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Abstract 

Sjöbefälsstuderande kan avbryta sin utbildning och nöja sig med en behörighet som gör 

att de kan segla som andrestyrman men inte mönstra upp på större fartyg. Vissa rederier 

har en policy att inte anställa styrmän utan sjökaptensexamen. Denna undersökning 

belyser hur behöriga styrmän upplever avsaknaden av en sjökaptensexamen. 

Undersökningen kartlägger även hur rederier bemöter dessa styrmän. Syftet med 

undersökningen var också att jämföra hur det skiljer sig på arbetsmarknaden mellan 

styrmän utan sjökaptensexamen och de med avlagd examen. Undersökningen utfördes 

med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att det är procentuellt 

fler styrmän utan sjökaptensexamen som fått en styrmanstjänst än de med avlagd 

sjökaptensexamen. Majoriteten av respondenterna ansåg att avsaknaden av 

sjökaptensexamen inte hade någon större påverkan på dem. Majoriteten av rederierna 

bedömer att det finns bättre meriter som kan överväga en avlagd sjökaptensexamen. 

 

Nyckelord: Sjökaptensexamen, styrmän, fartygsbefäl klass V, rederi, arbetsmarknad 
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Abstract 

This thesis focuses on the experience of Swedish officers with an equivalent to Officer 

on the Watch certificate, but without a full Master Mariner certificate. The reasoning 

behind this is because some shipping companies refuse to hire these officers out of 

company policy. The study mainly focuses on how these officers experience their lack 

of a graduation, but also studies the relationship between the officers and their place of 

employment. The study also compares the difference between officers that have not 

graduated and that of their counterparts. The data for the study was compiled by means 

of qualitative interviews. The study resulted in, contrary to previous research, that it is 

in most cases not necessary to graduate if one wishes to work as a marine officer. In 

fact, the study resulted in relatively more officers without graduation acquiring a 

position as such, than those that had graduated. Shipping companies could for the most 

part overlook the lack of a graduation. Other, more characteristically individual merits 

were considered as more valuable. 

 

Keywords: Bachelor of nautical science, navigating officer, shipping company, labor 

market 
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Ordlista 

Bruttodräktighet  Ett fartygs totala inneslutna volym. 

Fartområde  Geografisk indelning av farvatten till sjöss där olika regler 

existerar för bland annat bemanning, utrustning och fartygets 

konstruktion. 

Fartygsbefäl klass 1  Nautisk behörighet som motsvarar en sjökapten, alltså ett 

fullt utbildat och erfaret seniorbefäl. 

Fartygsbefäl klass V Nautiska behörighet klass 5 som ger en befogenheten att 

tjänstgöra som högst andrestyrman ombord på ett fartyg 

oberoende av fartområde eller bruttodräktighet. 

Juniorbefäl  Lägsta rangen av befäl till sjöss som innefattar 

nyutexaminerade andrestyrmän respektive ingenjörer. 

Manskap  Innefattar bland annat besättningen på däck som är 

mönstrade som matroser. 

Officer matrix  Ett system på bland annat tankfartyg som används för att 

fördela kompetensen ombord bland befälen. 

Närfart  Farvatten med förbindelse till Östersjön.  

Redare   Ägaren av ett rederi som bedriver sjöfartsverksamhet. 

Segla   Att vara mönstrad och i tjänst ombord på ett fartyg. 

Seniorbefäl   Befäl som seglat i minst ett år som juniorbefäl och erhållit en 

behörighet om minst klass II (överstyrman). 

Sjöbefäl   En person som arbetar i en befälsbefattning till sjöss. 

Sjökaptensexamen  Teoretiskt utbildningsbevis som ger en person möjlighet att 

efter ha avlagt viss sjötid kunna söka ut en behörighet som 

sjökapten eller en klass II. 
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Sjötid   Den faktiska tid som sjömannen är i tjänst ombord på ett 

fartyg, räknas i dagar.  

Styrman   Nautiskt sjöbefäl som har till arbetsuppgift att navigera och 

framföra ett fartyg på ett så säkert, ekonomiskt och 

miljömässigt sätt som möjligt. 

Styrmansbrev Finsk benämning motsvarande fartygsbefäl klass V. Även 

gammal svensk benämning på motsvarande behörighet. 

Tonnageskatt  Schablonmässig beräkning på inkomsten av kvalificerad 

rederiverksamhet utifrån fartygets nettodräktighet (last- och 

passagerarkapacitet). 

Törn  Arbetspass ombord på ett fartyg  

Vetting  Inspektion som anordnas och betalas av oljebolag för att 

säkerställa säkerheten och den dagliga driften ombord på ett 

tankfartyg. 
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1 Bakgrund 

Ett fartygsbefäl har efter tre eller fyra års studier möjlighet att erhålla en så kallad klass 

V behörighet; utan att ha fullgjort sin utbildning. Ett fartygsbefäl utan 

sjökaptensexamen har sedan möjlighet att utvidga sin behörighet till en klass III genom 

att tjänstgöra ombord på fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer 

vidsträckt fart (TSFS, 2011). Här tar det dock stopp för dem som vill fortsätta att klättra 

uppåt i rang. För att erhålla en klass II (överstyrman) krävs en sjökaptensexamen; efter 

att ha erhållit en klass V, tjänstgjort till sjöss på fartyg med en bruttodräktighet om 

minst 500 brutto i 12 månader faktisk inarbetad tid, på närfart eller mer vidsträckt fart. 

För att erhålla den högsta fartygsbefälbehörigheten som sjökapten krävs en 

sjökaptensexamen, efter att ha erhållit en klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 

månader faktisk tid. Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts på närfart eller 

mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som överstyrman på fartyg med en 

bruttodräktighet om minst 3000 (Ibid). 

 

Det är inte alla sjökaptensstudenter som går ut sista året i skolan med en komplett 

examen. Det är ett faktum att det också existerar en arbetsmarknad för styrmän som 

saknar en komplett sjökaptensexamen och därav en chans till att få arbete. Det kan 

motivera studenter att inte slutföra sin utbildning utan istället godtar att avsluta 

utbildningen med en klass V. Det här resulterar i ett slående problem för den 

arbetssökande sjöfararen, rederierna samt skolorna som utbildar och förlitar en del av 

sin finansiering på att examinera sina elever (Cederlöf, 2017, s. 17). 

 

Arbetsförmedlingen producerade en prognos 2015 där de förklarar att den första 

anställningen ofta är mer komplicerad att bli tilldelad. När fartygsbefälet blivit befordrat 

till seniorbefäl öppnas en helt ny värld upp på arbetsmarknaden där det är lättare att få 

en fast anställning (Arbetsförmedlingen, 2015).  

 

De finska myndigheterna har ett snarlikt system som Transportstyrelsen har här i 

Sverige, där klass V motsvarar ett så kallat styrmansbrev. Sjöfartshögskolan på Åland 

har genomfört ett projekt där de intervjuade styrmän utan en komplett 

sjökaptensexamen. Projektresultatet visade på att samtliga som deltog i intervjun ansåg 

att situationen var besvärlig. De som deltog i projektet önskade också att de hade 
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slutfört sin examen från första början. De uppgav även att det var alldeles för 

problematiskt att avsluta sin utbildning i efterhand då de var tvungna att genomföra 

detta parallellt med sin nuvarande heltidstjänst (Berthén, et al. 2011, s. 8). Det visade 

sig finnas en policy hos rederier om att ej anställa personer med enbart styrmansbrevet. 

På Åland, liksom i Sverige försvinner möjligheten till att klättra uppåt i rang utan att ha 

avlagt examen. Anledningen till detta är genom teorier om att det råder brist i 

styrmannens kompetens om denne ej avlagt sin sjökaptensexamen (Ibid). Följande 

citeras av en rekryterare från rapporten "Med examen är de studerande anställningsbara 

på ett helt annat sätt än med ofullständiga studier" (Ibid, s. 8). 

 

Dock är det inte enbart inom sjöfartsyrken en avsaknad av examen påverkar personer på 

ett mindre tillmötesgående sätt. Vissa personalchefer på stora företag som till exempel 

Volvo och Boliden menar på att examen är ett nödvändigt krav vid anställning 

(Zetterberg, 2000). Detta visar på hur viktigt det är för företag att deras anställda har 

avlagt examen, detta inom både land- och sjöbaserade yrken. 

 

Under studietiden på Sjöfartshögskolan i Kalmar har studenter under sina år blivit 

uppmanade av lärare och andra anställda vid ett flertal tillfällen att slutföra hela sin 

utbildning för att sedan avlägga en sjökaptensexamen. Inte bara för att det är skolans 

mål att examinera så stor andel som möjligt av de som studerar utan för studenternas 

egen skull. Anställda på Sjöfartshögskolan i Kalmar framhäver att flera rederier 

anställer svenska juniorbefäl för att mönstra upp dem i mån av arbetstillfällen. 

 

Det är troligen svårt att bli erbjuden en anställning i dagens läge eftersom svensk sjöfart 

under flera år har försämrats i form av antal befälstjänster och en reducerad 

handelsflotta (Arbetsförmedlingen, 2013; 2014; 2015). År 1995 klargjorde 

arbetsförmedlingens mätningar cirka 1000 fyllda befälsplatser. 18 år senare hade 

mätningarna förändrats till knappt 200 tjänster som fartygsbefäl (Arbetsförmedlingen, 

2015, s. 7). Svensk sjöfart presenterar statistik för samma år då arbetslösheten låg på 

138 personer som hade en fartygsbefälsbehörighet (Svensk Sjöfart, 2016, s. 12). 

 

Från ett internationellt perspektiv finns en ökande trend i brist på fartygsbefäl samt stora 

pensionsavgångar, vilket även kommer leda till brist på fartygsbefäl i framtiden 

(Framtidsutveckling i Sv. AB). Om tonnageskatten får sin önskade påverkan samt med 
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en rad andra åtgärder så kommer det förhoppningsvis innebära ett stopp på 

utflaggningstrenden. Den svenska handelsflottan kan på sikt komma att växa igen samt 

fler tjänster att erfordras (Ibid). 

 

Med allt detta i åtanke kan det anses vara intressant att veta hur det går för de 

fartygsbefäl som erhållit en klass V men saknar examensbevis. Det är redan en besvärlig 

situation på arbetsmarknaden för fartygsbefäl som avlagt en sjökaptensexamen, hur är 

det då för de styrmän som saknar en komplett examen? Hur ser deras möjligheter ut till 

anställning idag?  
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2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur personer med fartygsbefäl klass V utan 

sjökaptensexamen har upplevt arbetsmarknaden. Syftet är även att kartlägga 

arbetsgivares inställningar till personer utan sjökaptensexamen. Ytterligare är syftet att 

jämföra hur det skiljer sig på arbetsmarknaden mellan styrmän med sjökaptensexamen 

och de utan. Utifrån problemformuleringen sammanfattas följande frågeformuleringar.  

 

• Hur har avsaknaden av sjökaptensexamen påverkat respondenterna i arbetslivet? 

• Vilka orsaker har gett upphov till att respondenterna ej avlagt sin 

sjökaptensexamen? 

• Hur behandlar rekryteraren en arbetsansökan från respondenter utan 

sjökaptensexamen? 
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3 Teoretisk referensram 

Med en fartygsbefäl klass V föreligger birättigheter om att framföra alla typer av fartyg 

som styrman. I dagens läge finns det ett program vid två olika lärosäten där 

sjökaptensutbildningen har sitt fäste. Båda dessa program är fyraåriga. År 2013 fanns 

det två skilda program på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det treåriga och det fyraåriga 

programmet. De respektive utbildningarna resulterade till samma behörigheter. Dock 

var förutsättningarna för att bli antagen till de respektive programmen ej det samma. För 

det fyraåriga sjökaptensprogrammet krävdes tidigare gymnasial utbildning med 

godkända betyg i fysik 1b1/1a och matematik 2. Till skillnad från det treåriga 

sjökaptensprogrammet som förutom motsvarande gymnasiestudier krävde tidigare 

sjötjänstgöring som matros eller examen från ett sjöfartsgymnasium med fartygsförlagd 

utbildning. Det var krav om förkunskap för att bli antagen till det treåriga 

högskoleprogrammet då programmet bortsåg från den fartygsförlagda delen som varade 

i ett år. Det finns möjlighet att arbeta som andrestyrman med en fartygsbefäl klass V 

oavsett tonnage eller fartområde trots oavslutade studier (se Bilaga C; 

Transportstyrelsen, 2018). I juli månad 2007 gjordes det svenska examenssystemet om, 

bland annat försvann styrmansutbildningen och blev en del av det nuvarande 

sjökaptensporgrammet. Innan år 2007 fanns det alltså möjlighet att läsa en fristående 

styrmansutbildning som varade i två år för att sedan erhålla en styrmansexamen. Efter 

avlagd styrmansexamen fanns det möjligheter till att fortsätta studera till sjökapten som 

varade i ytterligare ett år med mer seniorbefälsinriktade kurser (Sjöfartshögskolan, 

2004). 

 

De senaste åren på Sjöfartshögskolan i Kalmar har det uppstått ett lägre söktryck, det 

märks även att söktrycket minskat på Chalmers tekniska högskola. Mindre 

avgångsklasser kommer leda till färre nyutexaminerade fartygsbefäl de närmsta åren. 

"Vi går inte i takt med branschen när man tittar på söktrycket. Det kan skapa problem 

för redarna att rekrytera sjöbefäl om några år" (Cederlöf, 2017, s. 17). 

 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns flera undersökningar som presenterar statistik över examinerade sjöbefäl. 

Kalmars sjöfartshögskola publicerade 2001 en undersökning som visar att 64% som 

avlagt examen har arbetat eller arbetar som befäl (Hammander & Nordborg). Ett 
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examensarbete från våren 2017 presenterade ett liknande resultat på 64,7% av de som 

examinerats 2010 och 2013 arbetar till sjöss som befäl (Carlson & Ljung). Äldre 

undersökningar som innefattar åren 1993–2010 har visat liknande siffror, omkring 60–

70% (Karlsson Mantel & Goetzinger, 2015; Hermansson & Zöögling, 2005). Ytterligare 

en undersökning visar att trenden av de som avlagt sin sjökaptensexamen och arbetat 

som befäl har legat på ungefär 62%. Undersökningen har bearbetat information med 

femårsintervaller från 1965 till 1995 genom en kvantitativ metod (Janhunen & 

Schröder, 1998).  

 

Av de individer som avlägger sin sjökaptensexamen kommer ett genomsnitt på drygt 

60% att arbeta som befäl. Resterande kommer att arbeta i land eller till sjöss med lägre 

befattning. De som arbetar till sjöss med lägre befattning än styrmän avser dock en liten 

andel på 6% efter minst fyra år efter de avlagt examen. Undersökningar visar att av de 

som arbetar i land med eller utan avsikt kommer drygt hälften, 54–64 procent att 

fortsätta arbeta inom sjöfartssektorn efter en avlagd examen (Carlson & Ljung, 2017; 

Hedåkers & Strömberg, 2007). Tidigare undersökningar pekar även på att majoriteten 

av studerande sjöbefäl har som avsikt att arbeta till sjöss som sjöbefäl (Berggren & 

Svensson, 2013; Hermansson & Zöögling, 2005) Dock är det inte alltid att de som 

studerar till sjökapten planerar att arbeta till sjöss. En minoritet har som avsikt att 

vidareutbilda sig eller söka anställning i land efter sin examen istället för att bedriva en 

karriär till sjöss (Berggren & Svensson, 2013). 

 

Det finns personer som har en sjökaptensexamen som efter en tid till sjöss väljer att gå i 

land. Den största faktorn är rådande arbetsbrist. Andra faktorer som påverkar är 

familjeskäl samt om denne blivit erbjuden en förmånlig tjänst i land (Carlson & Ljung, 

2017; Karlsson Mantel & Goetzinger, 2015, s. 44).  

 

Flera undersökningar, där intervjuer av rederier har genomförts, har fört frågan om vad 

som avgör mest vid anställning av juniorbefäl (Björkman & Rehnberg, 2017; Svedberg, 

2015; Carlsson & Erblad, 2015; Andersson, 2012; Lundberg & Wetterberg, 2011). 

Något som alla dessa undersökningar har gemensamt är resultatet över vad som är det 

avgörande vid en anställning. Så länge de formella kraven är uppfyllda är arbetstagarens 

sociala kompetens, goda referenser, bra omdömen och väsentliga kontakter avgörande 

vid anställning (Ibid). Timingen är även en faktor som tas upp, att söka rätt tjänst vid 
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rätt tillfälle (Svedberg, 2015). En undersökning visar på att ungefär 70% av alla jobb 

ligger till grund för ett bra kontaktnät som tillsätts genom rekommendationer (Tovatt, 

2013). Orsaken till varför ett utbildat sjöbefäl inte erbjuds en fast anställning kan 

sammanfattas till följd av dess personlighet och dennes kompetens. 

 

Från en undersökning där ett rederi blev intervjuat visade resultatet att rederiet enbart 

anställer personer som avlagt en sjökaptensexamen (Andersson S. , 2012, s. 26). Från en 

annan undersökning deltog två rederier i en intervju där syftet var att få reda på vilka 

meriter som ligger till grund för en anställning samt vad som prioriteras. Wallenius 

ansåg att det viktiga var att deras anställda har avlagt sin examen, medan Stena Line 

menar på att de som tagit ut sitt examensbevis bör ha tillgodogjort sig tillräckligt för att 

kunna utvecklas vidare. Från samma arbete framkom det att en sjökaptensexamen 

prioriteras meritmässigt högre än till exempel studieresultat. Detta baserades på att 

rederierna vill kunna mönstra upp en styrman till överstyrman och befälhavare 

(Lundberg & Wetterberg, 2011). Ytterligare en undersökning kom fram till liknande 

resultat då den likt denna undersökning också använt sig av kvalitativa och 

semistrukturerade intervjuer till både svenska och norska rederier. Styrmän anställs så 

att de kan bibehålla en normal uppmönstringsgång ombord (Carlsson & Erblad, 2015). 

En undersökning, som genomfördes 2017 där ett tankrederi deltog, menar på att det inte 

bara är viktigt att slutföra sina studier. Studien menade även på att det var nödvändigt 

att framföra att man gjort klart sin utbildning i ens CV eller personliga brev vid 

ansökningstillfällen (Björkman & Rehnberg). 

 

3.2 Segment 

Det krävs skilda kompetenser för att arbeta i olika branscher till sjöss. Ett exempel är 

oljebranschen där tankfartyg och offshore inkluderas. Här är det oerhört strikt när det 

gäller säkerhet (IMSC, 2014). Detta beror på att oljeprodukter är miljöhotande på ett 

helt annat sätt än till exempel spannmål som transporteras av torrlastfartyg. Arbetet på 

tankfartyg innefattar följaktligen hårdare regler och krav från oljebolagen, krav som 

”on-line officer matrix” verkställt av OCIMF (Lipsberg, 2014).  

 

För att arbeta på passagerarfartyg som Ro-Pax-, eller kryssningsfartyg krävs ofta 

certifikat där passagerarsäkerhet och krishantering är särskilda krav (Transportstyrelsen, 

2018). Passagerarfartyg är väldigt beroende av publicitet och allmänhetens åsikt om 
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rederiet. Det gäller att ha en god image och fläckfri säkerhet för att bibehålla, samt öka 

företagets vinster (Passy, 2018). I och med att personal ombord på passagerarfartyg har 

högre press på sig att uppfylla säkerhetskrav så behöver däckspersonal mer 

specificerande säkerhetscertifikat så som snabba räddningsfarkoster (Transportstyrelsen, 

2018). Enligt en undersökning som behandlade styrmän med sjökaptensexamen var de 

tre största segmenten passagerarfartyg, olje, - och kem-tankfartyg samt inom 

offshorebranschen. Dessa tre segment är namngivna i respektive storleksordning 

(Carlson & Ljung, 2017). 

  

3.3 Arbetsmarknad 

Förutom en individs egen påverkan till arbetsmöjligheter är det viktigt att observera 

under vilka förhållanden denne började söka. Arbetsmarknaden är en enorm faktor som 

kan påverka den arbetssökande lika mycket negativt som den kan gynna (Andersson, et 

al. 2014).  

 

Sedan 1970 har Arbetsförmedlingen gjort mätningar på Svenskregistrerade 

handelsfartyg över 100 bruttoton. Sedan mätningarna inleddes har allt fler fartyg 

flaggats ut. År 2013 publicerade Arbetsförmedlingen en rapport som visade att 

utflaggningstrenden brutits. Mellan åren 2012 och 2013 hade nämligen 

Svenskregistrerade fartyg ökat från 314 till 339 (Arbetsförmedlingen, 2013). År 2014 

hade de Svenskregistrerade handelsfartygen över 100 bruttoton ännu en gång minskat, 

då till 320 stycken. Detta är ett tecken på att sjöfartsmarknaden går upp och ned. 

(Arbetsförmedlingen, 2015). För fartyg över 500 bruttoton ser statistiken alltjämt sämre 

ut; under 2001–2017 har den svenska handelsflottan minskat från 254 till 89 

svenskflaggade fartyg (Svensk Sjöfart, 2017). 

 

Att arbeta som sjöbefäl betyder dock inte att man är bunden till enbart den svenska 

arbetsmarknaden. Den globala marknaden är något som också måste tas hänsyn till då 

många studenter 2013 såg en möjlig framtid i att arbeta på utlandsflaggade fartyg 

(Berggren & Svensson, 2013, s. 17). Under tiden som den svenska flottan minskade 

under 2013, ökade istället den globala världshandelsflottan (Arbetsförmedlingen, 2014, 

s. 4).  
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I Sverige anställs juniorbefäl för att i framtiden kunna mönstras upp till seniorbefäl 

något som kallas normal uppmönstringsgång (Carlsson & Erblad, 2015; Lundberg & 

Wetterberg, 2011). Detta synsätt delas dock inte med resten av världen. I Sverige går 

det att erhålla högre behörigheter genom godkända formella krav och sjötid. Till 

skillnad från länder som till exempel USA eller Storbritannien där ett prov skall utföras 

för att värdera om styrmannen har tillräcklig kunskapsnivå för nästa behörighet (Warsh 

Maritime Academy, 2014; TSFS, 2011; study.com, n.d.). Sjöbefäl som erhållit 

fartygsbefäl klass V har alltså samma behörighet som de som utfört en utbildning i 

andra länder, motsvarande Officer of the Watch, Unlimited i Storbritannien (Warsh 

Maritime Academy, 2014). I Norge finns en motsvarighet till den svenska sjöbefäl klass 

V. Efter bara ett år går det att få ut ett examensbevis som gör det möjligt att segla som 

andrestyrman på alla fartyg oavsett fartområden eller tonnage. Motsvarande sjöbefäl 

klass V (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

Något som påverkar den globala marknaden lika mycket som den svenska är globala 

kriser som sedan leder till att handelsflottan påverkas (Watts, 2015). Finanskrisen 2009 

var en så pass stor kris som påverkade både världen och därmed även sjöfarten. 

Containerbranschen som innan finanskrisen växte stadigt började helt plötsligt sjunka 

redan efter ett par dagar och är något man känner effekterna av än idag (Kalgora, 2016). 

När efterfrågan på handel gick ned övermättades marknaden av containerfartyg. På 

grund av högt utbud och låg efterfrågan tvingades många fartyg att tas ur drift (Ibid). År 

2010 låg 12% av alla containerfartyg i världen antingen vid kaj, eller till ankars utan 

någon last (Hoffman, 2010, s. 125). Vid denna typ av nedgång kommer rederier 

slutligen bli tvungna att lägga upp fartyg, vilket i sin tur resulterar i en minskning av 

arbetstillfällen (Ibid, s. 124). 

 

En annan världsskiftande händelse som skedde 2014 var när oljepriserna började sjunka 

drastiskt; det var inte förrän 2016 som priserna inledde att återhämta sig. Oljepriserna 

har fortfarande inte kommit upp i samma pris som de en gång var (Nasdaq, 2018). 

Låga oljepriser innebär billigare transportkostnad. Billigare transportkostnad innebär 

mer nettovinst för rederier vilket i sin tur gynnar sjöfarten och dess anställda 

(Herwadkar, 2017; Watts, 2015). Sänkta oljepriser påverkar dock oljetankers på ett helt 

annat sätt. Eftersom värdet på deras last sjunker blir det mindre lönsamt att frakta även 

om efterfrågan ökade efter 2014 (UNCTAD, 2015). 
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Offshore är den bransch som påverkats mest negativt efter att oljepriserna rasade. År 

2017 hade 158 norska offshorefartyg och 25 riggar blivit upplagda, och tagits ur bruk 

vilket är seriöst då Norge är det land som är viktigast för offshorebranschen (Norges 

Rederiforbund, 2017, ss. 7, 54). 

 

  



  

 

- 11 - 

4 Metod 

Undersökningen är baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. En 

kvalitativ struktur är generellt avsedd för att få fram hur personer tolkar och uppfattar en 

given situation (Jacobsen, 2002, s. 145). Valet att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer grundar sig ut ifrån syftet. Genom att uppnå en mer öppen konversation där 

respondenter kan uttrycka sig själva. Öppna frågor ger mer fullständiga svar än 

standardiserade frågor (Kvale & Brinkman, 2014, s. 174; Hedin, 1996, s. 6). Denna 

metod används ofta för att behandla bredare frågeområden i en intervju (Hedin, 1996, s. 

6). 

 

Frågeställningarna är utformade efter de förutsättningarna att de inte kan formulera 

färdiga svarsalternativ för öppna frågor så respondenterna inte ska känna att det finns ett 

svar som anses som korrekt (Patel & Davidsson, 2011, s. 82). 

 

4.1 Urval 

Undersökningen innefattade enbart studenter från Kalmar med ett och samma 

avgångsår. Ett urval gjordes för att begränsa antalet felfaktorer från olika skolor, olika 

kursplaner samt att arbetsmarknaden ständigt förändras med tidens gång. Genom 

begränsningar av urvalet till enbart ett avgångsår delade respondenterna samma 

förutsättningar vilket underlättade, och gjorde undersökningen mer kontrollerad. 

Undersökningen riktar sig till sjökaptensstudenterna från både den tre- och fyraåriga 

utbildningen med avgångsår våren 2013. Denna avgränsning ansågs som en rimlig tid 

då det var fem år sedan respondenterna erhöll en fartygsbefäl klass V. Under denna 

period har respondenterna haft god tid att etablera en karriär och formulerat en mer 

vedertagen åsikt än personer som precis kommit in i arbetsmarknaden.  

 

Urvalet av rederier baserades på tidigare respondenter. Rederier som anställt eller nekat 

anställning till respondenterna på grund av en avsaknad examen inkluderades i 

undersökningen. I syfte att jämföra respondenternas upplevelser och rederiernas policy. 

Ett urval verkställdes där enbart rederier som bedrev fartyg över 500 bruttoton 

inkluderades i undersökningen. Fartyg där en sjökaptensexamen är nödvändig för att 

mönstra upp. 
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4.2 Genomförande 

Kontaktuppgifter hämtades genom klasslistor som erhölls från LADOK rörande 

avgångsklasserna 2013 från Sjöfartshögskolan i Kalmar, SJÖ. Klasslistorna 

korsrefererades därefter med en annan lista från skolans VFU-koordinator som visade 

vilka från avgångsåret 2013 som hade erhållit utbildningsbeviset för fartygsbefäl klass 

V. Listan över personer som erhållit intyget men som ej avlagt sin examen omfattades 

av 24 personer. Dessa personer söktes därefter upp, genom www.upplysning.se för att 

få fram telefonnummer samt genom Facebook för att kunna etablera en första 

kommunikation via deras avgiftsfria meddelandefunktion. Samtliga på listan hade ett 

uppgivet telefonnummer, en Facebookprofil eller båda delarna. Samtliga på listan 

kontaktades. De med Facebookprofil kontaktades i första hand via ett meddelande om 

undersökningens syfte. Om inget svar gavs, ringdes därefter dessa personer upp i ett 

försök att inkludera dem i undersökningen. För de som inte kunde hittas på Facebook 

ringdes personen upp direkt. Vid avbrutna toner, eller vid lämnande av röstmeddelande 

utfördes ytterligare ett försök till vid annan tidpunkt då personen skulle kunna tänkas 

vara tillgänglig att svara i telefon. För de personer som inte var tillgängliga en andra 

gång utfördes ett tredje försök vid ett senare datum utifall personen var till sjöss. 

 

Det gjordes ett skriftligt utskick till 13 individer, av dessa kontaktades samtliga via 

telefon för en intervju eller en påminnelse. Av dessa 13 individer som i första hand 

kontaktades via ett skriftligt utskick var det fem personer som deltog i undersökningen, 

Utöver dessa så kontaktades ytterligare 11 stycken direkt via telefon. Av de 11 individer 

som kontaktades direkt via telefon var det en person som ställde upp på en intervju, 

Totalt kontaktades samtliga 24 individer för intervju. Utav dessa var det sex stycken 

som ställde upp till en intervju. Av det externa bortfallet var det fyra stycken som 

svarade nej och 11 stycken som ej gav något svar. Sedan framkom det att tre av 

respondenterna redan hade avlagt en examen, men ändå var med på listan. Detta 

resulterade i att det fanns 21 personer som erhållit fartygsbefäl klass V men inte tagit 

examen vid den tidpunkt då intervjuerna genomfördes.  

 

Till en början valdes respondenterna slumpmässigt ut av de 24 personer på listan. På 

grund av att undersökningen utförts på en grundnivå var planen att intervjua personer 

tills resultatet ansågs vara mättat. Denna bedömning skulle ske med hjälp av en 

handledare. Planen utvecklades när det externa bortfallet började stiga. Det visade sig 
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även att ett okänt antal på listan inte tillhörde undersökningens urvalsgrupp. Den 

slutgiltiga planen var att kontakta samtliga 24 personer på listan. 

 

En pilotstudie genomfördes med två personer från samma fackliga bakgrund som 

respondenterna i undersökningen för att utveckla intervjufrågorna. Därefter vid första 

kontakt med respondenterna till undersökningen skickades en sammanfattning om 

undersökningen, om syftet och en förfrågan om de var intresserade att bli intervjuade 

(se Bilaga A).  Respondenterna fick välja fritt när denne hade tid att delta i intervjun. 

Intervjun kunde ske antingen via telefon eller på en valfri plats. 

 

Intervjuerna började med specificerande och inledande frågor för att sedan fortsätta med 

mer öppna frågeställningar. Under intervjun har intervjuaren valt att beskriva liknande 

exempel om sitt eget liv kring en frågeställning. Enligt hermeneutisk teori kan detta leda 

till en djupare förståelse av respondenten och dennes livsvärld. De liknande exemplen 

kan öka förståelse och medkänsla mellan intervjuare och respondent. Detta kan resultera 

för att få intervjupersonen att uttala sig om en liknande eller avvikande uppfattning 

beträffande sina egna erfarenheter (Patel & Davidsson, 2011, s. 85). Intervjuerna 

avslutades med en öppen fråga i ett försök att sammanfatta, och uppmana respondenten 

att beskriva sin allmänna syn på temat i fråga och för att lägga till ytterligare åsikter som 

inte täckts i föregående frågeställningar. Intervjuerna spelades inte in eftersom 

respondenter börjar generellt prata mer spontant och är inte längre lika angelägna att 

framstå som t.ex. logiska och förnuftiga vid frånvaron av ljudinspelning (Ibid, s. 87) 

 

Rekryterare och respondenterna delade samma intervjuupplägg. Intervjuerna började 

med inledande och slutna frågor för att senare fortsätta med mer öppna frågor. Även här 

avslutades intervjuerna med en öppen fråga för att sammanfatta rederiets åsikter 

angående styrmän utan sjökaptensexamen. Rekryterare från sju olika rederier 

kontaktades, och fem av dessa inkluderades i undersökningen. 

  

4.2.1 Bearbetning av data 

Under tiden intervjuerna pågick antecknades stödpunkter och svar på alla frågor som är 

med i mallen utav en av intervjuarna (se bilaga B). Efter varje enskild intervju 

sammanställdes anteckningarna och uppfattningen om respondenten och allt denne sa 

under intervjun skrevs ned i vardaglig text, prosa. Resultatet analyserades efter en 
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tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). De sammanställda anteckningarna, rådatan 

sammanfattades på ett överskådligt vis, liknande en så kallad mind-map eller 

tankekarta. Därefter faktoriserades rådatan i olika kategorier för att kunna upptäcka 

liknande svar eller upplevelser för att forma ett sorts mönster eller teman bland svaren. 

Bearbetning av data har utförts genom ett empiriskt perspektiv. För att kunna skilja sin 

egen förståelse med insamlad data behöver man i möjligaste mån vara medveten om den 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 83). I ett försök att tolka undersökningsresultatet ur ett 

objektivt perspektiv skrevs förväntade resultat ned före intervjuerna.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Undersökningen tar hänsyn till etiska ställningstaganden enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 1-17). Respondenterna i 

undersökningen informerades analogt, via telefon enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler om undersökningens syfte. Undersökningen förhåller sig till att 

uppgifterna endast får användas i forskningssyfte, samt att det klargörs att deltagaren 

själv har rätten att bestämma om medverkan eller ej (Ibid).  

 

Efter intervju av respondenterna erbjöds en återkoppling där de anteckningar som 

samlats in under intervjun skickades tillbaka till respondenten. Denna återkoppling 

framhävde även de citat som var planerade att användas i rapporten. Respondenten fick 

då chansen att protestera samt ogiltigförklara om det var någonting som inte stämde 

överens. Dessa återkopplingar skickades efter sammanställning till respektive 

respondent vid förfrågan, antingen via deras mail om denna uppgavs, eller via 

Facebooks meddelandefunktion.  
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5 Resultat 

Intervjufrågorna (se bilaga B) innehåller en rad slutna frågor som presenteras nedan i 

form av deskriptiv statistik samt genom ett procentuellt stapeldiagram.  

 

Tabell 1. Procentuell representation över styrmän utan sjökaptensexamen 

 

 

Samtliga respondenter i undersökningen hade någon form av anställning. Det var 

däremot enbart en av respondenterna som aldrig seglat på sin fartygsbefäl klass V som 

styrman. Respondenten som inte hade fast anställning hade däremot deltidsanställning 

på två olika företag, den ena på ett kryssningsrederi och den andra på ett holländskt 

bemanningsföretag. Samma respondent beskrev sin anställning hos 

bemanningsföretaget som ”vilande” när denne arbetade för kryssningsrederiet, vilket 

resulterade i förhållandevis jämna törnar, och en stadig inkomst. Enbart en respondent 

arbetade i land men fortfarande inom sjöfartssektorn. Att gå i land valde denne 

respondent för personliga anledningar då efter drygt tre år som styrman upplevdes livet 

till som tröttsamt. Resterande arbetade vid intervjutillfället till sjöss; de flesta som 

styrmän med undantag för en som arbetade och var anställd som ordningsvakt ombord 

på en passagerarfärja. Hälften av respondenterna ha de vid minst ett tillfälle tidigare 

arbetat, eller arbetade fortfarande för ett utlandskontrollerat rederi. Av dessa så var det 

främst norska offshorebolag, men också ett kryssningsrederi och det holländska 

bemanningsföretaget. De som enbart arbetat för svenska rederier fick sin anställning 

inom relativt kort tid efter avslutad utbildning och är nöjda med den anställningen. 
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Enbart en respondent i undersökningen har aldrig arbetat som styrman och det är samma 

person som idag arbetar som ordningsvakt. Endast en respondent i undersökningen fick 

anställning genom enbart CV och formella meriter. Resterande hade någon som hade 

rekommenderat dem eller hade arbetat som matros i samma rederi sedan före eller efter 

sjökaptensutbildningen. Detta gjorde att en anställning eller uppmönstring till styrman 

från matros förenklade anställningsprocessen som styrman för dessa respondenter. Över 

hälften av respondenterna arbetar idag på en arbetsplats där en sjökaptensexamen inte är 

ett krav för anställning eller uppmönstring.  

 

5.1 Avsaknaden av sjökaptensexamen 

Ett huvudtema som formats kring styrmän utan sjökaptensexamen är avsaknaden av 

sjökaptensexamen. Under detta har underteman formats som är arbetsmarknaden, ej 

anställd, anställd, mentalt och framtidsvisioner. Det andra huvudtemat är orsak till 

varför respondenten inte avlagt examen, med undertemat bekvämlighet. 

 

Ej anställd 

Respondenterna hade inte upplevt att avsaknaden av en sjökaptensexamen hade 

påverkat dem vid anställning. En avvikelse till denna åsikt uppkommer i 

undersökningen. Det var en respondent som kände att denne blivit nekad en anställning 

på grund av avsaknaden av en examen. "Det är inte bara att välja och vraka jobb". Med 

detta syftade personen på avslagna arbetsansökningar hos ett par kryssningsbolag och 

större tankrederier. Resterande hade ansökt, och efter en tid som deltidsanställda, fått 

heltidsanställning på de arbeten som de sökt. En respondent yttrade sig till och med om 

att denne ”tror inte att examen påverkar mest”, att det inte är examen som är det 

slutgiltiga vid beslut av anställning från rederiers sida. ”Tror att det är mer om hur 

inriktad man är att få ett visst jobb”. En annan respondent underströk vikten av att 

utnyttja kontakter och söka vid just rätt tillfälle. Arbetsmarknaden upplevdes som svår 

bland samtliga respondenter men inte enbart på grund av avsaknaden av 

sjökaptensexamen.  

 

Anställd 

Samtliga respondenter hade inte känt någon press, eller fått någon motivation från 

rederikontoret om att de skulle slutföra deras utbildning. Ett par respondenter var inte 

heller helt säkra på om deras arbetsgivare var medvetna om de hade en avlagd 
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sjökaptensexamen eller ej. Kommentarer från sin befälhavare framgick i flera fall då 

befälhavaren uppmuntrat respondenterna till att slutföra utbildningen. En respondent 

beskrev befälhavaren som ”rederiets förlängda arm”. Ifall detta innebar att 

befälhavarens uppmuntran var rederiets vilja eller ett råd från det högsta befälet, det var 

respondenten själv inte helt säker på. Respondenter upplevde att rederier bedömde 

situationen tämligen bekväm att ha en erfaren styrman som inte hade möjlighet att 

mönstra upp. Det kunde alltså accepteras att respondenten inte hade examen. Dessutom 

kunde det anses positivt om en nyanställd oerfaren styrman arbetade tillsammans med 

en erfaren. De respondenterna som arbetade på fartyg där en sjökaptensexamen var 

nödvändig för uppmönstring ville inte mönstra upp även om respondenterna haft 

möjligheten till det. 

 

Det existerade dock en avvikelse i undersökningen. En respondent upplevde avsaknaden 

av sjökaptensexamen som ett hinder för att nå sina ambitioner.  

 

Mentalt 

Majoriteten av respondenterna kände att de ville slutföra utbildningen på grund av 

personliga skäl. Vissa respondenter kände mentalt att det ändå hade varit behagligt att 

slutföra det de en gång påbörjade. Trots att sjökaptensexamen ej skulle innefatta en 

direkt påverkan för dem i arbetslivet. En respondent yttrade sig om en stress som 

uppkommer över att inte ha avlagt examen. Dock kände samma respondent att en 

examen inte skulle ha hjälpt i arbetslivet. Ett par respondenter upplevde att avsaknaden 

av en examen gjorde att de tappade motivation. Vissa respondenter upplevde situationen 

besvärlig när nyutexaminerade styrmän med mindre erfarenhet än respondenterna själva 

gick om dem i rangordning. För de flesta respondenter vid intervjutillfället hade dock 

denna känsla passerat med tiden. Numera upplevde respondenterna situationen ej lika 

mödosam.  

 

För en respondent var dock denna känsla kvar. Samma respondent som upplevt att 

avsaknaden av sjökaptensexamen hade en negativ påverkan i arbetslivet. 

 

Framtidsvisioner 

Vid denna undersökning hade fem år gått sedan respondenterna avslutade utbildningen 

2013 och samtliga hade då hunnit bilda sig en tämligen god karriär. De kan därmed 
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börja planera inför framtiden. Gemensamt för alla respondenter var att de verkade trivas 

bra med sina nuvarande tjänster. Hälften av respondenterna trivdes så pass bra att de 

planerat att fortsätta arbeta på samma arbetsplats de närmsta fem åren. En av 

respondenterna beskrev tillvaron som följande, "jag är en tacksam snubbe och är glad 

för det jag har". Samma respondent kände inte för att lämna det rederi som hon eller han 

arbetat för sedan 2005, då man samlar vad som benämndes lojalitetspoäng och att 

arbetsgivaren kan belöna en utifrån detta. Den andra halvan av respondenterna som 

också trivdes bra med sina nuvarande arbetsplatser hade sekundära planer på att 

eventuellt göra något annat inom den kommande femårsperioden. En av respondenterna 

var öppen för att eventuellt börja studera till något annat utanför sjöfartssektorn, men 

trivdes samtidigt väldigt bra på sin nuvarande arbetsplats. Respondenten var kluven 

över framtida arbetsplaner. Denna respondent arbetar idag i land inom sjöfartssektorn. 

En annan respondent ville segla på mer kustnära sjöfart med kortare törnar på grund av 

familjeskäl.  

 

Ett avvikande svar från en respondent uppkommer även kring det här temat. Det är 

samma respondent som påverkades negativt på grund av att inte ha avlagt sin 

sjökaptensexamen. Respondenten ville avlägga sin examen för att i framtiden vara 

tillgänglig för högre positioner. Det var den enda i undersökningen som ville göra klart 

sin utbildning för att examen skulle gynna denne i arbetslivet. 

 

5.1.2 Orsak till varför respondenten inte avlagt examen 

Bekvämlighet 

Bekvämlighet är ett tema som uppkommer vid frågan om varför respondenterna inte 

avlagt examen, oavsett med avsikt eller ej. Anledningen till varför ingen av 

respondenterna hade avlagt sin examen skiljde sig från person till person. 

Respondenternas kvarvarande arbeten i skolan varierade också mellan dem. Ett par 

respondenter hade enbart examensarbetet kvar, medan någon annan endast hade en eller 

ett par oavslutade kurser efter sig. För ett par respondenter krävdes båda delarna för att 

få ut sin sjökaptensexamen. 

 

Flera liknande motsvarigheter har använts men hamnar alla under detta tema. Ett par 

respondenter i förevarande undersökning ville inte göra klart sin utbildning, utan nöjde 

sig med sina tillfälliga akademiska prestationer. De respondenter som i stället ville göra 
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klart sin utbildning, hade inte kunnat slutföra den på grund av olika anledningar. Flera 

respondenter kände att de inte tagit itu med examensarbetet efter skolavgången på grund 

av att de inte kände att de hade tid. En respondent beskrev det som att ”när man är ledig 

är man ju som sagt ledig”. Samma respondent hade flera gånger planerat att göra klart 

examensarbetet under nästa ledighet, vilket ändå aldrig blivit gjort. Respondenten 

beskrev det som följande: ”sedan rann det ut i sanden … nu står man här och stampar”. 

Liknande kände en annan respondent som givit examensarbetet två skilda försök att 

godkännas efter skolavgång. När båda försöken underkändes tappade respondenten 

intresset och valde att inte slutföra sjökaptensexamen.  

 

Majoriteten av respondenterna upplevde inte att avsaknaden av examen påverkat dem i 

arbetslivet. Detta på grund av två framstående anledningar. För det första var att 

respondenterna arbetade på arbetsplatser där en sjökaptensexamen inte var ett krav för 

en befordran. För det andra var på grund av att ett par respondenter inte hade några 

ambitioner att mönstra upp till en högre befattning än andrestyrman. Dessa anledningar 

kommer i denna undersökning benämnas som att arbeta i en mindre skala inom 

sjöfartsbranschen eller som småskalig sjöfart. Majoriteten av respondenterna hamnar 

inom denna kategori. Dessa respondenter upplevde sig vara för bekväma med sina 

tillfälliga arbetsplatser för att söka efter någon annan arbetsplats eller tjänst. En av 

respondenterna gav en anledning med ett par enkla ord om varför denne inte upplevde 

sin examen som nödvändig, "… det beror på vilken karriär man vill ha", något som 

sammanfattar uppfattningen hos flertal respondenter.  

 

En avvikelse uppstår i undersökningen. Ännu en gång samma respondent som resulterar 

i de avvikande svaren i föregående teman. Respondenten hade ambitionen att arbeta 

ombord på större fartyg som seniorbefäl inom den storskaliga sjöfartsbranschen. 

 

5.2 Rederiers policy 

De huvudteman som formats av undersökningens rådata är arbetsmarknaden samt 

meriter som övervägs. Till dessa huvudteman har följande underteman formats policy, 

attityder, framtidsvisioner, betyg, och personlighet. 
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5.2.1 Arbetsmarknaden 

Policy  

Arbetsmarknaden har påverkat rederiernas beslut vare sig de skall anställa styrmän med 

sjökaptensexamen eller inte. Med tiden, då marknaden för svenska sjömän blivit allt 

sämre har rederier upplevt att allt fler och fler arbetsansökningar kommer in från 

styrmän. Detta har lett till en övermättad marknad där rekryterarna i de flesta fall enbart 

kan välja de med bäst meriter. Detta resulterar i att styrmän med avlagd 

sjökaptensexamen har en fördel över de styrmän som ej har avlagt examen. Trots detta 

var det bara ett rederi i undersökningen som hade en policy att ej anställda styrmän utan 

sjökaptensexamen. Det fanns en tid då samma rederi tidigare övervägde att anställa 

styrmän utan examen. Rederiet har nu på senare tid infört denna policy på grund av den 

övermättade arbetsmarknaden. Detta hände under loppet av en femårsperiod. De påstod 

även att de för tillfället inte hade någon anställd styrman som saknade 

sjökaptensexamen och tänkte hålla fast vid detta framöver. Rederiet menade på att de 

hyllats över deras nya krav från sjökaptensskolorna i Göteborg och i Kalmar. Rederiet 

ville alltid ha möjligheten att mönstra upp en styrman om detta skulle vara nödvändigt 

och har därför infört denna policy. 

  

Attityder 

De flesta rederier har inte infört någon ny policy på den senaste tiden. Men 

rekryterarnas inställning till arbetsansökande har däremot förändrats med tiden. Med 

tanke på den mättade marknaden har rekryterare blivit tvungna att välja de som har de 

bästa meriterna för den aktuella tjänsten. Rederier menade att det kan bli komplicerat 

för ett fartygsbefäl utan en sjökaptensexamen att få en fast tjänst. En rekryterare menade 

på att hon eller han i första hand inte skulle välja att erbjuda ett fartygsbefäl utan 

examen en tjänst. Men skulle en brist på ansökande plötsligt uppstå hade rekryteraren 

gjort ett undantag. Samma rekryterare hävdade att vid anställning av styrmän så vill de 

se en potentiell befälhavare i framtiden. "Om vi inte har personer som kan gå vidare så 

kan vi inte försörja oss". Arbetsmarknaden är så pass mättad att ett par rederier har ett 

flertal matroser som har fartygsbefäl klass V samt en rad certifikat för att vara redo för 

en snabb uppmönstring. De matroser med styrmansbehörighet som visar framfötterna 

får ofta mönstra upp till en styrmanstjänst. Det anses alltid vara mycket positivt att ha 

arbetat som matros tidigare, speciellt inom samma segment, rederi eller fartyg vilket kan 

överväga formella meriter. 
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Framtidsvisioner 

Rekryterarna som inte hade någon policy blev frågade om de hade några fasta planer på 

att rekrytera en styrman utan sjökaptensexamen. Rederierna hade så pass många 

arbetsansökningar i dagens läge att de ansåg att det var arbetstagarens eget ansvar och 

drivkraft att anstränga sig för att slutföra sin utbildning och därav möjligheten till en 

högre position. Ett rederis inställning till att slutföra examen var att även om rederiet 

inte kunde erbjuda betald ledighet så uppmuntrades själva idén att slutföra utbildningen. 

Däremot skulle rederiet kunna tänka sig att erbjuda arbetstagaren en icke betald 

tjänstledighetsperiod tills studierna var avklarade. Arbetstagaren skulle då vara varmt 

välkommen tillbaka efter avklarade studier. 

 

Rederierna ville att deras anställda skulle vara inne för det långa loppet. Ett tankrederi 

menade på att det hade som inställning att alla deras styrmän skulle sträva efter att bli 

kaptener och göra bättre ifrån sig hela tiden. Som kontrast menade ett annat rederi att de 

enbart mönstrade upp vid behov. Enligt detta rederi var det helt upp till arbetstagarnas 

individnivå vilka som skulle erhålla en befordran.  

 

5.2.2 Meriter som övervägs 

Det är inte omöjligt att erhålla en anställning om man som styrman inte har examen. Det 

finns meriter som överväger en avsaknad examen. Rekryterarna poängterade att det var 

viktigt att den arbetssökande hade god erfarenhet inom samma segment, alltså bransch 

så som tank, offshore, passagerarfartyg eller kryssning. Samma inställning gavs även till 

personer med lång arbetslivserfarenhet. Dessa två meriter skulle kunna överväga, och 

betraktas som starkare än en avlagd sjökaptensexamen enligt de flesta rekryterarna. 

Dessutom ansågs det av ett par rederier vara viktigt att söka vid rätt tillfälle. Ibland är 

det någon som blir sjuk, och en plats öppnas upp där de behöver någon som kan fylla 

den snarast. 

 

En anställning inleds alltid hos alla rederier med en provanställning eller ett vikariat. Ett 

fartygsbefäl kan komma att vikariera under en någorlunda lång tid innan hon eller han 

blir erbjuden en fast tjänst. Som exempel hade ett offshorerederi alltid provanställningar 

om minst 6 månader oavsett avlagd examen eller ej. Under denna period hann rederiet 
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skaffa sig en egen uppfattning om hur den provanställde agerade i praktiken. Den egna 

uppfattningen värderades högre än utomstående referenser och meriter som betyg. 

 

En merit som enbart framkom från ett segment i undersökningen, Ro-Pax, var att det 

kan vara till ens fördel att ha boende i närheten av hemmahamnen till det 

passagerarfartyget man skall arbeta på. Detta underlättade för rederiet att planera resor, 

av – och påmönstringar men även för ekonomiska skäl. Att vara bosatt i närheten av 

fartyget ansågs vara en fördel så att en person kan mönstra på inom kort varsel. 

 

Betyg 

"Om betyget sticker ut åt ena eller andra hållet kan det spela roll vid en anställning". 

Enbart om betygen sticker ut så pass mycket att rekryterarna lägger märke till det kan 

det spela roll. Ett par rekryterare brukade inte gå in och läsa om betygen så noggrant. 

Däremot utryckte sig en rekryterare "Jag går mer på referenser än på betyg". Under 

vikariatet är det extra viktigt för fartygsbefälet att tänka på konkurrensen. Idag har 

rekryterare för många styrmän att välja mellan. Detta gör det omöjligt att alla som söker 

kan bli anställda. Utifrån det här ansågs det vara personens eget ansvar, drivkraft och 

viljan att mönstra upp som avgör om denne kommer lyckas i arbetslivet eller ej.  

 

Personlighet 

Personlighet betraktades av rederierna som den mest eftertraktade meriten gällande 

nyutexaminerade styrmän. Vare sig den arbetssökande hade högsta betyg i allt, eller inte 

hade avlagt sin sjökaptensexamen tas detta i andra hand efter personligheten. Ett 

färjerederi påpekade att "Det gäller inte bara att vara en skicklig nautiker utan även en 

som är service minded". Personlig mognad räknades även in som en eftertraktad merit 

bland rederier. Ofta när en rekryterare valde att provanställa en arbetssökande försökte 

de matcha in personen som en pusselbit ombord på ett visst fartyg. Det ansågs viktigt att 

ett fartyg skall ha en fungerande personkemi mellan besättningsmedlemmarna ombord. 

En rekryterare sade, ”som crewing manager vill man ha känsla på personen. Är det 

någon som skulle passa ombord?”.  

 

Att anställa styrmän utan sjökaptensexamen ansågs inte vara ett problem av rederier om 

de har en matchande personlighet och en drivkraft som önskades ombord. ”Är man 

väldigt duktig och har planer på att ta examen samt är väldigt driven så kan man tänkas 
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anställa personen.” I ett scenario där två arbetssökande med liknande meriter ansöker 

för samma tjänst och båda två har likvärdiga referenser och personlighet, men den ena 

har inte avlagt examen kommer rederiet välja personen med komplett utbildning. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka hur personer med fartygsbefäl klass V utan sjökaptensexamen 

har upplevt arbetsmarknaden. Syftet är även att kartlägga arbetsgivares inställningar till 

personer utan sjökaptensexamen. Ytterligare är syftet att jämföra hur det skiljer sig på 

arbetsmarknaden mellan styrmän med sjökaptensexamen och de utan. Utifrån 

problemformuleringen sammanfattas följande frågeformuleringar.  

 

• Hur har avsaknaden av sjökaptensexamen påverkat respondenterna i arbetslivet? 

• Vilka orsaker har gett upphov till att respondenterna ej avlagt sin 

sjökaptensexamen? 

• Hur behandlar rekryteraren en arbetsansökan från respondenter utan 

sjökaptensexamen? 

 

Avsaknaden av sjökaptensexamen. 

Enligt förevarande undersökning är det drygt 80% som varit eller är anställda som 

styrmän. Tidigare forskning presenterar andra siffror där omkring 60% av de som tog 

examen 2013 har arbetat eller arbetar till sjöss som sjöbefäl (Carlson & Ljung, 2013). 

Både tidigare forskning och rekryterarna påstår att avsaknaden av examen inte 

underlättar för den arbetssökande (Björkman & Rehnberg, 2017; Svedberg, 2015; 

Carlsson & Erblad, 2015; Andersson, 2012; Lundberg & Wetterberg, 2011). Tidigare 

forskning visar på att avsaknaden av examen skall göra det svårare att skaffa en fast 

anställning för styrmän utan avlagd sjökaptensexamen. Rederier har enligt tidigare 

forskning hävdat att de rent av vägrar att anställa personer utan examen. Detta 

konfirmeras av en respondent och ett rederi i förevarande undersökning. Flertal andra 

respondenterna i denna undersökningen har däremot skilda åsikter. Hade en slutsats 

enbart grundats utifrån resultat från respondenter hade avsaknaden av examen istället 

kunnat ses som en ökad chans till att erhålla en styrmanstjänst. Tar man istället hänsyn 

till rekryterarnas åsikter angående anställning samt tidigare forskning kan en annan 

slutsats härledas. Troligtvis är antalet utexaminerade styrmän med anställning fler än 

hos de som inte avlagt sjökaptensexamen. Skillnaden som uppstår mellan respondenter 

och rekryterare kan baseras på en faktor som inte tagits upp i tidigare forskning. Det kan 

vara på grund av vilken så kallad skala inom sjöfarten respondenterna har valt att söka 
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till och erhållit en styrmanstjänst inom. Det vill säga att en anledning till varför så pass 

hög andel av respondenter i denna undersökning är anställda som styrmän kan vara för 

att majoriteten har sökt sig till småskalig sjöfart. Att bli styrman inom så kallad 

småskalig sjöfart är betydligt lättare eftersom en sjökaptensexamen inte krävs vid 

uppmönstring. 

 

Det uppstår ett par motsägelser mellan rederier och respondenter i denna undersökning 

kring storskalig sjöfart. En del av resultatet som samlats in från respondenterna avviker 

sig från det resultat som insamlats från rederierna, samt tidigare forskningsresultat. Ett 

antal respondenter i denna undersökning upplever att avsaknaden av sjökaptensexamen 

inte spelar så stor roll. De flesta rekryterarna i undersökningen hade dock inställningen 

att även om styrmän utan examen var välkomna blir det svårare för dem än om de hade 

haft examen vilket även tidigare forskning styrker. En förklaring till detta kan vara på 

grund av arbetsmarknaden. Även om den har haft en stadig nedgång så har det funnits 

bättre och sämre tider mellan de år respondenterna blivit anställda till intervjutillfället. 

Som många rederier nämner har deras synsätt på styrmän utan sjökaptensexamen 

förändrats med tiden. Det kan ha varit lättare förr. Det kan även vara så att 

respondenterna upplevde att sjökaptensexamen inte påverkade dem negativt vid 

anställning eftersom de ansökte rätt tjänst vid rätt tillfälle. En teori som också stöds av 

respondenternas påståenden samt tidigare forskning. 

 

En annan motsägelse mellan rederier och respondenter samt när det gäller storskalig 

sjöfart är att kontrast till tidigare forskning upplever inte respondenterna att rederier 

anställer för att bibehålla en normal uppmönstringsgång. Vissa respondenter upplever 

istället att det gynnar rederierna att få in en andrestyrman utan sjökaptensexamen. Det 

upplevs av respondenter att rederier då alltid har möjligheten att plocka in en ny 

utomstående överstyrman men ändå ha kvar en erfaren andrestyrman. Detta instämmer 

inte med det rederierna har yttrat sig om. I tidigare forskning liksom denna 

undersökning påstår rederierna att de vill att deras styrmän skall mönstra upp till 

överstyrmän (Carlsson & Erblad, 2015; Lundberg & Wetterberg, 2011). Ett exempel på 

denna kontrovers är mellan ett tankrederi som kontaktades och respondenten som 

arbetade där. Respondenten påstod att rederiet inte brydde sig om att denne inte hade 

avlagt examen. Samma rederi var i intervjun det mest positivt inställda till att dess 

personal skall följa en normal uppmönstringsgång jämfört med alla andra rederier i 
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undersökningen. Anledningen till varför rederiet har valt att yttra sig på detta sätt när de 

i praktiken inte väljer att följa sin policy till fullo, detta Naturligtvis endast att spekulera 

i. En anledning kan vara att det bara är en fasad för en god företagsimage. Det kan låta 

bra att säga att man vill att alla skall utvecklas och föra sina personliga karriärer framåt. 

En annan anledning kan vara att det är ett misstag. Det kan vara så att rederiet faktiskt 

försöker föra ut det här i praktiken men att den respondenten som är med i 

undersökningen endast var ett undantag. 

 

Likt tidigare forskning har ett rederi i undersökningen haft en fast policy kring styrmän 

utan sjökaptensexamen (Andersson S., 2012; Berthén, et al. 2011). Detta rederi var 

samma som en av respondenterna sökte in till och fick sin arbetsansökan nekad. 

Rederiet har inte alltid haft denna policy, utan den framkom under de senaste fem åren. 

Rederiet påstår även att de vid intervjutillfället inte har några anställda som saknar 

sjökaptensexamen. Om detta innebar att de som var anställda för fem år sedan, idag har 

avlagt sin examen, eller om de förlorat sin anställning lämnades obesvarat. Faktum är 

att svenska lärosäten påstås hylla detta nytänkande. Detta kan framöver leda till att 

anställningar utan examen kan försvåras av rederier vilka svenska skolor har inflytande 

över. Om detta påstående har någon grund att stå kan det betyda att karriärer som 

styrmän utan sjökaptensexamen kan försvåras allt eftersom. 

 

I tidigare forskning skrivs det om vilka meriter som är övervägande vid ett 

rekryteringsbeslut (Björkman & Rehnberg, 2017; Svedberg, 2015; Carlsson & Erblad, 

2015; Andersson, 2012; Lundberg & Wetterberg, 2011). Meriter som att ha kontakter, 

bra referenser eller en vinnande personlighet samt timingen vid arbetsansökan, är 

meriter som prioriteras högst. Tidigare nämnda meriter kan alltså betyda mer för en 

rekryterare än om personen har en avlagd sjökaptensexamen eller ej. Även om en 

persons CV indikerar på att denne inte är lika lämpad för en tjänst som någon annan kan 

denne fortfarande erhålla positionen trots avsaknad examen. Undantag blir då om 

rederiet i fråga har en fast policy mot styrmän utan sjökaptensexamen. 

 

Ambitioner 

Undersökningsresultatet visar att respondenterna inte har ambitionen att arbeta på en 

större skala inom sjöfartsbranschen. Respondenterna är nöjda med sina nuvarande 

tjänster och de flesta har inte några planer på att mönstra upp eller arbeta på fartyg där 
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en sjökaptensexamen krävs för att bli befordrad. Denna tes stärks genom att observera 

den enda respondenten som idag upplever att avsaknaden av sjökaptensexamen 

påverkar negativt, både mentalt och i arbetslivet. Denna respondent är även den enda 

personen som har ambitionen att arbeta inom den storskaliga sjöfartsbranschen vilket 

troligtvis inte är en slump. Har man storskaliga ambitioner kommer en examen att 

påverka mycket mer i arbetslivet än om ens ambitioner är att arbeta inom småskalig 

sjöfart. 

 

Ingen i undersökningen har ångrat sitt utbildningsval men det skulle kanske finnas ett 

bättre sätt, till exempel en alternativ utbildning för de som tänkt arbeta inom en 

sjöfartsbransch av mindre skala. En alternativ utbildning specifikt för de personer som 

antingen vill arbeta som styrman utan att mönstra upp, eller för de som vill arbeta på 

mindre fartyg men där en fartygsbefäl klass VII inte räcker till. Men samtidigt ville de 

inte gå en 4 år lång utbildning som är ämnad för de som strävar efter högre behörigheter 

och att arbeta inom storskalig sjöfart. Rekryterare från utlandskontrollerade rederier har 

en lite annorlunda syn på sjömän utan sjökaptensexamen. Detta på grund av deras egen 

utbildningsstruktur. Norge kan tyckas ha tänkt igenom det här och har utformat en 

ettårig utbildning för just dessa personer. Andra länder som Norge har alltså förutsett en 

marknad för de som planerar på att arbeta inom en mindre skala av sjöfartsbranschen. 

Var det ett misstag att avveckla den tvååriga utbildningen som fanns innan 2007? Den 

utbildningen hade möjligtvis varit mer anpassad till respondenterna i förevarande 

undersökning. Dessutom hade skolorna inte behövt förlora finansiering då eleverna inte 

hade avklarat alla moment i utbildningen.  

 

6.2 Metoddiskussion & bortfallsanalys 

Vikten i en kvalitativ undersökning som denna är att beskriva och motivera valen som 

gjorts, och hur det påverkar undersökningens validitet och reliabilitet (Patel & 

Davidsson, 2011, ss. 102-109). Anledningen till varför undersökningen har använts sig 

av kvalitativa intervjuer istället för en kvantitativ metod är på grund av syftet. Vilket är 

att få en uppfattning och verkligen gå in på djupet över hur avsaknaden av examen har 

påverkat de respondenter som inte avlagt sin examen.  

 

För att få tag på dem som kontaktades första gången via telefon användes allmänna 

kontaktuppgifter. Dessa kan vara felaktiga eller utdaterade. Detta kan ha lett till 
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försämrad reliabilitet. En annan metod skulle istället kunna genomföras med att 

kontakta transportstyrelsen om att få erhålla kontaktuppgifter i forskningssyfte. Detta 

hade inte bara försäkrat korrekta kontaktuppgifter men även ökat undersökningens 

reliabilitet och replikerbarhet. 

 

Undersökningen har utförts genom intervjuer utan inspelning. Inför detta beslut 

motiverades för-, och nackdelar grundligt. Fördelar motiveras i metodböcker till varför 

inspelning av intervjuer kan anses som positivt. Det kan till exempel vara för att lätt 

kunna återgå till vad en respondent har sagt vid intervjutillfället. Även för att kunna 

slappna av vid intervjutillfällena samt fokusera på att hålla en professionell intervju. 

Dessa fördelar resonerades inte att överväga traditionella intervjuer utan inspelning. Vid 

varje intervjutillfälle kunde intervjuuppgifterna delas upp mellan två personer. En som 

fokuserade helhjärtat på intervjun, samt en som antecknade. Exakta citat, svar på 

intervjufrågor och den allmänna uppfattningen av intervjun fångades efter intervjun. 

Eftersom återkoppling kring citat, och svar på frågor skickades till respektive 

respondent för att konfirmera resultaten bibehålls reliabiliteten oberoende av inspelning. 

Ytterligare kan vissa personer avskräckas om de vet att de kommer spelas in, vilket 

hade kunnat öka det externa bortfallet. 

 

Medparten av bortfall är externa, alltså individer som blivit kontaktade om att ställa upp 

i en intervju men inte svarat eller individer som tackat nej till en intervju. Det externa 

bortfallet i denna undersökning är 71,6%. Detta anses som ovanligt stort enligt den 

Statistiska centralbyrån som menar att mellan 10–25% bortfall kan vara allvarliga 

(Japec, et al. 1997, ss. 27-28). Vilket betyder att ett bortfall över 71% är desto värre. Ett 

stort bortfall kan resultera i en högre risk för missvisande statistik och en 

felrepresentation i undersökningsresultatet (Breiwitz, 2016). Detta kan i sin tur skapa en 

så kallad skevhet, eller ett snedrivet resultat i undersökningen vilket sänker reliabiliteten 

(Japec, et al. 1997, ss. 27-28). Metoden som har använts i undersökningen brister med 

avseende på det höga externa bortfallet.  

 

Något som definierar dem som arbetar ute till sjöss är att sjömän ofta under längre 

perioder är ute till havs och kan vara svåråtkomliga. Detta gör att det kan vara svårt att 

få tag i de tänkta respondenterna för en intervju. Undersökningen behandlar en rad 

personliga frågor, vissa frågor kan uppfattas känsliga och undersökningen kan då 
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drabbas av både externa och interna bortfall. Inga interna bortfall uppstod under 

intervjuprocessen. Detta kan ha legat till grund för en väl utarbetad och organiserad 

frågestruktur samt att respondenterna som deltog i undersökningen ej uppfattade 

frågorna alltför känsliga. I kontrast drabbades undersökningen av externa bortfall. Det 

externa bortfallet kan bestå av flera personer som upplevde att intervjutemat var för 

känsligt. 

 

Belöningar eller ersättning för att delta i intervjun skulle kunna ha vart en lösning för att 

minska det externa bortfallet. Detta skulle i sin tur kunna säkerställa en högre 

svarsfrekvens (Ibid, s. 113). Det snedrivna resultatet påverkade även urvalet av 

rederierna. Detta ligger till grund av att undersökningen enbart inkluderade de rederier 

som respondenterna haft någon form av relation med. Den generella uppfatningen om 

styrmän utan sjökaptensexamen blev relativt positiv, eller i vissa fall likgiltig. För att 

motverka det här skulle det istället kunna genomföras stickprov oberoende av 

respondenternas erfarenheter. Urvalet hade kunnat innefatta både små och stora rederier 

inom samma segment och låtit de representera respektive segment. Detta hade resulterat 

i en mer allmän bild om hur rederier uppfattar styrmän utan sjökaptensexamen. Valet att 

enbart intervjua rederier som varit i direkt kontakt med tidigare respondenter har alltså 

resulterat i minskad validitet. Undersökningen har alltså bara granskat hur ett specifikt 

urval av rederier upplever styrmän utan sjökaptensexamen. 

 

I kontrast till det externa bortfallet har det interna bortfallet, för både undersökningens 

respondenter och rederier varit obefintligt. Även om det externa bortfallet har resulterat 

i minskad validitet har intervjufrågorna påvisat en lukrativ omfattning för 

undersökningen.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Noterbart i undersökningen är det homogena resultatet som uppstått. Det kan därmed 

vara av intresse att bekräfta eller motbevisa resultatet med en liknande metod som 

minskar det externa bortfallet. 

 

Urvalet i undersökningen har även begränsats och valet att utesluta en del faktorer har 

tagits. Det skulle därmed varit av intresse att jämföra ett par av de faktorer som uteslöts. 

En jämförelse mellan lärosätena i Kalmar och Göteborg skulle kunna resultera i ett 
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intressant resultat. En annan begränsning kring urvalet var att utesluta maskinsidan. 

Detta skulle kunna adresseras i framtida forskning. Undersökningen omfattar enbart de 

styrmän som etablerat en karriär under 5 år. Framtida forskning skulle kunna behandla 

styrmän som haft längre eller kortare tid att bearbeta sitt arbetsliv. 

 

Ett resultat som framkom i undersökningen var att flera styrmän hade sökt sig till 

småskalig sjöfart. Framtida forskning kan då hantera en fördelning mellan den 

småskaliga respektive storskaliga sjöfartsbranschen.  
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Bilagor 

Bilaga A – Presentation av studiens syfte 

Hej, mitt namn är Robin/Jakob, Jag studerar sista året till sjökapten på sjöfartshögskolan 

i Kalmar. Just nu håller jag och min klasskompis på med vårt examensarbete och undrar 

om du vill ställa upp på en intervju som handlar om styrmän utan sjökaptensexamen.  

Undersökningen fördjupar sig i hur personer som erhållit ett studieintyg eller certifikat 

om fartygsbefäl klass V men saknar en komplett sjökaptensexamen. Undersökningen är 

för att ta reda på hur fartygsbefäl upplever arbetsmarknaden utan en examen. 

Resultatet som samlas in från individrespondenterna kommer sedan ställas mot rederiers 

policys. 

Vi följer såklart vetenskapsrådets forskningsregler om etiskt ställningstagande och du 

kommer givetvis att vara helt anonym i vårat arbete.  

Intervjun tar cirka 20 minuter, vi ser helst att den sker via telefon eller vid en träff på en 

förbestämd plats och tidpunkt. Har du möjlighet att ställa upp på denna intervju?  

 

Tack på förhand,  

Med vänliga hälsningar  

 

Robin Olsson 

olsson-1995@hotmail.com  

+46 73 555 23 70 

Jakob Tilander  

Tilander_jakob@hotmail.com  

+46 73 835 53 11 

  

mailto:olsson-1995@hotmail.com
mailto:Tilander_jakob@hotmail.com
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Bilaga B - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
Struktur och allmän ordningsföljd. 

Fartygsbefäl: 

1. Har du ett arbete nu? (ja/nej) 

1.1 (om ja) Vad har du för arbetsuppgift  

2. Vart jobbar du nu? (fartygstyp, iland) 

2.1 (om iland) Varför jobbar du ej till sjöss) 

3. Hur fick du tjänsten? (Bra betyg från tidigare fartyg, bra studieresultat, kontakter, 

sökte i rätt tillfälle) 

4. Har du ute en klass 5-behörighet (certifikat) (ja/nej) 

4.1. (om nej) Varför har du inte sökt ut dina certifikat?  

4.2 (om nej) Har du någon gång haft ute klass V? (ja/nej) 

4.3 (om ja) Har du någon gång jobbat som styrman? (ja/nej) 

5. Har du en sjökaptensexamen? (ja/nej) 

5.1. (om nej) Har din nu/dåvarande arbetsgivare motiverat dig att slutföra din 

utbildning? 

5.2. (om nej) Hur tog din nu/dåvarande arbetsgivare ställning till att du ej hade en 

sjökaptensexamen? 

5.3. (om ja) När erhöll du en full sjökaptensexamen eller hur lång tid tog det för dig från 

det att dina planerade studier avslutades våren 2013 till att du fick en 

sjökaptensexamen? (dagar, veckor, månader, år eller ett datum) 

6. Har du någon gång sökt arbete utomlands eller på utlandsflaggat fartyg?  

6.1 Skulle du vilja söka arbete utomlands? 

7. Hur har du upplevt arbetsmarknaden de senaste fem åren? 

8. Hur har avsaknaden av sjökaptensexamen påverkat dig i arbetslivet? 

9. Har du haft möjlighet till motsvarande jobb i land när det kommer till arbetsuppgifter 

och löner inom eller utanför sjöfartssektorn? 

10. Anser du dig själv ha haft nytta av sjökaptensutbildningen? 

11. Vad har du för planer om arbete de närmsta fem åren? 

12. Ångrar du dig att du läste till sjökapten?  

13. Ångrar du att du ej slutförde din utbildning?  

14. Har du några råd till blivande sjöbefäl? 

15. Har du några råd till arbetsgivare? 
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Företag: 

1. Vad har du för position?  

2. Hur länge har du arbetat som rekryterare?  

3. Hur ställer ni er till styrmän utan sjökaptensexamen? 

4. Hur ser eran rekryteringsprocess ut av nyutexaminerade styrmän?  

5. Vad har ni för policy kring arbetssökande utan en komplett sjökaptensexamen?  

6. Vilka meriter prioriterar ni hos nyutexaminerade styrmän? 

7. Om ni nu har anställt en styrman utan sjökaptensexamen, är syftet med anställningen 

att mönstra upp personen så fort som möjligt i mån av arbetstillfällen? 

8. Uppmanar ni era anställda styrmän att fullfölja deras sjökaptensutbildning? 

9. Hur ser era planer ut kring dem utan sjökaptensexamen inom fem år? 

10. Varför anställer ni inte styrmän utan en sjökaptensexamen? 

10.1 Kan ni tänka er att anställa en styrman utan sjökaptensexamen som 

matros/vikarierande styrman för att sedan mönstra upp dem till en fast befälsposition 

efter att de avlagt en examen? 

11. Har du några råd till blivande sjöbefäl?  
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Bilaga C – Förklaring av tonnage och fartområde för fartygssbefäl klass V-III 

Följande är hämtat från (Transportstyrelsen, 2018), behörighetguiden 23 februari 2018: 

 


