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Abstrakt  
Sjöfartshögskolan har under de senaste åren haft en trend av minskade antal ansökningar till 
sina sjöbefälsutbildningar. Detta har gjort att skolan inte kunnat fylla alla platser. Syftet med 
examensarbetet var att få en uppfattning om gymnasieelever i Kalmar känner till 
Sjöfartshögskolan i Kalmar och dess sjöbefälsutbildningar. Detta gjordes via en 
enkätundersökning och de svarande klasserna var avgränsade till avgångsklasser i de 
högskoleförberedande programmen som finns i Kalmar tätort. Resultaten visade att kunskapen 
om Sjöfartshögskolan utbildningar är låg. De har i många fall inte sett till skolan i samband 
med sitt val och de vet inte heller vilka utbildningar Sjöfartshögskolan har att erbjuda. 
Slutsatsen är att det kan vara marknadsföringen som brister och måste förändras om trenden 
ska vända. 
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Abstract  
Kalmar Maritime Academy have experienced a trend of falling number of applications to their 
Officer programmes during the last years. This fact have made the Academy unable to fill all 
seats with enrolled students. The purpose of the thesis was to get an understanding of how well 
the High School students in Kalmar knew the Maritime Academy and its Officer Programmes. 
This was made by a questionnaire and the answering classes were limited to those in their 
graduating year in one of the six university preparatory progammes and attending a High 
School in the City of Kalmar. The results showed that knowledge about the Academy’s 
programmes is low. The students have, in many cases, not seen the Academy in relation to 
their University choices and they also do not know what programmes and courses the Maritime 
Academy has to offer. The conclusion is it could be marketing that is failing and needs to be 
changed if the trend is to be turned around. 
 
 

Keywords:   

Maritime Academy, Marine Engineer, Master Mariner, Mariner Officer Programmes, 
knowledge , choice of education 
  



IV	  

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 
1.1 Syfte och frågeställningar 2 

2 Teori och tidigare undersökningar 3 

3 Metod 4 
3.1 Utvecklande av enkät 4 

3.1.1 Påverkan vid utdelande av enkät 6 
3.2 Deltagare 6 
3.3 Etik 6 

4 Resultat 7 
4.1 När tänker eleverna studera vidare? 7 
4.2 Viktiga kriterier vid val av studier 8 
4.3 Öppet hus och högskoledagar. 9 
4.4 Kännedom om Sjöfartshögskolan. 10 
4.5 Kännedomen om Sjöfartshögskolans utbildningar 11 
4.6 Sjöfartshögskolans synlighet vid högskole-, universitetsvalet. 12 
4.7 Har eleverna en koppling till sjöfarten? 13 
4.8 Är en framtid till sjöss ett alternativ för studenterna? 14 
4.9 Vad kan väcka elevernas intresse för Sjöfartshögskolan? 15 

5 Korsrefererade resultat 16 
5.1 Kännedom om Sjöfartshögskolan 17 
5.2 Kännedomen om Sjöfartshögskolans utbildningar. 18 
5.3 Har eleverna en koppling till sjöfarten? 19 
5.4 Är en framtid till sjöss ett alternativ för studenterna? 20 

6 Diskussion 21 
6.1 Metoddiskussion 21 

7 Slutsats 22 
8 Källförteckning 23 

9 Bilagor 25 



 

	   1	  

1 Inledning 

På Sjöfartshögskolan i Kalmar erbjuds 60 platser varje läsår på sjöingenjörsprogrammet 
respektive sjökaptensprogrammet (Linneuniversitetet, 2017).  
 
På Sjöfartshögskolans hemsida beskrivs sjökaptensutbildningen på detta sätt:  
 

Programmet syftar till att utbilda sjökaptener för tjänstgöring inom såväl nationell som 
internationell handelssjöfart. Sjökaptensexamen är en yrkesexamen och programmet är 
en operativ högskoleutbildning. Sjökaptensexamen ger studenterna ett nautiskt kunnande 
för att, efter några års yrkeserfarenhet inom handelssjöfart, operativt kunna ansvara för 
besättning, fartyg, last och passagerare som befälhavare.  
 

(Fakulteten för teknik, 2016) 
Sjöingenjörsutbildningen beskrivs på detta sätt:  
 

Programmet syftar till att utbilda sjöingenjörer för tjänstgöring inom såväl nationell som 
internationell handelssjöfart. Sjöingenjörsexamen är en yrkesexamen och programmet är 
en operativ högskoleutbildning med hög grad av tillämplighet. Sjöingenjörsexamen ger 
studenten ett tekniskt kunnande för att, efter några års yrkesverksamhet inom 
handelssjöfart, operativt kunna ansvara för besättning, fartyg och maskineri som teknisk 
chef. Programmets innehåll ger också studenten förutsättningar för tjänstgöring inom 
närliggande teknikområden utanför sjöfarten.  
 

(Fakulteten för teknik, 2016) 
 
Dessa platser har historiskt sett alltid varit lätta att fylla. Dock har under de senaste åren antalet 
sökanden till programmen minskat. Läsåret 2016/2017 var det 45 stycken förstahandssökanden 
till sjöingenjörsprogrammet och 99 stycken förstahandssökanden till sjökaptensprogrammet. 
För att jämföra med läsåret 2010/2011 då siffrorna var 167 respektive 484 sökande (UHR 
2017) (Sjöfartshögskolan 2017). 

Figur 1. Antalet sökande till högskoleutbildningar mellan åren 2010 och 2016 (Almgren & 
Frodell 2010, Lindqvist & Gärdqvist 2011, 2012, Nilsson, Södergren & Frodell 2013, Nilsson 
& Gärdqvist 2014, Nilsson, Gärdqvist & Sundling 2015, Nilsson, Nyström & Sundling 2016). 

340000	  

350000	  

360000	  

370000	  

380000	  

390000	  

400000	  

410000	  

420000	  

430000	  

HT2010 HT2011 HT2012 HT2013 HT2014 HT2015 HT2016 



	   2	  

 
Sjöingenjörsprogrammet och sjökaptensprogrammet i Kalmar har haft en nedåtgående 
antagningsstatistik under de år som antal sökanden till högskoleutbildningar i Sverige steg. 
Det är negativt för skolan i egenskap av minskade inkomster eftersom antalet elever på 
utbildningarna är kopplat till hur stor ersättning skolan får (Utbildningsdepartementet 2017). 
Det är i förlängningen även negativt för den svenska sjöfarten eftersom antal svenska befäl 
kommer att minska.  
 
Den svenska handelsflottan har minskat i storlek på senare år, den största anledningen till det 
beror på utflaggning. De svenska rederierna hyr också in utländskt tonnage i allt större 
utsträckning än för 10 år sen, också kallad charter, vilket minskar behovet av eget tonnage 
(Pålsson & Weber 2016). Det kan ha en inverkan på hur känd Sjöfartshögskolan är, eftersom 
sjöfarten blir allt mer osynlig för allmänheten och kunskapen om branschen minskar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur känd Sjöfartshögskolan och dess 
sjöbefälsutbildningar är hos gymnasieelever i avgångsklasser på de högskoleförberedande 
programmen i Kalmar.  
 
Följande frågeställningar har gjorts för att besvara syftet. 
 

• Hur stort är intresset för att läsa vidare på universitets- eller högskolenivå? 
• Hur stort är intresset för Sjöfartshögskolan och dess sjöbefälsutbildningar hos 

gymnasieelever i Kalmar? 
• Har Sjöfartshögskolan varit synligt i något sammanhang vid högskole-, 

universitetsvalet? 
 
Svarsenkäten finns som bil aga. 
  



	   3	  

2 Teori och tidigare undersökningar 

Det finns rapporter som har en delvis liknande frågeställning som denna undersökning.  
Studentum.se är en hemsida som ska underlätta för studenter att hitta och jämföra utbildningar. 
Studentum gjorde 2016 en enkät som 1148 personer deltog i och besvarade frågor om val av 
eftergymnasial utbildning. Studentrapporten, som den kallas, kom fram till att intresset för 
universitet och högskola var högt, hela 40 procent svarade att detta var ett intressant alternativ. 
71 procent uppgav att ämnena som ingår i utbildning var viktigt vid valet av skola 
(Studentum.se 2016). 
 
Lindqvist och Strandberg (2008, s. 76) skriver att när studenter står i valet om vidare studier är 
informationen om kursutbud, kvalitén på utbildningarna, intagningspoäng och 
bostadssituationen på orten de viktigaste. Därför är det viktigt att högskolorna och 
universiteten har en bra marknadsföring för att få fram sin information till potentiella framtida 
studenter. I tidigare nämnda rapport visar resultaten på att en av de viktigaste parametrarna för 
valet av studier är att utbildningen verkar intressant, vilket också rapporten från Studentum 
pekar på. Men i dagens samhälle med många valmöjligheter så kan det vara svårt för den 
enskilde personen att veta vilka utbildningar som erbjuds. Därför är det lärosätenas uppgift att 
få ut information till studenter om sina kurser och program, till exempel i form av 
marknadsföring.  
 
I boken Marknadsföring beskriver Stefan Fürst och Lasse Siggelin (2013, s. 87), Maslows 
behovstrappa. Den består av 5 steg, som förenklat beskriver en människas behov. Dessa steg 
ser ut på följande vis: 

1. De kroppsliga behoven såsom mat och sömn. 
2. Trygghet, alltså att vi känner oss säkra i vår tillvaro. 
3. Gemenskap med vänner och familj. 
4. Uppskattning för den vi är och för vad vi gör. 
5. Självförverkligande, saker vi gör för vår egen skull. Till exempel utbildar oss. 

 
Fürst och Siggelin beskriver också vikten av att veta i vilken kategori i Maslows trappa som är 
mest intressant när det kommer till marknadsföringssyfte. Det är i den sista fasen, 
självförverkligande, som de flesta studenter befinner sig i. Men det ska inte glömmas bort att 
till exempel utbildningar nära hemorten kan förstärka fas 3, gemenskap. Det är alltså viktigt att 
tänka på hela behovstrappan när skolor marknadsför sig. I tidigare nämnda bok beskrivs även 
hur en köpprocess går till, vilket kan liknas till hur en student gör vid sitt val av utbildning. 
Istället för att konsumera en sak, konsumerar studenten ny kunskap. Steg ett i denna process är 
att identifiera ett behov av att studera, i det här fallet vill en person läsa vidare men vet 
nödvändigtvis inte vilket program denna ska välja. Efter att behovet har uppstått börjar 
informationssökandet för personen, denna läser på hemsidor, tittar på reklam och pratar med 
bekanta. När informationen är inhämtad börjar värderandet av alternativen, vilket är faktiskt 
det bästa alternativet? Slutligen kommer en viktig fas för både framtida studenter och framför 
allt lärosätet, utvärderingen. Studenten kommer att utvärdera sin utbildning och är denna nöjd 
kommer personen antagligen att rekommendera skolan för andra och tvärt om. 
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3 Metod 

För att lättast besvara frågeställningarna behövde många personer tillfrågas för att få fram ett 
stort underlag och därmed mer pålitlig statistik (SCB 2017). En kvantitativ metod användes i 
form av en enkätundersökning. Gymnasieskolor kontaktades och undersökningen utfördes 
tillsammans med de lärare som fungerar som mentorer och lotsar till klasserna på skolorna för 
att försäkra oss om att all data som behövdes kunde samlas in. Enkäterna delades ut till lärarna 
tillsammans med ett försättsblad läraren läste upp för klassen före undersökningstillfället. 
Undersökningen utfördes sedan med klasserna när detta har varit möjligt, oftast när läraren haft 
lots- eller mentorstid med klassen. Sedan hämtades de ifyllda enkäterna på skolornas 
respektive expeditioner. 
 
Det är gymnasieklassernas avgångselever som har mest funderingar kring valet av högskola 
och universitet. Det är dessa individer som står i begrepp att välja vad de vill göra i framtiden. 
De är därmed, i en högre grad än andra, pålästa om olika utbildningar i landet och då också 
Sjöfartshögskolan i Kalmar. Därför var det en logisk begränsning att endast välja ut dem. En 
geografisk gräns behövdes också eftersom arbetet har vissa tidsbegränsningar och bör därför 
inte bli för stort. Gymnasieskolorna i Kalmar tätort valdes som en lämplig grupp. Att välja ett 
större upptagningsområde hade inte blivit genomförbart. Många olika gymnasieutbildningar 
kan med extra tillval under utbildningen bli högskoleförberedande men endast sex stycken 
kallas högskoleförberedande enligt Skolverket. Det var dessa program som utvaldes att ingå i 
undersökningen. Dessa kriterier gav ett urval som hade förutsättningar att svara på syftets 
frågeställningar. Högskoleförberedande gymnasieprogram är följande utbildningar (Skolverket 
2016): 
 

• Ekonomiprogrammet, EK 
• Estetiska programmet, ES 
• Humanistiska programmet, HU 
• Naturvetenskapsprogrammet, NA 
• Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 
• Teknikprogrammet, TE 

 
Skolor som vi kontaktade för samarbete:  
 

• Lars Kaggskolan 
• Stagneliusskolan 
• Jenny Nyströmskolan 
• Calmare Internationella Skola 
• Fria Läroverken 
• Dag Hammarskjöld gymnasiet 
• Plusgymnasiet 

3.1 Utvecklande av enkät 
	  
Vid utformningen av en enkät finns det en del grundläggande rekommendationer att ta hänsyn 
till. Språket är en viktig del. Det ska vara enkelt och inte ledande på något vis. Laddade eller 
komplicerade ord eller frågeställningar som kan leda den svarande i en viss riktning ska 
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undvikas. Det får inte uppstå några frågetecken när enkäten fylls i. Det måste göras en 
bedömning om hur långa meningarna ska vara, ordval, användning av facktermer och så 
vidare. 

Det kan finnas öppna eller slutna frågor i en enkät. En öppen fråga har inga givna 
svarsalternativ utan de som svarar kan svara fritt och formulera svaret hur de vill. En helt 
öppen fråga ger en stor frihet för den svarande men kan bli svår att redovisa. Slutna frågor har 
givna svar, oftast ja eller nej. Vid frågor med fasta svarsalternativ behövs det bara sättas kryss 
där det passar in. Det blir lätt att svara och lätt att bearbeta men risken är att det styr svaren i en 
viss riktning. Ordningen på frågorna är också viktig. De ska ha en logisk ordning och inte 
hoppa runt för att sedan komma tillbaka till tidigare ämnen. Det finns inga möjligheter till 
kompletteringar när enkäten väl är utförd (Patel & Davidson 2011). 

Det är viktigt att de personer som ska genomföra enkäten också förstår syftet med 
undersökningen. De måste veta vem eller vilka som ställer frågorna samt hur resultaten ska 
användas. Detta hjälper till med motivationen att genomföra enkäten på bästa sätt. Enkätens 
försättsblad har åstadkommit detta. 

Kvaliteten i en grupp av frågor bedöms ofta av validitet och reliabilitet. Validitet är värdet på 
de uppgifter eller svar som fås in. Hur användbara är de och ger de svar på frågeställningarna? 
Fås relevant data som kan användas och undviks inte relevant data som kan försvåra? 
Reliabilitet anger tillförlitlighet, hur sann är den data som inkommer. Ordet ”sann” är ett 
relativt begrepp. En sak kan vara sann ur en persons synvinkel eller sakligt sann. Reliabilitet 
betyder också att data inte förändras utan är stabila över tid om inte andra yttre förutsättningar 
förändras (Kylén 2004). 

Arbetsgången vid utvecklandet av frågorna till enkäten tittade på ovanstående fakta men 
började mer grundläggande. Reflektion över relevanta frågeställningar som skulle ge svar med 
avseende på rapportens syfte blev startpunkten. Relevanta frågor av karaktären om personen 
ifråga kände till Sjöfartshögskolan eller dess utbildningar var nödvändiga. Runt de 
grundläggande frågorna fanns också frågeställningar som befann sig längre från kärnfrågan 
men som tillsammans gav en mer komplett bild av elevens tankar och värderingar. Därför 
resonerades frågor fram om intresset för att studera vidare samt vad som var viktigt i valet av 
utbildning. Vad styrde de elever som var intresserade av vidare studier? Frågor som visade 
anledningar till hur de kände till skolan kompletterade bilden. Dessa var av karaktären om 
eleven sett till Sjöfartshögskolan i samband med högskole- eller universitetsvalet eller om de 
redan tidigare hade en koppling till sjöfarten, det vill säga i det senare fallet om kunskap kom 
från annat håll. Dessa frågeställningar sammantaget ansågs ge en bra bild av 
gymnasieelevernas tankar, åsikter och kunskap. Först efter att alla frågor var bestämda 
implementerades delarna om korrekt språkbruk och formuleringar samt att de verkligen 
uppfyllde den validitet och reliabilitet som krävdes. Efter det finslipades formuleringarna och 
svarsalternativen.  

De flesta frågorna har varit slutna frågor med ja- och nej-svar. Följdfrågor har funnits vid det 
alternativ som varit mest intressant för rapportens syfte. Följdfrågan har sedan ofta haft ett 
antal alternativ varav ett varit ”Annat” där den svarande har kunnat skriva fritt. Dessa fria svar 
har redovisats i textform. 
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3.1.1 Påverkan vid utdelande av enkät 
Vi hade ingen möjlighet att vara närvarande vid genomförandet av enkäten, varken vid 
lämnande eller hämtande av den, eftersom det var för många klasser. Därför valde vi att inte 
vara med på några eftersom det skulle ge olika förutsättningar.  
 
Det hade både för- och nackdelar med att inte vara närvarande vid enkätens genomförande. 
Nackdelen var att inte kunna svara på eventuella frågor och oklarheter som uppkom under 
enkätens genomförande. Fördelen var att inte kunna påverka eleverna i någon riktning.  
 

3.2 Deltagare 

Några av skolorna avböjde deltagande i enkäten. Av de skolor vi kontaktade, samarbetade vi 
med följande: 
 

• Lars Kaggskolan 
• Stagneliusskolan 
• Jenny Nyströmskolan 
• Calmare Internationella Skola  

 
Humanistiska programmet, HU, finns inte i Kalmar och finns därför inte med i 
undersökningen. Resterande fem program har haft deltagande klasser enligt nedanstående 
fördelning: 
 

• Calmare Internationella Skola - en ekonomiklass, en natur/teknikklass och en 
samhällsklass. 

• Jenny Nyströmskolan - två estetklasser. 
• Lars Kaggskolan - en naturklass och tre teknikklasser. 
• Stagneliusskolan - två ekonomiklasser och två samhällsklasser. 

 
Från dessa klasser kom svarsunderlag från 231 elever som representerade Kalmars alla fem 
högskoleförberedande gymnasieprogram. Endast 7 elever fyllde i enkäten på ett felaktigt sätt, 
till exempel kryssat för samtliga svarsalternativ. 

3.3 Etik 
Det finns forskningsetiska principer att följa när en undersökning utförs som involverar 
människor. Dessa fyra huvudkrav som ska följas är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 
 
För att nå upp till dessa principer lämnades ett försättsblad med som läraren läste upp för 
klassen innan de genomförde enkäten. Denna innehöll, för den svarande, viktig information att 
ta del av. Frivilligt deltagande, rätt att avbryta enkäten, eventuell uppdragsgivare, anonymitet 
samt var resultaten skulle presenteras ingick i texten. 
 
Försättsblad återfinns i bilaga I. 
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4 Resultat 

4.1 När tänker eleverna studera vidare? 

Svaren visar att en stor andel av eleverna har tänkt sig en eftergymnasial utbildning. Det gäller 
både kvinnor och män. Procenttalen ligger kring 85-90. Detta stämmer väl överens med 
Studentums undersökning som nämns i teorikapitlet. 57 procent av männen och 50 procent av 
kvinnorna har tänkt sig att studera vidare, antingen till hösten 2017 eller nästa år. Det visas i 
figur 2 och 3. 
 

Figur 2. Diagrammet visar när männen ska studera vidare. 

Figur 3. Diagrammet visar när kvinnorna ska studera vidare. 
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4.2 Viktiga kriterier vid val av studier 

Det viktigaste kriteriet vid val av utbildning är att den är intressant. Andra viktiga kriterier är 
hur branschen är och chansen att få jobb, som kan utläsas från figur 4 och 5. Det stämmer 
överens med Studentums samtq Lindqvist och Strandbergs rapport som beskrivs i teorikapitlet.  

Figur 4. Det som män tycker är viktigast vid valet av studier. 
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Figur 5. Det kvinnor tycker är viktigast vid val av studier. 

4.3 Öppet hus och högskoledagar. 
En övervägande del hos både män och kvinnor, 69 procent, anser att de får tillräcklig 
information från öppet hus- och högskoledagar. Från de som kände att de inte fått tillräckligt 
med beslutsunderlag från dessa informationsdagar har vi fått följande kommentarer: 
”Förståelse för vad tidigare elever tycker, information om vad utbildning har för kurser och hur 
de är upplagda”. 
”Se mer av hur skoltiden kommer att bli, inte så enformigt och informationsaktigt”. 
”Vi borde få mer tid på oss att välja passande utbildning”. 
”Ingen aning men kanske att folk från skolan kommer och berättar”. 
”Ärliga svar från alumner”. 
”En dag då man får vara med en grupp elever”. 
”Att fler skolor åker ut till olika gymnasieskolor”. 
”Praktiska erfarenheter, prao”. 
”Mer information kring utbildningen”. 
”Mer högskoledagar och tips på utbildningar”.
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4.4 Kännedom om Sjöfartshögskolan. 
60 procent svarar att de känner till Sjöfartshögskolan. En låg andel av kvinnorna och ingen av 
männen känner till skolan genom hemsidan och sökmotor. Att skolan är välkänd i Kalmar får 
mest kryss i undersökningen. Under ”Annat” återfinns mest kompisar, vänner och bekanta som 
källa till varför skolan är känd. Fördelningen av hur synlig skolan är ses i figur 6 och 7. 
	  

Figur 6. Hur männen känner till Sjöfartshögskolan. 

Figur 7. Hur kvinnorna känner till Sjöfartshögskolan. 
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4.5 Kännedomen om Sjöfartshögskolans utbildningar 

En låg andel av de tillfrågade känner till vilka utbildningar som erbjuds på Sjöfartshögskolan. 
8 procent av männen och 2 procent av kvinnorna säger sig veta om någon eller flera 
utbildningar.  
Bland de som säger sig känna till skolans utbildningar fick vi följande svar: 
”Sjöbefälsutbildning”. 
”Sjöbefälsutbildningen”. 
”Sjökapten”. 
”Olika områden inom sjöfart”. 
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4.6 Sjöfartshögskolans synlighet vid högskole-, universitetsvalet. 
Resultaten visar att 22 procent av de tillfrågade kvinnorna och männen har sett 
Sjöfartshögskolan någon gång i samband med högskole-, universitetsvalet. Alltså har 180 
personer angett att de inte kan komma ihåg att de har sett skolan i något sammanhang med 
valet. Var de 22 procenten sett Sjöfartshögskolan redovisas i figur 8 och 9 som är en 
flervalsfråga, alltså kan en student ha kryssat för flera alternativ. 

Figur 8. Var har Sjöfartshögskolan varit synlig vid samband med högskole-, universitetsvalet.  

Figur 9. Var har Sjöfartshögskolan varit synlig vid samband med högskole-, universitetsvalet 
enligt kvinnorna. 
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4.7 Har eleverna en koppling till sjöfarten?  

10 procent av männen och 15 procent av kvinnorna har en koppling till sjöfartsbranschen. 
Hur dessa elever har en koppling till sjöfarten visas i figur 10 och 11. 
 

Figur 10. Hur många män som har en koppling till sjöfart och hur de har det. 
 

 
Figur 11. Hur många kvinnor som har en koppling till sjöfart och hur de har det. 
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4.8 Är en framtid till sjöss ett alternativ för studenterna? 
Av männen kan 23 procent tänka sig en karriär till sjöss men endast 4 procent av kvinnorna, 
även om fler kvinnor än män svarade på enkäten. I figur 12 kan ses att männen är öppna för att 
läsa både sjökapten- och sjöingenjörsprogrammet. I kvinnornas fall i figur 13 är det få som har 
svarat på frågan, att det är svårt att se vilket inriktning som tilltalar kvinnor mer. 

Figur 12. Antalet män som kan tänka sig att läsa till sjöingenjör och sjökapten. 

Figur 13. Antalet kvinnor som kan tänka sig att läsa till sjöingenjör och sjökapten.	  
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4.9 Vad kan väcka elevernas intresse för Sjöfartshögskolan? 

Många svarar att inget kan väcka deras intresse för skolan, i vilket kvinnor utmärker sig.  
En hög procent anger att de vill se representanter från Sjöfartshögskolan och sjöfartsbranschen 
som kommer och berättar om hur det är att läsa på skolan och vilka karriärmöjligheter som 
finns efter avslutat utbildning. Det finns även intresse för mer öppet hus på skolan.  

Figur 14. Vad män tror kan väcka deras intresse för Sjöfartshögskolan.	  

Figur 15. Vad kvinnor tror kan väcka deras intresse för Sjöfartshögskolan.	  
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5 Korsrefererade resultat 

I det här kapitlet jämförs svaren i enkäten uppdelat i 3 kategorier. Natur-/teknikklasser och 
samhälle-/ekonomi slås ihop eftersom utbildningar har liknande inriktningar, estetklasserna får 
en egen kategori. Antal elever per indelning: 
 
 Män Kvinnor 
Natur/teknik 43 26 
Samhälle/Ekonomi 49 73 
Estet 13 27 
Figur 16. Antal elever per klassindelning. 
 
Männen i estetklasserna har en hög kännedom men detta kan vara missvisande eftersom det 
endast är 13 män från estetklass representerade i undersökningen.  
Männen i estet sticker ut igen i frågan om vilka utbildningar som erbjuds och har högst 
procentandel, men som tidigare nämnts har endast 13 män i dessa klasser svarat på enkäten. 
Kännedomen är något bättre hos männen i ekonomi och samhällsprogrammen, än i teknik- och 
natur. Kvinnorna har generellt en låg kännedom om utbildningarna, oavsett vilket program de 
går på. Frågan om koppling till sjöfarten domineras åter igen av männen i estetklasserna. 
Fördelningen av kvinnor som har en koppling till sjöfarten är jämn mellan programmen.  
Även på frågan om det är intressant att jobba till sjöss dominerar männen i estetprogrammen. 
Hos kvinnorna är det omvänt och intresset är större i teknik- och naturklasserna. 
 
 
 
Mer ingående statistik på varje fråga finns som bilaga. 
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5.1 Kännedom om Sjöfartshögskolan 

Figur 17. Kännedomen hos män om Sjöfartshögskolan uppdelat i gymnasieprogram. 

Figur 18. Kännedomen hos kvinnor om Sjöfartshögskolan uppdelat i gymnasieprogram. 
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5.2 Kännedomen om Sjöfartshögskolans utbildningar. 

Figur 19. Hur väl männen i undersökningen känner till Sjöfartshögskolans utbildningar, 
uppdelat i gymnasieprogram. 
 

Figur 20. Hur väl kvinnorna i undersökningen känner till Sjöfartshögskolans utbildningar, 
uppdelat i gymnasieprogram. 
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5.3 Har eleverna en koppling till sjöfarten? 

Figur 21. Män som har angett att de har en koppling till sjöfarten, uppdelat i gymnasieprogram. 
 

Figur 22. kvinnor som har angett att de har en koppling till sjöfarten, uppdelat i 
gymnasieprogram.
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5.4 Är en framtid till sjöss ett alternativ för studenterna? 

Figur 23. Män som har angett att en framtid till sjöss är ett alternativ, uppdelat i 
gymnasieprogram. 
 

Figur 24. Kvinnor som har angett att en framtid till sjöss är ett alternativ, uppdelat i 
gymnasieprogram. 
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6 Diskussion  

Resultaten i den här undersökningen ger bra svar på frågeställningarna och underlag för vidare 
undersökningar samt möjlighet för Sjöfartshögskolan att ändra sin strategi för att få fler 
sökande. Eleverna i de högskoleförberedande gymnasieklasserna i Kalmar följer resten av 
Sverige, en stor del är inställda på och intresserade av att studera vidare på en högre nivå inom 
den närmaste framtiden. Trenden för antal sökande var sakta stigande HT 2010 till HT 2014 
men är nu bruten med en minskning de senaste åren, se teorikapitlet. Den nedåtgående trenden 
för sjöfartshögskolan pågick även när antal sökande totalt i Sverige fortfarande steg. 
Det kan ha en koppling till utflaggningen av svenska fartyg som beskrivs i inledningen. 
 
Sjöfartshögskolan någorlunda känd hos våra tillfrågade elever, kännedomen är högst i teknik- 
och naturklasserna, vilket var väntat på grund av att skolan erbjuder tekniska utbildningar. Det 
kan tyckas att det är goda nyheter för skolan men siffran kunde varit högre, med tanke på att 
sjöfartsutbildningar har bedrivits i Kalmar sedan mitten av 1800-talet. Eleverna bor i Kalmar 
med omnejd och borde känna till skolans utbildningar i större utsträckning. Varför känner 
studenterna till byggnaden och inte utbildningarna? 
Byggnaden har ett speciellt utseende och ligger centralt i Kalmar, vilket kan bidra till den höga 
vetskapen.  
 
Mer än 90 procent av männen och 98 procent av kvinnorna vet inte vilka utbildningar som 
finns på skolan. Här överraskar estetklasserna med att procentuellt veta mest om vilka 
utbildningar som erbjuds. Esteter har historiskt sett inte utgjort någon större del av antagna på 
Sjöfartshögskolan. Resultatet från estetklasserna bör ses i ljuset av att de var relativt få 
personer från klasserna som deltog och kan ha gett missvisande statistik. Valet av utbildning 
styrs till stor del om utbildningen är intressant eller inte, det pekar både vår undersökning på 
samt rapporten från Lindqvist och Strandberg, se teorikapitlet. Eftersom intresset för 
utbildningen är det viktigaste vid valet av studier, är det rimligt att Sjöfartshögskolan har en 
nedåtgående ansökningstrend. Eleverna känner inte till vilka utbildningar skolan erbjuder och 
kan inte få intresset väckt. 
En stor del, nära 80 procent, säger att de inte sett Sjöfartshögskolan i något sammanhang i 
samband med deras högskole- och universitetsval. Detta gäller både män och kvinnor. 
Det kan tyda på att skolans marknadsföring är osynlig eller inte existerar i den grad som är 
nödvändigt.  
 

6.1 Metoddiskussion  
En kvantitativ metod i egenskap av en enkät valdes eftersom alternativet var intervjuer med 
elever. Problematiken med intervjuer är att de tar långt tid att genomföra och det är svårt att få 
lika stort underlag som med enkätundersökningar.  
 
Enkäten i den här undersökningen kunde varit bättre utformad, till exempel med fler 
svarsalternativ för att få en bättre förståelse om studieval. Genom att testa svarsenkäten på en 
grupp individer så hade bristerna upptäckts. Dock var bortfallet lågt, då endast 7 elever fyllde i 
felaktigt och 231 elever genomförde enkäten tillfredställande.  
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7 Slutsats 

Baserat på de frågor som ställts och från svaren drar vi följande slutsatser till varför antalet 
sökande minskar. De flesta har inte sett till Sjöfartshögskolan nu under deras sista år på 
gymnasiet. De vet inte heller vilka utbildningar som erbjuds. Det går inte att söka en utbildning 
som är okänd, även om intresse för vidare studier finns. Skolan verkar föra en osynlig tillvaro i 
elevernas medvetande. En stor del av eleverna svarar att inget kan väcka deras intresse. Det 
kan bero på att de inte vet vad om vad skolan har att erbjuda. I teoridelen står det att 
marknadsföring är helt avgörande för valet av vidare studier. Hur marknadsföringen ser ut är 
inget som är känt för oss, vi kan bara konstatera att den brister. 
 
Vidare forskning bör vara i ämnet marknadsföring. Vilka vill skolan nå ut till, elever eller 
kanske syokonsulenter? Via vilka kanaler? Vilken marknadsföring finns nu och vad brister i 
arbetssättet? Vad kan förändras och göra effektivare? Vem ska sköta det, internt eller externt? 
Denna typ av frågor och följdfrågor bör skolan hitta svaren på om de vill vända den 
nedåtgående trenden och den okunskap som finns ute på gymnasieskolorna. 
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9 Bilagor 

Här presenteras försättsblad, svarsenkät och statistik till varje fråga som ställdes i enkäten. 



I. Försättsblad

Försättsblad 
(viktigt	  att	  detta	  läses	  upp	  av	  läraren)	  

Hej! 

Vi är två studenter, Ingemar och Johan, som läser sista året på Sjöfartshögskolan och håller nu 
på med vårt examensarbete vilket är en större självständig kurs under utbildningens sista år. 
Vi har bestämt oss för att göra en intervju med hjälp av ett frågeformulär och fråga er 
avgångselever hur ni tänker inför kommande möjlighet att studera vidare samt också höra lite 
vad ni vet om Sjöfartshögskolan här i Kalmar. 

Enkäten ni kommer få ut tar ca 10 minuter att göra. Det är frivilligt att delta och man har rätt 
att avbryta den om man känner så. Vi vill dock betona att ofullständiga enkäter inte kan 
användas. 

Vi gör inte detta examensarbete på uppdrag av Sjöfartshögskolan även om dem kommer vara 
intresserade av resultaten. Syftet är att få fram underlag om hur känd Sjöfartshögskolan och 
dess utbildningar är hos er. 

Undersökningen följer forskningsetiska principer och det innebär bland annat att ni garanteras 
vara anonyma. Undersökningens resultat kommer endast användas och presenteras i vårt 
examensarbete. 

Det är mest ja- och nej frågor med följdfrågor beroende på hur du svarar. Det finns inga svar 
som är rätt eller fel, bara dina svar. Så svara självständigt hur du tycker, tänker eller vad du vet. 
Och vet du inte svaret så är det så. Det är viktigt att det är just dina svar. Undersökningen är 
som sagt anonym och ditt namn är inte intressant. Vad vi gärna vill veta är om du är kille eller 
tjej samt vilken klass du går i så vi kan skilja på olika klasser, till exempel teknikklasser och 
ekonomiklasser. 

Tack för era svar! 
Ingemar och Johan! 



II. Svarsenkät

Svarsenkät
Undersökningen är anonym. Endast ett kryss per svar om inget annat anges.

Klass : ...................................                      Kön:   Man o   Kvinna o

1) Har du planerat att börja studera på högskola/universitet de närmaste fem åren?
Ja o   Nej o
Om Ja, när har du tänkt börja? Höstterminen 2017 o   Nästa år o   Inom två år o   Senare o

2) Vad är avgörande vid valet av studier? Rangordna med siffror, 1, 2, 3 o.s.v. där 1 är viktigast.
Studier på hemorten__  Studier på annan ort (flytta hemifrån)__   Tidigare intresse__  Kompisars val__
Chansen att få jobb__  Hur branschen är__  Utbildningen verkar intressant__   Annat ...................................

3) Är Öppet Hus/Högskoledagar tillräckligt för att ta ett bra beslut i ditt val?
Ja o   Nej o
Om Nej, vad vill du mer ha? Svar: .....................................................................................................................

4) Känner du till Sjöfartshögskolan i Kalmar?
Ja o   Nej o
Om Ja, hur? Den är välkänd i Kalmar o   Släkt o   Deras hemsida o   Sökmotor o   Annat ........................

5) Känner du till vilka utbildningar som erbjuds på Sjöfartshögskolan i Kalmar?
Ja o   Nej o
Om Ja, vilka känner du till? ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6) Minns du att du har sett Sjöfartshögskolan i något sammanhang nu vid högskole/universitetsvalet?
Ja o   Nej o
Om Ja, var då? Sociala medier o   Tidning o   På stan o   På din skola o   Annat ........................................

7) Har Du redan en koppling till sjöfartsbranschen?
Ja o   Nej o
Om Ja, hur då? Syskon o   Föräldrar o   Annan släkt o   Annat ....................................................................

8) Är en framtid till sjöss ett alternativ för dig?
Ja o   Nej o
Om Ja, vilken del? Sjöingenjör o   Sjökapten o   Båda o

9) Vad skulle kunna väcka ditt intresse om Sjöfartshögskolan i Kalmar?
Sjöfartshögskolan kommer och berättar mer om sina utbildningar o
Mer öppet hus på Sjöfartshögskolan o   Komma och lyssna på branschfolk o   Inget o
Annat..................................................................................................................................................................

Tack för dina svar!
Ingemar och Johan



III. Har du tänk att börja studera på högskola-/universitet inom de närmaste 5 åren?

Antalet män och kvinnor som ska studera vidare respektive hur många som inte ska studera 
vidare.

Män Kvinnor 
Ja 89 114 
Nej 16 12 
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IV. Om ja, när har du tänkt börja? 

 Diagrammet visar när männen ska studera vidare. 

Diagrammet visar när kvinnorna ska studera vidare.	  

Hösten 2017 
32% 

Nästa år 
25% 

Om 2 år 
31% 

Senare 
12% 

Män 

Hösten 2017 
25% 

Nästa år 
25% 

Om 2 år 
33% 

Senare 
17% 

Kvinnor 



 

	  

V. Vad är avgörande vid valet av studier? 

Det som män tycker är viktigast vid valet av studier. 

Studier på 
hemorten 

11% 

Studier på annan 
ort 

13% 

Tidigare 
intressen 

13% 

Kompisars val 
8% Chansen att få 

jobb 
17% 

Hur branschen 
ser ut 
17% 

Utbildningen 
verkar intressant 

21% 

Män 



 

	  

 Det som kvinnor tycker är viktigast vid valet av studier.  
 

Studier på 
hemorten 

12% 

Studier på annan 
ort 

12% 

Tidigare 
intressen 

12% 

Kompisars 
val 
7% Chansen att få 

jobb 
14% 

Hur branschen 
ser ut 
20% 

Utbildningen 
verkar intressant 

23% 

Kvinnor 



 

	  

 

VI. Är öppet hus/Högskoledagar tillräckligt för att ta ett bra beslut i ditt val? 

Diagrammet visar om eleverna tycker att högskoledagar är tillräckligt för att besluta om vilken 
skola de vill gå på. 

Män Kvinnor 
Ja 69% 69% 
Nej 31% 31% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 



 

	  

VII. Känner du till Sjöfartshögskolan i Kalmar? 

Hur väl eleverna känner till Sjöfartshögskolan. 
	  

Män Kvinnor 
Ja 58% 59% 
Nej 42% 41% 
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VIII. Hur känner du till Sjöfartshögskolan i Kalmar?  

Hur männen känner till Sjöfartshögskolan. 
 

Hur kvinnorna känner till Sjöfartshögskolan. 

Den är välkänd i 
Kalmar 

61% 

Släkt 
10% 

Deras hemsida 
0% 

Sökmotor 
0% 

Annat 
29% 

Män 

Den är 
välkänd i 
Kalmar 

47% 

Släkt 
17% Deras hemsida 

4% 

Sökmotor 
8% 

Annat 
24% 

Kvinnor 



 

	  

	  

IX. Känner du till vilka utbildningar som erbjuds på Sjöfartshögskolan i Kalmar? 

Diagrammet visar om eleverna känner till vilka utbildningar som erbjuds på Sjöfartshögskolan. 
	  

Män Kvinnor 
Ja 8% 2% 
Nej 92% 98% 
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X. Minns du att du har sett Sjöfartshögskolan vid något sammanhang nu vid 
högskole-, universitetsvalet? 

Har eleverna sett Sjöfartshögskolan vid något sammanhang inför valet av vidare studier. 
 

Män Kvinnor 
Ja 22% 22% 
Nej 78% 78% 
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XI. Om ja, var då? 

Var har Sjöfartshögskolan varit synlig vid samband med högskole-, universitetsvalet enligt 
männen. 

Var har Sjöfartshögskolan varit synlig vid samband med högskole-, universitetsvalet enligt 
kvinnorna. 
	  

Sociala medier, 5 

Tidning, 5 

På stan, 4 

På din skola, 5 

Annat, 5 

Män 

Sociala 
medier, 8 

Tidning, 6 

På 
stan, 4 

På din skola, 
9 

Annat, 4 

Kvinnor 



 

	  

	  

 XII. Har du redan en koppling till sjöfartsbranschen? 

Diagrammet visar om eleverna har en koppling till sjöfarten. 
	  

Män Kvinnor 
Ja 10% 15% 
Nej 90% 85% 
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XIII. Om ja, hur då? 

Hur många män som har en koppling till sjöfart och hur de har det. 

Hur många kvinnor som har en koppling till sjöfart och hur de har det. 

Syskon, 2 

Föräldrar, 2 

Annan släkt, 6 

Annat, 7 

Kvinnor 

Syskon, 2 

Föräldrar, 2 

Annan släkt, 3 

Annat, 4 

Män 



 

	  

	  

XIV. Är en framtid till sjöss ett alternativ för dig? 

Andelen män och kvinnor som kan tänka sig en framtid till sjöss. 
	  

Män Kvinnor 
Ja 23% 4% 
Nej 77% 96% 
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XV. Om ja, vilken del? 

Antalet män som kan tänka sig att läsa till sjöingenjör och sjökapten. 

Antalet kvinnor som kan tänka sig att läsa till sjöingenjör och sjökapten.	  
	  

	  

	  

Sjöingenjör, 3 

Sjökapten, 2 

Båda, 15 

Män 

Sjöingenjör, 
1 

Sjökapten, 1 
Båda, 3 

Kvinnor 



 

	  

XVI. Vad kan väcka elevernas intresse för Sjöfartshögskolan? 

Vad män tror kan väcka deras intresse för Sjöfartshögskolan.	  

Vad kvinnor tror kan väcka deras intresse för Sjöfartshögskolan.	  
 
 
	  

	  

Sjöfartshögskolan 
kommer och 

berättar mer om 
sina utbildningar 

36% 

Mer öppet hus på 
Sjöfartshögskola

n 
11% 

Komma och 
lyssna på 

branschfolk 
19% 

Inget 
33% 

Annat 
1% 

Män  

Sjöfartshögskolan 
kommer och 

berättar mer om 
sina utbildningar 

32% 

Mer öppet hus på 
Sjöfartshögskolan 

6% 

Komma och 
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branschfolk 
8% 

Inget 
54% 

Annat 
0% 
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