inte 

heller att Sjöfartshögskolan i Kalmar marknadsför Calmare Nyckel på ett rättvist sätt i 

förhållande till det faktiska användandet i utbildningen. Hon anser att Calmare Nyckel mer 

fungerar som en maskot för skolan. 

 

Studenternas åsikter kring Sjöfartshögskolans syfte med Calmare Nyckel 

Varken K4- eller SK-studenten kände till vad Sjöfartshögskolan i Kalmar hade för huvudsyfte 

med Calmare Nyckel då hon införskaffades. K4-studenten trodde att skolan hade som 

huvudsyfte att ge studenterna på den nautiska sidan en möjlighet att få öva sig i 

fartygsmanövrering. Detsamma gäller för SK-studenten som trodde att huvudsyftet var att hon 

skulle användas som komplement till fartygssimulatorn. 

 

När studenterna fått kännedom om att skolans huvudsyfte med införskaffandet av Calmare 

Nyckel var att erbjuda sjöingenjörsstudenterna en operativ maskinplattform, ansåg de däremot 

att Sjöfartshögskolan i Kalmar har låtit Calmare Nyckel komma till användning på ett bra sätt 

i dess sjökaptensutbildning. 
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Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers Tekniska 

Högskolas åsikt rörande deras före detta skolfartyg 

Under 2007 beslutade sig ledningen för Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers 

Tekniska Högskola att sälja sitt skolfartyg Dickson. Enligt prefekten för institutionen, Olle 

Rutgersson, fattades det beslutet på grund utav att institutionen behövde reducera sina 

kostnader med två miljoner per år för att få en ekonomi i balans. Summan motsvarade ungefär 

det underskott som verksamheten på Dickson resulterade i varje år. 

 

Prefekt Rutgersson berättar att Dickson fanns att tillgå för sjökaptensstudenterna under hela 

terminstiderna. Fartyget användes dock endast i diverse kursmoment i ett antal 

navigationskurser. Inga moment i utbildningen av sjöingenjörer var förlagda på skolfartyget 

då dess maskinutrustning inte var lämpad för det. 

 

Prefekt Rutgersson anser att ett skolfartyg har en viktig ”image-effekt” för en 

sjöfartshögskola, och ser således försäljningen som en förlust med tanke på skolans anseende. 

Vad gäller studenterna, tror prefekt Rutgersson att, de saknar möjligheten att träna 

manövrering och tilläggning med ett mindre fartyg. Han tror vidare att det inte är så många 

studenter som får en praktisk övning i dessa moment under sin ombordförlagda praktik, och 

att dessa inte heller ger samma känsla i en fartygssimulator. 

 

Prefekt Rutgersson tycker att användningen av ett skolfartyg är kostsam eftersom den är 

personalkrävande och ganska ineffektiv. Det går endast att genomföra ett fåtal övningar per 

dag då det tar tid att köra till och från övningsområdet. Dessutom är genomförandet av 

övningarna väderberoende vilket kan resultera i att man ibland måste ställa in en övning. 

 

För att kunna överföra tillräckligt med intäkter från utbildningarna till driften av fartyget, 

menar prefekt Rutgersson, måste skolan vara duktig på att verkligen allokera väsentliga 

kursmoment till användningen av skolfartyget. I Chalmers fall låg de flesta moment i 

manövreringskurser i fartygssimulatorn, och skolfartyget sågs endast som ett komplement till 

dessa. När skolan var tvungen att välja vad de skulle satsa sina resurser på fann de att de 

kunde ge mycket mer utbildning för pengarna i en fartygssimulator. 
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Resterande postenkäter 

Tyvärr har vi inte fått några svar på de postenkäter vi skickade till Sjöfartshögskolan på Åland 

samt den före detta studenten vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi går därför miste om 

möjligheten att jämföra användandet av skolfartygen på Sjöfartshögskolan i Kalmar och 

Sjöfartshögskolan på Åland. Att vi inte fått något svart på den postenkät vi skickat till en före 

detta student som läst på skolan innebär att vi inte kan få någon bild över hur användandet såg 

ut innan de avgångsklasserna vi undersökt började på skolan. Dessutom går vi miste om 

möjligheten att undersöka vilken effekt den studenten tycker att användandet haft på henne 

inför hennes första arbete som styrman. 

  

4 Diskussion 

Metod 

För att undersöka de frågeställningar vi arbetat fram valde vi att genomföra 

enkätundersökningar och intervjuer. Denna metod har varit tidskrävande då mycket tid har 

gått förlorad i väntan på intervjutider och sammanställningen av dessa. Dessutom fordrade 

också utarbetande och sammanställning av enkäten tid. Även med svaren på de postenkäter vi 

skickade ut blev väntan lång, och i vissa fall uteblev svar helt. I efterhand är vi av den åsikten 

att vi skulle ha utformat och skickat enkäterna tidigare. 

 

Tidsperspektivet var en anledning till de avgränsningar som gjordes i arbetet. Begränsningen 

till att undersökningen endast skulle omfatta avgångsklasserna kanske inte hade varit 

nödvändig ifall metoden varit effektivare. Samtidigt anser vi att ett givande resultat var 

beroende av denna metod. Att få fram samma information som vi fick i vår 

enkätundersökning och i våra intervjuer genom en annan metod anser vi hade varit omöjligt. 
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Problemformuleringar 

”Vad anser studenterna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar om hur dess skolfartyg, Calmare 

Nyckel, kommer till användning i deras utbildning?” 

 

Från vår enkätundersökning framkom det att studenterna i avgångsklasserna vid 

sjökaptensprogrammet fått använda Calmare Nyckel, för navigation och manövrering, i 

genomsnitt 1,5 gånger per student.  Den generella åsikten var även att detta användande inte 

varit tillräcklig. 

 

Studenternas åsikter bottnar troligtvis i det faktum att, i relation till utbildningens omfattning 

av tre, respektive fyra, år så är 1,5 gånger förhållandevis lite. Särskilt med tanke på att 

fartyget finns till förfogande för skolans studenter under hela utbildningsperioden. Att 

studenterna anser sig ha fått framföra Calmare Nyckel för få gånger kan även ha att göra med 

att de hade högre förväntningar om användandet vid utbildningens start. Enligt 

enkätundersökningen hade 41 % av studenterna förväntningen att få använda henne minst en 

gång per termin och 32 % hade förväntning om att få använda henne minst en gång i 

månaden. Om man sedan räknar med de 8 % studenter som hade förväntningen om att få 

använda henne minst en gång i veckan, så måste det faktiska användandet anses som 

begränsat. 

 

Av studenterna i avgångsklasserna har 62 % en önskan om att få använda Calmare Nyckel, 

för navigation och manövrering, minst en gång i månaden. 12 % av studenterna har en önskan 

om att få använda henne minst en gång i veckan. Dessa önskemål överstiger vida det faktiska 

användandet, och med tanke på detta kan man skönja ett missnöje bland studenterna. 

 

En anledning till att studenternas önskemål, om användandet utav Calmare Nyckel, vida 

överstiger det faktiska användandet, kan vara att majoriteten av studenterna även tyckte att ett 

regelbundet användande utav Calmare Nyckel skulle ha en stor betydelse för förberedelsen 

inför deras första styrmansjobb. Återigen gäller detta användande enbart för navigering och 

framförandet av henne. Vad gäller det övriga användandet av Calmare Nyckel var de 

intervjuade avgångsstudenterna nöjda med hur hon hade kommit till nytta. 
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Att det kan skönjas ett missnöje bland studenterna kan även bero på att de inte tycks känna till 

vad skolan har för syfte och målsättning med Calmare Nyckel. Vidare ger skolans 

marknadsföring utav Calmare Nyckel studenterna en orättvis bild om hur hon faktiskt 

kommer till användning i sjökaptensutbildningen. Detta grundar vi på att studenternas 

generella åsikt var att Calmare Nyckel mer sågs som en maskot för skolan än något som de 

använder i utbildningssyfte. 

 

Det fanns en viss skillnad mellan studenterna i K4 och SK vad gäller den önskade 

användningen av Calmare Nyckel för navigering och manövrering utav henne. Studenterna i 

SK vill se ett mer frekvent användande av Calmare Nyckel än studenterna i K4. Detta kan 

tänkas bero på det faktum att det inte ingår någon styrd praktik på ett fartygs brygga i SK-

studenternas utbildning. I princip finns det en risk för att en student i SK kan genomgå hela 

sin högskoleutbildning till sjökapten och aldrig ha fått stå på ett fartygs brygga. Detta kan 

vara en av orsakerna till varför SK-studenterna vill se ett mer frekvent användande av 

Calmare Nyckel. 

 

”Vad är Sjöfartshögskolans åsikt vad gäller användandet av Calmare Nyckel i utbildningen 

av sjökaptener?” 

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar tycker att Calmare Nyckel är en viktig del i utbildningen av 

sjökaptener. Hon har en tydlig roll i skolans vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy. 

Vidare är skolan nöjd med hur hon används för tillfället, men har ändå som ambition att öka 

användandet. 

 

En anledning till att Sjöfartshögskolan i Kalmar är nöjda med Calmare Nyckel är att hon 

uppfyller huvudsyftet som operativ maskinplattform. En annan anledning torde vara att skolan 

lyckats hitta andra användningsområden för henne även på den nautiska sidan. Övningar med 

Calmare Nyckel ingår nu som obligatoriska moment i både kursen bryggtjänst och 

fartygsmanövrering. Utöver manövrering och navigation används dessutom Calmare Nyckel i 

många andra kurser som skolan ger. 

 

Ytterligare anledning till skolans positiva syn kring användandet för navigation och 

manövrering utav Calmare Nyckel kan vara att de endast ser henne som ett komplement till 

fartygssimulatorn.  
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Calmare Nyckel anses inte vara ett effektivt sätt, vare sig det gäller inlärning eller 

kostnadsmässigt, att utbilda studenterna i fartygsmanövrering. Där anses istället 

fartygssimulatorn som vida överlägsen. Detta kan härledas till att skolan tycker det är väldigt 

viktigt att alla praktiska övningar studenterna genomför ska vara givande. 

 

Just det faktum att skolan anser att användandet av Calmare Nyckel ska vara givande för 

studenterna, försvårar utformandet av nya praktiska övningar med henne. Dessutom är det 

viktigt för skolan att utbildningen för varje enskild student ska vara enhetlig. Detta måste 

anses som ett vidare försvårande moment för att kunna genomföra praktiska övningar med 

Calmare Nyckel då de yttre förhållandena hela tiden förändras. 

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar anser även att Calmare Nyckel är en viktig del i dess 

marknadsföring utav skolan. De vill använda henne för att locka nya studenter till skolan, och 

detta är något de lägger ännu större vikt vid nu när den enda andra konkurrerande 

sjöfartshögskolan i Sverige, Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers Tekniska 

Högskola, har blivit tvungna att sälja sitt. Chalmers medger själva att de ser detta som en 

förlust med tanke på deras anseende. 

 

Att ett skolfartyg är viktigt i marknadsföringen utav en sjöfartshögskola är inte det enda som 

dessa två skolor samtycker om. Båda såg även själva användandet av skolfartyget som ett 

komplement till deras respektive fartygssimulatorer. De ansåg också att utbildningen av 

sjökaptener genom användandet av ett skolfartyg inte är kostnadseffektivt. Det får förmodas 

att Chalmers behållit sitt skolfartyg om de inte varit pressade ekonomiskt. 

 

”Finns det en skillnad mellan hur studenterna tycker att Calmare Nyckel kommer till 

användning och Sjöfartshögskolans syfte med hennes användande?” 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan hur studenterna tycker att Calmare Nyckel kommer till 

användning i deras utbildning och hur Sjöfartshögskolan i Kalmar tycker att hon används. 

Hos studenterna kan skönjas ett missnöje över att de inte fått genomföra fler 

manövreringsövningar. Skolan däremot är nöjda med hur de använder Calmare Nyckel i 

utbildningen av sjökaptener. Deras åsikt är att fartygssimulatorn är ett bättre redskap för att 

lära studenterna att manövrera ett fartyg. 
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Denna skillnad kan grunda sig i att studenternas förväntningar, om hur Calmare Nyckel ska 

komma till användning i deras utbildning, har byggts fram ur skolans, till viss del, 

missvisande marknadsföring. En annan anledning till denna skillnad är troligtvis att skolan 

inte har lyckats förmedla sitt huvudsakliga syfte med Calmare Nyckel till dess studenter.  

 

Ytterligare en orsak till skillnaden i åsikter mellan skola och student kan vara att studenternas 

önskemål och förväntningar om ett ökat användande i grund och botten härstammar från att 

sjökaptensstudenters huvudintresse är att köra båt. Det måste anses föreligga ett naturligt 

intresse hos studenterna att få köra så mycket båt som möjligt under dess utbildning. Om detta 

sedan är praktiskt genomförbart är nödvändigtvis inte något de tar hänsyn till, men något som 

skolan däremot måste lägga stor vikt vid. 

 

Även om både ledningen på skolan och studenterna är överens om att Calmare Nyckel borde 

användas mer i utbildningen går meningarna isär om hur denna användning ska se ut. 

Studenterna ser en nytta i att få genomföra repeterade övningar i att manövrera fartyget 

medan skolan vill utöka det övriga användandet av Calmare Nyckel utöver navigation och 

manövrering. 

 

5 Slutsats 

Vi drar slutsatsen att sjökaptensstudenterna i avgångsklasserna på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

är missnöjda över hur Calmare Nyckel har kommit till användning i deras utbildning. Vi drar 

även slutsatsen att skolan inte delar deras åsikt, samt att det således finns en skillnad i deras 

syn på hur Calmare Nyckel kommer till användning. 

 

Vår slutsats blir att denna skillnad till viss del beror på att studenterna har för skolan 

ouppnåbara förväntningar och önskemål om hur Calmare Nyckel ska användas. Vi drar även 

slutsatsen att skillnaden i åsikter även härstammar från skolans marknadsföring av 

skolfartyget där hon används som en maskot, och för att locka studenter till skolan. 

 

Dessutom kommer vi till slutsatsen att skolan inte känner till vad studenterna anser, och har 

för önskemål, om användandet av Calmare Nyckel. Vi kan även dra slutsatsen att 

studenternas opinioner inte kommer fram dit de ska.  
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Skolan har inte själva gjort någon undersökning om vad dess studenter anser om Calmare 

Nyckel. En undersökning av det slaget anser vi skulle ligga i skolans intresse och vara till 

dess vinning. 

 

Vi drar även slutsatsen att studenternas missnöje möjligtvis skulle kunna undvikas ifall skolan 

bättre hade förmedlat vilket huvudsyfte de har med sitt skolfartyg, vad målsättningen är med 

henne, samt hur de arbetar med att förbättra användandet av henne. Vi kan tycka att detta är 

något skolan ska satsa på då vi tror att ett missnöje hos studenterna kan leda till en negativ 

ryktesspridning till eventuella framtida studenter på skolan. Detta kan då innebära att skolan 

förlorar en konkurrensfördel gentemot Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers 

Tekniska Högskola. 

 

Slutligen ser vi det som positivt att skolan har som mål att låta Calmare Nyckel komma till 

bättre användning i framtiden. 
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6 Efterord 

När vi påbörjade vårt arbete utgick vi ifrån våra egna åsikter rörande Calmare Nyckel. Dessa 

har under arbetets gång kommit att genomgå en hel del förändringar. Som studenter på 

sjökaptensprogrammet har vi alltid levt i tron om att Calmare Nyckel var inköpt för att 

studenter på det nautiska programmet skulle kunna använda henne genom att öva sig i 

fartygsmanövrering. 

 

Utifrån dessa antaganden, som inte kan tyckas vara helt orealistiska, har vi som studenter och 

många med oss, funnit oss orättvist behandlande då vi inte får använda Calmare Nyckel i 

närheten av så mycket som vi hade förväntat oss. Att skolan använder fartyget som en stor 

hörnsten i sin rekryteringsprocess är något man inte kan bortse ifrån. Även om skolan inte 

bokstavligen skriver att de har ett skolfartyg som studenterna får öva navigering med, så kan 

man nästan förutsätta att det är det som studenterna kommer att tro när de ser bilder på henne 

i diverse information om skolan. 

 

Att skolan ska använda Calmare Nyckel i sin marknadsföring är en självklarhet. Det drar 

säkerligen till sig uppmärksamhet och ger utbildningen en ytterligare dimension för den 

ansökande. Frågan är däremot om det är moraliskt riktigt att använda den i sin rekrytering mot 

sjökaptensstudenter. Här finns något som skolan borde ta till sig och titta närmare på. Med 

detta vill vi dock inte säga att det är skolan själva som ska finna lösningen på detta problem, 

utan en stor del av lösningen ligger på studenterna. Som det står skrivet i en rapport från 

Högskoleverket som publicerades år 2002: 

 

”Studenternas engagemang i och möjlighet till inflytande över verksamheten vid 

Sjöfartshögskolorna har stor betydelse för kvaliteten i utbildningen. I högskolelagen uttrycks 

tydligt att studenterna skall ha rätt att utöva inflytande och att högskolorna skall verka för att 

studenterna tar en aktiv del i utbildningens vidareutveckling. Det är intressant att STCW 95, 

utöver sådan rättighet, också påtalar studenternas skyldighet att delta i detta arbete.” 

 

Med detta i åtanke föreslår vi inte, utan uppmanar, studenterna till att inleda ett arbete för att 

finna en lösning så att ingen student ska behöva känna sig missnöjd med sin utbildning. 
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Bilaga 1 

    
   Calmare Nyckel  
          
 
 
 
 

Vid besvarande av denna enkät ska Ni endast beakta det navigatoriska framförandet av Calmare 
Nyckel, d.v.s. Ni skall ej ta hänsyn till övningar som utförts ombord och som ej innefattat ett 
framförande av fartyget exempelvis: uppstart av NOHAB, smygande av bränslesystem etc., 
sjukvårdsövning, underhållstekniksövningar o.s.v. 

          

 Klass:     SK       

          

     K4       

          
 
 

Hur många gånger har Ni använt Calmare Nyckel (OBS. med avseende på navigatoriskt 
framförande)? 

          
    gång(er)       
          
 Anser Ni att de antal tillfällen Ni använt Calmare Nyckel varit tillräckliga?  
          

     Ja       

          

     Nej       

          
 
 

När Jag påbörjade min utbildning hade Jag en uppfattning om att Jag skulle komma att få använda 
Calmare Nyckel: 

          

     Minst en gång i veckan 

          

     Minst en gång i månaden 

          

     Minst en gång per termin 

          

     Minst en gång per år 

          

     Annat:______________________________ 

          
 I min utbildning skulle Jag vilja att Calmare Nyckel användes: 
          

     Minst en gång i veckan 

          

     Minst en gång i månaden 

          

     Minst en gång per termin 

          

     Minst en gång per år 

          

     Annat:______________________________ 

          
 
 
 

Vilken betydelse anser Ni att ett regelbundet användande av Calmare Nyckel skulle ha vad gäller 
förberedelser inför Ert arbete som styrman i jämförelse med övriga moment i utbildningen? 

          

     Stor       

          

     Varken stor eller liten     

          

    Liten       

          
 Tack för Er medverkan!      
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Bilaga 2 

 
Enkät andra svar: 
 
SK 
 

• När jag påbörjade min utbildning hade Jag en uppfattning om att Jag skulle komma få 
använda Calmare Nyckel: 
 
”Ingen uppfattning” 
”Ingen uppfattning” 
 

 
• I min utbildning skulle Jag vilja att Calmare Nyckel användes: 

 
”Ex: en hel vecka i slutet av utbildningen” 
”Vid minst 6 tillfällen under utbildningen” 
”Oftare” 
 

 
 

K4 
 

• När jag påbörjade min utbildning hade Jag en uppfattning om att Jag skulle komma få 
använda Calmare Nyckel: 
 
”Ingen aning” 
”Ingen aning” 
”Går enstaka kurser” 
”Huvudämne + Lastning” 
”Har ingen uppfattning men jag trodde i alla fall att det skulle vara oftare” 
”Ingen uppfattning, men mer än vi gjort” 
”Mycket mer” 
”Ett par gånger” 
”Inga förväntningar” 

 
 

• I min utbildning skulle Jag vilja att Calmare Nyckel användes: 
 
”Hela tiden/Köra båt = Stm” 
”Svårt att säga” 
 
 

 


