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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid och deltagit i 

undersökningen. Med er medverkan blev det möjligt att få ett intressant resultat. Vi vill 

också tacka vår handledare John Ohlson som alltid har varit tillgänglig och behjälplig 

med vägledning och goda råd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Linnéuniversitetet  
Sjöfartshögskolan i Kalmar  

 

 
Utbildningsprogram:  

 

 

 

 

Sjökaptensprogrammet  

Arbetets omfattning:  Självständigt arbete om 15hp  

Titel:  Efter sjökaptensexamen 

Författare:  Johan Carlson, Johannes Ljung  

Handledare:  John Ohlson  

 
Abstrakt 
Detta arbete ämnar att beskriva hur arbetsmarknaden för sjökaptensexaminerade från 

examensåren 2010, 2013 och 2016 ser ut. Här redogörs skillnader och likheter mellan 

såväl de tre examensåren som svenska lärosäten med sjökaptensutbildning. Genom att 

kombinera en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag ges en inblick i 

situationen för den undersökta gruppen. Arbetet är en mixed mode-studie, 

datainsamlingsmetoder bestående av webb- post- och telefonenkät användes. Resultatet 

visar att en stor andel av respondenterna arbetar inom sjöfartssektorn, men att 

sysselsättningsgraden till sjöss har minskat jämfört med tidigare studier. Arbetsbrist har 

blivit en faktor att ta hänsyn till för sjökaptensexaminerade som är nya på 

arbetsmarknaden. En högre procentuell andel respondenter från Sjöfartshögskolan i 

Kalmar är sysselsatta till sjöss medan Chalmers i Göteborg representeras av en högre 

sysselsättning i land. Arbetets slutsats är att arbetsmarknaden för nyutexaminerade från 

sjöbefälsskolarna i Sverige genomgår en förändring.  

 

Nyckelord: Sjöfart, sjökaptensexamen, arbetsmarknad, sysselsättning, mixed mode-

studie  
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Abstract 
This thesis focuses on study of the employment market for graduates from the Master 

Mariner degree that graduated in 2010, 2013 and 2016. It is a comparison between the 

three years of graduation within two Swedish universities that offer the Master Mariner 

programme. Data collection with combined quantitative and qualitative techniques 

within a mixed-mode study. Results show a majority occupied within the maritime 

sector, although vessel-based employment has decreased compared to past studies and 

redundancy is an emerging element. The percentage occupied within the vessel-based 

sector is higher in Kalmar Maritime Academy, Linnaeus University, compared to 

Chalmers University, the results from which show a higher concentration in shore-based 

occupation. The conclusion of this thesis is that the employment market for graduates 

from maritime institutions in Sweden is undergoing change.   

 

 

 

Keywords: Maritime business, Master Mariner’s degree, employment market, 
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1 Bakgrund 

Tillväxten i shippingbranschen ökar årligen, även om ökningen minskat noterbart 

jämfört med historiska siffror (United Nations Conference on Trade And Development 

2016). Globalt finns det en brist på utbildade sjöbefäl, estimat visar att branschen år 

2015 saknade 16 500 befäl och att denna brist kommer att tillta – år 2020 saknas, enligt 

prognosen, 92 000 sjöbefäl (International Chamber of Shipping (ICS) 2016). De länder 

som förser marknaden med flest sjöbefäl är Kina, Filippinerna, Ryssland, Ukraina och 

Indien (ICS 2016). Avsaknaden av europeiska seniorbefäl kommer att bli allt mer 

påtaglig. När det samtidigt blir svårare för juniorbefäl att etablera sig på marknaden och 

få upp den erfarenhet som krävs kommer det i framtiden saknas kvalificerade kunskaper 

inom sjöfartssektorn (Kahveci, Lillie & Chaumette 2011). Sjöbefäl med erfarenhet 

behövs, men när landbaserade företag erbjuder bättre villkor kommer nyutexaminerade 

sjöbefäl välja att gå i land tidigare (ibid). Den europeiska sjöfartsnäringen sysselsatte år 

2004/2005 4,78 miljoner personer i olika delar i näringen, både i den landbaserade och 

till sjöss (European Commission 2011). 

 

I Sverige utbildas blivande sjöbefäl på lärosätena Chalmers i Göteborg och 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Antalet studenter som läser sjökaptensprogrammet har 

minskat från 2010 då 592 studenter läste programmet till 2015 då antalet hade sjunkit 

till 492 studenter (Svensk Sjöfart 2016c). Trots den internationella bristen på sjöbefäl 

har nyutexaminerade sjökaptensstudenter från svenska sjöbefälsutbildningar svårt att 

komma in på arbetsmarknaden medan seniorbefäl har det enklare (Jonsson 2015). 

Samtidigt har antalet svenskflaggade fartyg med sjöfartsstöd, vilket används som ett 

mått för att beskriva den svenskflaggade handelsflottans storlek, minskat (Andersson 

2016). År 2010 fanns 196 svenskflaggade fartyg med sjöfartsstöd, 2015 hade siffran 

minskat till 108 fartyg (Svensk Sjöfart 2016a). 

 

Svenska rederier kontrollerar dock fler fartyg än de svenskflaggade – endast 41 procent 

av den totala svenska handelsflottan hade svensk flagg (ibid). Det är ett alternativ för 

svenska sjökaptensexaminerade att arbeta under utländsk flagg, antingen för utländska 

eller svenska rederier. Ett annat alternativ är att arbeta inom den stora sjöfartssektorn i 

land, vilken uppskattas till 100 000 anställda inom verksamheter som bland annat 

rederikontor, skeppsmäklare, hamnar, administration och finansiering (Svensk Sjöfart 

2016b). 
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Med hänsyn till detta anses det vara av intresse att ta reda på vad de sjökaptener som 

utexaminerades i Sverige har valt för inriktning i arbetslivet i dagsläget och vilken 

inriktning de har för avsikt att välja i framtiden med avseende på om de arbetar i land 

eller till sjöss (sysselsättningsgrad till sjöss), inom vilka segment (till exempel bulk, 

kryssning eller tank) de är verksamma inom och vilken flagg (svensk eller utländsk) de 

seglar under. Av intresse är om det är möjligt att utläsa skillnader i resultaten av dessa 

frågeställningar utifrån vilket lärosäte respondenten studerat på. Tre examensår, 2010, 

2013 och 2016, studeras. 

 

2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka inom vilken verksamhet sjökaptensexaminerade från 

de svenska lärosätena befinner sig i idag. Studien undersöker examinerade från åren 

2010, 2013 och 2016.  

•   Vilken huvudsaklig sysselsättning har de sjökaptensexaminerade i dag? 

•   Vilken huvudsaklig sysselsättning planerar de sjökaptensexaminerade att ha de 

kommande fem åren? 

•   Finns det någon skillnad beroende av om respondenten erhållit 

sjökaptensexamen i Kalmar eller i Göteborg respektive vilket år respondenten 

erhållit sjökaptensexamen? 

 

3 Metod 

Undersökningen är en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. Den 

kvantitativa inriktningen består av en survey med kvalitativa inslag; en prioritering av 

kvantitativa studier som får stöd av det kvalitativa (Bryman 2006). Detta passar med 

arbetets frågeställning vilket är viktigt för att nå djupare i en undersökning. Genom att 

använda kvantitativ metod erhålls rådata för att skapa statistik på hur det förhåller sig 

för de examinerade. Detta kombineras med en mindre, kvalitativ del, varpå eventuella 

kommentarer kring respondenternas val i den kvantitativa delen erhålls (ibid). 

Materialet har analyserats med hjälp av de verktyg som tillhandahålls i programmet 

SurveyMonkey. Kommentarerna har analyserats och tolkats gemensamt.  
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3.1 Datainsamlingsmetod 

För att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt användes tre sammankopplade 

datainsamlingsmetoder (webb-, post- och telefonenkät), i litteraturen omnämnd som 

mixed mode-studie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). Vanligtvis 

används en datainsamlingsmetod, men om fördelarna bedöms överväga nackdelarna 

finns det ingenting som hindrar att man kan kombinera flera (ibid). Genom att använda 

tre sammankopplade metoder vid datainsamlingen bedömdes det vara möjligt att nå 

respondenter som inte avsåg att svara på den primära datainsamlingsmetoden, i 

föreliggande fall webbenkät, men som möjligtvis kunde tänka sig att svara om de 

kontaktades via post eller telefon (ibid). Gällande svarsfrekvens betraktas 45-50 procent 

i de flesta fall som svårt att acceptera, medan 60-65 procent anses vara mer normalt 

(Esaiasson et al. 2012). I en enkätundersökning får man räkna med en svarsfrekvens på 

50 till 75 procent, såtillvida inte enkäten vänder sig till speciella grupper eller kategorier 

då svarsfrekvensen kan förbättras (Trost 2012).   

  
3.2 Urval och avgränsning 

Undersökningen är en totalundersökning (se t.ex Esaiasson et al. 2012; Patel & 

Davidson 2011; Trost 2012) av gruppen utexaminerade med sjökaptensexamen från det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i 

Göteborg, examensår 2010, 2013 och 2016. Deltagarna i studien har fullföljt 

sjökaptensprogrammet enligt tidsplan, utan uppehåll mellan antagningsår och examen, 

och erhållit sjökaptensexamen samma kalenderår som examensåret. Undersökningen 

omfattar endast respondenter som tagit ut sin sjökaptensexamen. Genom att göra den 

avgränsningen erhölls ett urval som bedömdes ha samma förutsättningar i arbetslivet. 

Urvalet bestod av 155 sjökaptensexaminerade. Se bilaga D tabell 1. 

 

3.3 Genomförande  
Enkäten har en utformning för webb- och en för postformat. Tillsammans med ett 

missiv skickades en enkätundersökning med fasta svarsalternativ ut som tar upp för 

undersökningen relevanta frågeställningar (Patel & Davidson 2011). Missivbrevet (se 

bilaga A) följde rådet att vara informativt och beskrev hur respondenternas 

personuppgifter erhållits. Vidare beskrevs syftet och vilka undersökningen berörde 

(Trost 2012).  
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Frågorna i enkäten behandlar faktiska förhållanden. Enkäten inleds med sakfrågor (se 

bilaga B), sedan följer attitydfrågor där respondenterna svarar på påståenden kring sin 

sysselsättning (Trost 2012). Attitydfrågor fångar upp respondentens syn på sakfrågorna 

och är avhängig den enskildes referensramar (ibid). Enkäten är strukturerad med fasta 

alternativ, eftersom respondenten riskerar att tappa intresset om besvarandet tar längre 

tid (ibid). Respondenten hade dock möjlighet att kommentera sina val, vilket gav 

möjlighet att uttrycka sig eller att lägga till extra information. Vid enkätens utformning 

testades den på en representativ grupp – sex personer som ej ingick i undersökningen 

men som har läst färdigt sjökaptensprogrammet (för en förklaring av pilotstudiers vikt, 

se t.ex Bryman 2006; Ejlertsson 2014; Esaiasson et. al 2012; Patel & Davidson 2011). 

Efter pilotstudien justerades enkäten för att åtgärda de brister som hade upptäckts. 

 

Webbenkäten är bearbetad och framtagen i SurveyMonkey. En inbjudan skickades ut 

till de medverkandes e-postadresser. Inbjudan skickades ut fredagen den 24 februari 

2017, till de 151 respondenter vars e-postadress hade erhållits från Transportstyrelsen. 

När webbenkäten varit öppen i en vecka hade 92 svar inkommit, en svarsfrekvens på 59 

procent. Insamlingen fortsatte med att skicka ut postenkäten. Enkäten som skickades per 

post hade likartad utformning som webbenkäten och innehöll samma frågor (se bilaga 

B). Den skickades ut 5 och 6 mars till kvarvarande potentiella respondenter, inklusive 

de personer vars e-postadress ej fanns att tillgå. 

 

Den 31 mars planerades att telefonledes kontakta samtliga 31 potentiella respondenter 

som ännu ej svarat på enkäten, med avsikt att öka svarsfrekvensen. Manus hade 

förberetts (se bilaga C) och utskrivna enkäter hade förberetts med respondentens namn 

och telefonnummer på. Telefonnummer söktes upp på www.ratsit.se. Ett fåtal av de 

potentiella respondenternas telefonnummer gick ej att finna. I dessa fall användes 

telefonnummer som erhållits av respektive lärosäte. De potentiella respondenterna 

ringdes upp, och för den som svarade i telefon presenterades undersökningen kort och 

tillfrågades om denne ville delta i undersökningen. Därmed gavs denne en tydlig 

möjlighet att avböja deltagande i undersökningen. Möjligheten att få genomföra enkäten 

muntligen över telefon framfördes. Även en påminnelse om att mejl och brev sänts ut, 

och möjligheten att svara på enkäten på det viset, framfördes. I de fall där 

telefonsamtalet kopplades till röstbrevlåda påmindes den potentielle respondenten om 

att denne hade fått mejl och brev, och ombads delta i undersökningen. Telefonsamtalen 
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resulterade i åtta muntligen genomförda enkäter. Två respondenter valde efter 

påminnelsen att genomföra enkäten på webben, och två brev inkom efter påminnelsen. 

Telefonsamtalen innebar ett tillskott i svarsfrekvensen, vilket bedömdes vara viktigt för 

undersökningen. Se tabell 2 i bilaga D. 

  

3.4 Etiska frågor och ställningstaganden 

Undersökningen har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet 

2002). I missivet (se bilaga A) informerades deltagarna om forskningsuppgiftens syfte. 

Där klargjordes även rätten att själv bestämma över sin medverkan, att uppgifterna 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, samt att uppgifterna om enskilda 

personer endast får användas i forskningssyfte. Därmed beaktades de fyra 

huvudkraven  – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet – vad gäller forskningsetiska aspekter (Patel & Davidson 2011). Vidare 

nämndes även deltagarnas möjlighet att ta del av resultatet och att få en 

sammanställning av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 

  

3.5 Arbetsprocess för datainsamling 

Arbetsprocessen pågick från vecka 2 till vecka 14 våren 2017. Inledningsvis samlades 

information in om deltagarna och kontakt togs med aktuella lärosäten och myndigheter. 

Informationen erhölls och enkäten skickades ut till deltagarna. Vecka 14 var 

datainsamlingen genomförd och materialet sammanställdes därefter. Se tabell nedan.  
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Tabell 3 Arbetsprocessens sammanfattning 
Metodprocess	  	   Steg	  1	  

Vecka	  2–4	  
Steg	  2	  
Vecka	  4–8	  

Steg	  3	  	  	  	  	  
Vecka	  8–13	  	  	  	  	  	  	  	  

Vecka	  13–
14	  

Kontakt	  med	  
Sjöfartshögskolan	  
i	  Kalmar	  och	  
Chalmers	  i	  
Göteborg	  

Begäran att få ut listor på 
sjökaptensexaminerade 2010, 
2013 och 2016. 

   

Kontakt	  med	  
Transportstyrelsen	  

Begäran att få ut e-postadresser 
till deltagarna.  

Transportstyrelsen efterfrågar 
hur uppgifterna skall hanteras 
etiskt och hur 
personuppgiftslagen ska 
efterlevas. 

Juridisk prövning för att ta 
del av informationen. 

Kontaktuppgifter erhölls 
efter prövning av jurister, 
forskningssyfte 
konstaterades. 

  

LADOK	  för	  
Göteborg	  och	  
Kalmar	  

Kontakt via mejl och telefon. 
Studiens forskningssyfte och 
etiska ställningstagande 
prövades av LADOK. 

Klasslistor med 
antagningsår och 
examensår erhölls. 

155 personer identifierades 
för undersökningen. 

  

Missiv	  och	  Enkät	   Vägledning av 
Linnéuniversitetets 
personuppgiftsombud om hur 
personuppgifter skulle hanteras. 
Kontakt med lärosäten och 
myndighet. 

Bearbetning av missiv och 
enkät. 

Missiv och enkät klart. 

  

Program	  för	  
undersökning	  

Lämplig tjänst för att skapa 
enkät eftersöks. 

Surveymonkey med 
premium-medlemskap 
tecknades. 

Utformning av enkät i 
Surveymonkey. 

  

Enkät	  via	  
Surveymonkey	  

Handledare granskade enkät 
och åtgärder vidtogs. 

15 februari  

Enkät skickades ut i en 
pilotundersökning. 

24 februari   
Enkät skickades 
ut till 151 
potentiella 
respondenter.  

103 svar 
erhölls via 
webbenkät. 

Enkät	  via	  post	    Brev, inklusive frankerade 
svarskuvert, förbereddes. 

5–6 mars        
Enkät via post 
skickades till 59 
potentiella 
respondenter. 

26 svar 
erhölls via 
post. 

Kontakt	  via	  
telefon	  

 Telefonlista till de 
kvarvarande 30 
respondenters gjordes i 
ordning. 

31 mars             
åtta muntliga 
enkäter 
genomfördes. Två 
via påminnelse. 
Åtta svar erhölls 
via telefon. 
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4 Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras och diskuteras tidigare forskning, såväl examensarbeten som 

forskningsrapporter, uppdelat i relevanta ämnesrubriker.   

  

4.1 Huvudsaklig sysselsättning till sjöss 

Tidigare undersökningar visar att 89-95 procent av de på svenska sjöbefälsskolor 

utbildade nautikerna har arbetat som befäl till sjöss (Hermansson & Zöögling 2005; 

Janhunen & Schröder 1998). En studie från Åland har gett liknande resultat, 93 procent 

av nautikerna som deltog i undersökningen hade arbetat till sjöss efter examen 

(Goetzinger & Karlsson Mantel 2015). Resultaten från dessa studier ger en enhetlig bild 

av att merparten av de utbildade sjöbefälen har arbetat till sjöss som befäl. I en rapport 

från 2014 sammanställde de amerikanska sjöbefälsskolorna var deras studenter etablerat 

sig efter examen. Av de 576 personerna hade 353 personer arbete till sjöss. På 

arbetsmarknaden i land etablerade sig 25 personer inom sjöfartssektorn och 22 utanför 

sjöfartssektorn (United States Department of Transportation 2014). 

  

Utländsk flagg 

Sjöfarten är internationell och som sjöbefäl finns möjligheten att arbeta över hela 

världen. När arbetsmarknaden har varit god för sjökaptensexaminerade har den 

internationella marknaden, att arbeta för utländskt rederi, framstått som ett lockande 

alternativ om det inneburit högre lön (Hallerström, Ljungkvist & Tylegård 2008). När 

arbetsmarknaden har upplevts som sämre har det utöver en möjlighet till högre lön även 

varit ett alternativ att arbeta för utländskt rederi för att få ett arbete över huvud taget. I 

takt med att antalet svenskflaggade fartyg minskat har det för många sjöbefäl blivit 

nödvändigt att arbeta på utlandsflaggade fartyg (Gottberg & Gustafsson 2012). 

Insikten om att det kan vara nödvändigt att segla under utländsk flagg diskuterades i en 

kvalitativ studie där 24 avgångselever i sjökaptens- och sjöingenjörsklasserna från 

Göteborg och Kalmar intervjuades. Respondenterna var medvetna om att den vid 

undersökningens tidpunkt aktuella finanskrisen kraftigt hade försämrat 

arbetsmarknadsläget, men trots detta bedömde de att de skulle erhålla ett arbete på 

grund av den stora internationella marknaden, respondenterna var villiga att arbeta 

under utländsk flagg (Thyr Berggren & Svensson 2013). 
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Av respondenterna från avgångsklasserna 1998 och 2003 var det, vid tiden för 

undersökningen, 35 procent som arbetade under utländsk flagg (Hermansson & 

Zöögling 2005). Att arbeta under utländsk flagg är för många förknippat med besvärliga 

regler och att man på egen hand får ta hand om pension- och sjukförsäkringar (Thyr 

Berggren & Svensson 2013). Svenska sjömän upplevde det generellt som negativt att 

arbeta på ett utflaggat fartyg, det försvagade deras engagemang och lojalitet till 

arbetsorganisationen, i det här fallet fartyg och rederi (Hult & Snöberg 2013). Det 

poängterades att detta inte hade med några nationella/kulturella konflikter att göra, utan 

det viktiga upplevdes vara att den sociala sammansättningen ombord var noggrant 

genomtänkt (ibid). Forskningsläget ger en bild av att det är sannolikt att fler svenska 

sjömän kommer att segla under utländsk flagg i framtiden. Detta upplevs vara 

förknippat med mer eget ansvar för sociala förmåner, ett försämrat engagemang 

gentemot arbetsgivaren, samtidigt som det kan vara nödvändigt för att över huvud taget 

få ett arbete. Beroende på när undersökningen är genomförd så varierar motivationen 

för att segla under utländsk flagg. Ser man till andra länder är det mer vedertaget att 

segla under utländsk flagg. Av exempelvis polska sjömän seglade totalt 80 procent på 

annan flagg än polsk år 2008 (Kahveci, Lillie & Chaumette 2011). 

 

Segment 

Tank-, passagerar- och Ro-Ro-segmenten dominerar som arbetsplats för svenska 

nautiker (Hedåkers & Strömberg 2007; Hermansson & Zöögling 2005; Janhunen & 

Schröder 1998). Då respondenter ur avgångsklasserna från sjökaptens- och 

sjöingenjörsprogrammen i Kalmar och Göteborg tillfrågades befanns de mest attraktiva 

segmenten hos respondenterna vara offshore, Ro-Ro/Ro-Pax och tank (Thyr Berggren 

& Svensson 2013). De skillnader som kan uttydas mellan tidigare studier anses bero på 

hur marknaden varit vid studiens genomförande, exempelvis kan det nämnas att 

offshoresegmentet under en period på 2010-talet var mycket attraktivt. En viss skillnad 

kan noteras i vilket segment respondenterna uppgav att de arbetade inom utifrån lärosäte 

respondenten studerat på. Janhunen och Schröder (1998) vände sig till examinerade i 

femårsintervall mellan 1965 och 1995 från Chalmers, av dessa uppgav 32 procent av 

respondenterna att de arbetade inom tanksegmentet. Detta ska jämföras med Hedåkers 

och Strömberg (2007) och Hermansson och Zöögling (2005), två studier som vänt sig 

till tidigare sjökaptensstuderande som gick ut 1993 och 1997 respektive 1998 och 2003 

från Kalmar, där 16 procent respektive 27 procent av respondenterna uppgav att de 
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arbetade inom tanksegmentet. Störst andel uppgav att de arbetade på passagerarfartyg 

respektive Ro-Ro (inklusive biltransportfartyg). Vad skillnaderna beror på är endast 

möjligt att spekulera i, det skulle kunna förklaras av lärosätet Chalmers geografiska 

närhet till flera av tankrederierna, exempelvis Donsörederierna. En annan förklaring 

skulle kunna vara att studierna haft respondenter från olika examensår. 

 

4.2 Huvudsaklig sysselsättning i land 

Flera studier har undersökt vad sjökaptensutbildade som valt att gå iland arbetar med 

(Hedåkers & Strömberg 2007; Hermansson & Zöögling 2005; Janhunen & Schröder 

1998; Jeppsson & Eklund 2012). Majoriteten, 64-82 procent, av de som gått iland har 

börjat arbeta inom sjöfartssektorn (Hedåkers & Strömberg 2007; Janhunen & Schröder 

1998). Jeppsson och Eklund (2012) specificerar inte hur stor del av de som gått iland 

som börjat arbeta inom sjöfartssektorn, men konstaterar att ”en relativt stor del av de 

som går iland fortfarande är kvar inom branschen” (Jeppsson & Eklund 2012 s. 26). 

Hermansson och Zöögling (2005) når ett annat resultat, att endast tre av de tio 

respondenter som gått iland började arbeta inom sjöfartssektorn. I studien avstås 

spekulationer om orsaken till detta (Hermansson & Zöögling 2005). Att efter några år 

till sjöss börja arbeta i land inom sjöfartssektorn var en tänkbar möjlighet för 43 procent 

av de 79 respondenterna i sjökaptensprogrammens avgångsklasser i Kalmar, 8,9 procent 

kunde tänka sig att börja arbeta i land direkt efter utbildningen (Körner, Naumann & 

Svensson 2001). En studie som undersökt möjligheterna för sjökaptensexaminerade att 

få arbete i land har visat att det är svårt att få ett arbete i sjöfartsbranschen i land utan att 

först ha seglat i några år, dessa arbeten kräver ofta sjöerfarenhet och vidareutbildning 

(Koskitalo & Ärlesved 2011). Tidigare studier har visat en relativt samstämmig bild av 

att det finns goda möjligheter att arbeta i land inom sjöfartsbranschen efter att ha seglat i 

några år. 

 

4.3 Orsaker till huvudsaklig sysselsättning i land 
Arbetsbrist 

Eventuella svårigheter att få arbete som sjöbefäl för den som vill ha arbete och har 

behörighet nämns i tidigare examensarbeten. Sjöbefäl som sökt men inte fått arbete i 

befälsbefattning uppgick för tidigare sjökaptensstudenter i Kalmar till fyra av 44 

respondenter i avgångsklassen 2003, och till en av 20 i avgångsklassen 1998 

(Hermansson & Zöögling 2005). Av de sjöbefäl som studerat på Åland, nautiker och 
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maskinbefäl, som gått iland uppgav ingen att de gått iland på grund av att de blivit 

uppsagda (Goetzinger & Karlsson Mantel 2015). En av tolv som ej arbetade till sjöss 

svarade att varsel var orsaken till att denne gått iland i en studie som undersökte 

sjöbefälsexaminerade från 1970, 1980 och 1990 (Jeppsson & Eklund 2012). Ingen av de 

14 respondenter som intervjuades om varför de slutat till sjöss uppgav att det var på 

grund av arbetsbrist då två avgångsklasser från 1993 och två avgångsklasser från 1997 

undersöktes (Hedåkers & Strömberg 2007). Det är, baserat på dessa tidigare 

undersökningar, möjligt att uttyda att arbetsbrist tidigare inte har varit en betydande 

faktor då sjöbefäl valt att gå iland alternativt ej påbörjat en karriär till sjöss.   

  

Arbete - familj 

Familjeskäl har i flera studier uppgetts som ett tungt vägande skäl för att gå iland 

(Goetzinger & Karlsson Mantel 2015; Hedåkers & Strömberg 2007; Hermansson & 

Zöögling 2005; Janhunen & Schröder 1998; Jeppsson & Eklund 2012; Wikström 2009). 

Konflikter mellan en persons arbetsliv och familjeliv är ett väl utforskat område under 

begreppet ”work-family conflict” (se t.ex Greenhaus & Beutell, 1985; Greenhaus, 

Parasuraman & Collins 2001). Begreppet definieras: 

 
[...] a form of inter-role conflict in which the role pressures from the work and family 

domains are mutually non-compatible in some respect. That is, participation in the work 

(family) role is made more difficult by virtue of participation in the family (work) role. 
                                                               (Greenhaus & Beutell 1985, s. 77) 

 
De arbetstagare som upplever en sådan konflikt mellan familj och arbete tenderar att 

överväga att byta arbete, eller till och med yrke (Greenhaus, Parasuraman & Collins 

2001). I en studie svarade 1309 sjömän på frågor om olika aspekter i sitt sjömansliv i en 

enkät (Hult 2012). Forskningsstudien förväntades ge resultatet att de respondenter som 

befann sig i karriär- och familjeperioden, vilken beskrivs som åldern 31-42 år, skulle 

uttrycka en minskad motivation till att vara kvar i sjömansyrket på grund av en 

tilltagande konflikt mellan hem/familjeliv och arbetet till sjöss (ibid). Resultaten levde 

inte upp till dessa antaganden i undersökningen. Inte heller de yngre grupperna, 

respondenter i åldern 19-30 år, påverkades negativt, med avseende på motivation till 

yrke och arbete, av att ha hemmavarande familj; av de respondenter i den yngre gruppen 

som hade barn kunde tvärtom en positiv effekt på motivationen noteras, något som 

tolkades som en försörjareffekt (Hult 2012). 
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Hult (ibid) vänder sig till aktiva sjömän, varför en möjlig förklaring till att resultatet inte 

blev som förväntat är att den sjöman som upplevt en konflikt mellan arbete och 

hem/familjeliv redan gått iland och därmed inte innefattades i undersökningen. Däremot 

går det att se att av de sjöbefäl som i examensarbeten tillfrågats sedan de gått iland var 

det familjeskäl som har varit en avgörande faktor för att lämna sjölivet (Goetzinger & 

Karlsson Mantel 2015; Hedåkers & Strömberg 2007; Hermansson & Zöögling 2005; 

Jeppsson & Eklund 2012; Wikström 2009). Det är möjligt att dra paralleller till 

forskningen från landbaserade yrken, där konflikten mellan arbete och familj har visat 

sig kunna vara ett betydande stressmoment, så till den mån att arbetstagare har övervägt 

att byta arbete eller yrke (Greenhaus, Parasuraman & Collins 2001), se ovan. 

 

4.4 Framtidsplaner  
Majoriteten av de sjökaptensstudenter och sjöingenjörsstudenter som intervjuades i 

avgångsklasser från Chalmers, Göteborg och Sjöfartshögskolan, Kalmar ville bestämt 

börja arbeta till sjöss efter examen (Thyr Berggren & Svensson 2013). Det 

konstaterades att respondenterna ville arbeta ombord åtminstone åtta till tio år, och vad 

som kunde föranleda respondenten att gå iland uppgavs vara familjeskäl. Om de gick 

iland uppgavs avsikten vara, framför allt för sjökaptensstudenterna, att arbeta inom 

sjöfartssektorn (ibid). Det har även undersökts huruvida sjöbefäl planerar att gå iland. 

Över hälften av befälen (maskinbefäl, nautiker och telegrafister) hade allvarliga planer 

på att lämna sjön (Werthén 1976). Särskilt stor avgångsbenägenhet fanns i en grupp: 

”Både bland befäl och manskap finns en ”riskgrupp” som allvarligt funderar på att 

lämna sjön och gå i land. Det är de som tillhör åldersgruppen 26-35 år” (Werthén 1976, 

s. 162). Avgångsbenägenheten var dock inte större för befäl som var gifta, vilket hade 

förväntats (ibid). I en annan studie uppgav en knapp tredjedel av respondenterna, 23 av 

78, att de planerade att gå iland (Janhunen & Schröder 1998). Det huvudsakliga skälet 

som uppgavs för att gå iland var familjeskäl, det näst mest frekvent angivna skälet var 

att respondenten var intresserad av att prova ett annat arbete (ibid). Då frågan ställdes 

till de som redan gått iland om de kunde tänka sig att gå till sjöss igen, svarade en klar 

majoritet att de skulle kunna tänka sig detta (ibid). Den bild som framträder i tidigare 

forskning är att merparten tänker sig att arbeta en tid till sjöss, och om familjelivet så 

kräver kan man tänka sig att gå iland, tillfälligt eller permanent, och gärna arbeta inom 

sjöfartssektorn. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras insamlad data utifrån de övergripande teman som använts i 

arbetet. Resultaten presenteras i form av deskriptiv statistik (Patel & Davidson 2011) 

och kompletteras med tabeller som återfinns i bilaga E. 

  

5.1 Huvudsaklig sysselsättning i dag 

Majoriteten, 67,9 procent, av respondenterna arbetar till sjöss. Av de respondenter som 

har sin huvudsakliga sysselsättning i land är störst andel verksam inom arbetslivet, och 

detta är uppdelat i arbeten inom och utanför sjöfartssektorn. Av övriga respondenter 

studerar ett fåtal, och en grupp är arbetssökande. Dessa båda grupper är också 

uppdelade efter huruvida de befinner sig inom eller utom sjöfartssektorn, där de 

arbetssökande anses befinna sig inom sjöfartssektorn om de söker arbete till sjöss. Av 

samtliga 137 respondenter befinner sig en majoritet, 88,3 procent, inom sjöfartssektorn. 

Resterande 16 respondenter, 11,7 procent, befinner sig utanför sjöfartssektorn. Se bilaga 

E: Resultattabeller, tabell 4, 5 och 6. 

  

Huvudsaklig sysselsättning till sjöss 

Av samtliga 137 respondenter är det 104 (75,9 procent) som arbetar eller har arbetat 

som befäl någon gång efter sjökaptensexamen. En klar majoritet av respondenterna med 

huvudsaklig sysselsättning till sjöss har en befälsbefattning. De två befälsbefattningar 

som var representerade i majoritet var andrestyrman med 40 personer och överstyrman 

med 23 personer. Se bilaga E: Arbete till sjöss tabell 11 för typ av befälsbefattningar 

och andel. Av de tio personerna som svarade annan befattning har nio personer lämnat 

en kommentar angående sin befattning ombord. Det rör sig bland annat om olika 

kombinationstjänster, exempelvis: andrestyrman/överstyrman, befälhavare/överstyrman, 

manskap/styrman, men även specialtjänster som DPO och kustuppsyningsman. De sju 

respondenter som uppgivit att de arbetar som manskap tog alla examen 2016. 

Majoriteten, 76,6 procent, av respondenterna som haft arbete till sjöss fick arbete som 

befäl inom ett halvår efter sjökaptensexamen. Se bilaga E: Arbete till sjöss, tabell 12. De 

tre stora segmenten som respondenterna uppgivit att de arbetar inom är passenger/ferry, 

tanker (ej gas) och offshore, totalt 52 respondenter. Under segmentet annan har 16 

respondenter markerat sitt val. Respondenterna som uppgivit annan har själva skrivit 

vilken typ av fartyg de arbetar på, däribland: kustbevakning, CTV, combo 
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isbrytare/passagerare, semi submersible accomodation unit och bunker. Se vidare i 

bilaga E: Arbete till sjöss, tabell 13. Ungefär hälften har en fast anställning. Se bilaga E: 

Arbete till sjöss, tabell 14. Störst andel av respondenterna seglar i Europafart, cirka 40 

procent, och oceanfart, där lite mer än en tredjedel av respondenterna angett att de 

seglar. Se bilaga E: Arbete till sjöss, tabell 15. 

  

Befäl på utlandsflaggade fartyg 

En majoritet av respondenterna med huvudsaklig sysselsättning till sjöss arbetar för 

närvarande under utländsk flagg. Se bilaga E: Arbete till sjöss, tabell 16. Av de 

respondenter som sedan sjökaptensexamen arbetat till sjöss har en majoritet, 80 

respondenter (72,1 procent), uppgett att de seglat som befäl på ett utlandsflaggat fartyg. 

Resten, 31 respondenter (27,9 procent), hade aldrig seglat som befäl under utländsk 

flagg. Se bilaga E: Resultattabeller, tabell 9. De 111 respondenter som under sin karriär 

arbetat till sjöss ombads att svara på frågan: “Har du någon gång under din karriär till 

sjöss valt att gå med på sämre villkor under utländsk flagg än vad du tror att du hade fått 

under svensk flagg?” En större andel, 27,9 procent, av respondenterna uppgav att de 

genom att välja att arbeta under utländsk flagg fått bättre villkor än vad de fått under 

svensk flagg, jämfört med 20,7 procent, som uppgav att de fått sämre avtal genom att 

arbeta under utländsk flagg. Resterande har svarat att de upplevt att de haft likartade 

villkor som de skulle haft under svensk flagg, att de inte vet, eller att de ej arbetat under 

utländsk flagg. Se bilaga E: Resultattabeller, tabell 10. 

 

Under frågan huruvida de haft sämre, bättre eller likartade villkor på utlandsflaggade 

fartyg har 46 respondenter lämnat kommentarer. I kommentarerna framgår det att 

respondenter accepterat sämre villkor gällande avlösningssystem och lön. Att ta 

anställning med kontrakt på sexmånaderstörnar och en lägre lön för att bygga upp 

erfarenhet och komma in i branschen förekommer. En respondents kommentar 

sammanfattar vad denna grupp beskriver: ”Det är ju inte direkt så att jobben växer på 

träd, så bättre med ett kasst kontrakt än inget”. Av de respondenter som kommenterat att 

de haft bättre villkor gällande avlösningssystem och lön beskriver flertalet att de varit 

anställda under norsk flagg inom offshore. Men även bahamas-, färö- och holländsk 

flagg nämns av enstaka respondenter som har haft bättre villkor. En respondent 

kommenterar: ”Jag försökte initialt att få jobb på svenskflaggade båtar, men utan att 

lyckas. Därför jobbar jag nu för ett norskt offshorerederi. Som jag ser det är det nästan 
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dubbla lönen och ett betydligt bättre avlösningssystem än vad svenska rederier generellt 

sett har”. En upplevd nackdel med norska avtal som respondenter har nämnt är att det är 

dubbelbeskattning. De respondenter som kommenterat att de haft likartade villkor 

gentemot svensk flagg ger ingen enhetlig bild. Olika flagg och avtal nämns, till 

exempel: IT-avtal, DIS (dansk flagg) och bahamas-flagg. En respondent skriver:  
 

”Jag har alltid haft 1:1 avlösningssystem oavsett flagg. Lönen på bekvämlighetsflaggade båtar 

har varit åtminstone likvärdig svenskflaggade, tack vare oceanfart och 183-dagarsregeln.” 
 

5.2 Huvudsaklig sysselsättning i land 

Av samtliga respondenter som har arbete i land befinner sig 59,4 procent inom 

sjöfartssektorn. Av de 22 respondenter som tidigare arbetat som befäl har 13 (59,1 

procent) arbete inom sjöfartssektorn. Övriga nio respondenter som gått i land arbetar 

utanför sjöfartssektorn, studerar eller är arbetssökande. I den grupp av respondenter som 

arbetar i land och som tidigare arbetat till sjöss som befäl har majoriteten, 76,5 procent, 

arbete inom sjöfartssektorn, till exempel på Sjöfartsverket, rederikontor, som 

skeppsmäklare och i hamnar. Se bilaga E: Arbete i land, tabell 17. Av de som arbetar i 

land, som inte har arbetat till sjöss som befäl efter examen, arbetar 60 procent utanför 

sjöfartssektorn. Se bilaga E: Arbete i land, tabell 17. Totalt nio respondenter har 

uppgivit att de är arbetssökande. Av dessa har sex respondenter ej arbetat som befäl 

efter sjökaptensexamen, varav samtliga sex tog examen 2016. Majoriteten av samtliga 

nio arbetssökande önskar arbeta till sjöss i framtiden. En respondent har som 

framtidsplan att arbeta i land utanför sjöfartssektorn. Övriga åtta anses befinna sig inom 

sjöfartssektorn. Tre respondenter har uppgivit att de studerar, varav två studerar utanför 

sjöfartssektorn och en inom sjöfartssektorn. Två av respondenterna har tidigare arbetat 

till sjöss som befäl. Respondenterna planerar att arbeta i land efter studierna, inom 

respektive sektor man utbildar sig för. 

  

5.3 Orsaker till huvudsaklig sysselsättning i land 

Orsaker till att gå iland 

Flera val var möjliga för respondenterna, 22 respondenter har gjort 35 val. De tre 

orsaker som fick flest markeringar var arbetsbrist (tio svar), att man ej vill vara ifrån 

familjen (åtta svar) och att man fick ett bra erbjudande om arbete iland (fem svar). Se 

bilaga E: Arbete i land, tabell 18. Kommenterar erhölls från 18 respondenter som 
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tidigare varit till sjöss. Här nämns ytterligare detaljer som kompletterar frågan gällande 

varför man gick i land, med avseende på framför allt familjesituation, arbetsbrist och 

erbjudande om bättre arbete i land. En respondent har kommenterat angående 

arbetsbrist: ”När vi blev uppsagda från rederiet pga arbetsbrist fick jag jobb direkt iland 

[...]”. Flera respondenter har kommenterat att familjeskäl, främst att de blivit föräldrar, 

har varit orsak att gå iland. I kommentarerna framgick det att orsakerna kan samverka. 

En respondent uppger att denne på grund av oljekrisen blev uppsagd och i samband med 

detta fick barn samt ett bra arbetserbjudande i land. En liten del som träder fram är även 

respondenter som anger att skada och hälsorisk var en del av anledningen att gå i land. 

 

Orsaker till att ej börja arbeta till sjöss 

Flera val var möjliga för respondenterna, 22 respondenter har gjort 29 val. Den orsak 

som fick flest markeringar var arbetsbrist (14 svar), därefter att man fick ett bra 

erbjudande om arbete iland (sex svar) och övrigt (sex svar). Att man ej vill vara ifrån 

familjen erhöll två svar. I frågan varför man ej arbetat till sjöss efter examen har 13 

respondenter kommenterat. Det framgår i kommentarerna att man sökt tjänster men att 

det varit svårt att erhålla ett arbete som befäl till sjöss. En respondent skriver: ”Precis 

när jag tog examen var en ordentlig svacka på marknaden”. Även att man sökt flertal 

tjänster till sjöss, men då man ej erhållit tjänster som befäl har man etablerat sig på 

arbetsmarknaden i land. En respondent har kommenterat detta: ”Sökte ett flertal jobb, 

tyvärr dålig arbetsmarknad vid tillfället + att jag blev erbjuden ett fast arbete iland med 

bra lön (t.o.m bättre)”. Se bilaga E: Arbete i land, tabell 19. 

  

 5.4 Framtidsplaner för de kommande fem åren 

Av samtliga respondenter har 132 beskrivit sina framtidsplaner, fem respondenter har ej 

svarat och är internt bortfall. Majoriteten, 67 procent, planerar att arbeta till sjöss de 

kommande fem åren. Räknar man in de 18 respondenter som planerar att arbeta i land 

inom sjöfartssektorn framträder att 81 procent av samtliga 132 respondenter planerar att 

arbeta inom sjöfartsnäringen. Av de som har sin huvudsakliga sysselsättning till sjöss 

planerar 86,5 procent fortsätta arbeta till sjöss. Ett fåtal vill byta sysselsättning och åtta 

procent vet ej hur deras planer ser ut. I kategorin för de som är i land, alltså 

respondenter som arbetar i land, arbetssökande och studerande, planerar 37 procent att 

arbeta i land inom sjöfartssektorn och 28 procent planerar att arbeta till sjöss. Den tredje 

största representerade framtidsplanen är att arbeta i land, ej inom sjöfartssektorn, med 
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21 procent. Se bilaga E: Resultattabeller, tabell 7 och 8 för uppdelningen mellan de som 

arbetar till sjöss och de som har sin huvudsakliga sysselsättning i land. 

 

Kommentarer 

I frågan om framtidsplaner för de kommande fem åren har 65 respondenter 

kommenterat. De vanligaste kommentarerna går att kategorisera under rubrikerna: 

 

Skola om sig 

Respondenterna såväl bland dem som är i land som till sjöss har gett uttryck för en 

öppenhet att skola om sig. En respondent skriver: ”arbete i land just nu, men att skola 

om lockar.” En annan respondent uttrycker att denne vill ha ett arbete som styrman, men 

konstaterar att: ”fortsätter det så här, kommer jag vara tvungen att göra något annat eller 

plugga igen”. 

  

Trivs i sjöfartssektorn 

Ett flertal respondenter uttrycker att de trivs inom sjöfartssektorn, såväl de som arbetar i 

land som till sjöss. En respondent som arbetar i land skriver: ”Det bästa är att jobba med 

sjöfart och fartyg, men att gå hem på kvällen.” En respondent som arbetar till sjöss inom 

kryssningssegmentet skriver: ”arbetar inom en del av branschen med mycket goda 

framtidsutsikter.” 

 

Samla erfarenhet och få upp behörighet 

En vanligt förekommande kommentar är att respondenten vill skaffa sig erfarenhet för 

att få högre behörighet och därmed bättre möjligheter i arbetslivet. En respondent 

skriver: ”Kommer som minst jobba kvar till sjöss tills jag har min klass 1: a ute.” 

 

Familjesituation 

En respondent kommenterar att denne avser att: ”arbeta till sjöss tills familjesituationen 

kräver annat.” En annan skriver: ”så länge det fungerar för mina barn, har jag inga 

planer på att byta.” 
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Utgångna behörigheter och certifikat 

Ett fåtal respondenter har kommenterat problemet med att behörigheter och certifikat 

går ut om man arbetar i land. En respondent som arbetar i land har en arbetsgivare som 

låter denne segla för att behålla behörigheten. 

 

Dåliga tider 

I kommentarerna framkommer det även att några respondenter upplever att det är en 

negativ trend i sjöfarten. En respondent skriver: ”svensk shipping osäker. Men 

förhoppningsvis är jag fortsatt aktiv inom yrket då jag trivs väldigt bra med detta.” 

Osäkerheten som några respondenter upplever påverkar deras framtidsbeslut. Detta kan 

summeras med en respondents svar: ”Har lust att söka annat, men vill inte byta nu när 

det är så dåliga tider inom offshore.” 

 

5.5 Jämförelser mellan examensår och mellan lärosäten 

För att, i enlighet med syftet, kunna se eventuella skillnader och utläsa trender mellan 

grupperna av respondenter delades den erhållna statistiken upp efter examensår och 

lärosäten. Syftet med studien var att se inom vilken huvudsaklig sysselsättning 

respondenten är verksam inom nu, vilka respondentens framtidsplaner inom fem år är, 

vilket segment respondenten arbetar inom och slutligen vilken flagg – utländsk eller 

svensk – respondenten seglar under. Under de rubriker där dessa delar beskrivs finns 

hänvisning till tabeller där ytterligare detaljer presenteras.   

 

Jämförelse mellan examensår 

Huvudsaklig sysselsättning i dag 

Arbete till sjöss dominerar som huvudsaklig sysselsättning för samtliga examensår. Den 

grupp av respondenter som varit ute längst tid på arbetsmarknaden, examensår 2010, har 

störst andel vars huvudsakliga sysselsättning är till sjöss som befäl, 70, 6 procent av 

respondenterna har uppgivit detta som sin huvudsakliga sysselsättning. Därefter faller 

sysselsättningsgraden till sjöss som befäl för examensår 2013 och 2016. Den grupp som 

har lägst andel sysselsättningsgrad till sjöss som befäl är examensår 2016, där strax över 

hälften av respondenterna har uppgivit att de arbetar till sjöss som befäl. I gruppen som 

examinerades 2016 tillkommer en andel som arbetar till sjöss som manskap. Den näst 

största kategorin inom vilken respondenterna har uppgivit att de är verksamma inom är 

arbete i land. Den grupp där störst andel, i jämförelse mellan examensår, arbetar i land 
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är respondenterna från examensår 2013. Därefter följer examensår 2010 och minst andel 

av respondenterna som arbetar i land, i jämförelse med övriga examensår, är gruppen 

som examinerades 2016. Av de totalt nio som uppgett att deras huvudsakliga 

sysselsättning är arbetssökande tillhör den absolut största andelen – sju av nio – 

examensår 2016. Då det gäller de tre respondenter som uppgett att deras huvudsakliga 

sysselsättning är studier är de fördelade över examensår 2010, en respondent, och 2013, 

två respondenter. Se bilaga E: Jämförelse mellan examensår, tabell 20. 

  

Framtidsplaner för de kommande fem åren 

Den stora majoriteten, två tredjedelar av samtliga respondenter, har angett att de 

planerar att arbeta till sjöss. Uppdelat på respektive examensår är det den senast 

examinerade gruppen, examensår 2016, där störst andel av respondenterna, 88 procent, 

planerar att arbeta till sjöss de kommande fem åren. Examensår 2010 är den grupp där 

minst andel, knappt hälften, uppger att de planerar att arbeta till sjöss. En tredjedel av 

respondenterna från examensår 2010 uppger att de planerar att arbeta i land, varav en 

knapp majoritet har uppgett att de planerar att arbeta inom sjöfartssektorn i land. Av 

respondenterna från examensår 2013 uppger en något mindre andel, 28, 6 procent, att de 

planerar att arbeta i land de kommande åren, varav de flesta (nio av 14) planerar att 

arbeta inom sjöfartssektorn. Respondenterna från examensår 2016 har som nämnts ovan 

främst planer på att arbeta till sjöss, och endast sex procent av gruppen planerar att 

arbeta i land de kommande fem åren, varav samtliga inom sjöfartssektorn. Totalt fyra 

respondenter har uppgivit som framtidsplaner att studera vidare. Inte någon från 

examensår 2016 har uppgett detta som en framtidsplan för de kommande fem åren. Se 

bilaga E: Jämförelse mellan examensår, tabell 21. 

 

Segment 

De tre segment där flest respondenter arbetade som befäl sammanställdes i tabell för 

respektive examensår. Offshore är det segment där flest respondenter från examensår 

2010 arbetar inom. Av respondenterna från examensår 2013 och 2016 arbetar flest som 

befäl inom segmentet passenger/ferry. Segmentet tanker (ej gas) är med bland de tre 

största i samtliga examensår, likaså passenger/ferry. Offshore finns med som det tredje 

största segmentet under examensår 2013. Av respondenterna från examensår 2016 är det 

ingen som har uppgett att de arbetar inom offshore. Som tredje största segment i 

gruppen examensår 2016 är tanker (gas). Samtliga tre respondenter som har uppgett att 
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de arbetar som befäl på en gastanker är ur gruppen som examinerades 2016. Se bilaga 

E: Jämförelse mellan examensår, tabell 22. 

 

Svensk eller utländsk flagg 

En knapp majoritet av samtliga 89 respondenter som svarat på frågan om vilken flagg 

de seglar under för tillfället uppger att de seglar under utländsk flagg. I gruppen 

examensår 2010 arbetar en mycket stor majoritet, 70 procent, under utländsk flagg. Av 

respondenterna från examensår 2013 är det en knapp majoritet som seglar under svensk 

flagg, och av respondenterna från examensår 2016 är det en något större andel som 

seglar under svensk flagg. Respondenterna som arbetar som manskap seglar samtliga 

under svensk flagg. Se bilaga E: Jämförelse mellan examensår, tabell 23. 

 

Jämförelse mellan lärosäten 

Huvudsaklig sysselsättning i dag 

Bland respondenterna som tagit examen från Sjöfartshögskolan, Kalmar, dominerar 

arbete till sjöss i befälsbefattning som huvudsaklig sysselsättning – 68,9 procent – i 

större utsträckning än bland respondenterna som tagit examen från Chalmers, Göteborg, 

där 54,4 procent uppgett att arbete till sjöss i befälsbefattning är huvudsaklig 

sysselsättning. I gruppen med respondenter som erhållit sjökaptensexamen från 

Chalmers är det, i jämförelse med respondenterna från Sjöfartshögskolan, en större 

andel som arbetar i land. Vad avser arbetssökande och studerande är den procentuella 

fördelningen inom respektive grupp likartad, någon markant skillnad mellan lärosätena 

bedöms ej föreligga. Se bilaga E: Jämförelse mellan lärosäten, tabell 24. 

  

Framtidsplaner för de kommande fem åren 

Respondenternas framtidsplaner skiljer sig åt mellan lärosätena på samma vis som 

under ovanstående rubrik, huvudsaklig sysselsättning. En större andel av 

respondenterna med examen från Sjöfartshögskolan, Kalmar, i jämförelse med 

respondenter med examen från Chalmers, Göteborg, uppger att de planerar att arbeta till 

sjöss de kommande fem åren. En större andel respondenter från Chalmers, Göteborg, 

jämfört med respondenterna från Sjöfartshögskolan, Kalmar, planerar att arbeta i land. 

Ett fåtal respondenter planerar att studera vidare, varav samtliga med examen från 

Chalmers, Göteborg. Se bilaga E: Jämförelse mellan lärosäten, tabell 25. 
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Segment 

De tre segment där störst antal respondenter uppgivit att de arbetar inom är tanker (ej 

gas), passenger/ferry och slutligen offshore. Av respondenterna med examen från 

Chalmers är det lika många som arbetar inom segmenten tanker (ej gas) som inom 

passenger/ferry. Av respondenterna med examen från Kalmar arbetar störst antal inom 

segmentet passenger/ferry. Se bilaga E: Jämförelse mellan lärosäten, tabell 26. 

 

Svensk eller utländsk flagg 

Inom gruppen av respondenter med examen från Chalmers, Göteborg, seglar en 

majoritet, 55, 3 procent, under svensk flagg. Av respondenterna med examen från 

Sjöfartshögskolan, Kalmar, seglar en majoritet, 59, 5 procent, under utländsk flagg. Se 

bilaga E: Jämförelse mellan lärosäten, tabell 27. 

 
6 Diskussion 
I detta kaptiel diskuteras resultaten under de övergripande teman som använts i arbetet, 

och resultaten kopplas till tidigare forskning. Syftets frågeställningar ska här besvaras. 

Även den valda metoden diskuteras, och om ett annat metodval hade påverkat studien. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka inom vilken verksamhet respondenterna 

befann sig i då undersökningen gjordes, och vilken verksamhet man planerade att 

befinna sig i inom en femårsperiod och slutligen om det gick att se några skillnader 

beroende på vilket år sjökaptensexamen erhölls respektive vilket lärosäte respondenten 

studerat på. Resultatet har visat att en absolut majoritet av respondenterna såväl är som 

planerar att vara verksamma inom sjöfartssektorn, varav de flesta till sjöss, och att det 

finns skillnader – i vissa fall betydande – beroende på vilket år man tog examen och 

vilket lärosäte man studerat på. 

 

Huvudsaklig sysselsättning i dag 

Majoriteten av respondenterna arbetar till sjöss, varav störst andel arbetar som befäl. 

Andelen som efter sjökaptensexamen har arbetat till sjöss som befäl har minskat i 

jämförelse med tidigare undersökningar, från 89 procent (Hermansson & Zöögling 

2005) och 95 procent (Janhunen & Schröder 1998), till 75,9 procent. Innevarande studie 
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har, till skillnad mot tidigare studier, valt att begränsa urvalet till respondenter med 

sjökaptensexamen, vilket borde innebära att respondenterna har ett bättre utgångsläge 

på arbetsmarknaden än i tidigare studier. Trots detta har andelen som arbetat som befäl 

minskat, vilket gör att resultatet går att tolka som att arbetsmarknaden försvagats. 

Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet då innevarande studie innehåller en stor 

grupp som nyligen examinerades (examensår 2016), till skillnad från tidigare studier där 

man valt att undersöka de som haft minst ett år på sig att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Hermansson & Zöögling 2005; Janhunen & Schröder 1998). 

Resultatet visar att 59,1 procent av de som gått i land arbetar inom sjöfartssektorn. Detta 

skiljer sig något från tidigare studier, där en större andel av respondenterna, 64 procent 

(Hedåkers & Strömberg 2007) respektive 82 procent (Janhunen & Schröder 1998), av 

de som gått iland arbetar inom sjöfartssektorn. Majoriteten av dessa respondenter har 

dock arbete inom sjöfartssektorn, vilket stämmer med de tidigare studierna. Av de som 

arbetar i land inom sjöfartssektorn har en majoritet en bakgrund av att ha arbetat som 

befäl till sjöss innan de gick iland. Resultatet stämmer väl överens med vad som 

teoretiskt kunde ha förväntats. Detta då tidigare studier har visat att arbetsmarknaden 

inom sjöfartssektorn i land ofta kräver sjöerfarenhet (Koskitalo & Ärlesved 2011) och 

att många sjökaptensstuderande var villiga att arbeta i land inom sjöfartssektorn efter 

några år till sjöss (Körner, Naumann & Svensson 2001).  

 

Utländsk flagg 

Av de aktiva sjöbefälen seglar för närvarande 56,1 procent under utländsk flagg. Det går 

att jämföra med en studie från 2005 där 35 procent seglade under utländsk flagg 

(Hermansson & Zöögling 2005). Det bedöms vara en stor ökning av andelen 

respondenter som seglar under utländsk flagg. Såväl innevarande studie som 

Hermansson och Zöögling (2005) har undersökt en population som gått ut 

sjökaptensprogrammet som mest sju år före undersökningens tidpunkt, och är på så vis 

jämförbara. En sannolik förklaring till att fler svenska nautiker seglar under utländsk 

flagg 2017 jämfört med 2005 är att den svenskflaggade handelsflottan minskat avsevärt 

under 2010-talet, vilket beskrivs i bakgrunden. Vidare går det att konstatera att bilden 

av att segla under utländsk flagg är delad. Som nämns i teoriavsnittet har 

bevekelsegrunderna för att segla under utländsk flagg varierat över tid, beroende på 

arbetsmarknadsläget. Då arbetsmarknaden ansetts varit god har sjöbefäl valt att arbeta 

under utländsk flagg för att få bättre villkor (Hallerström, Ljungkvist & Tylegård 2008) 
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och då arbetsmarknadsläget ansetts varit mindre bra har en del blivande sjöbefäl 

betraktat valet att segla under utländsk flagg som en nödvändighet för att komma in på 

arbetsmarknaden (Gottberg & Gustafsson 2012; Thyr Berggren & Svensson 2013). 

Denna uppdelning syns delvis i innevarande resultat. En grupp respondenter, som 

företrädesvis arbetar inom norsk offshore och som är etablerad på arbetsmarknaden, 

upplever sig ha bättre villkor i jämförelse med att segla under svensk flagg. En annan 

grupp upplever att den accepterat villkor som den bedömer vara sämre jämfört med att 

segla under svensk flagg, och att anledningen till att respondenterna accepterat dessa 

villkor är för att skaffa sig erfarenhet för att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att resultaten inte helt stämmer med vad som 

teoretiskt kunde ha förväntats, och att mer forskning på området vore intressant. 

 

Segment 

Enligt tidigare studier har störst andel svenska nautiker arbetat på tank- passagerar- och 

RoRo-fartyg (Hedåkers & Strömberg 2007; Hermansson & Zöögling 2005; Janhunen & 

Schröder 1998). Innevarande studies resultat visar delvis en annan bild. Tank- och 

passagerarsegmenten är fortsatt stora. En mindre andel sjöbefäl än tidigare arbetar inom 

Ro-Ro-segmentet, enligt resultatet. Offshore-segmentet, som i tidigare studier inte har 

varit betydande, har i innevarande studie visat sig vara ett segment där en relativt stor 

andel av respondenterna arbetar, och har därmed tagit över som tredje största segment. 

Då det gäller offshore är det mycket tydligt att det skiljer sig kraftigt mellan examensår 

– av respondenterna som erhöll sjökaptensexamen 2010 är offshore det enskilt största 

segmentet medan ingen av respondenterna som erhöll sjökaptensexamen 2016 har 

arbete inom offshore-segmentet. En intressant detalj i studien är segmentet tanker (gas), 

där tre respondenter uppgett att de arbetar inom, varav samtliga erhöll examen 2016. 

Det är visserligen endast ett fåtal respondenter av helheten, men det skulle ändå kunna 

påvisa en trend, att gastankfartyg kan komma att bli ett segment som ökar i betydelse 

som arbetsplats för svenska sjökaptensexaminerade. Sammanfattningsvis går det att 

konstatera att resultaten gällande segment avviker mot vad som teoretiskt kunde ha 

förväntats, något som är möjligt att förklara med att marknaden skiftar över tid mellan 

de olika segmenten. 
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Orsaker att gå iland och orsaker till att inte ha arbetat till sjöss 

Som visats i resultatet har arbetsbrist och familjeskäl varit de två skäl som erhöll flest 

svar av de respondenter som tidigare arbetat till sjöss men som nu har sin huvudsakliga 

sysselsättning i land. I teoriavsnittet beskrivs att familjeskäl har varit den dominerande 

orsaken till att gå iland enligt resultaten i tidigare studier (Goetzinger & Karlsson 

Mantel 2015; Hedåkers & Strömberg 2007; Hermansson & Zöögling 2005; Janhunen & 

Schröder 1998; Jeppsson & Eklund 2012; Wikström 2009). Resultatet i innevarande 

studie visar att familjeskäl är ett fortsatt viktigt skäl till att respondenter valt att gå iland. 

Detta stämmer således i stort med vad som teoretiskt kunde ha förväntats. Vad som 

däremot är oväntat och som inte har någon motsvarighet i tidigare studier är att 

arbetsbrist har uppgetts som skäl av fler respondenter än något annat skäl, inklusive 

familjeskäl, som orsak till att respondenten gått iland. Detta är ett mönster som tyder på 

att arbetsmarknaden för sjökaptensexaminerade från svenska lärosäten har försämrats. 

Vad gäller respondenter som ännu inte har arbetat till sjöss var arbetsbrist det skäl som 

angetts av flest respondenter som orsak till att inte ha arbetat till sjöss. Resultatet kan 

anses förstärka bilden att arbetsbrist är en faktor att ta hänsyn till, vad gäller möjlighet 

att arbeta som befäl till sjöss.   

 

Framtidsplaner för de kommande fem åren 

Att majoriteten av respondenterna planerar en framtid inom sjöfartssektorn är tydligt. 

Det stämmer väl överens med tidigare studier, som visat att sjöfartssektorn är attraktiv 

för sjökaptensexaminerade (Thyr Berggren & Svensson 2013). Gällande de 

respondenter som har sin huvudsakliga sysselsättning till sjöss är det noterbart hur stor 

andel, 86,5 procent, som planerar att fortsätta till sjöss de kommande fem åren. Detta 

skiljer sig märkbart från tidigare forskning där över hälften (Werthén 1976) respektive 

knappt en tredjedel (Janhunen & Schröder 1998) av befälen planerade att gå iland. Det 

är intressant att notera att majoriteten av respondenterna befinner sig i den ålder, 26-35 

år, som av Werthén (1976) bedömdes vara särskilt benägen att vilja gå iland, men trots 

detta alltså planerar för att fortsätta sin karriär till sjöss. Sjöfarten har förändrats sedan 

1976 och 1998, och en tänkbar förklaring till att en större andel vill fortsätta arbeta till 

sjöss skulle kunna vara bättre arbetsförhållanden ombord. Vad denna förändring i övrigt 

beror på går bortom syftet för denna studie. 
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Jämförelser mellan lärosäten 

Resultatet visar en skillnad på 14,5 procentenheter vad gäller sysselsättningsgrad till 

sjöss i befälsbefattning, där en större andel av de examinerade från Sjöfartshögskolan i 

Kalmar har arbete till sjöss i befälsbefattning. Detta bedöms vara en betydande skillnad 

mellan de sjökaptensexaminerade från de båda lärosätena. Även med avseende på 

framtidsplaner påvisar resultatet en skillnad, en större andel från Sjöfartshögskolan 

planerar att arbeta till sjöss jämfört med respondenterna från Chalmers. De 

sjökaptensexaminerade från Chalmers i Göteborg har i större utsträckning än vad de 

sjökaptensexaminerade från Sjöfartshögskolan i Kalmar arbete i land – likaså planerar 

en större andel från Chalmers att arbeta i land, främst inom sjöfartssektorn, jämfört med 

respondenterna från Sjöfartshögskolan. Det är mot bakgrund av detta resultat möjligt att 

urskilja ett intressant mönster, resultatet tyder på att respondenterna från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har ett större intresse av att arbeta till sjöss än 

respondenterna från Chalmers i Göteborg, och omvänt, intresset för att arbeta i land är 

större bland respondenterna från Chalmers jämfört med respondenterna från 

Sjöfartshögskolan. Någon forskning som tidigare kartlagt denna skillnad har ej 

påträffats. Vad gäller skillnader utifrån vilket lärosäte respondenten erhållit 

sjökaptensexamen, med avseende på vilket segment respondenterna arbetar inom, är 

dessa så små att det inte bedöms av vikt att kommentera. Det är dock intressant att 

konstatera att segmentet tank (ej gas) är procentuellt likartat inom respektive lärosäte. 

Detta till skillnad mot vad som gick att uttyda i en jämförelse mellan tidigare studier, 

där en större andel av respondenterna från Chalmers arbetade inom tanksegmentet 

jämfört med respondenterna från Sjöfartshögskolan (Hedåkers & Strömberg 2007; 

Hermansson & Zöögling 2005; Janhunen & Schröder 1998). 

 

Skillnader mellan examensår 

Resultatet visar att den grupp där störst andel arbetade som befäl till sjöss var den som 

var mest etablerad på arbetsmarknaden, de respondenter som erhöll examen 2010. 

Därefter föll sysselsättningsgraden som befäl till sjöss i takt med längden som 

respondenterna varit ute på arbetsmarknaden. Vad gällde framtidsplanerna visade det 

sig att de som varit ute på arbetsmarknaden längst tid efter sjökaptensexamen 

(examensår 2010) var också den grupp som i högst grad planerade att arbeta i land. 

Resultatet betyder att den grupp som haft möjlighet att arbeta som befäl under längst tid 
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är mest benägen att arbeta iland. Tidigare studier har visat att den som har ett antal års 

erfarenhet till sjöss har lättare att erhålla arbeten inom sjöfartssektorn i land (Koskitalo 

& Ärlesved 2011). I den grupp av respondenter som erhöll sjökaptensexamen 2016 har 

13,5 procent arbete till sjöss som manskap. Detta bedöms vara en väg in i yrket som 

befäl, att börja som matros och sedan gå över till att arbeta som styrman. Resultatet 

visar också att bland de som tog sjökaptensexamen 2016 återfinns den största gruppen 

arbetssökande, vilket inte är förvånande mot bakgrund av att det enligt 

Arbetsförmedlingen är svårt för nyutexaminerade att erhålla arbete som befäl (Jonsson 

2015).      

 

Övriga kommentarer 

Könsuppdelningen mellan respondenterna är 81 procent män och 19 procent kvinnor. 

Under analysen av materialet framkom att skillnaden i huvudsaklig sysselsättning 

skiljde sig noterbart mellan män och kvinnor, där 34,6 procent av de kvinnliga 

respondenterna hade sin huvudsakliga sysselsättning till sjöss, medan 75,7 procent av 

männen hade sin huvudsakliga sysselsättning till sjöss. En djupare analys av detta 

resultat går bortom arbetets syfte, men diskuteras vidare under rubriken förslag på 

framtida forskning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Arbetets syfte var att erhålla kunskap om sysselsättningsgrad för de 

sjökaptensexaminerade på 2010-talet, inklusive en jämförelse mellan lärosäten och 

examensår. Anledningen till att studien inte genomfördes med en rent kvalitativ 

inriktning var att detta inte hade gett tillräckligt underlag för att svara på syftets frågor. 

Genom att komplettera surveyn med ett inslag av öppna frågor erhölls kommentarer 

som bidrog till en bättre förståelse av respondentens livssituation, men för att nå en 

djupare förståelse hade en större tyngdpunkt på den kvalitativa metoden krävts. En i 

huvudsaklig kvalitativ inriktning hade kunnat ge ett detaljrikt material om ett mindre 

antal respondenter, men resultatet hade sannolikt ej varit representativt för en större 

grupp av sjökaptensexaminerade än de undersökta (Holme & Solvang 1997). Då syftet 

var att erhålla tvärsnittsinformation om det valda urvalet bedöms en kvantitativ survey 

ha varit den mest lämpliga metoden (ibid). 
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Av studiens urval på 155 sjökaptensexaminerade lämnade 137 respondenter svar – en 

svarsfrekvens på 88,4 procent. Fem svar är ofullständiga i olika grad och omnämns som 

internt bortfall. Gällande datainsamlingsmetoden, mixed mode-studie, bedöms den ha 

påverkat svarsfrekvensen. Om undersökningen endast använt den primära metoden, 

webbenkäten, hade 66 procent svarsfrekvens uppnåtts, medan de 22 procentenheter som 

insamlades med post- och telefonenkäten uteblivit. Sannolikt hade svarsfrekvensen 

blivit ännu lägre, då post- och telefonkontakterna även fungerade som en påminnelse till 

webbenkäten. Det är dock viktigt att nämna, vilket Esaiasson et al. (2012) lyfter fram, 

de bekymmer som kan uppstå med skillnader i resultatet då flera datainsamlingsmetoder 

används. Detta var något som inträffade då det i webbenkäten var möjligt att bestämma 

om respondenten skulle ha möjlighet att kryssa i endast ett svar, eller om flera val skulle 

vara möjliga, medan det i postenkäten av naturliga skäl ej gick att kontrollera att 

respondenten endast markerade ett kryss med pennan. Därmed fanns en skillnad i 

förutsättningar för de respondenter som svarade på webben och de som svarade på 

postenkäten. 

  

Reliabilitet 

Sammantaget bedöms datamaterialet vara av hög kvalitet, sett till att frågorna anses ha 

varit lätta att förstå, instruktionerna var tydliga och respondenterna har svarat på 

frågorna i stort som det var tänkt. Genom att enkäten således fyllde sitt syfte bedöms 

den ha hög reliabilitet (Patel & Davidson 2011). Vid analysen av kommentarer som 

givits som komplement till de fasta enkätsvaren gjordes subjektiva bedömningar. Dessa 

bedömningar i analysen gjordes gemensamt i diskussion, vilket anses ha gett en god 

interbedömarreliabilitet (Bryman 2006). Undersökning anses vara så stabil och ej 

påverkad av slumpen att resultatet bör bli detsamma om mätningen upprepas, vilket 

innebär att kraven för hög reliabilitet är uppfyllda (se t.ex Bryman 2006; Patel & 

Davidson 2011). Genom att återupprepa en studie för att testa dess resultat är studien 

replikerbar (Bryman 2006). Med ledning av metodkapitlet i innevarande studie bedöms 

replikerbarheten vara god. 

 

Validitet 

Då undersökningen behandlar frågor som är relativt konkreta gör detta att 

validitetsproblemet minskar (Esaiasson et. al 2012). Vidare har ytvaliditeten, eller ”face 

validity”, testats, vilket är ett sätt att avgöra om ”måttet verkar kunna spegla innehållet i 
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det begrepp som är aktuellt” (Bryman 2006, s. 89). Bedömningen av om ytvaliditeten är 

tillräckligt hög avgörs genom att be andra personer med ämneskunskap granska 

frågorna och om dessa enligt deras bedömning lyckats fånga begreppet (ibid). Genom 

att enkäten kritiskt granskats och en pilotundersökning genomförts på en grupp med god 

ämneskunskap bedöms ytvaliditeten vara hög. 

 

7 Slutsats 

Resultatet visar att sjökaptensexaminerade har en fortsatt hög sysselsättningsgrad inom 

sjöfartssektorn, men att arbetsmarknaden ser ut att ha förändrats. Andelen som arbetat 

som befäl till sjöss har minskat. En större andel seglar under utländsk flagg än vad som 

tidigare noterats. En trend är att sjökaptensexaminerade accepterat sämre villkor för att 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kan kopplas till att arbetsbrist är den 

enskilt största orsaken till att man går i land och att sjökaptensexaminerade har svårt att 

erhålla sin första tjänst som befäl. Att bristen på befäl globalt är tilltagande, följer 

därmed inte hur det ter sig för respondenterna i studien. En annan tydlig trend är att en 

stor del av de som nu arbetar till sjöss planerar att fortsätta till sjöss under de kommande 

fem åren. 

 

8 Förslag på framtida forskning 

Noterbart är den stora skillnaden i huvudsaklig sysselsättning som har visat sig 

föreligga mellan sjökaptensexaminerade från Chalmers i Göteborg och 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. För att kunna ge en fördjupning inom området vore det av 

intresse att göra en studie för att se om dessa skillnader kan bekräftas och vad de beror 

på. En annan markant skillnad som uppdagades i studien är den fördelning av kvinnor 

och mäns huvudsakliga sysselsättning där resultatet tyder på att en större andel kvinnor 

befinner sig i land. För att få ytterligare kunskap i ämnet vore det av intresse att 

undersöka vad detta beror på. I arbetet har en grupp av tidigare studerande på 

sjökaptensprogrammet exkluderats; de som ej erhöll sjökaptensexamen under det 

kalenderår då utbildningen avslutades. Det vore av intresse att studera även denna grupp 

för att se om skillnader i huvudsaklig sysselsättning föreligger.  
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Vi heter Johan Carlson och Johannes Ljung och vi läser sista 
året på Sjökaptensprogrammet i Kalmar. Vårt examensarbete 
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de utexaminerade från sjökaptensprogrammet 2010, 2013 och 
2016 i Göteborg och Kalmar befinner sig i för verksamhet. 
Vi vill också veta om det skiljer sig mellan examensåren och 
lärosätena, om det går att utläsa några trender. Med er hjälp 
hoppas vi kunna nå ett intressant och rättvisande resultat.

Fem minuter
Undersökningen är en totalundersökning av alla som tagit ut 
sin sjökaptensexamen de aktuella åren och som blev antagna 
till utbildningen fyra år före examen. Din medverkan är mycket viktig för att vi ska få ett resultat som är 
representativt. Enkäten tar ungefär fem minuter att fylla i. Det är även möjligt att vi ringer upp dig för ett 
kortare uppföljningssamtal, detta för att ge studien ett ännu bättre djup.

Vetenskapsrådets forskningsetiska regler
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Det är frivilligt att delta i vår undersökning. 
De personuppgifter vi har tillgång till behandlas med konfidentialitet:

• Vi ser vem som svarat, men det är bara vi som har tillgång till dessa uppgifter. 
• Inga uppgifter kommer användas för marknadsföringssyfte och inte heller lämnas ut.
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• Transportstyrelsen har låtit oss ta del av e-postadresser och adresser ur myndighetens register. 
• När forskningen är avslutad kommer vi att radera alla personuppgifter.
• Genom att svara på enkäten samtycker du till vår hantering av personuppgifter. 

Vid frågor som rör hantering av personuppgifter kan du givetvis vända dig till oss som gör studien, men det 
går även bra att vända sig till Linnéuniversitetets personuppgiftsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Intresserad av resultatet?
Den som är intresserad av att få veta resultatet och att få en sammanställning av undersökningen eller har 
frågor om undersökningen är välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Vi hoppas att ni kan delta i vår studie.
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073-362 21 51     
jc222bm@student.lnu.se

Linnéuniversitetets personuppgiftsombud
Elisabeth Engström
0470-76 75 78
072-589 12 93
elisabeth.engstrom@lnu.se

I

Bilaga A Missiv



1. Vilken sjöfartshögskola gick du på? Chalmers, Göteborg Sjöfartshögskolan, Kalmar

2. Vilket år tog du sjökaptensexamen? 2010 2013 2016

3. Kön Man Kvinna

4. Ålder 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

45-49 50-54 55-59 60-64 65+

6. Har du haft arbete till sjöss som befäl efter sjökaptensexamen?

Ja Nej Vid nej, gå direkt till fråga 13

5. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

Arbete till sjöss

Arbete i land

Arbetssökande

Studerande

Inom sjöfartssektorn Utanför sjöfartssektorn

Var vänlig skriv vad du arbetar med:

Hur många månader har du varit mönstrad det senaste året?

Inom sjöfartssektorn Utanför sjöfartssektorn

Var vänlig skriv vad du studerar:

Gå direkt till fråga 7

EFTER SJÖKAPTENSEXAMEN 
– 2010-TALETS NYA SJÖBEFÄL I ARBETSLIVET

månader

Välkommen till vår enkät! Följ frågorna i angiven ordning. Vid vissa svar kan du få instruktioner att hoppa till en viss 
fråga, dessa instruktioner står i gula rutor. Kommentera gärna dina svar! 

Skicka tillbaka den ifyllda enkäten i bifogat kuvert. Stort tack för din hjälp.

1 (4)

II

Bilaga B Enkät



10. Har du någon gång under din karriär till sjöss arbetat som befäl på ett utlandsflaggat fartyg?

Ja Nej

11. Seglar du för tillfället / Var det senaste fartyget du seglade på innan du gick iland

Under svensk flagg Under utländsk flagg för utländskt rederi

Under utländsk flagg för svenskkontrollerat rederi

Kommentar:

11. Vilken anställningsform har du? / Vilken anställningsform hade du innan du gick iland?

Fast anställd Vikarie Kontraktsanställd (tillfälligt anställd)

Annan (var god ange)

12. I vilket trafikområde arbetar du främst? / I vilket trafikområde arbetade du främst?

Inre fart Närfart Europafart Oceanfart

10. Arbetar du som / Innan du gick iland arbetade du som

Manskap Tredjestyrman Andrestyrman Överstyrman Befälhavare Lots

Annan (var god ange)

8. Vilken typ av fartyg arbetar du på nu / Vilken typ av fartyg arbetade du huvud-
sakligen på innan du gick i land? (Alternativen bygger på en uppdelning i segment som Svensk Sjöfart 
har gjort, se QR-kod eller länk: http://www.sweship.se/wp-content/uploads/2015/08/Den-svenska-handelsflottan-2016.pdf)

Bulk General Dry Cargo Misc./Anti Pollution Vessel Misc./Cable layer

Misc./Dredge Misc./Icebreaker Misc./Inspection Misc./Survey Misc./Training Ship

Misc./Tug Multi-Purpose Offshore Passenger/Ferry Reefer Ro-Pax

Ro-Ro Ro-Ro/Container Tanker (ej gas) Tanker (gas)

Annan (var god ange)

7. Hur lång tid tog det från det att du tog sjökaptensexamen till att du fick 
ditt första arbete som befäl ombord?

0-4 veckor 1-3 månader 3-6 månader 6-9 månader 9-12 månader 1 år eller mer

2 (4)

Jag har ej arbetat som befäl ännu

III



12. Har du någon gång under din karriär till sjöss valt att gå med på sämre villkor under utländsk 
flagg än vad du tror att du hade fått under svensk flagg? Var vänlig kryssa endast ett svar.

Jag har ej seglat under utländsk flagg

Nej, jag har haft bättre villkor med 
avseende på avlösningssystemet då 
jag har seglat under utländsk flagg

Nej, jag har haft bättre villkor med 
avseende på lönen då jag har seglat 
under utländsk flagg

Nej, jag har haft bättre villkor med avseende 
på såväl lön som avlösningssystem då jag 
har seglat under utländsk flagg

Nej, samma/likartade villkor

Ja, jag har haft sämre villkor med avseende på 
lönen då jag har seglat under utländsk flagg

Ja, jag har haft sämre villkor med 
avseende på avlösningssystemet då 
jag har seglat under utländsk flagg

Ja, jag har haft sämre villkor med avseende 
på såväl lön som avlösningssystem då jag har 
seglat under utländsk flagg

Vet ej

Var vänlig kommentera ditt svar:

Du som har din huvudsakliga sysselsättning till sjöss, gå direkt till fråga 15.

13. Varför gick du iland? / Varför valde du att inte börja arbeta till sjöss? Flera val är möjliga.

Vill inte vara ifrån familjen Tröttnade på sjömansyrket

Tröttnade på arbetsplatsen (fartyget/rederiet)

Dåligt betalt

Dåligt avlösningssystem

Arbetsbrist

Fick ett bra erbjudande om arbete i land

Övrigt

Var vänlig kommentera dina svar:

3 (4)

IV



14. Kan du tänka dig att återuppta din karriär till sjöss? / Kan du tänka dig att 
påbörja en karriär till sjöss?

Ja Nej

Kommentar:

15. Vilka är dina framtidsplaner för de kommande fem åren?

Arbeta till sjöss Arbeta i land, ej sjöfartssektorn Arbeta i land, inom sjöfartssektorn

Studera vidare, inom sjöfartssektornStudera vidare, ej inom sjöfartssektorn Vet ej

Tack för din medverkan! Om du har ytterligare kommentarer finns det plats för dessa här.

Var vänlig kommentera dina svar:

4 (4)

V



  
 

VI 
 

Bilaga C Manus för telefonsamtal 
 
Telefonsamtalsmall för examensarbete – Påminnelsemeddelande  

 

Hej, 

 

Mitt namn är Johannes Ljung och jag ringer från Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det är så 

att vi håller på med ett examensarbete där vi undersöker vilken sysselsättning 

examinerade sjöbefäl från Kalmar och Göteborg har. Vi har skickat ut en enkät via mail 

och brev. Det tar ungefär 5 min att delta. 

Är det något du har sett och är du intresserad av att delta?  

 

Ja 

Vid Nej: 

Tack och avsluta samtalet. 

 

Vid Ja:  

Antingen så kan du svara på det själv i surveymonkey där vi skickat ut en inbjudan eller 

brevet. Eller så tar vi det här direkt via telefon. Isf läser jag upp den för dig och du svara 

på det som passar dig bäst. Det tar cirka 5min.   

 

Vill du ha undersökning? 

 

Telefonsvar: 

Hej mitt namn är Johannes Ljung och jag ringer från Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi 

håller på med ett examensarbete där vi kontaktat dig via mail och brev. Vi har ännu inte 

fått ditt svar, det skulle betyda mycket om du kunde delta. Du har möjlighet att göra den 

via en inbjudan via mail som vi skickat, den kan ligga i skräpposten. Du har även 

möjlighet att svara via det brev vi skickat ut. Hoppas du kan delta. Tack så mycket.  

 
 
 
 
 
 



  
 

VII 

Bilaga D Metodtabeller  
 
 
Tabell 1 - Urvalsgrupp 

Lärosäte, examinerade 2010 2013 2016                Totalt Procent 

Chalmers, Göteborg 21 34 35 90 58 % 

Sjöfartshögskolan, Kalmar 14 25 26 65 42 % 

Totalt 35 59 61 155 100 % 

Antal kvalificerade för varje årskull. 
 
 
 
 
 
Tabell 2 - Svarsfrekvens 

Lärosäte, 
examinerade 

Totalt 
utskickade 

Fullständiga 
svar 

Internt bortfall               Totalt Procent 

Steg1 
Webbenkät 
24 februari 

151 100 3 103 75,2 % 

Steg 2    
Brevenkät 
5–6 mars 

59 25 1 26 19,0 % 

Steg 3 
Telefonenkät 
31 mars 

30 7 1 8 5,8 % 

Totalt -* 132 5 137/155 100 % 

*Totalt 155 personer ingick i urvalsgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga E Resultattabeller 
Tabell 4 - Huvudsaklig sysselsättning 

 
 
Tabell 5 - Huvudsaklig sysselsättning inom sjöfartssektorn 

*Respondenterna befinner sig inom sjöfartssektorn då de uppgett att deras huvusakliga sysselsättning är 
arbete till sjöss, dock har de ej svarat på frågan om befattning.  
 
Tabell 6 - Huvudsaklig sysselsättning utanför sjöfartssektorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudsaklig sysselsättning Totalt Procent 

Arbetar till sjöss  93 67,9 % 

Arbetar i land 32 23,3 % 

Arbetssökande 9 6,6 % 

Studerande 3 2,2 % 

Totalt 137 100 % 

Inom sjöfartssektorn  Totalt Procent 

Befäl  83 68,6 % 

Manskap 7 5,7 % 

Okänd befattning* 3 2,5 % 

Arbetar i land, inom sjöfartssektorn  
 

19 15,7 % 

Arbetssökande inom sjöfartssektorn 8 6,6 % 

Studerande, inom sjöfartssektorn 1 0,8 % 

Totalt  121 100 % 

Utanför sjöfartssektorn  Totalt Procent 

Arbetar i land, utanför sjöfartssektorn 13 81,3 % 

Arbetssökande, utanför sjöfartssektorn 1 6,2 % 

Studerande, utanför sjöfartssektorn 2 12,5 % 

Totalt 
 

16 100 % 



  
 

IX 

 
Tabell 7 - Framtidsplaner för samtliga till sjöss 

Internt bortfall: fyra personer. 
 
Tabell 8 - Framtidsplaner för samtliga i land 

Internt bortfall: en person.  
*Arbetar i land, arbetssökande och studerande.  
 
 
 
Tabell 9 - Arbetat under utlandsflaggat fartyg under sin karriär 

 Internt borfall: fyra personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framtidsplaner, för samtliga till sjöss Antal Procent	  

Arbeta till sjöss 77 86,5 % 

Arbeta i land, inom sjöfartssektorn 2 2,3 % 

Arbeta i land, ej inom sjöfartssektorn 1 1,1 % 

Studera vidare, inom sjöfartssektorn 1 1,1 % 

Studera vidare, ej inom sjöfartssektorn 1 1,1 % 

Vet ej 7 7,9 % 

Totalt  89 100 % 

Framtidsplaner, för samtliga i land* Antal Procent	  

Arbeta till sjöss 12 27,9 % 

Arbeta i land, inom sjöfartssektorn 16 37,2 % 

Arbeta i land, ej inom sjöfartssektorn 9 20,9 % 

Studera vidare, inom sjöfartssektorn 0 0 % 

Studera vidare, ej inom sjöfartssektorn 2 4,7 % 

Vet ej 4 9,3 % 

Totalt  43 100 % 

Har du under din karriär arbetat som befäl på ett utlandsflaggat fartyg Antal Procent 

Ja 80 72,1 % 

Nej 31 27,9 % 

Totalt 111 100 % 



  
 

X 

Tabell 10 - Villkor alla som arbetar och har arbetat till sjöss 
Har du valt att gå med på sämre 
eller bättre villkor på utländsk flagg 
under din karriär 

Antal Procent 

Jag har ej seglat under utländsk 
flagg 

26  23,4 % 

Ja, jag har haft sämre villkor med 
avseende på lönen då jag seglat 
under utländsk flagg 

3 2,7 % 

Ja, jag har haft sämre villkor med 
avseende på avlösningssystemet då 
jag seglat under utländsk flagg 

6 5,5 % 

Ja, jag har haft sämre villkor med 
avseende på såväl lön som 
avlösningssystem då jag seglat 
under utländsk flagg 

14 12,6 % 

Nej, jag har haft bättre villkor med 
avseende på avlösningssystemet då 
jag seglat under utländsk flagg 

2 1,8 % 

Nej, jag har haft bättre villkor med 
avseende på lönen då jag seglat 
under utländsk flagg 

15 13,5 % 

Nej, jag har haft bättre villkor med 
avseende på såväl lön som 
avlösningssystem då jag seglat 
under utländsk flagg 

14 12,6 % 

Nej, samma/likartade villkor 26 23,4 % 

Vet ej 5  4,5 % 

Total 111 100 % 

Internt bortfall: fyra personer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XI 

Arbete till sjöss 
 
Tabell 11 - Befattning 

Befattning Antal Procent 

Manskap 7 7,8 % 

Tredjestyrman 6 6,6 % 

Andrestyrman 40 44,4 % 

Överstyrman 23 25,6 % 

Befälhavare 5 5,6 % 

Annan* 9 10,0 % 

Totalt 90 100 % 

Internt bortfall: tre personer 
*Tre respondenter manskap/andrestyrman, tre respondenter andrestyrman/överstyrman, en respondent 
DPO, en respondent kustuppsyningsman och en respondent nyligen uppmönstrad från matros till styrman.  
 
Tabell 12 - Tid innan befattning som befäl erhölls 

Tid efter examen innan arbete som befäl Antal Procent 

0-4 veckor 31 34,8 % 

1-3 månader 22 24,7 % 

3-6 månader 17 19,1 % 

6-9 månader 4 4,5 % 

9-12 månader 1 1,1 % 

1 år eller mer 7 7,9 % 

Har ej seglat som befäl 7 7,9 % 

Totalt 89 100 % 

Internt bortfall: fyra personer  
 
Tabell 13 - Segment 

Segment Antal Procent 

Passenger/ferry 23 25,9 % 

Tanker (ej gas) 17 19,1 % 

Offshore 12 13,5 % 

Ro-Pax 7 7,9 % 

Ro-Ro 3 3,4 % 

Ro-Ro/Container 2 2,2 % 

Tanker (gas) 3 3,4 % 

Bulk 2 2,2 % 

General Dry Cargo 1 1,1 % 

Misc./ Survey 1 1,1 % 

Misc./ Tug 1 1,1 % 

Multi-Purpose 1 1,1 % 

Annan* 16 18,0 % 

Totalt 89 100 % 

Internt bortfall: fyra personer  



  
 

XII 

*En respondent icebreaker/passenger/ferry, en respondent general cargo, Ro-Ro, en respondent offshore 
och tanker (ej gas), två respondenter kustbevakning, en respondent Ro-Ro/container och tanker (ej gas), 
tre respondenter CTV, en skärgårdsbåt, en cement carrier, en combo isbrytare, passagerartrafik, en semi 
submersible accomodation unit, en bunker, en isbrytare, en ro-ro. 
 
Tabell 14 - Anställningsform 

Internt bortfall: fyra personer  
* I denna kategori har sju respondenter befattningen manskap 
 
 
Tabell 15 - Trafikområde 

Internt bortfall: fyra personer 
 
 
 
Tabell 16 - Svensk eller utländsk flagg  

Internt bortfall: fyra personer   
* I denna kategori har sju respondenter befattningen manskap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anställningsform Antal Procent 

Fastanställd 52 58.4 % 

Vikarie 21* 23,6 % 

Kontraktsanställd (tillfälligt anställd) 15 16,9 % 

Annan 1 1,1 % 

Totalt 89 100 % 

Trafikområde Antal Procent 

Europafart 35 39,3 % 

Oceanfart 30 33,7 % 

Närfart 19 21,3 % 

Inre fart 5 5,6 % 

Totalt 89 100 % 

Seglar du för tillfället  Antal Procent 

Under svensk flagg 
 

43* 48,3 % 

Under utländsk flagg för utländskt rederi 33 37,1 % 

Under utländsk flagg för svenskkontrollerat rederi 13 14,6 % 

Totalt 89 100 % 



  
 

XIII 

Arbete i land 
 
Tabell 17 - Tidigare befäl eller ej 

	  

Tabell 18 - Varför gick du i land 

Flera val var möjliga för respondenterna, totalt 35 val gjordes av 22 respondenter. 

Tabell 19 - Varför började du inte arbeta till sjöss 

Flera val var möjliga för respondenterna, totalt 29 val gjordes av 22 respondenter. 

 

Arbetar i land, inom sjöfartssektorn Antal Procent 

Inom sjöfartssektorn, tidigare befäl 13 68,4 % 

Inom sjöfartssektorn, ej tidigare befäl 6 31,6 % 

Totalt inom sjöfartssektorn 19 100 % 

Arbetar i land, utanför sjöfartssektorn   

Utanför sjöfartssektorn, tidigare befäl 4 30,7 % 

Utanför sjöfartssektorn, ej tidigare befäl 9 69,3 % 

Totalt utanför sjöfartssektorn 13 100 % 

Varför gick du i land Antal Procent	  

Arbetsbrist 10 28,6	  %	  

Fick ett bra erbjudande om arbete i land  5 14,3	  %	  

Tröttnade på sjömansyrket 2 5,7	  %	  

Tröttnade på arbetsplatsen 4 11,4	  %	  

Vill inte vara ifrån familjen 8 22,8	  %	  

Dåligt betalt 0	   0	  %	  

Dåligt avlösningssystem 1 2,9	  %	  

Övrigt 5 14,3	  %	  

Totalt 35 100	  %	  

Varför började du inte arbeta till sjöss  Antal Procent	  

Arbetsbrist 14 48,3	  %	  

Fick ett bra erbjudande om arbete i land 6 20,7	  %	  

Tröttnade på sjömansyrket 1 3,4	  %	  

Vill inte vara ifrån familjen 2 6,9	  %	  

Dåligt betalt  0	   0	  %	  

Dåligt avlösningssystem 0	   0	  %	  

Övrigt 6 20,7	  %	  

Totalt 29 100	  %	  



  
 

XIV 

Jämförelse mellan examensår 

Tabell 20 - Huvudsaklig sysselsättning 

*Respondenterna arbetar till sjöss, dock har de ej svarat på frågan om befattning. 
 
Tabell 21 - Framtidsplaner för de kommande fem åren 

Internt bortfall: fem personer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensår, huvudsaklig 
sysselsättning 

2010 
 

2013 2016               Totalt Procent 

Arbetar till sjöss som befäl 24 
(70,6 %) 

31 
(60,7 %) 

28 
(53,8 %) 

83 60,6 % 

Arbetar till sjöss som manskap 0 0 7 
(13,5 %) 

7 5,1 % 

Arbetar till sjöss, okänd befattning* 0 2 
(3,9 %) 

1 
(1,9 %) 

3 2,2 % 

Arbetar i land inom sjöfartssektorn 5 
(14,7 %) 

11 
(21,6 %) 

3 
(5,8 %) 

19 13,9 % 

Arbetar i land utanför sjöfartssektorn 3 
(8,8 %) 

4 
(7,8 %) 

6 
(11,5 %) 

13 9,5 % 

Arbetssökande 1 
(2,9 %) 

1 
(2,0 %) 

7 
(13,5 %) 

9 6,6 % 

Studerande 1 
(2,9 %) 

2 
(3,9 %) 

0 
(0 %) 

3 2,1 % 

Totalt 34 
(100 %) 

51 
(100 %) 

52 
(100 %) 

137 100 % 

Examensår, framtidsplaner för de 
kommande fem åren 

2010 2013 2016               Totalt Procent 

Arbeta till sjöss 16 
(48,5 %) 

29 
(59,2 %) 

44 
(88,0 %) 

89 67,4 % 

Arbetar i land, ej sjöfartssektorn  5 
(15,2 %) 

5 
(10,2 %) 

0 
(0 %) 

10 7,6 % 

Arbeta i land, inom sjöfartssektorn 6 
(18,2 %) 

9 
(18,4 %) 

3 
(6,0 %) 

18 13,6 % 

Studera vidare, ej sjöfartssektorn 0 
(0 %) 

3 
(6,1 %) 

0 
(0 %) 

3 2,3 % 

Studera vidare, inom sjöfartssektorn 1 
(3,0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

1 0,8 % 

Vet ej 5 
(15,2 %) 

3 
(6,1 %) 

3 
(6 %) 

11 8,3 % 

Total 33 
(100 %) 

49 
(100 %) 

50 
(100 %) 

132 100 % 



  
 

XV 

Tabell 22 - Respondenter i befälsbefattning i de tre största segmenten i årskullarna.  

*Kategorin ”annan” var enskilt största kategori med elva svar, dessa var utsprida över flera segment. 
** Ro-pax med fem respondenter var enskilt större än tanker (gas), men då endast två av respondenterna arbetar i  
befälsbefattning är det inte längre en av de tre största segmenten vad gäller respondenter i befälsbefattning. 
 
Tabell 23 - Under vilken flagg 

Internt bortfall: fyra personer  
* Av dessa arbetar sju respondenter som manskap. 
 
 

Jämförelse mellan lärosätena 
 
Tabell 24 - Huvudsaklig sysselsättning 

*Respondenterna arbetar till sjöss, dock har de ej svarat på frågan om befattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensår, tre största 
segmenten för 
befälsbefattning 

2010 2013 2016               

1 Offshore (8 st) Passenger/Ferry (7st) * 
 

Passenger/Ferry (11 st) 

2 Passenger/Ferry (5st) Tanker (ej gas) (5st) Tanker (ej gas) (8 st) 

3 Tanker (ej gas) (4st) Offshore (4 st) Tanker (gas) (3 st) ** 

Examensår  2010 2013 2016               Total Procent 

Under svensk flagg 7  
(30,4 %) 

16  
(51,6 %) 

20 * 
(57,1 %) 

43 48,3 % 

Under utländsk flagg 16  
(69,6 %) 

15  
(48,4 %) 

15  
(42,9 %) 

46 51,7 % 

Total 23 
(100 %) 

31 
(100 %) 

35 
(100 %) 

89 100 % 

Lärosäte, huvudsaklig sysselsättning Chalmers, 
Göteborg 
 

Sjöfartshögskolan, 
Kalmar 

Totalt Procent 

Arbetar till sjöss som befäl 43 
(54,4 %) 

40 
(68,9 %) 

83 60,5 % 

Arbetar till sjöss som manskap 5 
(6,3 %) 

2 
(3,4%) 

7 5,1 % 

Arbetar till sjöss, okänd befattning* 2 
(2,5 %) 

1 
(1,7%) 

3 2,2 % 

Arbetar i land inom sjöfartssektorn 12 
(15,2 %) 

7 
(12,1 %) 

19 13,9 % 

Arbetar i land utanför sjöfartssektorn 10 
(12,7 %) 

3 
(5,2 %) 

13 9,5 % 

Arbetssökande  5 
(6,3 %) 

4 
(6,9 %) 

9 6,6 % 

Studerande 2 
(2,5 %) 

1 
(1,7 %) 

3 2,2 % 

Totalt 79 
(100 %) 

58 
(100 %) 

137 100 % 



  
 

XVI 

Tabell 25 - Framtidsplaner för de kommande fem åren 

Internt bortfall: fem personer. 
 
Tabell 26 - Respondenter i befälsbefattning i de tre största segmenten i lärosäterna 

* Kategorin ”annan” var näst största kategori med åtta svar, dessa var utspridda över flera segment. 
** Kategorin ”annan” var lika stor kategori med åtta svar, dessa var utspridda över flera segment. 
 
 
Tabell 27 - Under vilken flagg 

Internt bortfall: fyra personer  
* varav fem respondenter arbetar som manskap  
** varav två respondenter arbetar som manskap  
 
 
 
 

Lärosäte, framtidsplaner för de 
kommande 5 åren 

Chalmers, 
Göteborg 

Sjöfartshögskolan, 
Kalmar 

Totalt  Procent 

Arbeta till sjöss 47  
(62,6 %) 

42 
(73,7 %) 

89 67,4 % 

Arbetar i land, ej sjöfartssektorn  8 
(10,6 %) 

2 
(3,5 %) 

10 7,6 % 

Arbeta i land, inom sjöfartssektorn 11 
(14,6 %) 

7 
(12,3 %) 

18 13,6 % 

Studera vidare, ej sjöfartssektorn 3 
(4,0 %) 

0 
(0 %) 

3 2,3 % 

Studera vidare, inom sjöfartssektorn 1 
(1,3 %) 

0 
(0 %) 

1 0,8 % 

Vet ej 5 
(6,7 %) 

6 
(10,5 %) 

11 8,3 % 

Total 75 
(100 %) 

57 
(100 %) 

132 100 % 

Lärosäte, tre största segmenten 
för befälsbefattning 

Chalmers, Göteborg Sjöfartshögskolan, Kalmar 

1 Tanker (ej gas) (9 st) Passenger/Ferry (14st)  
 

2 Passenger/Ferry (9 st) Tanker (ej gas) (7 st) * 

3 Offshore (8 st) ** Offshore (4 st)  

Lärosäte Chalmers, Göteborg Sjöfartshögskolan, Kalmar Total Procent 

Under svensk flagg 26 * 
(55,3 %) 

17 ** 
(40,5 %) 

43 48,3 % 

Under utländsk flagg 21 
(44,7 %) 

25 
(59,5 %) 

46 51,7 % 

Total 47 
(100 %) 

42 
(100 %) 

89 100 % 




