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Abstract 

Att välja en eftergymnasial utbildning kan vara svårt då det är många faktorer som 

spelar in. När väl beslutet är taget kan ändå en viss osäkerhet kring utbildningsvalet 

förekomma. Syftet med studien är att undersöka hur sjöbefälsstudenter resonerar kring 

sitt val av utbildning och hur säkra de känner sig med sitt val vid ansökan. Studien 

undersöker också hur säkra de känner sig med sitt utbildningsval efter tre och ett halvt 

år på utbildningen. Den metod som används i examensarbetet bygger på en kvalitativ 

studie i form av semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna i intervjuerna gick sista 

året på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Resultatet visar att det främsta resonemanget till 

valet av utbildningen är det egna intresset följt av den sammanhängande ledigheten som 

yrket förser. När det gäller hur säkra respondeterna kände sig på sin ansökan varierade 

resultatet, dock kände den äldre individen i undersökningen sig väldigt trygg med sitt 

val. Tryggheten hos respondenterna kring sitt val har också varierat under utbildningens 

gång. 
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Abstract 

Choosing a higher education can be difficult as there are many factors that have to be 

taken into consideration. Once the decision is made, some uncertainty about the choice 

of education may still occur. The purpose of this study is to investigate maritime 

students’ reasoning about their choice of education and how confident they were with 

their application for higher education. The study also examines how secure they feel 

about their choice of education after three and a half years of studying. The method used 

in this study is based on a qualitative study using semi-structured interviews. The 

respondents in the interviews studied the last and final year at the Kalmar Maritime 

Academy. The results show that the main reason for their choice of education is their 

own personal interest, followed by the benefits of being a mariner in terms of vacation. 

As to how secure respondents felt about their choice of education, the results varied, 

however the older individual felt very secure with the choice made. The security of the 

respondents about their choice of education varied throughout the course of their 

education. 
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Förord 

Vi vill tacka de respondenter som har medverkat i denna studie. Tack vare 

repondenternas erfarenheter och synpunkter blev det möjligt att genomföra detta arbete. 

Även ett stort tack till vår handledare Karin Lundberg för all den vägledning och 

rådgivning som har getts under arbetets gång.  

 

 

Kalmar, maj 2018 

Eskil Björklund och Sebastian Wollheim 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Att välja en utbildning på eftergymnasial nivå är oftast ett svårt val som under 

utbildningens gång kan leda till stora uppoffringar, tidsmässigt, energimässigt och 

ekonomiskt. Det finns många aspekter kring valet av utbildning, oftast vet individen 

inte helt säkert vad de vill studera. Även fast individen väl har fattat ett beslut om 

utbildningsvalet kan en viss ovisshet ändå existera under hela utbildningsperioden. 

”Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger att de idag skulle ha valt en annan 

utbildning än den som de precis har läst klart.” (Adelborg, 2012, s.2.). Vid val av 

utbildning i Sverige är de främsta faktorerna som påverkar utbildningsvalet, att 

utbildningen intresserar individen, att arbetsmöjligheterna är goda och att det finns en 

bra möjlighet till hög lön (Studentum, 2017). 

  

Enligt Nationalencyklopedin är innebörden av sjöbefäl: ”person som genom utbildning 

och praktik skaffat behörighet att inneha befattning som fartygsbefäl eller maskinbefäl 

på handelsfartyg” (NE, 2018). Sjöbefäls- eller sjökaptensutbildningen är ett program på 

eftergymnasial nivå som sträcker sig över en fyra års period varav ett år består av 

fartygsförlagd utbildning. Efter examen ska studenten kunna tjänstgöra som nautiker 

och efter några års erfarenhet kan de befordras till befälhavare som har operativt ansvar 

för fartyg, besättning, last och passagerare. Efter genomförd utbildning har studenten 

möjlighet att arbeta nationellt såväl som internationellt. Även sjöbefäls- eller 

sjöingenjörsutbildningen innefattar en fyra års utbildningsperiod på eftergymnasial nivå. 

Efter examen innehar studenten ett tekniskt kunnande för tjänstgöring ombord fartyg i 

nationell såväl internationell handelssjöfart. Efter några års erfarenhet till sjöss kan de 

bli befordrade till teknisk chef och ha operativt ansvar för fartyg, besättning och 

maskineri. Studenten har även möjlighet att efter examen tjänstgöra inom närliggande 

teknikområden utanför sjöfarten (Linnéuniversitetet, 2017). 

 

Med ovanstående information som bakgrund angående osäkerheten kring studenters 

utbildningsval dök frågorna upp. Varför är individer osäkra inför val av utbildning. Vad 

är det som gör att studenter är osäkra på sitt gjorda val. Hur ser denna osäkerhet ut 

under studiernas gång. Ångrar studenterna sina val. Denna studie undersöker hur 
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sjöbefälsstudenter resonerar kring sitt val av utbildning och hur trygga de känner sig 

med valet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur sjöbefälsstudenter resonerar kring sitt 

val av utbildning och hur säkra de känner sig med sitt val. Syftet kan delas upp i 

följande frågeställningar: 

  

●   Hur resonerar sjöbefälsstudenter angående valet av utbildning? 

●   Hur säkra kände sig studenterna med sitt utbildningsval när de ansökte? 

●   Hur säkra känner sig studenterna idag att de valt rätt utbildning, hade de valt en 

annan utbildning om de fick välja om? 

  

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till sjöbefälsstudenter som läser sista året på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. 
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2 Metod 
 

2.1 Genomförande 

I arbetet har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade, individuella intervjuer 

använts. Totalt genomfördes sex intervjuer. Kvalitativa intervjuer bygger på att de 

frågor som ställs är enkla och tydliga vilket gör att svaren på frågorna blir omfattande. 

Svaren från intervjuerna gör det möjligt att förstå hur människor reagerar eller 

resonerar, det gör det också möjligt att särskilja och urskilja olika beteendemönster 

(Trost, 2010). Det finns olika typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade. Vid ostrukturerade intervjuer är frågorna mer öppna, den intervjuade 

tillåts att prata mer eller mindre fritt vilket gör att den som blir intervjuad styr intervjun. 

Vid strukturerade intervjuer är frågorna mer styrda, först får den intervjuade prata fritt 

men sedan styrs samtalet så att de frågor som ska besvaras behandlas och blir besvarade 

(Kylén, 2004). En semistrukturerad intervju har använts i detta arbete, den bygger på att 

frågorna som ställs är direkt kopplade till ämnet som undersöks. Respondenterna tilläts 

att svara på redan förkonstruerade intervjufrågor med möjlighet till följdfrågor. 

Intervjun styrdes till viss del så att frågorna som ställdes blev besvarade (Patel & 

Davidson, 2014). 

  

En provintervju genomfördes för att kontrollera studiens intervjuguide. På detta sätt 

kunde intervjuguiden utvecklas och förbättras. Efter provintervjun och uppdaterandet av 

intervjuguiden gick studien vidare till intervjuerna. Totalt kontaktades tio 

sjöbefälsstudenter, av dessa var det sex studenter som kunde medverka i studien. Innan 

intervjuerna sattes igång fick respondenterna genomföra två korta, ovetenskapliga tester 

baserade på Hollands personlighetsteori och Scheins karriärankare. Dessa tester gav 

respondenterna en inblick i temat av studien och gav även en lättsam inledning till 

intervjun. Hollands personlighetsteoritest är taget från ett amerikanskt universitets 

hemsida där testet kan användas för att vägleda studenter med avseende på val av 

karriär (Rogue Community College, 2018). Scheins karriärankaretest är taget ifrån 

ProProfs hemsida där testet används för att hjälpa individen att förstå vilken typ av 

karriärankare individen innehar och utifrån det kunna utveckla och förbättra sin karriär 

(ProProfs, 2015). Efter dessa tester påbörjades datainsamlingen där intervjuerna 

spelades in eftersom det då blev möjligt att granska intervjuerna i efterhand på ett mer 

noggrant sätt. Detta ger intervjuaren möjlighet att lägga full koncentration på frågorna 
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och svaren istället för att anteckna allt som sägs (Trost, 2010). När intervjuerna hade 

utförts transkriberades alla ljudinspelningarna enligt Åbos transkriberingsregler (2018).  

 

När intervjuerna var slutförda och transkriberade påbörjades undersökningen av svaren 

från respondenterna. Resultatet bestämdes att delas in i tre olika teman utifrån de tre 

frågeställningarna. De olika teman delades in i färgkoder för att underlätta 

analyseringen. Alla transkribreringarna skrevs ut och färgkodades sedan. Det gick då att 

se hur de olika respondenternas svar särskiljde sig och vilka olika resonemang som lyfts 

fram under intervjuerna. Efter denna analysering gick studien vidare till resultatet. 

Temat resonemang till valet av utbildning var betydligt större än de andra så detta tema 

delades in i två delar vilket gjorde att resultatet bestod av totalt fyra teman istället. De 

fyra teman är: vad har påverkat studenterna till att studera på en högskoleutbildning, 

resonemang till valet av utbildning, utbildningsvalet vid ansökan – ett säkert eller 

osäkert val och utbildningsvalet idag – rätt eller fel val.    

  

2.2 Urval 

Innan intervjuerna utfördes var planen att genomföra sex intervjuer, tre studenter från 

sista året på sjökaptensprogrammet och tre studenter från sista året på 

sjöingenjörsprogrammet. Detta eftersom mer tid då kunde läggas per intervju och på så 

sätt öka kvaliteten på intervjuerna (Trost, 2010). Dessutom fanns det då också möjlighet 

att utöka antalet intervjuer om det skulle behövas. Skälet till att sistaårs studenter valdes 

som respondenter till intervjuerna var på grund av att de har haft mest tid att reflektera 

kring sitt val av utbildning. Ett målinriktat urval valdes för att kunna välja ut de 

individer som var mest relevanta för att besvara studiens syfte (Bryman, 2011). 

Respondenterna valdes ut med kriterierna att minst en individ skulle ha gått 

sjöfartsgymnasium, minst en skulle ha gått direkt från gymnasiet till 

sjöbefälsutbildningen och minst en individ skulle vara lite äldre med lite mer erfarenhet 

och kunskap. Skälet till dessa kriterier var för att erhålla en god variation och bredd på 

svaren från de olika respondenterna. Ålderspannet på respondentena var 22 – 40 år 

varav majoriteten bestod av män.  

  

2.3 Forskningsetiska aspekter 

Intervjuerna utfördes enligt Vetenskapsrådets fyra övergripande etikregler. 

Vetenskapsrådet är en svensk myndighet som ansvarar för de etiska krav som ställs på 
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forskning. Dessa regler har tagits fram för att försäkra att enskilda individer inte utsätts 

för fysisk eller psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelse (Patel & Davidson, 

2014). De fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan varje enskild 

intervju fick samtliga av respondenterna information att intervjun var frivillig och att de 

när som helst kunde sluta medverka. De fick även information om forskningsuppgiftens 

syfte vilket gjorde att informationskravet uppfylldes. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att respondenterna själva fick bestämma över sin medverkan. Respondenterna 

har givits största möjliga konfidentialitet och obehöriga har inte tagit del av några 

personuppgifter vilket gör att konfidentialitetskravet har uppfyllts. Det insamlade 

materialet användes endast till denna studie enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Tidigare forskning 

Gervind och Sjöström (2008) skrev examensarbetet Karriärval för sjöbefälsstudenter i 

Kalmar. De undersökte varför studenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar valt att utbilda 

sig till sjökapten. Författarna undersökte också om det fanns en röd tråd mellan 

studenterna som valt utbildningen. Med hjälp av detta arbete skulle universitet och 

redare få en klarare bild över hur de skulle gå till väga vid rekrytering av nya 

studenter/sjöbefäl.  Den metod som användes i arbetet bestod av först kvalitativa 

intervjuer för att sedan ta fram en kvantitativ enkät. Intervjuerna låg till grund för 

enkäten. Resultatet från denna studie visar att resonemangen till valet att utbilda sig till 

sjökapten var det egna intresset, att förbättra sin arbetssituation, att tackla nya 

utmaningar i livet, att arbetsmarknaden för styrmän såg ljus ut samt den 

sammanhängade ledigheten som tillhör yrket. Det som inte påverkade särskilt mycket 

till utbildningsvalet var den framtida lönen och inflytandet från familj och släkt.     

 

En liknande studie genomfördes där Larsson & Persson Waern (2014) ämnade att 

undersöka vilka bakomliggande attityder och förväntningar som låg till grund för valet 

till den fyraåriga sjöingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vidare 

undersökte författarna även vilken inställning studenterna hade till den krympande 

svenska handelsflottan. Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av 

enkäter. Frågorna i enkäten inspirerades och grundades sig till stor del på Gervind och 

Sjöströms (2008) examensarbete Karriärval för sjöbefälsstudenter i Kalmar. Enkäten 

besvarades av sammanlagt 38 personer varav 35 män och tre kvinnor. 

Sammanfattningsvis blev resultatet för denna studie att de främsta faktorerna som låg 

bakom utbildningsvalet det personliga intresset, möjlighet till bra lön och den 

sammanhängande ledigheten (Larssson & Persson Waern, 2014).  

  

Två utbildningar som liknar en sjöbefälsutbildning med avseende på att teoretiska 

studier varvas med praktik är sjuksköterske- och byggingenjörsutbildningen. Alla tre är 

även så kallade yrkesutbildningar. I studien Utbildningsval  – En studie av 

sjuksköterske- och byggingenjörsstudenters motiv av val till högre utbildning undersöks 

utbildningsvalet hos dessa två utbildningar. Författarna använde sig av kvalitativa 

forskningsintervjuer i sin studie eftersom de var intresserade av de upplevelser och de 
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motiv som låg till grund för utbildningsvalet hos intervjupersonerna. Urvalet för 

intervjuerna bestod av fyra studenter ur respektive utbildning där åldersspannet var från 

19 till 40 år. Inom sjuksköterskeutbildning var det tre kvinnor och en man som 

intervjuades och inom byggingenjörsutbildningen var det tvärtom dvs. tre män och en 

kvinna intervjuades. Angående förkunskaperna om dessa två utbildningar var alla 

respondenterna relativt eniga om att kunskapen var låg. Samtliga respondenter svarade 

att de kände en trygghet inför valet av utbildningen på grund av att de med största 

sannolikhet skulle ha en stor chans att få jobb efter sin examen. Respondenterna redogör 

också att variationen i yrket med avseende på att det ingår praktiska moment var av stor 

betydelse till utbildningsvalet (Dahlstrand & Schedin, 2015). 

 

IFAUs rapport år 2008 Välja fritt och välja rätt - drivkrafter för rationella 

utbildningsval undersöker vilka faktorer som styr individens val av utbildning och 

lärosäte. Författarna fokuserar på hur betydelsefull lönen efter examen och 

familjebakgrunden är vid utbildningsvalet. Undersökningen bygger mycket på 

beräkningar och statistik hämtat ifrån IFAUs egna databas. Vid analysen i denna rapport 

användes svensk utbildningsnomenklatur (SUN) vilket begränsade undersökningen till 

enbart en analys av utbildningsval på högskolenivå. Rapporten beskriver även hur 

sveriges befolknings utbildningsnivå och val av utbildning har ändrats över tiden. 

Analysen i denna undersökning visade på att den sociala snedrekryteringen var stor och 

att familjens bakgrund styr utbildningsvalet minskar vid val av utbildning på högre nivå. 

Däremot visade analysen att kvinnor påverkas mindre av föräldrarnas bakgrund än vad 

vad män gör. Analysen visade även att förväntad inkomst efter studierna styrde till stor 

del utbildningsvalet. Framtida löner och inkomster påverkar valet av utbildning mer hos 

studenter på tekniska utbildningar än de som väljer pedagogiska utbildningar (Angelov, 

Kennerberg & Johansson, 2008).         

 

Julia Söderpalm (2017)  skrev arbetet Möjlighet att leva ett liv som jag trivs med En 

studie om unga vuxnas attityder till karriär. Arbetet ämnade att undersöka unga vuxnas 

attityder till karriär. Datainsamlingen har gjorts i form av en enkätundersökning, både 

som pappersenkät och webbenkät. Författaren har använts sig av Bourdieus fält, habitus 

och kapital tillsammans med teorin om careership som teoretiska utgångspunkter. 

Analysen i denna undersökning visar att de kvinnliga respondenterna lade större vikt 

vid de inre omständigheterna medans männen mer betonade de yttre värdena vid val av 
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karriär. Dock var de könsmässiga skillnaderna i överlag väldigt små. Föräldrarna var de 

som hade störst inflytande vid karriärval delvis eftersom de ansågs som förebilder för de 

unga vuxna.   

 

I en annan liknande studie undersöks ekonomistudenters resonemang angående valet av 

utbildning. Denna studie använde sig av en kvalitativ metod där urvalet för intervjuerna 

bestod av 18 studenter i åldern 20 till 33 år varav nio är män och nio är kvinnor. Dessa 

respondenter läste olika inriktningar på ekonomprogrammet. Av dessa deltagare var det 

närmare 30% som kände att en annan utbildning hade kunnat passa dem bättre. Ett av 

resonemangen till valet av ekonomprogrammet var att det upplevs som en bred linje 

som ger fler arbetsmöjligheter. I denna undersökning upptäcktes det även att de 

studenter som hade arbetserfarenhet innan var mer säkra på att de hade valt rätt 

utbildning. Något som inte värderas särskilt högt kring valet av utbildning var den 

framtida lönen, respondenterna värderade trivseln på arbetsplatsen mycket högre. I 

studien genomfördes två teoritester på intervjudeltagarna. Dessa två tester var baserade 

på Hollands personlighetsteori och Scheins karriärankarteori (Kellerson & Åberg, 

2015). 

 

3.2 Teori 

Hollands Teori 

Professor John L. Hollands teori RIASEC beskriver människors personligheter och den 

omgivning individen befinner sig i. Teorin används främst till att hjälpa människor göra 

karriärval men också till att hjälpa ungdomar med val av utbildning. Holland påstår att 

människor kan kategoriseras in i sex personlighetstyper: 1. Realistic - “Realisten”, 2. 

Investigative - “Undersökaren”, 3. Artistic - “Konstnären”, 4. Social - “Hjälparen”, 5. 

Enterprising - “Entreprenören” och 6. Conventional - “Organisatören”. Desto mer 

individen liknar en personlighetstyp desto mer visas de specifika karaktärsdragen för 

den personlighetstypen. Holland delar även in omgivningen i dessa sex kategorier där 

varje omgivning består till största del av motsvarande personlighetstyp. Människor 

söker sig ofta till den omgivning där dess personlighetstyp passar in. Denna koppling 

till personlighetstypen upplevs även i människors personliga kompetens, sociala 

kompetens, i dess karriärval och även då i utbildningsval. Om individen befinner sig i 

en omgivning långt ifrån sin personlighetstyp upplevs karriärvalet osäkert, arbetsplatsen 

otillfredsställande och en allmän osäkerhet i vardagen kan förekomma (Holland, 1997). 
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Enligt den amerikanska jobbdatabasen O*NET kan yrket som styrman eller sjökapten 

passa en individ som innehar till största del personlighetstypen Enterprising sedan 

Realistic och sist Conventional. Sjöingenjörsyrket kan passa individen som innehar till 

största del personlighetstypen Realistic sedan Conventional och sist Enterprising 

(O*NET, 2016).  

 

Avstånden mellan de olika personlighetstyperna i figur 1 representerar hur lika 

respektive olika personlighetstyperna är varandra (Andergren, 2014). 

 

Figur 1: RIASEC-hexagonen (Andergren, 2014) 

 

Realisten i Hollands teori föredrar aktiviteter som bland annat innehåller arbete med 

verktyg, maskiner eller djur. Denna personlighetstyp gillar inte utbildnings- eller terapi-

aktiviteter. Oftast leder detta i sin tur till att individen erhåller en kompetens inom 

mekanik, jordbruk, elektronik, tekniska områden eller praktiska moment. Individen 

innehar en brist på social- och utbildningskompetens. Vanliga yrken för realisten är 

praktiska yrken såsom elektriker eller mekaniker där den sociala kompetensen inte ingår 

i arbetet. Individen associerar sig nästan enbart med likasinnade människor och innehar 

en smal bredd på intressen. Realisten tror starkt på självständighet och ambition i livet. 

Däremot har individen ganska lågt självförtroende förutom i dess “realistiska” 

förmågor. Några andra karaktärsdrag som kan finnas hos realisten är dogmatisk, genuin, 
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envis, oflexibel, materialistisk, robust, tillbakadragen (Holland, 1997).                        

  

Enligt Holland (1997) föredrar undersökaren aktiviteter som innehåller observanta, 

symboliska, systematiska och kreativa undersökningar om fysiska, biologiska eller 

kulturella fenomen. Individen förkastar sociala och enformiga aktiviteter. Detta leder till 

att individen erhåller vetenskaplig och matematisk kompetens. Undersökaren innehar en 

brist på övertalningsförmåga. Yrken som passar individen är undersökande yrken till 

exempel biolog eller teknolog inom medicin. Individen värdesätter vetenskapliga eller 

akademiska moment och prestationer högt. En hög värdesättning sätts också på 

självständighet, intellektualitet, logik och ambition. Låga värdesättningar sätts på familj, 

vänskap och att vara lycklig. Individen är öppen för nya ideér och nya erfarenheter samt 

ser sig själv som en person som innehar vetenskaplig, forskande eller matematisk 

talang. Undersökaren ser sig själv även som analytisk, nyfiken, akademisk och som en 

person med stor bredd på intressen. Individen har mediokert till stort självförtroende. 

Andra karaktärsdrag för denna personlighetstyp kan vara försiktig, komplicerad, 

pessimistisk, noggrann, radikal, rationell, tillbakadragen, försynt. 

  

Konstnären föredrar tvetydiga, fria och osystematiska aktiviteter där individen arbetar 

med fysiska, verbala eller mänskliga resurser för att skapa konstnärliga former eller 

produkter. Individen förkastar detaljerade, systematiska och bestämda aktiviteter. Detta 

leder till att kompetens inom artistiska områden såsom språk, konst, musik, 

skådespeleri, skrivkonst erhålls medan det är brist på kompetens i kontors- och 

affärsområdena. Yrken som passar denna personlighetstyp är till exempel författare eller 

inredare där dess artistiska intressen kommer till nytta och formellt arbete och formella 

situationer undviks. Individen värdesätter självförverkliganden, jämställdhet, 

fantasifullhet, mod, estetiska erfarenheter och prestationer väldigt högt. Denna 

personlighetstyp är den mest öppna av dem alla gällande känslor, ideér och andra 

människor. Individen löser problem både på arbetsplatsen och andra platser genom att 

använda dess artistiska talanger och personliga egenskaper såsom intuition, 

uttrycklighet och originalitet. Specifika karaktärsdrag för denna personlighetstyp kan 

vara komplicerad, oordnad, emotionell, uttrycklig, fantasifull, opraktisk, impulsiv, 

självständig, avvikande, känslig (Holland, 1997).               
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Holland (1997) hävdar att personlighetstypen hjälparen föredrar aktiviteter som innebär 

arbete med andra för att informera, träna, utveckla, behandla eller uppmuntra. Individen 

förkastar detaljrika, bestämda, systematiska aktiviteter som involverar material, verktyg 

eller maskiner. Detta leder till att kompetens inom mänskliga relationer både på ett 

mellanmänskligt och utbildningsmässigt sätt erhålls. Praktisk och teknisk kompetens är 

det brist på hos hjälparen. Sociala yrken som lärare eller kurator passar denna 

personlighetstyp. Individen värdesätter sociala och etiska aktiviteter och problem högt. 

Individen vill hjälpa andra genom medicinsk behandling, institutionell service eller 

ömsesidig interaktion. Hjälparen vill vara hjälpsam, förlåtande och tror starkt på 

jämställdhet. Strävan mot att bli en kompetent förälder, lärare eller terapeut existerar 

vanligtvis hos hjälparen. Andra karaktärsdrag hos denna personlighetstyp kan vara 

förstående, medverksam, empatisk, vänlig, generös, tålmodig, övertygande, ansvarsfull, 

varsam. 

  

Holland (1997) påstår att entreprenören föredrar arbete över andra för att uppnå 

organisatoriska eller ekonomiska mål. Individen ogillar observanta, symboliska och 

systematiska aktiviteter. Detta leder till att kompetens inom ledarskap, 

mellanmänsklighet och övertalningsförmåga erhålls. Brist på vetenskaplig kompetens 

existerar hos denna individ. Företagsamma yrken som försäljare eller chef passar denna 

personlighetstyp. Entreprenören värdesätter att vara fri från kontroll, att ha kontroll över 

andra, ambition, ekonomiska och politiska prestationer högt. Denna person ser sig själv 

som aggressiv, populär, självsäker, social, ledande och vältalande. Vetenskaplig 

kunskap är det brist på hos denna individ. Han eller hon löser problem i livet och arbetet 

med sin företagsamma kompetens. Denna personlighetstyp kan inneha karaktärsdragen 

äventyrlig, ambitiös, bestämd, dominerande, energisk, entusiastisk, 

uppmärksamhetssökande, kraftfull, optimistisk, resursrik. 

 

Organisatören föredrar aktiviteter som innehåller detaljerad, bestämd och systematisk 

hantering av data till exempel bokföring. Individen ogillar tvetydiga, fria, osystematiska 

eller utforsknings-aktiviteter. Detta leder till att kompetens inom områdena 

kontorsarbete, beräkningsarbete och affärssystemsarbete erhålls. Organisatören passar 

oftast in i yrken som bokförare eller banktjänsteman. Individen värdesätter ekonomiska 

och affärsprestationer högt. Mål som att bli expert inom finans och handel, leva ett 

komfortabelt liv och att uträtta mycket arbete värderas högt. Individen föredrar att 
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arbeta inom en organisation eller institution. Organisatören strävar efter att vara 

ambitiös, att följa reglerna och att vara artig. Estetiska aktiviteter, nära vänskap, 

förlåtande eller fantasifullhet värderas lågt. Organisatören ser sig själv som anpassande, 

ordningsam och innehar goda kunskaper inom siffror och matematik. Individen har låg 

självkänsla och låg artistisk kompetens. Karaktärsdrag hos denna personlighetstyp kan 

vara försiktig, plikttrogen, dogmatisk, effektiv, oflexibel, undertryckt, metodisk, 

ihärdig, praktisk, grundlig, ekonomisk, fantasilös (Holland, 1997). 

               

Scheins Karriärankare 

Edgar H. Scheins karriärankarteori består av åtta “ankare” där varje ankartyp är byggd 

runt antingen en dominerande uppsättning av kompetenser, ett nyckelmotiv eller ett 

centralt värde. Detta leder till ett integrerat koncept av karriären kring föredragna typer 

av arbete, hur personen vill bli styrd, belönad och hur personen vill utvecklas i 

framtiden (Schein & Maanen, 2016). Schein använder metaforen för ett maritimt ankare 

för att beskriva hur karriärankare fungerar. På samma sätt som ett ankare begränsar var 

en båt kan driva, används detta för att förhindra att individer driver bort från 

arbetsmiljöer som stödjer sina karriärsrelaterade talanger, värderingar och behov. Så fort 

individen börjar driva känner de av spänningen från ankarkättingen och dras tillbaka till 

miljön som stödjer deras karriärankare. Genom att ta reda på vilken ankartyp individen 

tillhör blir det möjligt att se vilken karriär som passar den enskilda individen (Chapman, 

2016). 

 

De åtta karriärankartyperna kan definieras på följande sätt: Det första karriärankaret är 

allmän ledningskompetens (GM) där individen inte skulle ge upp möjligheten att styra 

verksamheten av andra och att klättra till högre nivåer i en organisation. Det andra 

karriärankaret är teknisk funktionell kompetens (TF) där individen inte skulle ge upp 

möjligheten att applicera och förbättra ens färdigheter inom ett visst yrke. Det tredje 

karriärankaret är entreprenörskaps kreativitet (EG) där individen inte skulle ge upp 

möjligheten att starta ett eget företag eller en organisation. Det fjärde karriärankaret är 

autonomi / självständighet (AU) där individen inte skulle ge upp möjligheten att utföra 

sitt arbete på sitt egna sätt. Det femte karriärankaret är säkerhet / stabilitet (SE) där 

individen inte skulle ge upp möjligheten att ha fast anställning inom ett yrke. Det sjätte 

karriärankaret är service / engagemang för ett ideal (SV) där individen inte skulle ge 

upp möjligheten att arbeta med något av stort värde som bidrar till samhället. Det sjunde 
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karriärankaret är ren utmaning (CH)  där individen inte skulle ge upp möjligheten att 

arbeta med lösningar på till synes svåra problem, att vinna över värdiga motståndare, 

eller att överkomma svåra hinder. Det åttonde och sista karriärankaret är livsstil (LS) 

där individen inte skulle ge upp möjligheten att integrera och balansera personliga 

behov och familjebehov samtidigt som de uppfyller kraven för en yrkeskarriär (Schein 

& Maanen, 2016). 

 

Theory of Occupational Choice 

Teoretikerna Ginzberg, Ginsburg, Axelrad och Herma påstår att valet av karriär startar 

redan i tidig ungdom och genomgår sedan tre utvecklingssteg och slutförs i tidig 

vuxenålder med ett karriärval. Teoretikerna skiljer sig från andra teoretiker där 

egenskap- och faktorteoretiska principen ofta bemöttes gällande valet av karriär. Istället 

påstår de att karriärvalet styrs på ett utvecklande sätt och redan under tonårstiden kan 

karriärvalet fastställas. De tre olika utvecklingsfaserna som teoretikerna har skapat 

kallas fantasi-, experiment- och realismfaserna (Andergren, 2014). 

  

I fantasifasen utvecklas individen fram tills 11 år på så sätt att den unge tror att han eller 

hon kan bli vad som helst av dess tycke. Impulser och behov styr den unges önskade 

yrkesval (Hitchcock & Mabry, 1971). 

  

Experimentfasen kan även kallas för den tentativa fasen, denna fas ser på utvecklingen 

av karriärvalet hos individen mellan åldrarna 11-19 år. Denna fas delas in i fyra delar: 

intresse-, kapacitets-, värderings- och övergångsfasen. I intressefasen baserar individen 

sitt val av yrke på sina intressen och förmågor. Detta beslut övergår sedan till 

kapacitetsfasen där individen även väger in sin kompetens för karriärvalet. I 

värderingsfasen blir individen varse om dess värderingar av yrkesvalet och om hur det 

stämmer överens med verkligheten. I den sista delen det vill säga övergångsfasen sker 

en övergång till den första delen av realismfasen (Andergren, 2014). 

  

Realismfasen berör karriärutvecklingen hos individen i åldrarna 19-24 år. Fasen delas in 

i tre delar: utforskande-, kristalliserings- och specificeringsfasen. I utforskandefasen 

väver individen samman positiva och negativa uppfattningar om dess förmåga. 

Individen genomför en värdering på sin förmåga och tar även hänsyn till hur samhället 

skulle värdera det. Detta leder till att individen erhåller potentiella yrkesval som sedan 
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utvärderas karriärmässigt (Andergren, 2014). I kristalliseringsfasen bestämmer 

individen ett generellt karriärval och slutligen i specificeringsfasen begränsas 

karriärvalet på så sätt att yrket specificeras (Hitchcock & Mabry, 1971). 

  

Teoretikerna för denna teori anser att när väl beslut har fattats finns det knappt någon 

återvändo. Detta på grund av verklighetens press skapar stora hinder för förändringar i 

ens planer. De nämner till exempel att en andra-års student på läkarutbildningen får det 

väldigt svårt att besluta om förändringar i sin karriärplan. Det finns allvarliga 

känslobarriärer i vägen för planändringar, detta för att sådana förändringar påverkar 

väldigt lätt känslan av misslyckande och kan leda till dålig självkänsla (Hitchcock & 

Mabry, 1971).          

 

3.3 Teoridiskussion 

Den gemensamma faktorn gällande Hollands personlighetsteori och Scheins karriärteori 

är för att människor ska må bra och göra bra ifrån sig i sitt arbete såväl som i sin 

livssituation tenderar de att ha olika preferenser för att gå tillväga för att upprätta detta. 

Holland anser att om individen arbetar med det som bäst passar dess personlighetstyp så 

upplever individen mest belåtenhet. Schein däremot anser att ens personlighet i form av 

ett karriärankare ska istället användas som stabilitet så att individen inte avviker för 

mycket ifrån sitt karriärspår (Nordvik, 1996). Theory of Occupational Choice avviker 

från de båda teorierna nämnda ovan på så sätt att teoretikerna bakom teorin anser att 

karriärvalet sker i utvecklingssteg från födseln fram tills ungefär 24 års ålder 

(Andergren, 2014). Oftast fastställs ett generellt karriärval i kristalliseringsfasen mellan 

åldrarna 19 och 21 år men detta kan ske mycket tidigare eller mycket senare i livet 

(Hitchcock & Mabry, 1971). 
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4 Resultat 

Vid inledningen av varje intervjutillfälle fick respondenterna genomföra två 

ovetenskapliga tester baserade på Hollands personlighetsteori och Scheins 

karriärankare. Detta gav respondenterna en liten inblick i temat av studien och gav en 

lättsam inledning till intervjun. Efter dessa ovetenskapliga tester fick fyra av sex 

respondenter Scheins karriärankare Technical Expert (TF). De övriga två 

respondenterna fick karriärankrarna Security (SE) och Lifestyle (LS). Med avseende på 

Hollands personlighetsteori innehar sjökaptensyrket koden ERC ( E – Enterprising, R – 

Realistic, C – Conventional) och sjöingenjörsyrket innehar koden RCE (R – Realistic, C 

– Conventional, E – Enterprising). Hollands personlighetstest gav respondenten en tre-

siffrig bokstavskod som speglade de personlighetstyperna som passade dem bäst. 

Samtliga respondenter hade i alla fall en av de tre personlighetstyperna som tillhör 

sjömansyrket varav en respondent hade två. Majoriteten av respondenterna hade 

personlighetstypen C - Conventional som en bokstav utav den tre-siffriga 

bokstavskoden.       

    

Vad har påverkat studenterna till att studera på en högskoleutbildning 

Respondenterna som hade någon förälder med en högskoleutbildning eller motsvarande 

kände att de hade blivit mer påverkade av deras föräldrar än dem som inte hade det. De 

flesta av föräldrarna med en högskoleutbildning drev på studenterna mer att läsa en 

eftergymnasial utbildning. För studenterna kändes det hela inte riktigt som en dialog 

utan föräldrarna tryckte på att utbildning är viktigt för framtiden. De yngre 

respondenterna där någon förälder hade högskoleutbildning kände att de blev mer 

påverkade på grund av deras unga ålder jämfört med den äldre respondenten. När 

studien genomfördes svarade de att de hade tänkt efter själva lite mer nu än att bli så 

pass styrda av föräldrarna.     

 

Ja de har nog pushats mer än att bara ta upp det. Det kan jag nog säga. Hon har ju sagt 

såhär ”du ska inte läsa vidare då? Det kan ju vara bra” det har ju fått en att tänka, klart 

det kan vara bra. Så en viss inverkan har det haft. 

 

En av respondenterna förmedlade att även vänner som hade påbörjat en utbildning hade 

en viss inverkan till valet att studera vidare. Då vännerna försvann en efter en för att 

börja studera fick respondenten känslan att läsa vidare kanske var något som måste 



  
 

16 

göras. Det var därefter individen kände att det var nog dags att börja studera på 

eftergymnasial nivå så att livet inte stannar kvar i samma vardagsrutiner.   

 

Samtliga respondenter förutom den äldre ansåg redan i tidig ålder att det var en 

självklarhet att förr eller senare studera vidare på en eftergymnasial utbildning. En av 

respondenterna ansåg att i dagens samhälle är det mycket viktigt att erhålla en examen 

på eftergymnasial nivå. Respondenten påstår att det känns viktigare idag att ha en 

utbildning än vad det var förr i tiden. Majoriteten av respondenterna uttryckte att de 

hade nått en position inom sitt yrke att det inte gick att utvecklas eller avancera längre. 

Lösningen blev då att börja studera vidare eftersom det är betydligt enklare att göra en 

yrkeskarriär med en utbildning.   

 

En stor faktor va att jag inte ville bli fast där jag jobbade. Många som man träffade på 

där har sagt, ”jag tänkte plugga direkt efter sen så va man fast fem, tio år typ” så de va 

väl en stor faktor till att jag ville läsa vidare. Det va ju liksom de mest monotona arbetet 

man kan tänka sig liksom. Du har dina uppgifter som du gör varje dag, det är ingenting 

nytt, du utvecklas inte liksom, så det blir som du stannar av. 

   

Resonemang till valet av utbildning   

Samtliga respondenter hade en viss anknytning till sjön på ett eller annat sätt men alla 

hade inte en koppling till specifikt handelsjöfarten. Vissa hade enbart anknytning 

genom släkt eller bekantskaper, andra hade anknytning via fritidsintressen eller via det 

geografiska läget. Däremot kände de flesta att detta inte hade något större inflytande till 

deras ubildningsval. En respondent däremot kände att anknytningen kanske hade ett 

visst inflytande till sitt val men det var ingenting som direkt avgjorde valet av 

utbildning. Då respondenten har tillbringat många båtsemestrar med familjen kanske det 

undermedvetet har lett till denna utbildning. 

 

Jag har alltid bott på västkusten nära vattnet och båtar så att havet och miljön gjorde ju 

att man kände sig som hemma, det är ju schysst liksom. Men jag skulle inte säga att 

någon i släkten inspirerat mig till mitt kärriärval, utan det har mer blivit att man halkat 

in på det här av olika anledningar och sen sitter man här man sitter idag. 

 

Den gemensamma faktorn kring sjökaptensstudenternas resonemang till sitt val av 

utbildning var att alla tre tyckte om att resa och besöka nya platser. Alla tre 

sjökaptensstudenter såg då yrket som en chans att förverkliga sitt intresse att resa runt 

till olika platser och miljöer. Den sekundära gemensamma faktorn till utbildningsvalet 
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som två respondenter nämnde var ledigheten. Det som tilltalade dessa respondenter var 

att ledigheten är lika lång som arbetstiden till exempel en vecka arbete till sjöss ger en 

vecka ledighet. Övriga faktorer som spelade in i valet av sjökaptensutbildningen var 

tanken att få framföra ett riktigt fartyg, livsstilen inom sjömansyrket och de praktiska 

moment som ingår i utbildningen.  

 

Jag tyckte att det passade mig hur man jobbar till sjöss alltså att man får åka iväg och 

vara ledig långa perioder. Det passar mig för jag tycker om att kunna vara hemma och 

vara ledig och åka ut och resa sådär. Själva livsstilen som det innebär kändes som att 

det tror jag passar mig. 

 

Den gemensamma faktorn kring sjöingenjörsstudenternas resonemang till 

utbildningsvalet var att alla tre såg fram emot den långa ledigheten som tillhör 

sjömansyrket. Två sekundära faktorer till utbildningsvalet som två respondenter nämnde 

var att få resa runt och se mycket av världen och att arbetet innebär många praktiska och 

tekniska moment. Det som tilltalade dessa respondenter var att yrket är varvat med 

pappersarbete och fysiskt arbete. Övriga faktorer som spelade in i valet av 

sjöingenjörsutbildningen var det egna intresset för teknik och sjön, att träffa nytt folk 

och lära känna nya människor och möjligheten att både kunna jobba till sjöss och iland. 

En faktor till utbildningsvalet för individen som gått på sjöfartsgymnasium var att det 

var den naturliga vägen att gå. 

 

Sen kände jag väl bara att det är det naturliga steget om man inte vill förbli längst ner i 

näringskedjan så då får man väl hoppa på det här universitetståget och se vart man 

hamnar. Det var typ så jag resonerade.  Det var den naturliga vägen i karriären, om man 

ville ta ett steg till så var det detta som gällde, det finns ju typ inget annat. Sen tyckte 

jag att det lät lite äventyrligt, man åker runt på olika båtar och sådant och man får se 

väldigt mycket runt om i världen. 

 

När respondenterna svarade på frågan om lönen spelade in i utbildningsvalet svarade 

samtliga att det inte var någon särskilt stor bidragande faktor. De flesta av 

intervjudeltagarna såg lönen mer som en morot än en faktor. Några av respondenterna 

kände i allmänhet att en högskoleutbildning går lite hand i hand med högre lön. 

 

Asså det är klart att man visste att om man går högskoleutbildningar att man kommer ha 

högre lön, det vet man väl, de är väl en självklar grej liksom. Det är klart om du läser 

fyra, fem år då ska du väl ha lite högre lön än dom som jobbar utan att ha läst nånting.  
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Med tanke på all den tid och energi som läggs ner på en utbildning kände respondenten 

att det är en självklarhet att högre lön erhålls. 

 

Utbildningsvalet vid ansökan – ett säkert eller osäkert val     

Gällande kunskapen om vad utbildningen generellt innebar och vilka kurser som ingick 

visste majoriteten av respondenterna i stort sett ingenting. En minoritet hade läst igenom 

kursplanen innan ansökan men de visste inte riktigt vad kurserna innebar. Samtliga 

respondenter visste i alla fall att utbildningen innehöll fartygsförlagd utbildning. 

Gällande kunskapen om självaste yrket efter examen visste sjöingenjörsstudenterna att 

det gick att jobba iland men de visste inte riktigt vilka sorts landjobb som existerade för 

en sjöingenjör. Sjökaptensstudenterna hade inte någon större inblick i specifikt vad 

yrket innebar.  

 

Jag antog bara att man läste mycket el sen visste jag nog inga ämnen så specifikt som 

t.ex. termodynamik det hade jag ingen aning om vad det var. Så egentligen ingenting 

utan det var bara antaganden som man hade hört på gymnasiet att det är jättemycket 

matte och jättemycket el. Så det var typ så jag tänkte. Man har ju hört det här att man 

kan få jobb iland sen, det låter ju bra men exakt vilka jobb det var det vet jag ju knappt 

idag. Kanske på kraftvärmeverk och lite sådana grejer. Men då hade jag ingen större 

koll bara att man kanske kunde få jobb iland men mer specifikt så hade jag ingen aning. 

 

Halva antalet av respondenterna kände sig säkra med sitt val inför ansökan. Den ena 

utav dessa var den äldre respondenten som hade läst till en matematik kurs för att uppnå 

förkunskapskraven till utbildningen. Denna respondent hade även genomfört 

högskoleprovet för att kunna bli antagen. Med detta i åtanke kände individen sig väldigt 

säker med sitt ansökningsval. En annan respondent kände sig väldigt säker med sitt 

utbildningsval då denna individ hade sökt in till utbildningen varje år sen gymnasiet i ett 

antal år tills personen i fråga lyckades bli antagen. Den tredje respondenten var väldigt 

bestämd och kände att det var den enda utbildningen av intresse och därmed kände 

individen sig väldigt trygg med sitt utbildningsval. Den andra halvan av respondenterna 

kände en viss osäkerhet kring utbildningsvalet inför ansökan. Samtliga av dessa 

respondenter kände att valet intresserade dem men de ville testa på utbildningen för att 

se om det passade dem. En av dessa tre respondenter var den respondent som hade gått 

direkt från gymnasiet till högskolan och en annan var den respondent som hade gått på 

sjöfartsgymnasium.  
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När jag sökte gick jag in med inställningen att jag inte vet om det här passar mig men 

jag är ju ung och så. Jag tror att det är så jag känner med utbildningar innan man vet 

vad det riktigt handlar om. Man kan ha en tanke att detta passar mig men sen måste 

man testa på det för att veta om det är så.  

 

Utbildningsvalet idag – rätt eller fel val 

Respondenterna fick frågan om hur säkra de känner sig kring sitt utbildningsval idag. 

Den yngsta respondenten det vill säga den som började studera direkt efter gymnasiet 

påstår att det inte riktigt går att känna sig helt säker med sitt utbildningsval. I början av 

programmet kände individen att utbildningen var något att testa på och nu känner 

respondenten att yrket är något att testa på. Individen som gick på sjöfartsgymnasiet 

känner sig osäker på sitt utbildningsval då denna person inte längre vill jobba ute till 

sjöss. Det som har fått respondenten att känna så här är de uppoffringar som görs i 

privatlivet på grund av sjömansyrket. Denna respondent känner också att tiden går 

fortare på ledigheten än ombord på fartyget och däremed skulle det kännas som att 

majoriteten av livet har tillbringats ute till sjöss. En annan respondent vill inte heller 

längre jobba ute till sjöss på grund av att erfarenheten från praktiken har lett till en 

förändrad syn på sjömansyrket. Övriga respondenter känner sig väldigt trygga med sina 

val. Två av dessa respondenter kände sig väldigt trygga redan från ansökan.  

 

Det är nog mer en känsla av att lite har man ju sett också som den här vännen till 

familjen liksom, han åker ut och är borta fyra eller sex veckor och frun är hemma med 

tre barn, sen har man ju fått höra hur tufft hon har det och sådana grejer. Då känner jag 

att jag inte vet om det kommer funka med mina egna relationer. Så det är ju en faktor 

liksom. Sen vet jag inte om jag vill vara borta, för det är ju den här psykologiska grejen, 

då är jag ombord i fyra veckor men det känns som sex veckor sen kommer du hem och 

är hemma i fyra veckor men då känns det som två veckor. Så det känns som du är borta 

mer än vad du är hemma. Då blir det att merparten av ditt liv kommer kännas som att 

du varit ombord på en båt, liksom borta från allting i förhållande till hur mycket man är 

hemma. 

 

Respondenterna fick frågan om de någon gång under studierna kände att de ville hoppa 

av programmet. En minoritet kände att de blev mer och mer säkra på utbildningsvalet 

desto längre in i utbildningen de kom. Däremot kände majoriten av respondenterna att 

de någon gång under utbildningen hade velat hoppa av programmet. En respondent 

påstår att även fast utbildningsvalet skulle kännas fel så är det bra att slutföra 

utbildningen. Respondenten påstår att en utbildning aldrig är förgäves och om intresset 
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att arbeta till sjöss försvinner kanske det går att göra något annat sjöfartsrelaterat då 

sjöfarten är en stor bransch.   

 

Jag vill ju ha min examen. Det väger rätt tungt på ett CV att du har klarat en utbildning 

på 180-HP. Bara det säger ju något om personen och sen om man har gått här i två år så 

är det liksom halva tiden och sedan bara kasta bort allt känns helt värdelöst. Då är det 

lika bra att slutföra det. Sen får man se vart det leder. 

 

Här påstår respondenten att då åtminstone två år har lagts ned på studier så ser det inte 

bra ut att hoppa av en utbildning. Denna individ ville inte heller att den tid och energi 

som har lagts ner skulle gå till spillo. 

    

Tre av sex respondenter kände att om de hade kunnat gå tillbaka och göra om 

utbildningsvalet hade de valt någonting annat men de visste inte riktigt vad de hade valt 

i sådana fall. Två av dessa respondenter kände att det berodde mest på självaste 

sjömansyrket. Den tredje respondenten kände att det berodde mest på arbetssituationen 

att på grund av brist på jobb kan det leda till dåliga kontrakt med dåliga arbetsvillkor. 

Den äldre respondenten kände att samma val hade ändå gjorts men det hade inte varit ett 

lika självklart val. Individen känner att detta beror på att arbetsmarknaden inte ser så 

ljus ut för sjöbefäl idag.  

 

Alltså hade jag kunnat gå tillbaka och snacka med den personen som gjorde det valet, 

då hade jag nog sagt, ”lägg mer tid på att kolla vad det finns för andra utbildningar 

också. Var inte så låst vid just denna utbildning. Var inte så låst vid det här utan 

utforska dina möjligheter lite mer och se vad mer som finns därute”. Men som sagt jag 

ångrar ingenting och är glad att jag har gjort den här utbildningen och haft kul. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjöbefälsstudenter resonerar kring sitt val 

av utbildning och hur säkra de kände sig med sitt val. Syftet delades upp i följande 

frågeställningar:  

 

• Hur resonerar sjöbefälsstudenter angående valet av utbildning?  

• Hur säkra kände sig studenterna med sitt utbildningsval när de ansökte?  

• Hur säkra känner sig studenterna idag att de valt rätt utbildning, hade de valt en 

annan utbildning om de fick välja om? 

 

Resultatet i denna undersökning visar att det som påverkade studenterna att påbörja en 

eftergymnasial utbildning var vänners och föräldrars inflytande samt känslan av att det 

ses som en självklarhet att studera vidare på högskola eller universitet. Precis som 

denna undersökning visar Söderpalms (2017) studie att föräldrar har ett stort inflytande 

på unga vuxna. Söderpalm (2017) nämner att föräldrarna agerar mer som förebildar 

vilket kan bidra till att de har ett så pass stort inflytande på de unga vuxna. Däremot i 

denna undersökning har de föräldrar med en högskoleutbildning mer tryckt på att de bör 

studera vidare. Det bör dock nämnas att i sin helhet har familj, vänner och övriga 

männsikor en tämligen låg påverkan på utbildningsvalet jämfört med andra faktorer. 

Detta indikeras även i tidigare studier (Gervind & Sjöström, 2008; Söderpalm, 2017). 

Ytterligare en faktor till valet att studera vidare var viljan att utvecklas och inte stanna 

kvar i samma gamla vardagsrutiner vilket även stämmer överens med Gervind & 

Sjöströms (2008) undersökning.  

 

Det främsta resonemanget till valet av sjöbefälsutbildningen var det egna intresset i 

form av att resa och se nya platser samt att utbildningens innehåll intresserade 

studenterna. Detta sammanfaller med Studentums (2017) rapport där den främsta 

faktorn till utbildningsvalet var att utbildningen intresserar individen vilket också 

stämmer överens med tidigare studier (Gervind & Sjöström, 2008; Larsson & Persson 

Waern, 2014). Den näst största faktorn till utbildningsvalet i Studentums (2017) rapport 

var att arbetsmöjligheterna är goda. Detta sammanfaller även med tidigare studier 

(Dahlstrand & Schedin, 2015; Gervind & Sjöström, 2008; Kellerson & Åberg, 2015). 
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Därefter kommer faktorn att individen har bra möjlighet till hög lön (Studentum, 2017). 

Denna faktor till utbildningsvalet återfinns även i tidigare undersökningar (Angelov et 

al, 2008; Larsson & Persson Waern, 2014). Dessa två faktorer stämmer dock ej överens 

med denna undersökning. Innan påbörjad utbildning kände sjöbefälsstudenterna till att 

arbetsmarknaden till sjöss inte såg så ljus ut men ändå valde de att läsa utbildningen. 

Angående den framtida lönen så hade det ingen större påverkan till utbildningsvalet för 

sjöbefälsstudenterna, lönen sågs mer som en morot. Detta är även fallet för 

sjökaptensstudenterna i Gervind & Sjöströms (2008) examensarbete samt för 

ekonomistudenterna i Kellerson & Åbergs (2015) examensarbete.   

 

Ett annat resonemang till valet av utbildning i denna undersökning var den långa 

ledigheten som tillhör sjömansyrket. Detta resonemang återfinns även i tidigare studier 

(Gervind & Sjöström, 2008; Larsson & Persson Waern, 2014). Då båda dessa 

examensarbeten behandlar sjöbefälsstudenter kan det då konstateras att ledigheten är ett 

signum för valet av sjömansyrket. En annan gemensam faktor till utbildningsvalet i 

denna studie var att utbildningen är varvat med praktiska moment. Denna faktor 

förekommer också i Dahlstrand & Schedins (2015) examensarbete som berör 

yrkesutbildningarna byggingenjör och sjuksköterska. Detta ger en antydan på att ett av 

skälen till valet av en yrkesutbildning är att individen är mer intresserad av praktiska 

aktiviteter än teoretiska moment.  

 

Jämförs resultaten mellan sjökaptensstudenterna och sjöingenjörsstudenterna syns det 

att båda parter är intresserade av praktiska moment men för sjöingenjörerna är det mer 

på ett tekniskt sätt. En annan skillnad på resonemangen till utbildningsvalet var för 

sjöingenjörsstudenterna att de hade en större möjlighet att kunna jobba iland istället för 

till sjöss. Då en sjöingenjör i grunden ändå innehar en ingenjörsutbildning är 

studenterna mer attraktiva på arbetsmarknaden iland än dem som läst 

sjökaptensutbildningen. Trots dessa skillnader är de främsta resonemangen till valet av 

utbildning gemensamma för de båda utbildningarna. 

  

En intressant upptäckt i denna undersökning var att förkunskapen om dessa två 

utbildningar var låg. En del av respondenterna hade inte läst igenom utbildningsplanen. 

Detta kan ha bidragit till en viss osäkerhet hos respondenterna när de ansökte till 

utbildningen. Denna låga förkunskap om utbildning existerade också hos 
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respondenterna i Dahlstrand & Schedins (2015) studie men trots detta kände de sig 

trygga inför utbildningsvalet eftersom de med största sannolikhet skulle få jobb efter 

examen. Då arbetsmarknaden för respondenterna inte såg ljus ut inför ansökan kan det 

ha skapat en ännu större osäkerhet hos sjöbefälsstudenterna. Osäkerheten hos vissa av 

respondenterna bekräftas även med att de konstarerade att de ville testa på utbildningen 

för att se om det passade dem. Värt att nämna är att den äldre respondenten har känts sig 

säker kring sitt utbildningsval under hela utbildningen. Detta sammanfaller med 

Kellerson & Åbergs (2015) studie att en individ med arbetserfarenhet är mer säker på att 

de har valt rätt utbildning.   

 

Respondenterna i denna studie har i skrivandets stund läst över tre och ett halvt år på 

utbildningen och erhållt erfarenheter och fått en inblick i vad sjömansyrket innebär. 

Under studiernas gång har vissa av sjöbefälsstudenternas syn på livsstilen till sjöss 

förändrats från hur de såg på det vid ansökan. Dessutom har den dåliga 

arbetsmarknaden påverkat studenterna negativt. Detta ger till resultat att då 

undersökningen genomfördes existerade det fortfarande en osäkerhet hos vissa av 

studenterna. Trots detta har de ändå valt att slutföra utbildningen då de anser att en 

utbildning aldrig är förgäves. Studenterna anser att då hälften av utbildningen har 

genomförts så ser det inte bra ut att hoppa av samt vill de inte att all den tid och energi 

som lagts ner ska gå förlorad. Detta kan kopplas till Theory of occupational choice 

(Hitchcock & Mabry, 1971). Studenterna som kände sig osäkra än idag påstod att de 

hade valt en annan utbildning om de hade kunnat välja om. Detta indikeras även i 

Juseks (2012) rapport där 30 procent av de nyutexaminerade kände att de hade valt en 

annan utbildning samt i Kellerson & Åbergs (2015) studie där 30 procent kände att en 

annan utbildning hade passat dem bättre.    

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien om att undersöka sjöbefälsstudenters resonemang till val av utbildning och hur 

säkra de känner sig med sitt val grundade sig i en kvalitativ undersökning. Då denna 

studie berör studenters åsikter och tankar var det mest lämpligt att använda en kvalitativ 

metod för att kunna införskaffa en djupare kunskap om ämnet. Sex respondenter 

intervjuades i form av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att denna struktur 

valdes var för att frågorna var delvis styrda och respondenterna tilläts att svara öppet 

och fritt på frågorna. Däremot var det en respondent som hade svårt att sätta ord på 
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saker och ting vilket ledde till att det blev svårt att få frågorna besvarade. Detta problem 

hade möjligtvis kunnat elimineras med hjälp av en kvantitativ metod i form av en enkät 

med fasta svarsalternativ. Då det är personliga åsikter som presenteras i resultatet är det 

viktigt att ha i åtanke att resultatet hade kunnat se annorlunda ut med andra respondenter 

än de som deltog i denna studie. I denna studie råder det samstämmighet mellan 

respondenterna i många resonemang och frågor vilket kan tyda på en hög relabilitet. För 

att besvara syftet på bästa sätt delades intervjuguiden in i olika teman baserade på 

syftets frågeställningar. Detta för att uppnå en så hög validitet som möjligt. Då en 

kvalitativ metod går in mer på djupet än vad en kvantitativ metod gör så var den 

kvaltitativa metoden mest lämplig för denna undersökning. Däremot om syftet för 

undersökningen hade varit att få fram ett statistiskt resultat hade en kvantitativ metod 

använts istället.   

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

En intressant iakttagelse med denna studies resultat var att många respondenter hade 

dåliga förkunskaper om utbildningens innehåll. Då val av utbildning är ett väldigt 

väsentligt val känns det rätt så häpnadsväckande att respondenterna inte hade kollat upp 

utbildningsplanen innan ansökan. En högskoleutbildning tar trots allt upp en stor del av 

livet. Hade respondenterna tagit reda på mer information om utbildningen hade de 

kanske insett att det inte passade dem. Även den osäkerhet som många respondenter 

kände i början av utbildningen hade möjligtvis kunnat eliminerats. Utifrån detta hade 

det varit intressant att undersöka förkunskaperna hos studenterna om den utbildning de 

väljer att studera på. 

 

I denna studie uppdagades det även att vissa av studenterna kände att de ville testa på 

utbildningen för att se om det passade dem. Om utbildningen inte passar studenten 

avbryter de sina studier för att sedan möjligtvis testa på en annan utbildning. Att många 

studenter hoppar på en utbildning bara för att testa på den och sedan hoppa av måste 

leda till enorma resurser som förbrukas. Med detta i åtanke vore det intressant att 

undersöka hur högskolorna och universiteten ser på detta.       
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I 
 

Bilaga 
 

Bilaga A: Intervjuguide  

 

Intervjuguide 

 

Innan intervjuprocessen påbörjas får respondenterna information angående 

undersökningen och dess syfte. En kort förklaring av Hollands personlighetsteori och 

Scheins karriärankare genomförs följt utav att respondenten genomför två korta tester 

gällande detta.  Deltagarna genomför intervjuerna frivilligt och får tydlig information att 

de kan närsomhelst avbryta sina intervjuer. Intervjuerna spelas in och kommer att 

raderas efter undersökningen är slutförd. Det som sägs under intervjuerna kommer 

redovisas på ett sådant sätt så att respondenternas identitet inte avslöjas.      

 

Tänk på följdfrågor; "hur tänker du där.....hur ser du på det....hur vill du 

beskriva det/den upplevelsen…." 

 

Inledning: 

 

• Datum, plats och tid för intervjun 

• Vilket program respondenten läser 

• Namn och ålder på deltagaren   

 

Resonemang kring valet av utbildning: 

 

• Vad för utbildning läste du på gymnasiet? 

o Var det något under din tid på gymnasiet som gjorde att du fick ett intresse 

för sjöfart?  

o Var det många i din klass som ville läsa vidare direkt efter examen eller 

ville de ut och jobba ett tag först? Blev du påverkad av deras val?  

 

Om respondenten har läst på Sjöfartsgymnasium: 

o Var det ett självklart val att läsa vidare inom sjöfart, på vilket sätt? 

o Var det någon annan sjöfartsutbildning som du var intresserad av än den 

du valde? 



  
 

II 

• Hur ser dina tidigare erfarenheter i livet ut med avseende på tidigare jobb, 

studier eller något annat av intresse? 

o Var det något utav detta som fick dig till att bli intresserad av 

utbildningen? 

 

• Hur ser dina föräldrars utbildning ut med avseende på högskoleutbildning eller 

motsvarande?  

o Har dina föräldrars utbildning påverkat ditt val av vidare studier? 

 

• Hur har du blivit påverkad att börja på en eftergymnasial utbildning? Influerad 

av vänner, familj eller någon annan? På vilket sätt? 

 

• Hur blev du påverkad att specifikt välja sjöbefälsprogrammet? 

 

• Förutom det du nu redan har nämnt, hur såg din relation till sjöfart ut innan 

påbörjad utbildning?  

o Vänner, släkt inom sjöfart eller sjöfartsrelaterade intressen? 

 

• Hur såg dina tankar ut inför valet av sjöbefälsprogrammet? (Poängtera att denna 

fråga gäller innan ansökan) 

o Kan du nämna tre huvudfaktorer till valet? (Lön, fast anställning, eget 

intresse, ledighet, etc.) 

 

Valet av utbildning vid ansökan: 

 

• Hur såg du på ditt val vid ansökan? Var det ett säkert val och på vilket sätt? 

o Var det någon annan utbildning som du hade kunna tänka dig välja vid 

samma tidpunkt? 

o Vad var det som avgjorde att du valde denna utbildning? 

 

• Hur mycket förkunskaper hade du om utbildningen innan ansökan? (Ämnen, 

studieplan, praktik, praktiska moment, etc) 

o Förkunskaper om yrket? 
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• När bestämde du dig för att börja studera på denna utbildning?  Ungefärlig 

ålder? 

 

Utbildningsvalet idag: 

 

• Hur känner du angående det utbildningsval du gjort idag? Känns valet 

fortfarande rätt? (Bidragande faktorer: bra praktik, intressanta ämnen, etc) 

o Hur har din trygghet till valet av utbildning sett ut under utbildningens 

gång?  

o Varför känner du så? 

 

• Hur hade ditt val sett ut idag? 

o Vad beror det på? 

 

• Om valet känns fel, vad hade kunnat ändra denna känsla? 

 

• Om valet nu fortfarande känns fel, varför har du valt att slutföra utbildningen? 

 

Avslutning: 

 

• Är det något du vill tillägga eller kommentera? 

• Tack för att du ställde upp på denna intervju! 
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