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Abstrakt 
Begreppet hållbar utveckling har till stor del kommit att bli synonymt med 

miljöpåverkan och klimatändringar. Klimatfrågorna är många och de olika 

transportslagens miljöpåverkan får en allt större medial uppmärksamhet i och med att 

handeln med varor ökar. Det finns en uttalad politisk vilja att styra om godstransporter 

från väg till fartyg men då behöver handelssjöfartens miljöpåverkan fortsätta att minska. 

Jämte denna debatt och med sjöfartsnäringens ökade behov att rekrytera och behålla 

kompetent personal behövs även incitament för att främja den sociala hållbarheten. FN 

har i sitt utvecklingsprogram UNDP tagit fram den så kallade Agenda 2030 som 

beskriver 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals - SDG). Målen 

och dess delmål riktar sig mot och syftar till en mer hållbar värld innan år 2030. Även 

om målen inte specifikt riktar sig mot enskilda lärosäten och utbildningsprogram har 

alla svenska högskolor och universitet en skyldighet att examinerade ska ha insikter i 

samhällets mål för en hållbar utveckling. Denna uppsats beskriver genomförande och 

resultat av  en kvalitativ fallstudie som undersöker hur Sjöfartshögskolan i Kalmars 

utbildningsprogram förhåller sig till de sociala hållbarhetsmålen och dess respektive 

indikatorer för måluppfyllnad. I studien har samtliga kursplaner för sjökaptens- och 

sjöingenjörsprogrammen granskats. Resultaten visar att medan ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet får ett något större utrymme så finns det ett glapp mellan 

utbildningarnas lärandemål och de sociala. Även om Sjöfartshögskolan har tagit fram 

policydokument och en handlingsplan som främjar social hållbarhet så återspeglas dessa 

ambitioner inte i  utbildningsprogrammen. Det behövs ett fortsatt arbete med att 

utveckla Sjöfartshögskolans utbildningar så att morgondagens sjöbefäl står bättre 

rustade att bidra till en socialt hållbar utveckling. 

 

 

Nyckelord 
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Abstract 
Material footprint and climate change has almost taken over the concept sustainable 

development. Climate issues are numerous and the environmental impact of the various 

modes of transport is receiving increased media attention as the trade in goods 

increases. There are a stated political will to transfer the transportation of goods from 

the roads to ships, but the environmental impact of commercial shipping needs to 

continue to decrease.  In addition to this debate and with the increased need of the 

shipping industry to recruit and retain competent personnel, incentives are also needed 

to promote social sustainability. In its development program UNDP, the UN has 

developed Agenda 2030, which describes 17 Sustainable Development Goals (SDGs). 

The goals and their targets are aimed at a more sustainable world before 2030. Although 

the goals are not specifically focused on individual universities and education programs, 

all Swedish universities and higher education institutions have an obligation to ensure 

graduates insights into society's goals for sustainable development. This essay describes 

the implementation and results of a qualitative case study that examines how the Kalmar 

Maritime Academy's education program relates to the social sustainability goals and its 

respective indicators of goal fulfilment. In the study, all syllabuses for naval captain and 

naval engineering programs were scrutinized. The results show that ecological and 

economic sustainability is somewhat larger represented in the syllabuses, there is a gap 

between the educational goals of the programs and the social ones as defined by the 

SDG. Although the Maritime Academy has produced policy documents and an action 

plan that promotes social sustainability, these ambitions are not reflected in the 

education programs. Continued work is needed to develop Kalmar Maritime Academy´s 

educations so that tomorrow's seafarers are better equipped to contribute to a socially 

sustainable development. 

 

Key words 
Work environment, equal rights, education, Linnéuniversitetet, Kalmar Maritime 

Academy, SDG2030, social sustainability. 
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Förord 
Denna studie har ingått som ett delmoment i förstudien Social hållbarhet i praktiken 

(SHIP) som finansieras av Trafikverket inom ramen för Lighthouse branschprogram 

Hållbar Sjöfart. Större delen av arbetet skrevs under en fartygsförlagd utbildning på den 

lilla privata tid som finns ombord på en tankbåt på spot-marknad i Europa. Det har varit 

en utmaning men också givande att skriva arbetet ombord. Jag är tacksam för 

möjligheten att delta i denna förstudie under ledning av min handledare Cecilia 

Österman. Cecilia har fått mig än mer intresserad av ämnet samt tipsat om metoder och 

bollat idéer om problemområden. 

 

Kalmar, februari 2020. 

  



  
 

 iv 

Innehåll 

1 Bakgrund __________________________________________________________ 1 
1.1 Social hållbarhet __________________________________________________ 2 
1.2 Hållbar sjöfart ____________________________________________________ 3 
1.3 Organisation och struktur ombord ____________________________________ 4 
1.4 Problemformulering _______________________________________________ 5 
1.6 Syfte och mål _____________________________________________________ 6 

2 Metod och material __________________________________________________ 7 
2.1 Agenda 2030 och de globala målen ___________________________________ 9 

2.1.1 Mål 3; Hälsa och välbefinnande _________________________________ 10 
2.1.2 Mål 4; God utbildning för alla ___________________________________ 10 
2.1.3 Mål 5; Jämställdhet ___________________________________________ 11 
2.1.4 Mål 8; Anständiga arbetsvillkor och tillväxt ________________________ 11 

2.1.5 Mål 10; Minskad ojämlikhet ____________________________________ 12 
2.1.6 Mål16; Fredliga och inkluderande samhällen _______________________ 12 

2.2 Behörigheter, kursplaner och lärandemål ______________________________ 12 
2.3 Arbetets begränsning ______________________________________________ 13 
2.4 Materialbegränsning ______________________________________________ 14 

3 Resultat och analys __________________________________________________ 15 
3.1 Resultat för SDG 4 _______________________________________________ 17 
3.2 Resultat för SDG 5 _______________________________________________ 19 
3.3 Resultat för SDG 8 _______________________________________________ 20 
3.4 Kompletterande delmål utöver IMO:s definiering _______________________ 28 

3.4.1 Resultat för SDG 3 Hälsa och välbefinnande _______________________ 28 
3.4.2 Resultat för SDG 10 Minskad ojämlikhet ___________________________ 30 
3.4.3 Resultat för SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen ____________ 31 

4 Diskussion _________________________________________________________ 31 
4.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 31 
4.2 Slutsats ________________________________________________________ 32 
4.3 Förslag för vidare undersökningar ___________________________________ 33 
4.4 Arbetets praktiska bidrag __________________________________________ 33 
4.5 Post Skriptum ___________________________________________________ 34 

Referenser __________________________________________________________ 35 

Bilagor _____________________________________________________________ 38 
Bilaga A: Utdrag ur innehållsvalidering __________________________________ 38 
Bilaga B: Resultatfördelning av SDG:s delmål ____________________________ 39 
Bilaga C: Resultatfördelning av SDG ____________________________________ 40 

 



  
 

1 
 
 
 

1 Bakgrund 
Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att det är 

på bekostnad av framtida generationer och deras behov. Själva begreppet hållbar 

utveckling myntades redan 1981 av den amerikanske miljövetaren Lester Brown men 

blev känt och fick internationell spridning genom rapporten Vår gemensamma framtid 

från Förenta Staterna (FN) som författades av Norges dåvarande statsminister Gro 

Harlem Brundtland (FN 1987). Brundtlands rapport var den första gemensamma 

kraftsamlingen från FN i arbetet för en hållbar utveckling.  Kärnan i hållbar utveckling 

kan sägas vara indelad i tre samspelande och lika viktiga dimensioner (Figur 1): 

ekonomisk-, ekologisk-  och social hållbarhet (Andrews & Granath 2012 sid 2). År 

2015 antog alla medlemsländer i FN Agenda 2030 som anses vara den hittills mest 

ambitiösa satsningen på hållbar utveckling. Med hjälp av 17 väldefinierade globala mål 

(sustainable development goals (SDG)) är förhoppningen att kunna uppfylla fyra 

övergripande mål till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 

orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. (UNDP 2015). 

 

 
 

  

Figur 1: Begreppet hållbar utveckling kan illustreras som en  hållbarhetstriangel där tre lika viktiga dimensioner 
måste samspela; ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. (Anpassad från Andrews & 
Granath 2012 sid 2) 
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Begreppet hållbarhet används och tolkas olika beroende på av vem och i vilket 

sammanhang det sätts in i. Hopwood, Mellor & O'Brien (2005) menar att man på ett så 

sätt skapar sin egen definition och sina prioriteringar utifrån de utmaningar man själv 

står inför. Sverige är ett av de länder som rankas högst i  FN:s årliga rapport om SDG 

(Index and Dashboards Report (SDG 2018)) sett till totalt uppnådda mål. Däremot 

hamnar Sverige bland de sämre placeringarna vad gäller ekologi kopplat till hållbar 

konsumtion och klimatavtryck i tredje land. Att det är just den ekologiska hållbarheten 

som fått störst genomslag hittills i både Sverige och andra utvecklade länder återspeglas 

av de termer som klättrat på svenska och internationella nyordslistor (DS 2019; ISOF 

2019; Oxford Languages 2019). För att ord ska kvalificera sig till en nyordslista krävs 

att de har ökat i användning eller varit särskilt aktuella under det gångna året, både i 

riksmedia och sociala medier (ISOF 2019). Nyord som till exempel ”klimatnödläge” 

(ISOF 2019; Oxford Languages 2019) kan indikera på en snedfördelning av hur vi ser 

på begreppet hållbarhet till fördel för den ekologiska hållbarheten men på bekostnad av 

de sociala dimensionerna. 

 

1.1 Social hållbarhet 

Det sägs att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. I arbetet med att uppnå en 

hållbar utveckling behövs därför incitament som stödjer alla tre dimensionerna i 

begreppet. Gustavsson & Matschke Ekholm (2019 s. iii) menar att social hållbarhet är 

svår att mäta då det inte är lika enkelt att definiera som de andra ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Det är möjligt att det inte rapporteras mer om social hållbarhet just 

för att den saknar klara mätbara värden vilket gör att det upplevs som odefinierbart. 

 

Social hållbarhet stöds av två breda begrepp: socialt samhälle och hållbar gemenskap. 

(Dempsey, Brown & Brawley 2012 se Antonson & Levin 2018 s. 2). Detta kan 

definieras som att det i takt med utvecklingen finns ett behov av att aktivt arbeta för 

människors trygghet och välbefinnande. Vidare innebär detta att alla tre dimensionerna 

är lika beroende av varandras framsteg mot ett hållbart samhälle.  
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1.2 Hållbar sjöfart 

Organisationen Lighthouse1 anordnade i Maj 2019 ett seminarium där det av 

Trafikverket finansierade programmet Hållbar sjöfart2 presenterades och diskuterades.  

Seminariet inleddes med att det redan finns hållbarhetsprojekt inom exempelvis 

järnvägs- och flygindustrin. Däremot saknar sjöfarten ett program med gemensamma 

krafter (Lighthouse 2019:1). Seminariet präglades av framtidstro och optimism inför 

framför allt energieffektivisering och ökad tillväxt, men lämnade ett litet tomrum runt 

social hållbarhet. Detta trots framtidsspaning om att exempelvis autonoma fartyg inte 

ligger i vår närtid vilket i sin tur betyder att fler människor behöver sysselsättas ombord 

inom sjöfartsnäringen. Det finns även en vinst i att sjöfartsnäringen kan 

kompetensförsörja sig själv där människor stannar kvar och inte försvinner till andra  

branscher samt att det kommer in nya människor (Lighthouse 2019:2). I en tidigare 

rapport från en av sjöfartsbranschens största intresseorganisationer (BIMCO 2015) har 

det blottats ett stort underskott av sjöpersonal jämte denna tillväxt. Den globala bristen 

på sjöbefäl för obegränsad fart befaras vara 92 000 personer år 2020. Nu tio år senare 

uppskattar samma prognos ett underskott på 147 500 behöriga befäl. Det kan av den 

anledningen antas att sociala hållbarhetsaspekter för arbetstagare på sjön är mycket 

viktigt i arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal.. 

 

Sjösäkerhet, skyddet av den marina miljön och den effektiva rörelsen av global handel 

beror på sjöpersonalens professionalism och kompetens. Av den anledningen är 

sjöfarten med närstående industrier beroende både av kvalificerat sjöfolk för 

fartygsdriften samt landbaserad personal för att stödja verksamheten ombord (IMO 

2015). IMO3 reglerar genom konventionen STCW4 de globala kompetensvillkoren för 

sjöfolk. Dessa kompetensvillkor utgör ungefär 80 procent av utbildningarna för svenska 

sjökaptener och sjöingenjörer vilket ger de svenska universiteten begränsade 

möjligheter att implementera ytterligare lärandemål (Lighthouse 2019:2).  

 

 
1 Lighthouse – neutralt samverkande organ för forskning, innovation och utveckling inom svensk sjöfart 
2 Hållbar sjöfart – Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart. 
3 IMO – International Maritime Organisation, FN organ  med ansvar för sjöfartssäkerhet och säkerhet och 
förebyggande av marin och atmosfärisk förorening från fartyg. IMO:s arbete stöder FN:s SDG. 
4 STCW - konventionen. (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978).  Reglerar krav på utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk på internationell nivå 
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1.3 Organisation och struktur ombord 

Följande avsnitt är avsett för läsaren som behöver en kort förklaring om hur arbetet och 

ansvaret är fördelat på ett handelsfartyg. 

 

Enligt 1 kap. 9 § i Sjölagen (SFS 1994:1009) ska ett fartyg i drift vara sjövärdigt vilket 

innebär att det ska vara tillräckligt provianterat, betryggande lastat och bemannat. 

Därtill ska det vara utrustat med anordningar som förebygger ohälsa och olycksfall. 

Befälhavaren är den ombord som enligt Sjölagen 6 kap. 1 § ansvarar för att fartyget är 

sjövärdigt innan det lämnar kaj samt under resan. Befälhavaren är dessutom enligt 

Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) 4 kap. 6 resp. 9§§ under redaren5 ansvarig för 

arbetsmiljön ombord. För att hålla ett fartyg sjövärdigt kan organisationen ombord delas 

in i tre avdelningar: däck, maskin och intendentur. Därtill är varje avdelning hierarkiskt 

uppdelad och svarar inför befälhavaren (Borg 2012, s. 41). Besättningens och 

avdelningarnas storlek samt organisation varierar beroende på vilken typ och storlek av 

fartyg det rör sig om. 

 

I de fall en intendenturavdelning finns ombord står denna för förvaltning och 

hushållning ombord under befälhavarens ansvar. Ett mindre lastfartyg innefattar ofta en 

eller två personer i intendenturen och kan bestå av en kocksteward och en mässman. 

Kryssningsfartyg kan ha flera hundra anställda i intendenturen med allt från 

receptionister till konditorer och kryssningsvärdar. 

 

Maskinavdelningen tar hand om fartygets framdrift samt underhåll av fartygets tekniska 

och maskinella system som elsystem, ventilation och färskvattentillverkning. 

Avdelningsansvaret tillfaller enligt Fartygssäkerhetslagen 2 kap. 7§ (SFS 2003:364) av 

den tekniske chefen vilken kan ha fartygsingenjörer till sitt förfogande. 

Fartygsingenjörerna kan utgöras av en förstaingenjör som seniorbefäl och en 

andreingenjör som juniorbefäl. I egenskap av befäl leder fartygsingenjören arbetet för 

en eller flera motormän beroende på storlek och typ av fartyg. 

 

 
5 Redare – En fysisk person. Huvud eller delägare i ett Rederi vilket kan definieras: företag som bedriver 
handelssjöfart (NE 2020). Redaren innehar enligt SjöL 7 kap. 1§ ett redaransvar för fel och olyckor orsakat av 
befälhavare och besättning (SFS 1994:1009).  
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Däcksavdelningen har hand om fartygets operationella åtaganden så som navigering, 

överlevnadsutrustning, lasthantering och underhåll på däck. Organisationen utgörs ofta 

av en överstyrman och en eller flera andrestyrmän. Överstyrman är den som planerar 

och ansvarar för fartygets stabilitet samt underhållsarbetet på däck. Däcksarbetet utförs 

av matroser under ledning av båtsman6 om sådan finns. Befälhavaren som ingår i 

däcksavdelningen har enligt Sjölagen (SFS 1994:1009) 6 kap. 2 § det yttersta ansvaret 

vad gäller fartygets säkra framförande och navigering.  

 

1.4 Problemformulering 

Ett handelsfartyg kan betraktas som en sorts total institution där de ombordanställda 

befinner sig på arbetsplatsen under dygnets alla timmar. Av denna anledning anses 

ombordanställda tillhöra en särskilt utsatt grupp av arbetare när det gäller stress och 

otrygghet (McVeigh, et al., 2019). Ofta tillbringar ombordanställda en större del av sin 

tid ombord än med sin familj med människor av olika kultur och religion i en miljö med 

tydliga hierarkiskillnader. Det är inte ovanligt med anställningsavtal som löper sex 

månader ute till sjöss och två månader ledigt. Enligt Chung, Lee & Lee (2017) löper 

sjöpersonal som arbetar under långa kontrakt särskilt stor risk för att drabbas av 

utmattningssyndrom. Ofta beror utmattningssyndromet på tristess, stress och en känsla 

av isolering. Denna stress, utmattning och otrygghet anses av författarna också utgöra 

en större risk för olyckor till sjöss än till exempel sömnbrist. Det talas även om vikten 

av sociala aktiviteter ombord och lyhördhet från sin arbetsledare. 

 

Här av följer att personer i en arbetsledande ställning även har ett ansvar i sin roll att 

skapa en trivsam och trygg stämning ombord. Med detta ansvar följer även behovet av 

en bredare och djupare kunskap om de mer sociala aspekterna på en arbetsplats. 

Utmattningssyndromet har ofta kopplats ihop med sömnbrist i olycksstatistiken. 

Dohrmann & Leppin (2017 s34) nämner att ”slående många” tillbudsutredningar som 

hittills undersökts med utmattningssyndrom som möjlig orsak har varit väldigt 

begränsade i utbudet av andra möjliga faktorer såsom sociala frågor. Fokus har främst 

varit på mer uppenbara problemområden som sömn- och arbetstid. Med detta i åtanke 

kan man fundera på huruvida regelverk och riktlinjer för utbildning, arbetsvillkor samt 

arbetsplatser utformas utifrån dessa relativt snäva värden.  

 
6 Båtsman – Förman på däcksavdelningen. 
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Här kan det identifieras ett kunskapsglapp i utredarnas frågeställning vid 

haveriutredningar till sjöss och hur ombordanställda svarar på dessa samt rapporterar 

tillbud. Med hänsyn till tidigare forskning (Chung, Lee, & Lee 2017; Dohrmann & 

Leppin) är det möjligt att den ”mänskliga faktorn” som är en av de vanligaste 

olycksorsakerna till sjöss (TS 2018) innehåller mycket mer än utmattning orsakad av 

sömnbrist.  

 

Tidigare forskning har bidragit till ökad kunskap om betydelsen av den sociala arbets- 

och boendemiljön ombord på handelsfartyg för sjöpersonalens säkerhet och 

välbefinnande. Hur kan denna kunskap tas till vara? Ska sjöfarten kunna möta 

framtidens utmaningar med ett underskott av personal på ett socialt hållbart sätt, behövs 

det skapas arbetsmiljöer och företagskulturer som är jämställda, inkluderande och 

trygga. Av den anledningen görs antagandet att en ökad kunskap om socialt 

hållbarhetsarbete redan på grundutbildningsnivån kan bidra till en sundare och säkrare 

arbetsmiljö som är rustad för framtiden. 

 

1.6 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att åskådliggöra hur Sjöfartshögskolan bidrar till ökad kunskap om 

viktiga faktorer för en socialt hållbar utveckling.  

 

Genom att jämföra indikatorerna för respektive SDG med utbildningsprogrammens 

kunskapsstyrda lärandemål, är målet att utreda i vilken utsträckning svensk 

sjöbefälsutbildning ger studenterna grundläggande kunskaper i social hållbarhet.  

Därmed ska arbetet visa hur Sjöfartshögskolan bidrar till det gemensamma 

branschmålet hållbar sjöfart.  

 

Vidare ska arbetet ska ge läsaren en ökad förståelse för vikten av ett hållbarhetsarbete 

som innefattar alla tre dimensioner för en hållbar utveckling. Arbetet avser att besvara: 

hur lärandemålen på Sjöfartshögskolan förhåller sig till SDG och om Sjöfartshögskolan 

arbetar aktivt för ökad social hållbarhet sin undervisning. 
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2 Metod och material 
Som nämnts i inledningen är det svårt att definiera och mäta social hållbarhet, därför 

kräver arbetet att flertalet aspekter vägs in och behandlas med olika arbetssätt. Att 

enbart kvantifiera de lärandemål som överensstämmer med SDG kan ge en transparant 

bild av hur lärandemålen förhåller sig till SDG. Däremot riskerar resultatet att då bli en 

form av statistik utan att bidra till någon  ökad förståelse för det insamlade materialet. I 

värsta fall tolkas statistiken felaktigt. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kan 

man fånga upp mer av innehållet i materialet och skapa sig en förståelse under arbetets 

gång. I en kvalitativ fallstudie tillåts forskaren att använda kvantifiering och en samtidig 

analysering av materialet vilket både kan ge transparens och djup i en studie. 

 

Med hänsyn till materialets format och frågeställningen, valdes problemet att 

undersökas i form av en deskriptiv fallstudie. Valet grundar sig på frågeställningens 

avsikt att undersöka hur två olika  aspekter förhåller sig till varandra (Patel & Davidson 

2011 s. 12) samt fallstudiens inriktning på tolkning snarare än hypotesprövande 

(Merriam 1988 s. 25). I en fallstudie styr inte forskaren studieobjektet utan det är en 

undersökning av hur dessa aspekter förhåller sig till varandra utifrån den kunskapen 

som forskaren tillgodogör sig under studien. Flyvbjerg (2003) menar att detta kan 

uppfattas som en bekräftelse av forskarens förutfattande mening. För att motverka detta 

har arbetet delats upp i olika faser för att på så vis kunna tolka och samla in information 

samt göra arbetet spårbart för läsaren.  

 

Under datainsamlingen har löpande analyser gjorts av de av SDG:s mål som presenteras 

nedan i kapitel 2.1 samt lärandemålen för sjökaptens- respektive 

sjöingenjörsprogrammen i kapitel 2.2. Analysen har syftat till att ta in nya infallsvinklar 

och ta reda på hur angränsande dokument bör inkluderas i studien eller ej. Exempelvis 

har Sjöfartskolans kvalitetsmanual konsulterats för att få en större kunskap om lokala 

regler för kursplaner och dess riktlinjer. Vidare har Högskoleförordningen och 

bestämmelser kring lärandemål granskats för att förstå uppbyggnaden av kurser, 

program och examensmål vid högre läroverk. Arbetet delades därefter upp i tre faser (se 

Figur 2). 
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Figur 2: Flödesschema över arbetsordning. 

 

Fas 1 innebar en genomgång av samtliga 17 globala mål och deras indikatorer för att 

identifiera de målen som kan kategoriseras som socialt hållbara mål. Diskussioner har 

förts med det parallella arbetslaget på Chalmers, samt handledare med 

problembeskrivningen som utgångspunkt. Därefter har delmålen genomgått en 

innehållsvaliditet för att bedöma om Sjöfartshögskolan bör eller har möjlighet att 

uppfylla målet. Ett exempel på bortfall efter en närmare analys av SDG:s delmål och 

indikatorer är delmål 4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god 

kvalitet. Bortfallet beror på att Sjöfartshögskolan inte styr över tillgång till utbildning 

och studerandes möjlighet att studera mer än antagningsprocessen som säkerställer att 

studenten ska vara behörig för aktuellt program. Delmål 4.3 presenteras som ett av 15 

delmål med en analys i resultatdelen men är inte med vid kvantifieringen (fas 2). Bilaga 

A visar ett utdrag från innehållsvaliditeten. De delmål där regelverk inte hindrar 

indikatorerna från att implementeras i kursplanerna har räknats som applicerbara i 

lärandemålen och läggs till i  studiens kvantitativa del. 

 

Fas 2 innebar inledningsvis en dokumentsökning i syfte att utifrån gällande 

utbildningsplaner sammanställa samtliga lärandemål i alla obligatoriska kurser som 

ingår i sjökaptensprogrammet respektive sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan. 

Lärandemålen och de applicerbara delmålen har ställts upp i en matris (Tabell 1). 

Fas 3: Analys och 
Sammanställning

Fas 2: Matrix
• Lärandemål

Applicerbara
• Enligt indikatorer

Relevans
• Utformning relevant

Innehållsvaliditet
• Regelverk

Socialt hållbara

Fas 1: SDG 169 Delmål

IMO 31st Övriga 5st

36 Delmål

15 Delmål

Kvalitativ

11 Delmål

Parning

Kvantitativ
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Delmålen har prickats av jämte lärandemålen utifrån hur väl lärandemålet 

överensstämmer med delmålet. 

 
Tabell 1: Utdrag från matrisen som genom avprickning använts till att räkna hur många kursmål som stämmer överens 
med indikatorerna i aktuellt delmål för SDG. 

 
 

Kriteriet för avprickningen har varit att lärandemålet ska vara så tydligt formulerat att 

detta direkt överensstämmer med ett eller flera delmål och indikatorer. En räkning av 

frekvensen för överensstämmande delmål har jämförts med totalen för lärandemålen för 

respektive program samt internt av de överensstämmande delmålen. Hela resultatet av 

räkningen presenteras i Bilaga B med en grafisk förenkling i resultatdelen. Fas 3 har 

innefattat analysering och tolkning av det framräknade resultatet. Här summeras och 

analyseras fas 1 och 2 till ett resultat för varje delmål. 

 
2.1 Agenda 2030 och de globala målen 

Agenda 2030 består av 17 globala mål (se Figur 3). Målen (SDG) består i sin tur av 

delmål med tydligt definierade indikatorer som styr på vilket sätt delmålen ska 

uppfyllas. De globala målen ska implementeras av FN:s samtliga medlemsländer med 

stöd  av  utvecklingsprogrammet UNDP till år 2030. UNDP har till uppgift att öka 

länders och organisationers satsning och insikt i FN:s arbete och SDG där de utvecklade 

länderna ska gå i bräschen för detta arbete (UNDP 2015).  
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Figur 3: Karta över de 17 globala målen. (UNDP 2018). Använd i enlighet med FN:s riktlinjer för SDG (FN 2019) 

 

IMO identifierar tre mål för social hållbarhet (IMO 2015, s. 9): SDG (4) god utbildning 

för alla, SDG (5) jämställdhet samt SDG (8)anständiga arbetsvillkor och tillväxt. Dessa 

mål kommer att undersökas i sin helhet med samtliga delmål och indikatorer. 

Vid genomgången av hållbarhetsmålen i fas 1 tillkom följande mål i undersökningen: 

SDG (3)god hälsa och välbefinnande, SDG (10) minskad ojämlikhet samt SDG (16) 

fredliga och inkluderande samhällen. I detta kapitel följer en presentation av SDG:s mål 

och delmål som ingått i materialet.  

 

2.1.1 Mål 3; Hälsa och välbefinnande 

Delmålet handlar om att kunna identifiera och förstå hälsoriskerna med luftföroreningar, 

mental hälsa och de negativa effekterna av drogbruk. Ett fartyg kan ses som ett från 

omvärlden isolerat samhälle där det saknas samma tillgång till sjukvård och 

räddningstjänst som finns i land. Av den anledningen ökar behovet av att kunna ta hand 

om sig själv och andra. Satsningar som görs inom hälsa kan skapa förutsättningar för 

människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. Jezewska, Jaremin, & 

Leszczyńska, (2007 s135) nämner att kunskap på området hälsa under studietiden 

medför att psykisk och fysisk ohälsa identifieras och kan förebyggas i framtiden.  

 

2.1.2 Mål 4; God utbildning för alla 

Detta delmål går ut på att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning ses som en grundläggande 

mänsklig rättighet men är globalt sett varken jämställd eller rättvis. Man menar att 
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utbildning spelar en central roll i utvecklingen som gör att människor själva bidrar till 

ett hållbart samhälle. Delmålet innehåller även indikatorer som ska uppfyllas gällande 

lika tillgång till yrkesutbildningar och högre utbildning till en överkomlig kostnad. Den 

för arbetet mest betydelsefulla delpunkten (UNDP 2015 pkt 4.7) påvisar arbetets 

koppling till de globala målen och framför allt vikten av att integrera utbildning för 

hållbar utveckling i alla nivåer inom utbildningsväsendet inklusive läroplaner. 

Delpunkten belyser specifikt att hållbar utveckling även handlar om jämställdhet och 

mänskliga rättigheter och inte enbart miljö och ekonomi. 

 

2.1.3 Mål 5; Jämställdhet 

Målet syftar till att skapa handlingsplaner och lagar som främjar ett jämställt lärande. 

Från grundskola till högre utbildning. Att på utbildningsstadiet implementera mål som 

främjar ett jämställt synsätt och tänkande kan bidra till att främja en sund kultur på både 

praktik- och arbetsplatser. Det handlar om att bryta gamla mönster och vanor för att 

locka fler kvinnor till mansdominerande arbetsplatser. Social, ekonomisk och politisk 

jämställdhet mellan kvinnor och män är till fördel för hela samhället (UNDP 2015). 

Däremot är skillnaden mellan både löneklyftor och antagning till högre utbildning 

fortsatt stora SCB (2018:1 & SCB 2018:2). En jämställd högre utbildning säkerställer 

kvinnors deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer och för att 

bryta stereotypiska strukturer.  

 

2.1.4 Mål 8; Anständiga arbetsvillkor och tillväxt 

Globalt sett befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, 

ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar 

(UNDP 2015). I takt med att jordens befolkning ökar till antalet ökar samtidigt kraven 

på sysselsättning och kraven på arbetsplatser. Delmålets syfte är att upprätthålla 

ekonomisk tillväxt med bibehållen resurseffektivitet och rättvisa arbetsvillkor.  

 

Delmålets relevans till lärandemålen utgörs främst av hur dessa tar upp just 

resurseffektivitet och rättvisa arbetsvillkor. Delmålen nämner att man måste bryta 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring samt undermåliga 

arbetsvillkor. I bräschen för detta ska de s.k. utvecklade länderna gå, där inräknat 

Sverige och således Sjöfartshögskolan i Kalmar. Som ansvarigt befäl ombord är det 
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därför av största vikt att vara insatt i gällande regelverk och lagstiftning när det gäller 

både arbetstider och arbetsmiljö.  

 

2.1.5 Mål 10; Minskad ojämlikhet 

Ett hållbart samhälle bygger på att det förekommer en rättvis fördelning av resurser och 

kunskap oberoende av kön, funktionsvariation ålder, etnicitet eller religion. Delmål  

10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering och dess indikatorer 

inkluderas i studien. 

 

2.1.6 Mål16; Fredliga och inkluderande samhällen 

Att få leva ett fredat liv kan anses vara en fundamental förutsättning för att kunna bygga 

ett hållbart samhälle från grunden. Likt delmål 10 anses ett inkluderande samhälle bidra 

till mångfald vilket kan öka toleransen och minska motsättningarna i ett samhälle eller 

inom en organisation. Chung, Lee, & Lee (2017) 

 

2.2 Behörigheter, kursplaner och lärandemål 

Behörigheter och certifikat för sjöbefäl i Sverige utfärdas av Transportstyrelsen (SFS 

2011:1533). Sjöfartshögskolans program för sjöingenjör och sjökapten består av kurser 

som utvecklas i enlighet med Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) samt STCW. 

Sjöfartshögskolan i Kalmar tillhör Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet som 

lyder under Högskoleförordningen. Förordningens 6 kap 13 § säger att ”all utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser. Kurser får 

sammanföras till utbildningsprogram”. Högskoleförordningens 6 kap 14 § fastställer att 

”för en kurs skall det finnas en kursplan”. En kursplan ska enligt förordningen innehålla 

information om kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, 

ramverk för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som 

behövs (SFS 1103:100). Högskoleförordningen fastställer därtill under Yrkesexamina 

för sjöingenjör och sjökapten att förutom minimikravet att uppfylla STCW, ska 

studenten ”visa förmåga att hantera produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till 

människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt hållbar utveckling” (SFS 1103:11, Bilaga 2).  
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I Linnéuniversitetets lokala regler för kurser om lärandemål (Linnéuniversitetet 2018:1) 

framgår det att dessa ska tydliggöra de kunskaper studenten ska ha uppnått efter att 

kursen genomförts, att de ska anges för hela kursen samt vara tydliga och möjliga att 

examinera. I de fall kurserna är indelad i delkurser ska kursmålen vara preciserade för 

varje delkurs. Med kursmål menas inte bara examinerbara och tydliga kunskapsprov 

som studenten ska uppnå i den aktuella kursen, utan även relevans till andra kurser samt 

”kursens relation till andra kurser utifrån ett helhetsperspektiv”. 

 

Utifrån dessa krav utvecklas kursplaner med lärandemål (Linnéuniversitetet 2019) som 

ska ge behöriga utbildningar för sjökapten och sjöingenjör. I de berörda programmens 

respektive kursplaner hänvisas det dessutom till aktuell STCW-kod för aktuell kurs. 

Detta ger den studerande en möjlighet till internationell behörighet efter avslutade 

studier vilket möjliggör arbete på andra fartyg än enbart svenska.  

 

2.3 Arbetets begränsning 

Att komplettera arbetet med att närmare granska Sjöfartshögskolans kvalitetsmanual 

och policys har varit en diskussion som varit uppe för att bilda ett djup i arbetet. I och 

med att kurserna utformas med lärandemålen som grund för kunskap och examination 

(Linnéuniversitetet 2018:1) är det av intresse att analysera utformningen av just dessa. 

Däremot avser arbetet inte att jämföra några andra dokument än lärandemålen med 

SDG. 

 

För arbetets syfte och metod har det däremot ingått en dokumentstudie av angränsande 

intresseområden för studien bland annat av Sjöfartshögskolans kvalitetsmanual. Denna 

dokumentstudie kan ses som en sorts litteratursökning och har i sig tjänat till att 

begränsa och definiera arbetet och metodvalet under studiens inledande arbete. Fördelen 

med att undersöka dokument har varit dess tillgänglighet och deras koppling till 

verkligheten (Merriam 1988), att det som står är en produkt av något som stämmer 

överens med målet för en organisation. Med denna begränsning har tid istället ägnats åt 

att tolka och analysera data samt förhållanden mellan olika dokument istället för att 

värdera dess äkthet.  
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Det har inte gjorts någon intern värdering av kurserna sett till antal högskolepoäng då 

detta inte anses av betydelse för studiens syfte. Motiveringen är att båda programmen 

innehåller 180 högskolepoäng som ska uppfyllas för att erhålla examen. 

 

2.4 Materialbegränsning 

Lärandemålen som har ingått i studien är kursplaner och programmål för sjökaptens- 

och sjöingenjörsprogrammet med kursstart höstterminen 2016. En likvärdig studie 

pågår parallellt vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Där av har materialet som 

valts ut kommit att bli kurser som börjat gälla för denna terminsstart. Läromålen som 

ingår i STCW har valts att inte granskas närmare då dessa ska vara inkluderade i 

programmen (SFS 1103:11, Bilaga 2). SDG har mål som uteslutits från studien då 

indikatorer skiljt sig för mycket åt från lärandemålen och Sjöfartshögskolans åtaganden. 

Av den anledningen blir de inte appliceringsbara i studien. Denna innehållsvalidering av 

delmål med kommentarer presenteras bilaga A samt under kapitel 2 Metod under ”fas 

1”. Syftet med delmålet har jämförts med både Linnéuniversitetets skyldigheter 

angående lärandemål mot högskoleförordningen samt lokala regler (Linnéuniversitetet 

2018:1).  
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3 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras först en överblick av resultaten, följt av en mer detaljerad 

beskrivning uppdelat per SDG. För överskådlighetens skull presenteras varje delmålets 

bild som punktlista till vänster följt av en analys i bildtext till höger. Analysen baseras 

på SDG:s delmål och dess indikatorer samt den kunskap som är inhämtad under 

materialstudien. Därefter presenteras själva lärandemålen i kursiverad text som passat in 

på aktuellt delmål. Vilket program som kursen tillhör presenteras vid kursnamnet: 

sjökapten – sk och sjöingenjör – si. 

 

Totalt omfattar sjökaptensprogrammet 279 och sjöingenjörsprogrammet 281 

lärandemål. Av SDG har totalt 36 delmål varit av intresse för studien (se diagram i figur 

5). Av de elva delmål som kvantifierades efter innehållsvaliditeten avprickades dessa 52 

gånger med lärandemålen för sjökapten samt 24 gånger med lärandemålen för 

sjöingenjör. En frekvenstabell över hur många gånger delmålen avprickades med 

lärandemålen i matrisen presenteras grafiskt i bilaga B. 

 

Studien har visat ett relativt stort glapp mellan lärandemålen och SDG:s sociala mål (se 

diagram i figur 4). Resultatet baseras på SDG:s syfte att delmål ska uppfyllas och synas 

i handlingsplaner samt i lärandemålen på alla nivåer inom utbildningen. Detta innebär 

att det likt kursplaner skall ligga till grund för kunskap och förståelse. Kunskapen ska 

kunna betygsättas och utvärderas och då är det med tydlighet i kursplanerna som 

delmålen ska synas. Av kvantifieringen framgår två tydliga saker: SDG (8) anständiga 

arbetsvillkor och tillväxt är det mål som har varit tydligast formulerat i lärandemålen; 

lärandemålen för sjökapten har fler avprickningar än sjöingenjör. 

 

 
Figur 4: Diagram över pridningen av SDG:s sociala mål i lärandemålen. Baserat på bilaga C. 
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I många av de fallen där lärandemålen direkt överensstämmer med SDG handlar det 

ofta om resursmedvetenhet, miljölagstiftning eller arbetstagarens säkerhet och 

rättigheter. Desto mindre berör lärandemålen sociala samspelet på en arbetsplats. 

 

På detta område saknas även en helhetsbild i sambandet mellan utsläpp och hälsa som 

definieras enligt SDG (3). De operationella utsläppen inom sjöfarten tenderar att 

fokusera mer på ekologi och ekonomi än personlig hälsa och arbetsmiljö. Det handlar 

mycket om vad personen har för skyldigheter gentemot sig själv och andra parter i sina 

direkta handlingar. Mindre tydligt är det om vad man får för indirekta konsekvenser för 

den personliga hälsan från sitt fartygs operationella luftutsläpp. 

  
Figur 5: Diagram över den interna spridningen av de 52 respektive 24 avprickade målen. Baserat på resultaten i bilaga 
C. 

 

Kurser vars lärandemål handlar mer om handhavande av specifik utrustning eller 

systemförståelse blir väldigt smalt inriktade på ämnet och är av sin natur egentligen inte 

relevanta för den socialt hållbara utvecklingen vilket kan ge osanna värden. Däremot 

måste även dessa kurser ingå i insamlade data för att besvara frågeställningen. Kurser 

som behandlar organisation eller ledarskap och arbetsmiljö förväntades förhålla sig mer  

till SDG.  
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3.1 Resultat för SDG 4 
Fem delmål ansågs relevanta för studien varav endast delmål 4.7 visade sig vara 

applicerbart och en kurs som prickades av i matrisen. 

 

 
 

 
 

 

I utbildningsplanerna gällande för sjökapten respektive sjöingenjör 2016 står i 

förkunskapskraven: 

 

Giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning obegränsad fart, däck, säkerhetsbesättning. 

 

Giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning maskin, obegränsad fart.

Delmålet är viktigt i sin sakfråga och har relevans för 

Sjöfartshögskolan och sjöfartsnäringen i stort (Lighthouse 

2019:1). Däremot har det visat sig svårt att passa ihop 

indikatorerna med lärandemålen. Det föreligger ingen orsak till 

snedfördelningen av kvinnor och män (UHR 2019) i  

Sjöfartshögskolans antagningsprocess. Ett steg närmare lika 

tillgång kan vara att med lärandemålen modernisera och utveckla 

en utbildning. 

 

Läkarintyg är till för att säkerställa ett fartygs säkerhetsbesättning 

som de ombordanställda ska ingå i en samt kunna utföra en säker 

navigation och maskinrums-vakt (SFS 2003:364, §5). Syftet med 

delmål 4.4 är att genom tekniska hjälpmedel ur ett 

utbildningsperspektiv öka kunskapen i samhället för en bredare 

massa och därigenom trygga en hållbar utveckling. Indikatorerna 

har inte varit direkt matchningsbara med lärandemålen men anses 

vara relevanta för studien i stort då man begränsar antalet personer 

som kan läsa programmen och vidare jobba i en landorganisation.  
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Miljöteknik och arbetsrätt. -sk 

Maritim miljöteknik och arbetsrätt. -si 

redogöra för fysiska, psykiska och kemiska risker ombord med syfte att säkerställa en 

säker arbetsmiljö 

Likt som för 4.3 och 4.4 görs sig detta delmål bäst i jämförande 

med en antagningsprocess och huruvida det förekommer lika 

tillgång ur ett samhällsperspektiv för högre utbildningar. 

 

Indikatorerna som ska uppfyllas anses mer passa in för en skola i 

ett utvecklingsland än för ett svenskt universitet med helt andra 

krav på utbildningsfaciliteter. Exempelvis handikapptoalett, skilda 

toaletter för herrar och damer samt drickbart vatten i kranarna. 

Delmålet går av den anledningen inte att jämföra med 

lärandemålen men var av intresse att undersöka om det kunde vara 

relevant för studien. Närmast angränsande ligger Delmål 4.4 och 

kravet på läkarintyg vilket utestänger personer från utbildningarna. 

 

Syftet anses vara att öka medvetenheten hos de studerande att 

medverka till en trygg arbetsplats. Där psykiska risker har tolkats 

som allt från trakasserier till mobbning. I längden kan denna 

medvetenhet bidra till att främja en hållbar utveckling. Inte enbart 

ekonomiskt eller ekologiskt, utan även socialt. 
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3.2 Resultat för SDG 5 

Fyra delmål ansågs vara relevanta för studien varav tre delmål har inkluderats i arbetet. 

Två delmål kom att passa in med lärandemålen 

 

 
 

Fartygsförlagd utbildning 1,2 och 3. -sk 

värdera vikten av goda mänskliga relationer ombord och förmåga att upprätthålla 

effektiv kommunikation ombord. 

 

 
 

Maritimt ledarskap. -si 

Operativt ledarskap, administration. -sk 

 

analysera situationer som inbegriper beslutsfattande, grupprocesser, 

kommunikation och administration relaterat till sjöfarten. 

  

Goda mänskliga relationer innebär att inte diskriminera eller 

utestänga någon ombord samt att behandla sina kollegor med 

respekt oavsett könsidentifiering (Svensk sjöfart 2015). Båda 

programmen har fartygspraktik som en obligatorisk kurs. 

Sjöingenjör läser dessutom verkstadspraktik utöver detta. I 

Sjöingenjörernas kursplan för denna praktik saknas dock denna 

sociala aspekt i lärandemålen.  

 

Sjöfarten är en mansdominerad bransch med en stark hierarkisk 

struktur. Att gå in som arbetsledare i en sådan kultur kan 

underlättas av en gedigen ledarskapsutbildning. Det är viktigt att 

som ledare till sjöss kunna leda olika sammansättningar av 

människor och bli ledd oavsett kön. Ledarskap bör vara 

könsneutralt och det anses viktigt att ledarskap på alla nivåer bör 

vara jämställd. Inte minst för att skapa mångfald bland förebilder. 
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3.3 Resultat för SDG 8 

Två delmål ansågs vara relevanta för studien och 51 lärandemål passade in. Nedan 

presenteras lärandemålen följt av en motivering sett ur olika perspektiv med 

utgångspunkt från delmålets indikatorer. 

 
 

 

 

 

 

Som tidigare nämnt har Sjöfartshögskolan skrivit under en 

likabehandlingsplan (Svensk sjöfart 2015) redan 2015. I 

handlingsplanens punkt nummer tre framgår det att man ska 

integrera och förbättra arbetet mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling. Denna integrering ska ske snarast möjligt 

står det i dokumentet. Även om handlingsplanen i sig är betydande 

för delmålet så har det inte framkommit genom lärandemålen i för 

studien berörda programstarter. Vid närmare dokumentsökning 

framgår det heller inte i styrdokument för kursinnehåll 

(Linnéuniversitetet 2018:2) som framkommit efter denna påskrivna 

handlingsplan. Detta påvisar att ett delmål 5C inte riktigt kommit 

ända ut i styrdokumenten för planeringen av lärandemålen 

(Linnéuniversitetet 2018:1). Där av anses delmålet inte vara 

uppfyllt i vare sig lärandemålen eller i planering av dessa. 

 

Målet handlar om att minska det ekologiska avtrycket från 

industrier genom effektivisering och att öka medvetenhet för 

miljön bland människor. Målet har visat sig vara mer genomgående 

i kursplanerna än de mer sociala delmålen. Detta indikerar att det 

även i denna studie har visat sig att ekologi och ekonomi är lättare 

att formulera i tydliga mål än de sociala delarna i ett 

hållbarhetsarbete. Arbetet med att effektivisera och öka 

lönsamheten på ett hållbart sätt är viktig, då det underlättar att 

uppfylla de andra delarna. I likhet med att de tre delarna i 

hållbarhetstriangeln är lika viktiga för varandra är en organisation 

aldrig starkare än sin svagaste länk. Därför har framtida sjöbefäl i 

egenskap av ledare ute på fartygen, en viktig roll i arbetet mot ökad 

lönsamhet och mindre utsläpp. 
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Bryggrutiner. -sk  

planera och genomföra resa från avgång till ankomsthamn på ett optimalt sätt med 

beaktande av kända navigationsrisker; tillämpa fartygsvägledning såsom weather 

routing; värdera kända navigationsrisker med hänsyn till skydd av marin miljö. 

 

värdera fartygets framförande utifrån säkerhetsmässiga, miljömässiga och  

ekonomiska aspekter. 

 

Oceanografi och meteorologi. -sk  

sammanställa och värdera väderobservationer, meteorologisk samt utföra 

reseplanering med hjälp av meteorologisk och oceanografisk information som 

beslutsunderlag för fartygets säkra framförande. 

 

Skeppsteknik. -sk  

redogöra för sambandet mellan fartygs motstånd, fart och bränsleförbrukning. 

 

redogöra för energieffektivitetsindex enligt IMO 

 

beskriva hur olika faktorer såsom lastkondition, väder, beväxning, trim och squat 

påverkar fartygets bränsleförbrukning och fart. 

 

reflektera över betydelsen av fartygs bränsleförbrukning för ekonomi och miljö. 

 

Miljöteknik och arbetsrätt. -sk  

tolka internationella och nationella regler gällande den marina miljön och 

arbetsmiljön ombord. 

 

Driftoptimering och felsökning. -si  

analysera och organisera tillgängliga resurser med avseende på fartygsteknik, miljö 

och sjösäkerhet via god kommunikation, lagarbete och gruppsamverkan. 

 

analysera och tolka fartygstekniska mät och drift-värden och utifrån dessa vidta 

ändamålsenliga fartygstekniska åtgärder. 
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kritiskt analysera och systematiskt använda kunskap om fartygsmaskinerier i syfte att 

förutsäga och utvärdera skeenden med hänsyn taget till sjö och driftsäkerhet, miljö och 

driftsekonomi. 

 

Fartygs miljöpåverkan. -si  

på ett fördjupat sett redogöra för de viktigaste miljöproblemen i marina miljöer. 

 

aktivt diskutera, inklusive väga för och nackdelar med, olika driftstekniska  

metoder för att minska fartygs skadliga utsläpp till luft och vatten. 

 

jämföra miljöeffekter av olika fartygstyper. 

 

redogöra för olika framdriftsalternativ. 

 

reflektera över hur teknisk utveckling, ekonomiska styrmedel och mänskliga attityder 

påverkar fartygs utsläpp till luft och vatten. 

 

Motivering till lärandemålen ovan. 

Lärandemålen är inriktade mot att ge den studerande en djupare insikt om huruvida eget 

agerande och arbete ger avtryck på miljön. Sammantaget bidrar lärandemålen till att 

koppla ihop just ekologi och ekonomi ur ett planeringsperspektiv. Dels beskriver de 

lärandemålen om att klara av en specifik uppgift som ska utföras ombord, men även om 

huruvida dessa åtaganden kan effektiviseras och planeras för att minska vårt materiella 

avtryck på miljön. 

 

Maskin och elteknik. -sk  

reflektera kring förhållandet farteffektbränsleförbrukning. 

 

Miljöteknik och arbetsrätt. -sk  

kritiskt granska och beskriva sjöfartens miljöeffekter. 

 

Fartygsförlagd utbildning 1. -sk  

beskriva fartygets åtgärder till skydd för den marina miljön. 
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Elkraft, fartyg. -si 

Bedöma varvtalsreglerade motordrivsystem påverkan på systemprestanda, exempelvis 

dess energiförbrukning. 

 

Fartygsdrift. -si  

operativt handha fartygsmaskineri med därtill hörande utrustning med hänsyn taget till 

sjösäkerhet, driftsekonomi och miljö. 

 

i maskinrumssimulator visa den operativa fartygsdriftens inverkan på sjösäkerhet, 

energianvändning och miljö. 

 

Förbränningsmotorer. -si  

beräkna verkningsgrad, kompressionstal, bränsleförbrukning, effekt och tryck i 

förbränningsmotorer. 

 

Maritim miljöteknik och arbetsrätt. -si  

tolka internationella och nationella regler till skydd för marina miljön. 

 

Motivering till lärandemålen ovan. 

Tydliga mål med avsikt att skapa en förståelse i förhållandet mellan ekologi och 

ekonomi i den egna arbetsmiljön och vad dessa har för direkta konsekvenser. Målen 

anses bidra till att den studerande i sin framtida ledande roll kan förstå och förmedla 

kunskap om vad vinsten eller förlusten blir i en höjning eller minskning av farten. 

Målen anses dessutom bidra till en förståelse för hur det egna fartyget bidrar till 

miljöpåverkan och lönsamheten för det egna rederiet. 

 

Underhållsteknik -si & -sk 

värdera vikten av underhåll med avseende på människa, miljö och ekonomi. 

 

Analysera och värdera vibrationer, frekvensspektra och dess skadeverkan på människa 

och utrustning. 

Motivering till lärandemålen ovan. 

Slitage och korrosion på anläggningar och utrustning är en stor kostnad för många 

branscher (SIS 2019). Sjöfarten är i detta avseende inget undantag med hänsyn till att 
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sjökaptensprogrammet har en hel kurs i ämnet. Målet är klart och tydligt och anses syfta 

till att med förebyggande åtgärder minska dessa kostnader och bidra till att förlänga 

livslängden på fartygets utrustning och besättningens uthållighet. 

 

 
 

 

 

 

 

Gastank. -sk 

Redogöra för de hälsorisker och den fara som omgivningen kan utsätts för vid transport 

av kondenserade gaser i bulk. 

 

Göra en riskbedömning innan heta arbeten påbörjas inom explosiva områden på ett 

gas-tankfartyg.  

 

Värdera säkerhetsarbetets betydelse gällande hälsorisker och miljö vid hantering av 

gaser.  

 

Självständigt och baserat på vetenskaplig kunskap kunna identifiera, analysera och 

rekommendera lösningar på ett arbetsmiljö- eller säkerhetsproblem i en verklig 

fallstudie, som presenteras skriftligen och muntligen. 

  

Som tidigare nämnt är sjöfarten starkt reglerad från både nationella 

och internationella instanser. Det är en bransch som är tydligt 

präglad av risker till följd av transportslaget i sig men även godset 

som transporteras. Arbetsplatsen befinner sig allt som oftast ute till 

havs långt ifrån tillsynsmyndigheter och insyn från allmänheten 

vilket gör att ombordanställda lever i en utsatt isolerad värld. Inte 

sällan är arbetspass förknippade med både hälsorisker och direkta 

faror så som avgaser eller bullriga miljöer och tunga maskiner eller 

hängande föremål. Egenkontroller och riskbedömningar måste av 

denna anledning göras på plats av ansvarigt befäl och med detta 

ansvar måste gedigen kunskap följa angående både rättigheter och 

arbetsmiljö. 
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Miljöteknik och arbetsrätt -sk 

tolka internationella och nationella regler gällande den marina miljön och 

arbetsmiljön ombord. 

 

redogöra för fysiska, psykiska och kemiska risker ombord med syfte att 

säkerställa en säker arbetsmiljö. 

 

utföra mätningar av arbetsmiljöfaktorer samt mätning av gas för utfärdande av 

tillträdestillstånd och gasfrihetscertifikat. 

 

redogöra för och välja personlig skyddsutrustning. 

 

redogöra för skyddsutrustning ombord på fartyg som transporterar farligt gods. 

 

Offshore. -sk 

Tillämpa internationella regelverk inom offshore och offshorerelaterad HSE 

(Health Safety Environment). 

 

Bedöma resultatet av genomförda metodbeskrivningar och riskanalyser inom offshore 

och offshorerelaterad HSE. 

 

Olje- och kemikalielaster. -sk 

identifiera och värdera egenskaper och särdrag hos skadliga flytande ämnen och gaser 

i syfte att kunna besluta om lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av last. 

 

Sjö och försäkringsrätt. -sk 

värdera och tolka konsekvenserna vid brott mot nationella och internationella maritima 

lagar och konventioner. 

 

Fartygsförlagd utbildning 1. -sk 

Slutföra grundläggande däcksunderhåll samt kunna tillämpa säkra arbetsrutiner 

inklusive användning av personlig skyddsutrustning. 
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Fartygsförlagd utbildning 2. -sk 

Utföra underhållsåtgärder ombord, använda säkra arbetsrutiner inklusive 

användning av personlig skyddsutrustning samt tillämpa åtgärder till skydd för den. 

 

Elkraft fartyg. -si 

Förklara skillnad mellan lågspänning och högspänning vad avser tillämpning, 

handhavande och risker. 

 

Maritim miljöteknik och arbetsrätt. -si 

Redogöra för fysiska, psykiska och kemiska risker ombord med syfte att 

säkerställa en säker arbetsmiljö. 

 

Utföra grundläggande mätningar av arbetsmiljöfaktorer samt mätning av gas för 

utfärdande av tillträdestillstånd och gasfrihetscertifikat. 

 

Redogöra för och välja personligt skydd, inklusive skyddsutrustning för fartyg som 

transporterar farligt gods samt använda Ems guide. 

 

Underhållsteknik. -si 

Analysera och värdera vibrationer, frekvensspektra och dess skadeverkan på människa 

och utrustning. 

 

Motivering till lärandemålen ovan. 

Lärandemålen visar på ett tydligt sätt hur en säker och trygg arbetsmiljö uppnås genom 

att identifiera och förstå risker och dess uppkomst. SDG:s delmål handlar om att få ner 

dödsolyckor och skador på arbetsplatser runt om i världen. Genom att praktiskt kunna 

blotta risker bidrar lärandemålen till att den fysiska arbetsmiljön blir godtagbar och 

skyddar arbetstagaren. Att kunna välja rätt skyddsåtgärder och utrustning för att 

förebygga långsiktiga skador kan bidra till en uthållighet i en arbetsorganisation. Likt 

vikten av bra underhåll ses lärandemålen bidra till en arbetsmiljö som både är preventiv 

och förutseende.  
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Sjö och försäkringsrätt. -sk 

Redogöra för konsekvenserna vid brott mot svenska och internationella maritima lagar 

och konventioner. 

 

Maritim miljöteknik och arbetsrätt. -si 

Redogöra för arbetsmiljön ombord inklusive Safety Management System (SMS). 

 

Redogöra för svensk arbetsrätt med inriktning mot sjöfartens speciella 

arbetsförhållanden. 

 

Miljöteknik och arbetsrätt -sk 

redogöra för svensk arbetsrätt med inriktning mot sjöfartens speciella  

arbetsförhållanden. 

 

Motivering till lärandemålen ovan. 

Lärandemålen ger den studerande kunskapen om arbetsrätt på både nationell och 

internationell nivå. Nationella och internationella arbetsorganisationens (ILO) textkällor 

och lagstiftning och dess efterlevnad såsom föreningsfrihet och kollektivförhandlingar, 

skyddar arbetstagarens rättigheter. Arbetstagare ska känna trygghet på sin arbetsplats 

oavsett könsidentifiering eller etnisk tillhörighet och känna till sina rättigheter. Som 

sjöbefäl är det därför av yttersta vikt att vara insatt i gällande lagstiftning för att bidra till 

en trygg arbetsmiljö som är både inkluderande och säker.  

 

Fartygsförlags utbildning 1 & 2-sk 

värdera vikten av vila samt negativa effekter av droger.  

 

Motivering till lärandemålet ovan. 

Genom praktisk kunskap samt kännedom om kända arbetsmiljörisker och därtill 

förenlig lagstiftning. Ges en bred kunskapsbas som vidare kan användas till att skapa en 

djupare insikt och förståelse för de problem som föregår en olycka eller en i övrigt 

osund arbetsmiljö. Kännedomen om bakomliggande orsaker till olyckor och huruvida 

dessa är sammankopplade med alla aspekter på en arbetsplats såsom både psykisk och 

fysisk utmattning.  
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3.4 Kompletterande delmål utöver IMO:s definiering 

 

3.4.1 Resultat för SDG 3 Hälsa och välbefinnande 

God hälsa ses som en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att kunna 

bidra till samhällets utveckling. Ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer är alla 

dimensioner som påverkar människor i alla åldrar. Delmålet blir relevant att ta med i 

studien av just den anledningen att den ses om en grundläggande förutsättning för alla 

tre aspekterna för en hållbar utveckling. 

 

 
 

Miljöteknik och arbetsrätt –sk 

Maritim miljöteknik och arbetsrätt – si  

redogöra för fysiska, psykiska och kemiska risker ombord med syfte att 

säkerställa en säker arbetsmiljö. 

 

Sjukvård för fartygsbefäl – sk 

fungera i rollen som sjukvårdsansvarig vid sjukvårdsinsatser ombord 

 

utföra hjärt- och lungräddning, med och utan hjärtstartare, vid hjärtstopp. 

 

Hälso- och sjukvård för maskinbefäl -si 

Utföra hjärt- och lungräddning inklusive med hjälp av hjärtstartare vid hjärtstopp. 

 

Förebyggande arbeta för att minska att människor dör i förtid av 

icke smittsamma sjukdomar exempelvis hjärtinfarkt och diabetes. 

Därtill ska man arbeta aktivt för att motverka psykisk hälsa och 

främja välbefinnande. För att åter igen återkoppla till vad tidigare 

forskning påvisat (Jezewska, Jaremin, & Leszczyńska, 2007) om 

att öka studenters medvetenhet om sin egen hälsa. Kan man se 

fördelar med att integrera utbildningen med sådana inslag. 
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Fartygsförlagd utbildning 1–3. -sk 

värdera vikten av vila samt negativa effekter av droger. 

 

 
 

Bulklaster och Farligt gods – sk 

Tillämpa nationella och internationella regelverk rörande bulklasthantering och 

hantering av farligt gods i förpackad form. 

 

Gastank – sk 

redogöra för de hälsorisker och den fara som omgivningen kan utsätts för vid transport 

av kondenserade gaser i bulk. 

 

värdera säkerhetsarbetets betydelse gällande hälsorisker och miljö vid hantering av 

gaser. 

  

Ett fartygs säkra framförande och droger blir sällan en positiv 

ansats. Målet går ut på att stärka insatserna för att förebygga 

drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 

alkoholbruk. Att öka insikten på detta område hos de studerande 

ses som en viktig del att få med sig från en utbildning inom 

transportsektorn. 

 

Öka insikten om de hälsofaktorer som ligger till grund för de 

regelverk som finns. Ska man minska: dödlighet som beror på 

hushålls luftföroreningar; osäkert dricksvatten, brist på hygien samt 

oavsiktlig förgiftning. Då ett fartyg fungerar som ett mindre 

isolerat samhälle, ses detta som fundamentala funktioner som 

kräver sin fulla insyn och förståelse för att upprätthålla en god 

hälsa.  
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Miljöteknik och arbetsrätt –sk. 

utföra mätningar av arbetsmiljöfaktorer samt mätning av gas för utfärdande av 

tillträdestillstånd och gasfrihetscertifikat. 

 

Underhållsteknik. –sk. 

värdera vikten av underhåll med avseende på människa, miljö och ekonomi. 

 

Maritim Miljöteknik och arbetsrätt. –si. 

redogöra för fysiska, psykiska och kemiska risker ombord med syfte att 

säkerställa en säker arbetsmiljö. 

 

Fartygs miljöpåverkan. –si.  

aktivt diskutera, inklusive väga för och nackdelar med, olika driftstekniska  

metoder för att minska fartygs skadliga utsläpp till luft och vatten. 

 

3.4.2 Resultat för SDG 10 Minskad ojämlikhet 

 
 

 

 

Fartygsförlagd utbildning 1,2,3. sk.  

värdera vikten av goda mänskliga relationer ombord och förmåga att upprätthålla 

effektiv kommunikation ombord. 

  

Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika 

utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, 

och praxis och främja lagstiftning, åtgärder av lämpligt slag i detta 

hänseende. Som tidigare nämnt finns en snedfördelning av antal 

antagna sett till kön vilket mer hör till antagningsprocess. Målet 

handlar även om att utrota fall som rapporterar att de personligen 

har känt sig diskriminerade eller trakasserade. 
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3.4.3 Resultat för SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

 
 

 

4 Diskussion 
Socialt hållbar utveckling är svår att definiera och konkretisera till faktiska mål och 

mätbara värden, det har visat sig även i denna studie. På grund av denna svårighet är det 

möjligt att de sociala värdena inte fått mer plats bland lärandemålen. Samtidigt 

kritiseras SDG för att bli närmast utopiska då budget saknas för implementering samt att 

målen mer handlar om hur länder bör uppfylla indikatorerna till år 2030 (Bali & Yang-

Wallentin 2019). Detta gör att delmålen inte är tillräckligt konkreta och blir av den 

anledningen svåra att applicera inom enskilda organisationer.  Arbetet för en hållbar 

utveckling i världen blir bättre för varje år. Trots att det går långsammare än det borde, 

visar både den sociala och ekonomiska delen positiva trender sett till hur världen i stort 

har uppfyllt delmålens indikatorer (SDG 2018). Den ekologiska hållbarheten påvisar å 

andra sidan negativa trender, vilket kan vara en orsak till att de sociala hållbarhetsmålen 

får lämna utrymme för mer klimatrelaterade delmål i utbildningarna. 

 

4.1 Metoddiskussion 
Studiens uppdelning i arbetsfaser har underlättat för löpande analysering av materialet. 

Patel & Davidson (2011 s121) nämner fördelen med att analysera materialet under 

arbetets gång då ny och oväntad information kan berika undersökningen. Därav tillkom 

målen: SDG (3) Hälsa och välbefinnande, SDG (10) Minskad ojämlikhet samt SDG 

(16). Fredliga och inkluderande samhällen. Uppdelningen av arbetsmoment underlättade 

rent praktiskt då de kompletterande delmålens nya information lades till. Med andra ord 

gavs en möjlighet att kontinuerligt förvärva nya idéer och kunskaper under studiens 

Delmålet ska säkerställa att en ökad andel av befolkningen anser att 

det förekommer ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 

representativt beslutsfattande på alla nivåer. Detta genom att öka 

mångfalden bland beslutsfattare efter såväl kön och ålder som 

befolkningsgrupper. Likt delmål 4.3 4.4. och 4.5 har det visat sig 

relativt svårt att direkt matcha indikatorerna mot lärandemålen. Av 

samma anledning kan man se att det i enligt SDG inte pågår ett 

aktivt eller tydligt arbete med att denna kunskap ska speglas i 

lärandemålen.  
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gång. Vidare bidrog metoden och uppdelningen till en säkerställning av att studien 

undersökte det som avsågs undersökas. Patel & Davidson (2011 s102) beskriver detta 

som ett sätt att validera genom att jämföra samma data utifrån räkning, analysering och 

tolkning. Metodvalet grundar sig i en strävan efter att på ett så rättvist och transparent 

sätt som möjligt beskriva hur lärandemål och hållbarhetsmål förhåller sig till varandra. 

En mer ingående studie skulle innefatta samtliga 17 hållbarhetsmål med tillhörande 

delmål och indikatorer för att ge ett resultat för Sjöfartshögskolans samlade arbete för 

en hållbar utveckling. 

 

4.2 Slutsats 

Syftet med arbetet har varit att åskådliggöra hur Sjöfartshögskolan bidrar till ökad 

kunskap om viktiga faktorer för en socialt hållbar utveckling.  

 

Genom att jämföra indikatorerna för respektive SDG med de kunskapsstyrda 

lärandemålen har studien visat att Sjöfartshögskolan förhåller sig relativt dåligt till de 

sociala delmålen i SDG och det gemensamma branschmålet hållbar sjöfart. Delmålens 

applicerbara indikatorer framgår antingen för otydligt eller inte alls i de kunskapsstyrda 

lärandemålen. De delmål som överensstämt bäst har haft internationella och nationella 

regelverk att förhålla sig till. Vidare har det framgått att det i många fall rör sig om 

mindre justeringar i hur man formulerar lärandemålen för att glappet skall minska. 

 

Sjöfartshögskolans bidrag till en socialt hållbar utveckling syns främst genom policys 

(Linnéuniversitetet 2018:3) och branschsamarbete (Svensk sjöfart 2015) för 

likabehandling. Eftersom att lärandemålen ska tydliggöra de kunskaper studenten ska ha 

uppnått efter att kurser genomförts (Linnéuniversitetet 2018:1) anses inte 

Sjöfartshögskolan jobba aktivt för en ökad kunskap för en socialt hållbar utveckling. 

 

Därav dras slutsatsen att utbildningssidan inom sjöfarten måste anstränga sig mer och 

gå i bräschen för den progressiva utvecklingen av moderna sjöbefälsutbildningar där ett 

socialt hållbart arbete är ett lika givet inslag som både ekonomi och ekologi. 

 

Studien visar förhållandet mellan SDG och lärandemålen med kursstart HT-2016 och 

representerar inte hur de förhåller sig till varandra efter detta. 
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4.3 Förslag för vidare undersökningar 
Sjöfartshögskolan är en av de aktörer som skrivit under dokumentet strategi- och 

handlingsplan för likabehandling inom svensk sjöfart (Svensk sjöfart 2015). 

Dokumentet fastställer bland annat att snarast integrera och utvärdera 

sjöfartsutbildningarna innehåll med fokus på diskriminering och trakasserier. Detta 

bevisar till viss del att arbete är påbörjat men att det möjligen inte har hunnits med att 

revidera kursplanerna för sjöingenjör respektive sjökapten på ett år. Utbildningsplaner 

för sjökapten respektive sjöingenjör har reviderats sedan HT-16. Antagande görs därför 

att det både i kvalitetspolicys och i utbildningsplaner bör finnas ett genomgående arbete 

som främjar den sociala hållbarheten med fokusering på likabehandling.   

 

Däremot innehåller inte Linnéuniversitetets policy för lika villkor (Linnéuniversitetet 

2018:3) tydliga mål för att vare sig likabehandling, eller liknande ska ingå i de faktiska 

lärandemålen. För att återkomma till frågeställningen och huvudsyftet för studien 

innebär detta att Sjöfartshögskolan upp till skrivande stund inte uppfyller SDG:s då det 

måste skapas handlingsplaner för att främja hållbarheten.  

  

Förslag på vidare forskning kan vara att matcha SDG:s övriga mål mot 

Sjöfartshögskolans kvalitéts-manual eller lärandemålen i kursplanerna. Vidare kan det 

vara intressant att utreda IMO:s arbete och huruvida STCW bör innehålla kunskapskrav 

som speglar de mera socialt hållbara aspekterna i sjöfarten. En annan fråga som uppstått 

under studiens gång är varför sjöfarten ligger så pass långt efter andra tidigare 

mansdominerande branscher när det gäller antalet ansökningar till 

sjöbefälsprogrammen.  

 

4.4 Arbetets praktiska bidrag 

Arbetet kan tjäna som datakälla och resurs vid utformning och utveckling av de svenska 

sjöbefälsprogrammen. Genom kartläggning och analys mot FN:s delmål kan faktiska 

hålrum identifieras varpå resurser kan styras mot specifika mål för att förbättra arbetet 

med social hållbarhet. Jämte ansträngningar från näringsidkare är förhoppningen att 

arbetet kan bidra till att mångfalden inom sjöfartsnäringen i stort ökar genom att skapa 

attraktivare utbildningar för en bredare massa. På sikt kan detta stärka myndigheternas 

och landorganisationernas kompetensbehov genom att verka för mångfalden i 

verksamhetsnärvaron. 
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4.5 Post Skriptum 

En fundering som varit återkommande under arbetets gång är den avståndsbarriär som 

finns mellan fartyg och rederiet i land. Dessa skrån skiljer sig bitvis väldigt stort från 

varandra. Både vad gäller geografi, kommunikation och verksamhet. Det upplevs som 

att det saknas både förståelse, insikt och ibland empati mellan de båda skråna. Särskilt 

märks detta ombord då informationsflödet från landorganisationen ofta hamnar efter. 

Som Chung, Lee, & Lee (2017) menar att utmattningssyndrom beror ofta på en känsla 

av isolering och utanförskap och avsaknad av lyhördhet hos sin närmsta arbetsledare. 

Och en fråga som uppstår är huruvida det även gäller mellan rederi och fartyg? 

 

Skapar av den anledningen sjöfartsbranschen en viss typ av människor och rent av 

utarmar sig själv? Finns det ett behov av att ytterligare undersöka exempelvis hur HR-

personal på rederikontor har insikt i hur det är att jobba som ombordanställd? Vad 

hjälper ökad kompetens hos utbildningssidan om arbetsgivare inte tar ett steg i samma 

riktning. Det gäller att locka fler typer av personer till sjöfartsnäringen och dess 

utbildningar. Men det måste också komma till incitament som gör att folk stannar i 

branschen. Både ombord och i land. 

 

Efter att ha läst samtliga delmål och en del studier kring SDG väcks en tanke kring hur 

en organisation egentligen ska kunna implementera vissa delmål och ändå kunna säga 

sig arbete med SDG. Så även denna studie. Ska SDG få genomslagskraft på riktigt bör 

samtliga 17 delmål implementeras i varje företag och organisation.  
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Bilagor 

Bilaga A: Utdrag ur innehållsvalidering 

 

 DELMÅL: Utbildning RELEVANT Indikator Kommentar

4.1

AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUTBILDNING 

AV GOD KVALITET

x x Ej applicerbar på Sjöfartshögskolan: 

grundskole- och Gymnasie-utbildningar 

ligger

 utanför sjöfartshögskolans åtaganden 

gentemot högskoleförordningen

4.2

LIKA TILLGÅNG TILL FÖRSKOLA AV GOD KVALITET x x Ej applicerbar på Sjöfartshögskolan: 

förskolegrundskole-utbildningar ligger 

utanför 

sjöfartshögskolans åtaganden gentemot 

högskoleförordningen

4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET √ x Antagning / Högskoleförordningen
4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET √ x Antagning / Högskoleförordningen
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING √ x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP √ √ Ökar medvetenheten hos de studerande
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER √ x Policy / 

4.B

ÖKA ANTALET STIPENDIER FÖR HÖGRE UTBILDNING FÖR UTVECKLINGSLÄNDER x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

Sverige anses inte vara ett 

Utvecklingsland 

enligt FN

4.C

ÖKA ANTALET UTBILDADE LÄRARE I UTVECKLINGSLÄNDER x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

Sverige anses inte vara ett Utvecklingsland

enligt FN

DELMÅL: Jämställdhet RELEVANT Indikator Kommentar
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR √ √ skapa könsneutralitet
5.2 UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
5.3 AVSKAFFA TVÅNGSÄKTENSKAP OCH KÖNSSTYMPNING x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
5.4 VÄRDESÄTT OBETALT OMSORGSARBETE OCH FRÄMJA DELAT ANSVAR I HUSHÅLLET x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE√ √ skapa könsneutralitet
5.6 ALLMÄN TILLGÅNG TILL SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

5.A

LIKA RÄTT TILL EKONOMISKA RESURSER OCH ÄGANDE SAMT TILLGÅNG TILL 

FINANSIELLA TJÄNSTER

x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
5.C SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET √ √ måste enl 4.7 in i Lärandemål, ej bara policy

DELMÅL: Arbetsvillkor RELEVANT Indikator Kommentar
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

8.2

FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK 

INNOVATION 

OCH UPPGRADERING

x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION √ √ Ökar medvetenheten hos de studerande
8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
8.7 UTROTA TVÅNGSARBETE, MÄNNISKOHANDEL OCH BARNARBETE x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

8.8

SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER 

ARBETSMILJÖ FÖR ALLA

√ √ Ökar medvetenheten hos de studerande

8.9 FRÄMJA GYNNSAM OCH HÅLLBAR TURISM x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

8.10

TILLGÅNG TILL BANK- OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER SAMT FINANSIELLA 

TJÄNSTER FÖR ALLA

x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

8.A ÖKA HANDELSSTÖDET AID FOR TRADE FÖR UTVECKLINGSLÄNDER x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.
8.B UTARBETA EN GLOBAL STRATEGI FÖR UNGDOMSSYSSELSÄTTNING x x indikator ej applicerbar på Sjöfartshögsk.

DELMÅL: Hälsa och välbefinnande RELEVANT Indikator Kommentar

3.4

MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH 

FRÄMJA MENTAL HÄLSA

√ √

3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK √ √

3.9

MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER 

OCH FÖRORENINGAR

√ √

DELMÅL: MINSKAD OJÄMLIKHET RELEVANT Indikator Kommentar
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING √ √

DELMÅL: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN RELEVANT Indikator Kommentar
16.7 SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE √ √
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Bilaga B: Resultatfördelning av SDG:s delmål 

SJÖKAPTEN   

 

     
DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG     
HÄLSA 3.4 3 5,77% 

 

   
HÄLSA 3.5 3 5,77%     
HÄLSA 3.9 5 9,62%     
UTBILDNING 4.7 1 1,92%     
JÄMSTÄLLDHET 5.1 3 5,77%     
JÄMSTÄLLDHET 5.5 1 1,92%     
JÄMSTÄLLDHET 5.C 0 0,00%     
ARBETSVILLKOR 8.4 14 26,92%     
ARBETSVILLKOR 8.8 19 36,54%     
INKL BESLUTS 16.7 0 0,00%     
MINSK OJÄM 10.3 3 5,77%     
SDG TOTAL 52 100,00%     
       
SJÖKAPTEN   

 

DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG 

HÄLSA 3.4 3 1,08% 

HÄLSA 3.5 3 1,08% 

HÄLSA 3.9 5 1,79% 

UTBILDNING 4.7 1 0,36% 

JÄMSTÄLLDHET 5.1 3 1,08% 

JÄMSTÄLLDHET 5.5 1 0,36% 

JÄMSTÄLLDHET 5.C 0 0,00% 

ARBETSVILLKOR 8.4 14 5,02% 

ARBETSVILLKOR 8.8 19 6,81%     
INKL BESLUTS 16.7 0 0,00%     
MINSK OJÄM 10.3 3 1,08%     
LÄRANDE-MÅL 279 100,00%     
       
SJÖINGENJÖR   

 

DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG 

HÄLSA 3.4 2 8,33% 

HÄLSA 3.5 0 0,00% 

HÄLSA 3.9 2 8,33% 

UTBILDNING 4.7 1 4,17% 

JÄMSTÄLLDHET 5.1 0 0,00% 

JÄMSTÄLLDHET 5.5 1 4,17% 

JÄMSTÄLLDHET 5.C 0 0,00% 

ARBETSVILLKOR 8.4 10 41,67% 

ARBETSVILLKOR 8.8 8 33,33%     
INKL BESLUTS 16.7 0 0,00%     
MINSK OJÄM 10.3 0 0,00%     
SDG TOTAL 24 100,00%     
       
SJÖINGENJÖR   

 

DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG 

HÄLSA 3.4 2 0,71% 

HÄLSA 3.5 0 0,00% 

HÄLSA 3.9 2 0,71% 

UTBILDNING 4.7 1 0,36% 

JÄMSTÄLLDHET 5.1 0 0,00% 

JÄMSTÄLLDHET 5.5 1 0,36% 

JÄMSTÄLLDHET 5.C 0 0,00% 

ARBETSVILLKOR 8.4 10 3,56% 

ARBETSVILLKOR 8.8 8 2,85%     
INKL BESLUTS 16.7 0 0,00%     
MINSK OJÄM 10.3 0 0,00%     
LÄRANDE-MÅL 281 100,00%     

 
  

HÄLSA 3.4

HÄLSA 3.5

HÄLSA 3.9

UTBILDNING 4.7

JÄMSTÄLLDHET 5.1

JÄMSTÄLLDHET 5.5

JÄMSTÄLLDHET 5.C

ARBETSVILLKOR 8.4

ARBETSVILLKOR 8.8

INKL BESLUTS 16.7

MINSK OJÄM 10.3

SDG TOTAL

HÄLSA 3.4

HÄLSA 3.5

HÄLSA 3.9

UTBILDNING 4.7

JÄMSTÄLLDHET 5.1

JÄMSTÄLLDHET 5.5

JÄMSTÄLLDHET 5.C

ARBETSVILLKOR 8.4

ARBETSVILLKOR 8.8

INKL BESLUTS 16.7

MINSK OJÄM 10.3

SDG TOTAL

HÄLSA 3.4
HÄLSA 3.5
HÄLSA 3.9
UTBILDNING 4.7
JÄMSTÄLLDHET 5.1
JÄMSTÄLLDHET 5.5
JÄMSTÄLLDHET 5.C
ARBETSVILLKOR 8.4
ARBETSVILLKOR 8.8
INKL BESLUTS 16.7
MINSK OJÄM 10.3
LÄRANDE-MÅL

HÄLSA 3.4
HÄLSA 3.5

HÄLSA 3.9

UTBILDNING 4.7
JÄMSTÄLLDHET 5.1

JÄMSTÄLLDHET 5.5

JÄMSTÄLLDHET 5.C
ARBETSVILLKOR 8.4

ARBETSVILLKOR 8.8
INKL BESLUTS 16.7

MINSK OJÄM 10.3

LÄRANDE-MÅL
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Bilaga C: Resultatfördelning av SDG 

SJÖKAPTEN  

 
        

DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG 
 

     
HÄLSA 11 21,15%       
UTBILDNING 1 1,92%       
JÄMSTÄLLDHET 4 7,69%       
ARBETSVILLKOR 33 63,46%       
INKLUDERING 0 0,00%       
MINSK OJÄMLIKHET 3 5,77%       
SDG TOTAL 52 100,00%       
      
      
         
DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG 

 

     
HÄLSA 11 3,94%       
UTBILDNING 1 0,36%       
JÄMSTÄLLDHET 4 1,43%       
ARBETSVILLKOR 33 11,83%       
INKLUDERING 0 0,00%       
MINSK OJÄMLIKHET 3 1,08%       
LÄRANDEMÅL 279 100,00%       
         
         
         
         
DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG       
HÄLSA 4 16,67% 

 

     
UTBILDNING 1 4,17%       
JÄMSTÄLLDHET 1 4,17%       
ARBETSVILLKOR 18 75,00%       
INKLUDERING 0 0,00%       
MINSK OJÄMLIKHET 0 0,00%       
SDG TOTAL 24 100,00%       
         
         
         
         
DELMÅL ANTAL  ANDELAR AV SDG 

 

     
HÄLSA 4 1,42%       
UTBILDNING 1 0,36%       
JÄMSTÄLLDHET 1 0,36%       
ARBETSVILLKOR 18 6,41%       
INKLUDERING 0 0,00%       
MINSK OJÄMLIKHET 0 0,00%       
LÄRANDEMÅL 281 100,00%       
         
         
         
         
         
         

21%

2%
8%

63%

0%6%

SJÖKAPTEN SDG

HÄLSA

UTBILDNING

JÄMSTÄLLDHET

ARBETSVILLKOR

INKLUDERING

MINSK OJÄMLIKHET

4%0%1%
10%

0%1%

84%

SJÖKAPTEN MOT LÄRANDEMÅL
HÄLSA

UTBILDNING

JÄMSTÄLLDHET

ARBETSVILLKOR

INKLUDERING

MINSK OJÄMLIKHET

LÄRANDE-MÅL

1%1%0%6%0%0%

92%

SJÖINGENJÖR MOT LÄRANDEMÅL
HÄLSA

UTBILDNING

JÄMSTÄLLDHET

ARBETSVILLKOR

INKLUDERING

MINSK OJÄMLIKHET

LÄRANDE-MÅL

17%

4%
4%

75%

0%0%

SJÖINGENJÖR INTERNT SDG

HÄLSA

UTBILDNING

JÄMSTÄLLDHET

ARBETSVILLKOR

INKLUDERING

MINSK OJÄMLIKHET


