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ABSTRAKT  

Arbetet handlade om vad sjöbefälsstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar prioriterade mest 

när de skulle söka sitt första jobb till sjöss. Samt även vilka drivkrafter som låg bakom för att 

studenterna skulle söka sig ut på den internationella marknaden.  Syftet med arbetet var att 

genom en enkätundersökning ta reda på vilka prioriteringar som hade störst betydelse för 

studenterna. För att få ett överskådligt material att jobba med använde vi oss av en kvantitativ 

metod. Resultaten skilde inte mycket mellan klasserna. Samtliga respondenter ansåg att lönen 

var den viktigaste punkten när de skulle söka sitt första jobb. De övriga faktorerna som var 

viktiga för respondenterna visar på att de satte stort värde på det sociala livet ombord och 

möjlighet till kompetensutveckling och den fortsatta karriären.   
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2 INTRODUKTION 

 

”... DEN SVENSKA SJÖFARTSNÄRINGEN fortsätter att växa. Så mycket att det börjar bli 

brist på ombordanställda. Vid månadsskiftet april-maj hade svenska rederier lagt beställningar 

på minst ett 60-tal fartyg hos utländska varv, den totala ordersumman uppgår till motsvarande 

15 miljarder svenska kronor. Sammanlagt är de beställda fartygen på 1,9 miljarder dödviktston. 

Det motsvarar nästan hela den nuvarande svenskflaggade handelsflottan mätt i dödviktston. Lite 

förenklat går det att säga att optimismen inom sjöfartsnäringen nu är så stor att det finns 

beställningar på en hel handelsflotta till. Hälften av de nybeställda fartygen ska svenskflaggas.  

- Vi talar om ett 60-tal nybeställda fartyg, en mycket hög siffra, säger Håkan Friberg, vd på 

Sveriges Redareförening…”  (Eriksson. R (2004). Sjöfarten börjar få växtvärk. Dagens Nyheter. 

Pub. 2004-05-24. (intervju med Håkan Friberg, redare på Sveriges redarförening). Online. 

Internet http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=263366 (2008-02-20)) 

Artikeln är hämtad från Dagens Nyheter, och är bara en av många som de senaste åren har 

berört bristen på personal till sjöss. Som sjöbefälsstudenter har vi naturligtvis följt med i 

debatten och diskuterat om hur arbetsmarknaden ser ut och kommer att se ut i framtiden.  

 

Vi, de tre författarna är alla väldigt entusiastiska när det gäller vårt framtida yrkesliv till sjöss. 

Arbetssituationen är väldigt ljus och ser ut att vara det också inom en överskådlig tid. 

Rederierna bokstavligen skriker efter nyexaminerade sjöbefäl (med papper i ordning), och den 

stora frågan för oss har varit var vi vill jobba och varför. Det har varit många diskussioner 

mellan kurskamraterna om vart man vill ta vägen efter examen, blir det svenskt rederi, norskt 

rederi eller kanske ett rederi någon annanstans? Många faktorer måste vägas in, räcker det med 

endast en bra lön, eller är det andra faktorer som styr när vi ska välja arbetsgivare? Vi tyckte att 

dessa frågor vara väldigt roliga och intressanta att diskutera med våra kurskamrater och vi tror 

att även rederierna, våra framtida arbetsgivare, skulle vara intresserade av våra diskussioner. 

 

Vi kontaktade Sveriges Redareförening för att se om det fanns något intresse för en 

undersökning som skulle sätta fokus på de faktorer som styr när nyexaminerade sjöbefäl ska 

söka jobb, dels generellt, men även specifikt för när man söker sig till ett internationellt rederi. 

Sveriges Redareförening visade intresse och ett uppdragsbrev utformades av Per A. Sjöberger, 

direktör arena näringsvillkor på Sveriges Redareförening, som innefattade de frågeställningar 

som Sveriges Redareförening var intresserad av att få besvarade.  

 

Från början hade vi tänkt inkludera alla sjöfartshögskolorna i Sverige samt även 

sjöfartshögskolan på Åland, men vi blev rekommenderade att fokusera oss på de 
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sjöbefälsstuderande på Sjöfartshögskolan i Kalmar, vilket i efterhand nog var klokt, då det i 

slutändan blev relativt stora kvantiteter material att sammanställa.  

 

Fokus i detta arbete har varit att med hjälp av statistik så enkelt och tydligt som möjligt visa vad 

studenterna på sjöfartshögskolan prioriterar när de söker jobb, och om det skiljer sig något 

mellan olika åldersgrupper eller mellan nautiker och sjöingenjörer. Vi har velat vara så objektiva 

som möjligt och tolkningar av materialet skulle vara i motsatsställning till denna princip.  
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3 BAKGRUND  

 

Det har varit en stark högkonjunktur i västvärlden de senaste åren, så också i Sverige. Svenska 

rederier har naturligtvis dragit nytta av den ökade handeln och expanderat så fort det bara går. 

Varven bygger fartyg som aldrig förr, och i takt med att flottan växer har det blivit svårare och 

svårare för redarna att hitta sjöbefäl till sina fartyg. De stora pensionsavgångarna gör inte den 

rådande situationen bättre. Situationen är liknande i hela världen. Saco skriver i en rapport att 

det: ” idag fattas c:a 16 000 sjöbefäl i världshandelsflottan och att siffran väntas stiga de 

närmaste åren. Stora pensionsavgångar och otillräcklig återväxt innebär att bristen kommer att 

öka om fem år.” (Saco, 2007). Jan Coxer, lärare på Sjöfartsprogrammet på Lindholmen, säger 

till Göteborgsposten att de goda framtidsutsikterna för sjömän beror dels på högkonjunkturen 

och dels på att ett generationsskifte är på gång. Många äldre sjömän går i pension och rederierna 

behöver fylla på med nytt folk.  ”- Jag tror att den här trenden kommer att fortsätta i 10-15 år 

framöver” (Nordin, H. (2007). Hela klassen har redan fått jobb. Göteborgsposten. Online. 

Internet. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=348966. (2008-01-27)) 

 

Optimismen bland sjöbefälsstudenter i landet är stor. Man ser att nyexaminerade sjöbefäl får 

jobb efter avslutade studier, och det känns som att vi är behövda och välkomna ut till fartygen. I 

och med den stora personalbristen ökar valmöjligheterna för nyutexaminerade sjöbefäl när de 

skall söka sitt första jobb.  Med bakgrund av detta har vi, tillsammans och på uppdrag av 

Sveriges Redareförening och Per A. Sjöberger, genomfört detta arbete som undersöker vad det 

är som vi studenter prioriterar när första jobbet skall sökas. 
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4 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

 

Eftersom arbetsmarknaden ser så positiv ut framöver kan vi studenter, i större utsträckning än 

tidigare, välja vilken typ av fartyg vi vill jobba på. Denna valmöjlighet och vilka de 

nyutexaminerades personliga prioriteringar är, finner vi väldigt intressant. Detta arbete är en 

kartläggning över vilka prioriteringar samtliga sjöbefälsstudenter i Kalmar, vårterminen 2008, 

kommer att gå efter när de som nyutexaminerade sjöbefäl söker sitt första jobb till sjöss.  

 

Innan vi började dra några riktlinjer för detta arbete tog vi kontakt med Per A. Sjöberger, på 

Sveriges Redareförening. Sjöberger fann ämnet intressant och skapade ett uppdragsbrev för oss, 

(se Bilaga, Uppdragsbrev).  

 

 

Med uppdragsbrevet som utgångspunkt kom vi fram till att följande frågor skall besvaras: 

 

- Vad är det studenterna prioriterar när det de skall söka sitt första jobb? 

- Vilka drivkrafter ligger bakom när studenterna söker sig ut på den internationella 

marknaden?  

 

Syftet med arbetet är således att redovisa, genom enkätundersökning, vad det är 

sjöbefälsstudenterna i Kalmar prioriterar när de kommer att söka sitt första jobb till sjöss.     
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5 METOD 

I följande kapitel kommer vi att beskriva och presentera vår metod för datainsamlingen i detta 

arbete. Meningen är att läsaren med hjälp av vår metodbeskrivning ska kunna värdera 

uppsatsens reliabilitet och validitet, samt eventuellt reproducera undersökningen. (Elmeroth, 

1998) 

 

5.1 Metodbakgrund 

Det finns två generella metoder att använda sig av när man vill samla in information; kvantitativ 

metod samt kvalitativ metod. Beroende på vad det är man vill få fram ur en undersökning är det 

viktigt att man förstår skillnaden mellan dessa och väljer den metod som är mest lämplig. 

 

Den kvantitativa metoden används med fördel när en stor mängd data ska samlas in och 

analyseras. Denna typ av data kallas för hårddata och kan omvandlas till numeriska termer för 

att sedan bli presenterade på ett överskådligt vis, statistiskt i tabeller och diagram. Fördelarna 

med denna metod är att resultaten blir överskådliga och möjligheten för feltolkning av data blir 

reducerad. Vidare får undersökningens resultat en hög objektivitet då författaren inte själv 

medverkar i undersökningen. (Nationalencyklopedin 1993/2008; Ejvegård 2007; Nyberg 2000) 

 

Den kvalitativa metoden lämpar sig bättre när en mindre och mer noggrann mängd utvald data 

ska analyseras. Denna typ av data kallas för mjukdata och kan endast i begränsad omfattning 

omvandlas till numeriska termer. Denna metod lämpar sig därför mindre väl när man vill 

presentera sina resultat på ett överskådligt vis med hjälp av tabeller och diagram. Fördelen med 

denna metod är att den ger mer utrymme för djup i undersökningen och insamlade data blir inte 

lika sterila som vid användande av en kvantitativ metod, då insamlade data även måste tolkas. 

Nackdelen med metoden kan vara att författaren blir djupare involverad i 

datainsamlingsprocessen vilket kan minska nivån av objektivitet. (Nationalencyklopedin 

1993/2008; Ejvegård 2007; Nyberg 2000) 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Då vi i detta arbete ville sammanställa de studerande på Sjöfartshögskolan i Kalmars 

uppfattningar och tankar om vad som är viktigt hos deras framtida arbetsgivare och på deras 

framtida arbetsplats valde vi att använda oss av den kvantitativa metoden. Den främsta 

anledningen till detta var den stora kvantitet av information som vi förväntade oss att få tillgång 
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till och att vår uppdragsgivare ville att undersökningen skulle vara så representativ som möjligt. 

Vi övervägde två olika datainsamlingsmetoder; personlig intervju och anonym enkät.   

 

Då det specifikt var en enkätundersökning som efterfrågades av vår uppdragsgivare kan valet av 

datainsamlingsmetod te sig självklart, men som Paulsson slår fast: ”strävan bör vara att i den 

enskilda studien uppnå en så hög validitet, reliabilitet och objektivitet som möjligt” (Paulsson, 

1999, s 49) och då vi önskade att undersökningen verkligen uppmätte det som vår 

uppdragsgivare önskade, ville vi undersöka vilken datainsamlingsmetod som verkligen lämpade 

sig bäst.  

 

Med tanke på undersökningens validitet valde vi att inte använda oss av personliga intervjuer på 

grund av att detta skulle bli väldigt resurskrävande och i och med det leda till begränsade 

observationer jämfört med enkäter då färre data minskar möjligheterna att dra slutsatser. En 

kvantitativ bild av studenternas åsikter och tankar var det som efterfrågades av Sveriges 

Redareförening och därför valde vi att begränsa oss och samla in data med hjälp av en enkät. 

Det centrala var att vi i så stor utsträckning som möjligt verkligen kom att mäta det vi avsåg att 

mäta i undersökningen. (Paulsson, 1999) 

 

 

5.3 Urval 

 

Vi valde att dela ut enkäten till samtliga studenter som tidigare hade haft någon typ av 

befattning ombord på ett fartyg dvs. sjöbefälsstudenter som innan studierna hade jobbat till sjöss 

eller som genom skolans logi varit ute på minst en praktikperiod (minst 28 dagar till sjöss) som 

befälselev. Således önskade vi att genom undersökningen fånga in samtliga grupper studenter 

som hade erfarenhet av arbete till sjöss i undersökningen. Undantagna var klass K2 och I3 som 

bedrev sina praktikperioder ute till sjöss då denna undersökning genomfördes, samt de studenter 

som var frånvarande när vi delade ut enkäterna. 

 

Urvalsgruppen ”Nautiker” bestod av studenter på det 3-åriga sjökaptensprogrammet med 

tidigare arbetslivserfarenhet till sjöss annan än fartygsförlagd utbildning och som redan hade 

behörighetsgrundande tid till sjöss. De är i undersökningen representerade av klass S1, S2 och 

SK. Sedan har vi studenter på det 4-åriga sjökaptensprogrammet som hade varit ute på 

fartygspraktik och som innan sina påbörjade studier inte hade behörighetsgrundande tid till 

sjöss. De är i undersökningen representerade av klass K1, K3 och K4. (www.hik.se) 

 

http://www.hik.se/
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Urvalsgruppen ”Sjöingenjörer” bestod av studenter på det 3-åriga sjöingenjörsprogrammet med 

tidigare arbetslivserfarenhet till sjöss annan än fartygsförlagd utbildning och som redan hade 

behörighetsgrundande tid till sjöss. De är i undersökningen representerade av klass T1, T2 och 

SI. Sedan har vi studenter på det 4-åriga sjöingenjörsprogrammet som hade varit ute på 

fartygspraktik och som före sina påbörjade studier inte hade behörighetsgrundande tid till sjöss. 

De är i undersökningen representerade av klass I1, I2 och I4. (www.hik.se) 

 

Följande 12 klasser från sjöfartshögskolan i Kalmar medverkade i undersökningen: 

 

Nautiker Sjöingenjörer 

Klass  S1, S2, SK, K1, K3, K4 Klass T1, T2, SI, I1, I2, I4 

 

Totalt 250 stycken sjöbefälsstudenter blev tilldelade enkäten och samtliga av dessa valde att 

svara på enkäten. Det var alltså ingen som valde att inte fylla i enkäten när vi delade ut den i 

klasserna. De 250 medverkande i undersökningen är jämförbara med 70,4 procent av 

studenterna på skolan. Av dessa 250 respondenter var 145 (58 %) från urvalsgruppen Nautiker 

och 105 (42 %) från urvalsgruppen Sjöingenjörer.  

 

 

 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

 

Enkäten har utarbetats tillsammans med Per A. Sjöberger, direktör arena & näringsvillkor på 

Sveriges Redareförening, och vår handledare Fredrik Hjorth. De flesta frågor som vi tagit med i 

enkäten fanns emellertid redan i uppdragsbrevet. De frågor som vi lagt till är sådana som 

författarna funnit intressanta och nödvändiga för att få en rättvis bild av studenternas 

prioriteringar. För att formulera så neutrala frågeställningar som möjligt tog vi hjälp av litteratur 

i ämnet. (Broberg, & Petrakou, 2003).   

 

En pilotstudie genomfördes med avsikten att se om frågorna var relevanta för studiens syfte eller 

om det behövdes ändringar och kompletteringar av frågorna i enkäten. Ytterligare en avsikt med 

pilotstudien var att beräkna tiden för ifyllandet av enkäten, detta med tanke på att minimera 

störningar för berörda lärare och elever vid ifyllnadsmomentet och på respondenternas 

begränsade tid för deltagande. En testgrupp bestående av nio studenter har under tre tillfällen 

fått fylla i enkäten, vilket resulterade i att några alternativ och frågor togs bort från enkäten samt 

att ytterligare några alternativ och frågor lades till. Även utformningen av enkäten samt 

http://www.hik.se/


 

 

12 

12 

omformuleringar gjordes efter att testgruppens reaktioner och tolkningar av enkäten hade 

observerats.  De nio studenterna i testgruppen valdes slumpvis ut av ett siffersystem som vi 

omsatte på skolans klasslistor.  

 

5.5 Datainsamlingsmetoder 

 

Formuleringen av frågorna som skulle inkluderas i enkäten formulerades utifrån de 

frågeställningar som fanns inkluderade i uppdragsbrevet från Sveriges Redareförening. 

(Sjöberger, 2008). Det var väsentligt att alla dessa frågor blev inkluderade i enkäten för att ge 

vår uppdragsgivare ett arbete med så hög validitet som möjligt. Viktigt var också att undvika 

ledande frågor då; ”… frågeformuleringen kan påverka de som svarar att lämna ett visst svar. 

Ledande frågor har en tendens att” lägga orden i mun” på den som svarar, oftast så att de 

svarar ja eller instämmande på frågan”. (Eliasson, 2006). Detta har vi genom hela arbetet tagit i 

beaktande. 

 

Vid själva utformandet av enkäten valde vi att utgå ifrån den disposition som användes i 

förstudien ”En enkät om enkäter”. (Broberg & Petrakou, 2003). Denna förstudie låg till grund 

för hur den första enkäten som vi använde oss av i pilotstudien kom till att se ut.  

 

Enkäten bestod av totalt sex frågor. De tre första syftade till att få information om 

respondenterna, information som senare vid sammanställningen av materialet användes för att 

dela upp respondenterna i olika grupper och kategorier. Detta för att en jämförelse av svar från 

de olika grupperna sedan kan genomföras. De tre sista frågorna i enkäten är de frågeställningar 

som Sveriges Redareförening i uppdragsbrevet till författarna ville få svar på. Överst på enkäten 

fanns en informations ruta med en övergripande beskrivning av enkätens syfte samt för vem 

undersökningen genomfördes; ”Hej! Vi gör en undersökning för Sveriges Redareförening för att 

finna ut vilka drivkrafter och val som styr när nyutexaminerade sjöbefäl söker sig ut på 

arbetsmarknaden, samt även vilka generella faktorer som har högst prioritering när det första 

jobbet söks, nationellt som internationellt”. (Bilaga 2, Enkäten).  

 

Respondenterna besvarade frågorna genom att kryssa för och ringa in de alternativ de fann 

viktigast. För att verkligen få med alla åsikter valde vi att ta med två tomma alternativ där 

respondenterna själva kunde skriva de prioriteringar som dessa finner viktiga. Möjligheten för 

respondenterna att själva komma med alternativ och kommentarer fann vi vara av stor vikt. På 
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så vis minimerades risken att missa prioriteringar som på förhand var svåra att se, men dock så 

viktiga för mångfalden i undersökningen. (Eliasson, 2006). 

 

Nedan kommer delarna i enkäten redovisas en efter en; 

 

Del 1:  Innehöll två svarsrutor där respondenten kunde välja mellan alternativen 

”nautiker” och ”sjöingenjör” genom att kryssa i om de läste till Nautiker 

eller Sjöingenjör. Denna fråga togs med för att se om det fanns någon 

skillnad mellan de olika utbildningarna. 

Del 2:  Innehöll två rader där respondenterna fyllde i sin ålder och sitt kön. 

Denna fråga togs med för att undersöka om det fanns några skillnader 

mellan olika åldersgrupper samt mellan kvinnor och män. 

Del 3:  Här ställdes frågan: Är du intresserad eller har planer på att jobba för ett 

internationellt rederi? Det fanns tre svarsrutor med tre olika 

svarsalternativ. Respondenten kunde här svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Öppen”. 

Svaret markerades med ett kryss. Under svarsrutorna fanns även en rad 

där eventuella kommentarer kunde skrivas ned.  

Del 4: Denna del innehöll två frågor. Den första; ”Vilka av de nedanstående 

alternativen är för dig viktigast när du ska söka ditt första jobb till sjöss” 

syftade till att ta reda på respondenternas generella prioriteringar när de 

söker jobb till sjöss, oavsett om det är till ett svenskt rederi eller ett 

utländskt/internationellt rederi. Svarsalternativen som fanns var:  

 
 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 

 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvar 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 

 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Annat. 
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Respondenterna fick här kryssa för de fem av de ovanstående faktorerna 

som respondenten ansåg vara viktigast för denne. 

Den andra frågan; ”Vilka av de nedanstående alternativen motiverar dig 

att söka till ett internationellt rederi?” syftade till att ta reda på vilka av 

de ovanstående faktorerna som för respondenten var motiverande till att 

söka sig till ett internationellt rederi. Om respondenten på den tidigare 

frågan i del 3; ”Är du intresserad eller har planer på att jobba för ett 

internationellt rederi” hade svarat nej behövde denne inte svara på 

frågan. Respondenten svarade på denna fråga genom att ringa in de 

alternativ som denne tyckte var motiverande till att jobba för ett 

internationellt rederi.  

 

5.6 Databearbetningsmetoder 

 

    

All data från enkäterna sammanställdes manuellt av författarna. Enkäterna sorterades upp i 

nautiker och sjöingenjörer så att dessa gruppers svar kunde sammanställas var för sig. Dessa 

delades sedan upp efter ålder och svaren sammanställdes sedan med siffror i Exceltabeller för att 

få enkel överblick. Dessa siffror användes sedan i de tabeller och diagram som redovisas i 

resultatdelen av arbetet.  

 

5.7 Utdelande och insamlande av enkäten 

 

Vi valde att dela ut enkäten under en dag. Detta för att minimera möjligheterna för att 

respondenterna från de olika klasserna skulle prata med varandra och på så sätt kunna påverka 

respondenter som inte redan hade fyllt i enkätens svar.   

Innan enkäten delades ut till klasserna talade vi med respektive lärare som skulle undervisa de 

berörda klasserna under dagen. Detta gjorde vi för att informera lärarna om enkäten, vad den 

handlade om, hur lång tid approximativt som skulle tas upp av tillgänglig lektionstid, samt i 

synnerhet för att erhålla lärarens godkännande av utdelningen av enkäten under hans/hennes 

föreläsning.  

I klassrummen delade vi ut enkäten till samtliga respondenter. När alla hade erhållit varsin enkät 

visade vi en OH-bild av enkäten som hjälpte oss att enkelt förklara och visa för respondenterna 

hur enkäten skulle fyllas i, eventuella frågor besvarades utan att ge någon vägledning åt 
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respondenterna hur de skulle svara på frågorna.  Vi försökte minimera möjligheterna för 

missuppfattningar på ett så objektivt sätt som möjligt för att ge minimal påverkan på deras val. 

Respondenterna fick sedan den tid de behövde för att fylla i enkäten, och vi stod under tiden till 

förfogande om någon av dem skulle ha något spörsmål till oss. 

Vi samlade sedan in samtliga ifyllda enkäter och lade dem i en mapp som vi märkt upp med 

respektive klassbenämning.   

 

5.8 Metoddiskussion 

 

Vi har genom hela arbetets gång försökt påverka undersökningens resultat så lite som möjligt, 

både vid formuleringen av frågorna i enkäten och när vi delade ut dessa i klasserna. Alla de svar 

som vi fick in har räknats ihop och lagts in som siffror i Exceltabeller och diagram. Alla svar har 

redovisats, även när folk har kryssat i för många kryss. Detta för att vi inte på något sätt skulle 

kunna påverka resultatet i undersökningen.  

 

I första delen av enkäten frågade vi om respondenten är nautiker eller sjöingenjör, och i den 

andra delen om respondentens ålder och kön. Båda dessa frågor togs med för att undersöka om 

det finns någon skillnad mellan utbildningarna, åldersgrupper eller kön. Respondenternas ålder 

redovisas därför i tre grupper där grupp 1 är studenter mellan 18 till 25, grupp 2 studenter är 

mellan 26 till 35 och grupp 3, studenter från 36 år och uppåt. Varför författarna har valt att dela 

in åldern i dessa grupper är för att författarna ansåg att livssituationen i dessa grupper skiljer sig 

åt. Från åldern 18 till 25 har man oftast inte hunnit bilda en familj, i åldern 26 till 35 börjar de 

flesta att skapa sig ett stabilt familjeliv, och i åldern 36+ har många redan hunnit skaffa sig 

familj och barn. Det är viktigt att påpeka för läsaren att denna uppdelning inte grundar sig på 

någon erkänd vetenskaplig åldersindelningsmodell då författarna inte kunde finna en sådan.  

 

Respondenternas egna kommentarer ger validitet och djup till undersökningen då de svarande 

här har fått möjligheten att uttrycka sina synpunkter och åsikter. Undersökningen innehåller 

därmed lite mer än bara siffror. Vi hoppas att respondenterna därmed känner att just deras 

åsikter har lyfts fram i arbetet.  

Vi har tagit till hjälp ett flertal metodböcker och enkätböcker under arbetets gång, och har även 

fått hjälp och tips från vår handledare Fredrik Hjorth och av Per A. Sjöberger på Sveriges 

Redareförening. 
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6 RESULTAT 

 

Resultatet av undersökningen har vi valt att redovisa med hjälp av stapeldiagram och tabeller.  

I de inledande diagrammen redovisas samtliga respondenter på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Därefter delas de upp i olika grupper. Slutligen kommer respondenternas egna kommentarer att 

redovisas. 

 

6.1 Resultat samtliga respondenter 

 

Det sammanfattade resultatet för alla medverkande respondenter i undersökningen. 

 

6.1.1 Internationellt rederi  
 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Är du intresserad eller har planer på att jobba för ett 

internationellt rederi?”. 

 

 

Ingenjörer Nautiker Alla

Ja 64,8 % 68,3 % 66,8 %

Nej 0% 2,8 % 1,6 %

Öppen 35,2 % 29,0 % 31,6 %
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Är du intresserad eller har planer på 
att jobba för ett internationellt rederi?

 

Diagram 1.  

 

Svarsalternativen som fanns var: ”Ja”, ”Nej” och ”Öppen”. Det fanns även ett fält för att lämna 

eventuella kommentarer. 
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Totalt svarade 66,8 % av samtliga respondenter att de kan tänka sig att jobba för ett 

internationellt rederi. 31, 6 % var öppna i frågan och 1,6 % svarade att de inte var intresserade 

av att jobba för ett internationellt rederi. (Diagram 1.) 

 

6.1.2 Viktigast vid jobbsökning  
 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Vilka av de nedanstående alternativen är för dig viktigast 

när du ska söka ditt första jobb till sjöss?”. 

 

 

Diagram 2. 

 

Varje respondent fick välja fem av de nedan redovisade alternativen som svar. 

Totalt hade 89,2 % valt alternativet lönen som den viktigaste faktorn när de skulle söka sitt 

första jobb till sjöss. Efter lönen kom kompetensutveckling på andra plats med 41,2 % av 

rösterna. På tredje plats kom Internet & kommunikation med 38,4 % av rösterna.  (Diagram 2.) 

 

Svarsalternativen som fanns var:  

 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 

 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvar 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 
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 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Annat

 

6.1.3 Motivation till att jobba internationellt  
 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Vilka av de nedanstående alternativen motiverar dig att 

söka till ett internationellt rederi?”. 

 

 

23,9 %

9,5 % 9,5 % 9,2 %

4,5 % 4,5 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,5 %

Alla
Vanligaste svaren på frågan:

"Vilka av de nedanstående alternativen motiverar dig att söka till ett 
internationellt rederi?"

Andelen svar i % av samtliga svar

 

Diagram 3.  

 

Varje respondent fick välja valfritt antal alternativ som svar. 

23,9 % av samtliga svar var att lönen motiverade dem. På delad andra plats kom förmåner, 

bonussystem och karriärvägar på 9,5 % vardera. (Diagram 3.) 

 

Svarsalternativen som fanns var:  

 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 
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 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvar 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 

 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Annat

 

 

6.2 Resultat Nautiker och Sjöingenjörer 

 

Sammanfattning av resultatet uppdelat i nautiker och sjöingenjörer. Redovisat så att de två 

grupperna enkelt ska kunna jämföras. 

 

6.2.1 Viktigast vid jobbsökning  
 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Vilka av de nedanstående alternativen är för dig viktigast 

när du ska söka ditt första jobb till sjöss?”. 

 
 

 

GRUPP 

 
 
 

Lönen 

 
 

Kompetens 
utveckling 

 
 
 
Karriärvägar 

 
 

Fritid 
ombord 

 
 

Internet & 
kommunikation 

 
 
 

Arbetstid 

Trygga & 
fasta 

avlösnings 
system 

 

Nautiker 

 
1.(82,8%) 

 
2.(42,1%) 

 
3.(41,1%) 

 
 

 
4.(33,1%) 

 
5.(32,4%) 

 
 

 

Sjöingenjör 

 
1.(98,1%) 

 
4.(40%) 

 
 

 
2.(47,6%) 

 
3.(45,7%) 

 
 

 
5.(38,1%) 

 

Tabell 1. De fem viktigaste faktorerna när respondenterna söker jobb till sjöss 

 

 

Bland nautikerna valde 82,8 % av dem att lönen var den viktigaste faktorn för dem när de söker 

sitt första jobb. Kompetensutveckling kom på andra plats med 42,1 % och karriärvägar på en 

tredje plats med 41,1 %. 
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98,1 % av sjöingenjörerna svarade att de tyckte lönen var den viktigaste faktorn. Som näst 

vikigaste faktorn var fritid ombord med 47,6 %. Internet & kommunikation kom på en tredje 

plats med 45,7 %. (Tabell 1.) 

Varje respondent fick välja fem av alternativen som svar. 

 

Svarsalternativen som fanns var:  

 

 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 

 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvar 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 

 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Annat

 

6.2.2  Motivation till att jobba internationellt  
 

 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Vilka av de nedanstående alternativen motiverar dig att 

söka till ett internationellt rederi?”. 
 
 
 

 

GRUPP 

 
 
 

Lönen 

 
 

Kompetens 
utveckling 

 
 
 
Karriärvägar 

 
 

Förmåner, 
bonussystem 

 
 

World Wide 
fart 

 
 

Rederiet 
(rykte) 

Trygga & 
fasta 

avlösnings-
system 

 

Nautiker 

 
1.(22,2%) 

 
 

 
2.(10,7%) 

 
4.(8,7%) 

 
3.(9,5%) 

 
5.(4,4%) 

 
5.(4,4&) 

 

Sjöingenjör 

 
1.(26,3%) 

 
5.(6,2%) 

 
4.(7,8%) 

 
2.(10,6%) 

 
3.(8,7%) 

 
 

 

Tabell 2. Vad som motiverar respondenterna att söka sig till ett internationellt rederi 

 

 

Bland nautikerna valdes lönen med 22,2 %. På andra plats kom karriärvägar på 10,7 % och 

World Wide fart med 9,5 %. 
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Sjöingenjörerna valde lönen med 26,3 %. Förmåner/bonussystem kom på andra plats med 10,6 

%, och på tredje plats World Wide fart med 8,7 %. (Tabell 2.) 

Varje respondent fick välja valfritt antal alternativ som svar. 

 

Svarsalternativen som fanns var:  

 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 

 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvar 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 

 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Annat

 

 

6.3 Resultat i åldersgrupper 

 

Sammanfattning av resultatet uppdelat och redovisat i åldersgrupperna; 18-25år, 26-35år, och 

36år och uppåt. 

6.3.1 Viktigast vid jobbsökning  
 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Vilka av de nedanstående alternativen är för dig viktigast 

när du ska söka ditt första jobb till sjöss?”. 

 
 

 

ÅLDERSGRUPP 

 
 
 

Lönen 

 
 

Kompetens 
utveckling 

 
 
 
Karriärvägar 

 
 

Fritid 
ombord 

 
 

Internet & 
kommunikation 

 
 
 

Arbetstid 

Trygga & 
fasta 

avlösnings 
system 

 

18-25 

 
1.(87,6%) 

 
2.(42,5%) 

 
4.(38,6%) 

 
3.(40,5%) 

 
 

 
 

 
5.(36,6%) 

 

26-35 

 
1.(93,2%) 

 
3.(39,7%) 

 
5.(31,5%) 

 
4.(34,2%) 

 
2.(49,3%) 

 
 

 
 

 

36+ 

 
1.(87,5) 

 
2.(37,5%) 

 
3.(37,5%) 

   
5.(33,3%)* 

 
4.(37,5%) 

* inkluderar även alternativet ”Maten ombord”. 

Tabell 3. De fem viktigaste faktorerna när respondenterna söker jobb till sjöss 
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I åldersgruppen 18-25 var lönen viktigast med 87,6 %. Kompetensutveckling på andra plats med 

42,5 %. Fritid ombord kom på tredje plats med 40,5 %. 

Bland de som var 26-35 valde 93,2 % att lönen var viktigast. På andra respektive tredje plats 

kom Internet & kommunikation med 49,3 % och kompetensutveckling med 39,7 %. 

Åldersgruppen 36+ valde 87,5 % lönen som den viktigaste faktorn när de söker sitt första jobb. 

Kompetensutveckling kom på andra plats med 37,5 % och karriärvägar med 37,5 %. (Tabell 3.) 

Varje respondent fick välja fem av alternativen som svar. 

 

Svarsalternativen som fanns var:  

 

 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 

 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvar 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 

 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Annat

 

6.3.2 Motivation till att jobba internationellt  
 

Sammanfattade resultatet på frågan: ”Vilka av de nedanstående alternativen motiverar dig att 

söka till ett internationellt rederi?”. 

 

 

 

ÅLDERSGRUPP 

 
 
 

Lönen 

 
 

World Wide 
fart 

 
 
 
Karriärvägar 

 
Törnar 
under 6 
veckor 

 
 

Förmåner, 
bonussystem 

 
 
 

Arbetstid 

 
 

Rederiet 
(rykte) 

 
 

Internet & 
kommunikation 

 

18-25 

 
1.(25,4%) 

 
2.(10,6%) 

 
3.(10,0%) 

 
 

 
4.(8,8%) 

 
 

 
5.(4,9%)* 

 

 

26-35 

 
1.(22,6%) 

 
4.(6,6%) 

 
3.(8,4%) 

 
5.(5,2%) 

 
2.(10,8%) 

 
 

 
 

 

 

36+ 

 
1.(19,5%) 

 
4.(9,2%) 

 
2.(10,3%) 

 
5.(5,7%) 

 
3.(9,2%) 

 
5.(5,7%) 

 
5.(5,7%) 

 
5.(5,7%) 

* inkluderar även alternativet ”Trygga & fasta avlösningssystem”. 

Tabell 4. Vad som motiverar respondenterna att söka sig till ett internationellt rederi 
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I åldersgrupp 18-25 valde 25,4 % lönen. World Wide fart kom på andra plats med 10,6 %, och 

på tredje plats kom karriärvägar med 10 %. 

Åldersgruppen 26-35 valde 22,6 % lönen som det viktigaste. Sedan kom förmåner/bonussystem 

med 10,8 % och karriärvägar med 8,4 %. 

De som var 36+ valde lönen med 19,5 % som viktigaste faktorn. Sedan kom karriärvägar med 

10,3 % och förmåner/bonussystem med 9,2 %. (Tabell 4.) 

Varje respondent fick välja valfritt antal alternativ som svar 

 

Svarsalternativen som fanns var:  

 Lönen 

 Förmåner/bonussystem  

 Anställningstrygghet 

 Pensionslösningar 

 Karriärvägar 

 Kompetensutveckling 

 Mycket ansvar 

 Litet ansvarat 

 Rederiet (rykte) 

 Majoritet svensk besättning 

 Multinationell besättning 

 Besättning över 20 personer 

 Besättning under 20 personer 

 Arbetstider ombord 

 Internet och kommunikation 

 Fritid ombord 

 Svenskt/TAP-avtal 

 Utländska avtal 

 Maten ombord 

 Törnar under 6 veckor 

 Törnar över 6 veckor 

 Trygga & fasta avlösningssystem 

 Inga jobbiga resor vid påmönstring 

 Närfart 

 Europafart 

 World Wide fart 

 Ann

 

6.4 Respondenternas egna kommentarer 

 

På enkäten fanns det ett fält vid Fråga 3; ”Är du intresserad eller har planer på att jobba för ett 

internationellt rederi?” där respondenterna hade möjligheten att lämna egna kommentarer. 

Nedan redovisas samtliga öppna svar från alla klasserna i skolan.  

 

”Självklart, om det gynnar mig.” 

”Helt beroende på typ av rederi. (Tank etc.)” 

”Allt är spännande… förutom jäkla Finlandstrafik.” 

”Troligtvis.” 

”Mer betalt.” 

”Norska rederier verkar ha bättre avlösningssystem.” 

”Norge.” 

”Svenska redares motvilja mot att erbjuda en bra lön är näst intill en förolämpning mot de 

ombordanställda.” 
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”Gärna internationellt, bara närfart.” 

”Lön, variation.” 

”Mer intressant än ett svenskt rederi!” 

”Kommer ej jobba svenskt.” 

”Har inga problem med att jobba på internationellt flagg.” 

”Lönen för båda ligger ändå väldigt högt, & arbetstid/vecka.” 

”Bra avlösningssystem viktigt.” 

”Mer lön på svenska rederier!” 

”Självklart – för att kunna mönstra upp & lönen är ju nästan det dubbla.” 

”Man är alltid öppen för nya möjligheter.” 

”Gärna norsk offshore.” 

”Familjeskäl som avgör om.” 

”Internationella rederier har schyssta löner.” 

”Jag kommer inte att söka jobb på svenska rederier förrän lönerna höjs.” 

”Norska rederier.” 

”Om lönen är bra, så varför inte?” 

”Större båtar, roligare, och trader.” 

”Lön och skattemodell styr, törntid viktig.” 

”Jag ska jobba i utlandet.” 

”Norge.” 

”Alldeles för dåligt betalt i Sverige.” 

”I princip bestämt mig för utländskt rederi.” 

”Bra betalt (utomlands) tror jag.” 

”Det är likvärdigt oavsett rederi.” 

 

En ovidkommande kommentar inkom vilken författarna valde bort då den kan betraktas 

frånstötande. 
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7 DISKUSSION 

 

I arbetets inledningsfas läste vi en hel del äldre examensarbeten samt mycket metodböcker för 

att bilda oss en uppfattning om hur vi skulle lägga upp vårt arbete. Därefter utarbetades metoden 

och enkäten. Själva enkäten visade sig bli något större än vi inledningsvis trott. Efter e-mail 

konferenser med Per A. Sjöberger samt diskussioner med vår pilotgrupp fick vi emellertid 

tillslut en enkät som tillfredställde oss. Därefter har vi jobbat hårt för att få tag så många 

sjöbefälsklasser som möjligt. Samtliga klasser som vi varit ute i med vår enkät har samtyckt till 

att fylla i formuläret. Detta underlättade naturligtvis vårt arbete och vi tycker det varit roligt och 

intressant att få ta del av resultatet. 

 

Arbetets slutfas bestod mestadels av att räkna och redovisa respondenternas svar. Resultatet 

redovisade vi med hjälp av stapeldiagram och tabeller, då vi fann detta vara det tydligaste sättet. 

Totalt redovisades 3 diagram för att visa hur samtliga respondenter svarat. Diagrammen har 

utformats för att vara så tydliga som möjligt och vi har varit konsekventa i vår utformning av 

dem igenom hela detta avsnitt, för att underlätta förståelsen av dem, likväl som för att underlätta 

jämförelser av olika dem. Tabellerna gjordes för att göra det enkelt att jämföra resultaten mellan 

de övriga grupperna. Vi valde att även redovisa respondenternas egna kommentarer, vilka kan 

vara ytterst intressant för läsaren då detta ger en möjlighet för djupare inblick och känsla för 

respondenternas svar och vad som står bakom dessa. 

 

Resultatet visar att lönen utan tvekan var den viktigaste faktorn för respondenterna när de söker 

sitt första jobb till sjöss samt att det är lönen som motiverar dem till att söka sig till den 

internationella marknaden. Det var ett väntat och föga förvånande svar. Emellertid var det 

väldigt intressant att lönen var så viktig. De tänkbara orsakerna till att man har valt lönen som 

den viktigaste faktorn kan bero på att man som sjöman är borta långa perioder från familj och 

vänner, och man vill ha en lön som motsvarar ens uppoffrande av ett ”normalt” liv. Intressant i 

sammanhanget kan vara att det under undersökningsperioden pågick avtalsförhandlingar där 

lönerna inom de svenska rederierna förhandlades och satt i fokus. Avtalsrörelsen kan eventuellt 

ha påverkat de inkomna synpunkterna, och med tanke på utfallet av förhandlingarna som enligt 

Per A. Sjöberger blev; ”… ganska tillfredsställande. Så vitt jag kan höra från de fackliga 

representanterna anser de att nivåerna i Sverige nu är ganska konkurrenskraftiga” (Sjöberger, 

P.A., 2008) skulle resultatet möjligen ha skilt sig åt om undersökningen hade genomförts i ett 

senare skede. De övriga faktorerna som var viktiga för respondenterna visar på att de flesta 
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tycker att ett rikt socialt liv ombord med fritid och aktiviteter, samt möjlighet till 

kommunikation med omvärlden spelar stor roll. Möjligheten att utveckla sig själv och göra 

karriär är även något de flesta verkar sträva efter. 

 

Intressant för läsaren kan vara att majoriteten av de examinerande författarnas klasskamrater har 

fått jobb i svenska rederier. Endast ett fåtal har valt att söka sig till ett internationellt rederi och 

många säger sig vara nöjda med de löner som erbjuds på de svenska handelsfartygen. Även om 

många under det sista läsåret talade om att jobba för annat än ett svenskt rederi, kommer de 

flesta trots allt börja sin karriär till sjöss på ett svenskägt fartyg. 

 

Intressanta fortsatta studier och frågeställningar som författarna har ställt sig och diskuterat är; 

”Hur långa törnar är framtidens sjömän beredda att arbeta?”. Vi har märkt av en tydlig tendens 

bland andra sjöbefäl att de flesta inte vill vara ute längre än sex veckor i sträck. Det skulle vara 

intressant att undersöka detta närmare. Vi tror att många väljer typ av fartyg/trad efter längden 

på törnarna, mer än av egentligt intresse för lasttypen. Hur viktig blir lönen i detta fall? Kommer 

respondenterna vara villiga att kompromissa tiden ombord för en högre lön?  

En annan vinkling på denna undersökning vore att ta reda på vilka saker som examinerande 

sjöbefäl kräver för att de ska börja jobba inom ett rederi, är exempelvis Internet ombord ett 

måste för att respondenten skall tacka ja till att jobba på ett visst fartyg? Detta borde te sig 

intressant och skulle kunna ge oss en känsla av hur det i framtiden blir att jobba till sjöss, vilka 

krav ställer sjöbefälen på rederierna?  

 

Vi har lärt oss otroligt mycket under arbetets gång. Speciellt att utvärderingsarbete tar tid och att 

det kräver en relativt stor arbetsinsats att göra även ett sådant här begränsat arbete. Vi är dock 

glada och tacksamma över att vi fått chansen att göra en undersökning av denna art från ax till 

limpa och vi hoppas och tror att arbetet kommer till användning. 
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8 KOMMENTARER FRÅN UPPDRAGSGIVAREN 

 

Hej! 

 

Tack för senaste upplagan av rapporten. Jag tycker att ni genomfört ett seriöst arbete där ni skall 

ha en extra eloge för den tydliga och transparenta metodredovisningen.  

 

Det var intressant att läsa er analys av resultatet från undersökningen. Innan en sådan 

undersökning är gjord kan vem som helst tycka vad som helst utan att man behöver tro särskilt 

mycket om det. Ni har dock genom att genomföra undersökningen och sammanställa resultatet 

skaffat er en unik kunskap på området som ni också redovisar i uppsatsen. Det ger er även 

väsentligt större trovärdighet när ni i slutdiskussionen drar slutsatser, analyserar och kommer 

med egna synpunkter. 

 

Jag kommer att använda rapporten och ge den viss spridning. Bland annat är det två killar på 

Chalmers i Göteborg som vill skriva om något liknande till hösten fast, precis som ni initialt 

tänkte, de vill täcka in en större del av Norden i sitt frågande. Jag tror att det finns en hel del för 

dem att lära av er rapport. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Per A. Sjöberger  

Director Shipping Policy/Direktör, näringspolitik  

Swedish Shipowners´ Association/  

Sveriges Redareförening  

P.O. Box 330  

SE-401 25 Göteborg, Sweden  

+ 46 - 31 - 62 95 56  

+ 46 - 706 - 34 82 50  

per.a.sjoberger@sweship.se 

 

 

mailto:per.a.sjoberger@sweship.se
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BILAGA 1 

 

Uppdragsbrev 

 
Göteborg 2008-01-29 

UPPDRAGSBREV FÖR: C-J. TYLEGÅRD, MARKUS LJUNGQVIST OCH NIKLAS HALLERSTRÖM, 

KALMAR MARITIME ACADEMY 

 

Enligt vissa uppgifter finns det bland ett antal av de studerande på Sjöfartshögskolan i Kalmar ett intresse av att 

jobba i internationella rederier. Mot bakgrund av den befälsbrist som för närvarande finns inom sjöfarten såväl i 

Sverige som internationellt har Sveriges Redareförening ett intresse av att få utrett vilka drivkrafter som kan tänkas 

finnas när ungdomar söker sig ut på den internationella marknaden. 

För att undersöka hur det egentligen står till med intresset för att jobba i utländska rederier bland de studerande på 

sjöfartshögskolan ser vi gärna att Carl-Johan Tylegård, Markus Ljungqvist och Niklas Hallerström, som nu 

skall göra sitt examensarbete på Sjökaptensprogrammet, med hjälp av en enkätundersökning på skolan tillfrågar 

blivande sjöbefäl om detta.  

 
Intressanta frågeställningar i detta sammanhang är att: 

 Ta reda på vad de studerande på skolan värderar högt i sitt yrkesliv ombord och  

 Vad som motiverar dem i yrkeslivet  

 Vad är det som ungdomarna prioriterar när de söker jobb? 

Frågorna i enkäten bör ta upp faktorer som: 

 
Arbetstider/Schema  Lön, förmåner    Anställningstrygghet 

Stolthet/Lojalitet   Mathållning    Nationaliteter på arbetskollegor  

Närhet till familjen  Större besättningar   Vidareutbildning 

Socialt skydd    Pensionslösningar   Längden på ombordtörnarna 

Karriärvägar   Regelbundna avlösningssystem   Utländska avtal 

Internet och kommunikation  Långa resor vid påmönstring  Sekreterarhjälp ombord för  

med omvärlden   resp. avmönstring    befälens administrativa 

avlastning 

 

 
Sveriges Redareförening förutsätter att undersökningen genomförs med vetenskaplig metodik och på ett objektivt 

sätt under ledning av handledare från Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Undertecknad handläggare på Sveriges Redareförening är gärna behjälplig med information, tips och idéer för att 

undersökningen och den uppsats som blir slutresultatet skall bli så bra och heltäckande som möjligt. 

Lycka till med uppdraget! 

 

Med vänlig hälsning 

 

SVERIGES REDAREFÖRENING 

Per A. Sjöberger 
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BILAGA 2 

 

Enkäten 
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