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Abstrakt 
Det finns studier som visar att sjöfarten har svårt att bibehålla unga sjöfarare inom 

sjömansbranschen. Forskning visar att yngre sjömän har en större tendens att avbryta sin 

karriär till sjöss och är mer receptiva för erbjudande från landbaserade arbetsplatser än de 

äldre sjömännen. Mot denna bakgrund har syftet med detta arbeta varit att undersöka vad 

som gör att en nautiker stannar inom sjöfartsyrket, vilka faktorer som påverkar ett val att 

gå iland och om ålder och generationstillhörighet har någon inverkan i synen på karriären.   

För att få fram ett resultat hölls det kvalitativa intervjuer. Resultatet påvisar att det är 

ledigheterna som lockar med ett yrke till sjöss. Anledningen till att seniorbefälen har 

stannat till sjöss så länge är att de har trivts och haft möjlighet att utvecklas. Resultatet 

visar även att detta är något som de studerande respondenterna tycker är viktigt för att det 

ska arbeta till sjöss hela sitt yrkessamma liv. En annan slutsats som drogs var att ålder inte 

har någon påverkan på hur en person ser på sin karriär till sjöss och att alla respondenterna 

var överens om att organisationen fungerar bäst med en besättning i varierande åldrar.  
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Abstract 
There are studies that show that the shipping industry has a hard time keeping young 

seafarers. There has been researches that show that young seafarers have a higher tendency 

to discontinue their career at sea and are more receptive for offers from land-based 

companies then the older seafarers. Against this background the purpose of this study has 

been to examine what makes a seafarer stay within the shipping industry, what factors 

influence a seafarer’s choice to go ashore and if age and generational affiliation has an 

impact in the perception of a lifelong career at sea. To obtain a result, qualitative 

interviews were held. Results show that it is the long vacations that attracts the seafarer to 

choose a life at sea. The reason that the older seafarers have stayed in this profession for a 

long period of time is because they have enjoyed their time on board and there has been a 

possibility to evolve. The results also show that this is something that the studying 

respondents think is important for them if they are to work at sea their entire career. 

Another conclusion that was drawn was that age doesn’t affect a person´s view of a career 

at sea and all respondents agree that the organization onboard works best if the crew is of 

mixed age.  

Keywords 

Maritime sector, generations, nautical officer, defection, retain, well-being, career, go 
ashore, shipping 



 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i att göra vår uppsats i självständigt arbete 

möjligt. Extra stort tack till våra respondenter som ställde upp på intervjuer och 

Transportstyrelsen som har förmedlat kontakten med dessa. Vi vill även rikta ett stort tack 

till vår handledare Karin Lundberg som har stöttat och pushat under arbetets gång och som 

vi har kunnat bolla idéer med.   
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Bakgrund 
År 2009 fick Sjöfartsverket i uppdrag från regeringen att tillkalla en särskild expertgrupp 

som skulle ha i uppgift att verka för en ökad rekrytering till sjöfartssektorn. Sedan dess har 

det arbetats aktivt med att försöka rekrytera personer till de svenska sjöfartsskolorna, där 

ett av de senaste projekten har varit Sjöfartskonvojen 2019. Sjöfarten är även mer aktiv på 

gymnasiemässor och organisationen Satsa på sjöfart har bildats för att få branschen att 

växa. Det har satsats mycket på rekrytering men det finns inga pågående projekt eller 

liknande som arbetar för att försöka bibehålla de unga som valt att gå till sjöss.  

 

Enligt riksrapporten gjord av Transportföretagen, så kommer det under den kommande 

femårsperioden finnas ett rekryteringsbehov på drygt 800 personer. Av de 800 som ställde 

upp i undersökningen närmade sig 380 personer pensionsålder, vilket kommer bidra till 

ytterligare en brist. De menar att inom en femårsperiod så kommer det att behövas 

anställas 248 nautiker (transportföretagen, 2019).  

 

Personer kan delas in i olika generationer, det som skiljer generationerna åt är den tid och 

omgivning personerna växt upp i. Den äldsta generation som är i yrkeslivet just nu är Baby 

Boomers och den generation som nu börjar komma ut på arbetsmarknaden är generation Z 

(Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). Annan forskning visar att 

generation Z är extremt självsäkra och tenderar att ha en god inställning till sin framtida 

karriär och vara väldigt företagsamma. De tenderar även att vara kreativa och innovativa 

(Adecco, 2015).  På grund av att generation Z ofta interagerar med hjälp av sociala medier 

har generation Z ofta underutvecklade sociala och relationella färdigheter och löper på 

grund av detta större risk att drabbas av isolering, osäkerhet och psykisk ohälsa såsom 

ångest och depression (Chicca. J & Shellenbarger. T, 2018). Detta är något som sjöfarten 

behöver ha i åtanke i hur arbetsplatsen ombord skall utvecklas.  

 

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd har en artikel där Linda Sundgren skriver att det generellt 

inom sjöfarten sägs att ”arbetsmiljön är inte problemet, den är ju mycket bättre på svenska 

fartyg än på utländska” (Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, u.å.). Sundgren menar att 

arbetsmiljön är en del av problemet och att sjöfarten måste komma ikapp med hur dagens 

svenska ungdomar tänker. Sundgren menar också att dagens ungdomar jämför svensk 
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sjöfart med hur det svenska samhället ser ut och jämför arbetsplatsen till sjöss med hur en 

landbaserad arbetsplats ser ut oavsett branscher och verksamheter etc. (Sjöfartens 

Arbetsmiljönämnd, u.å.). 

 

Det finns olika regelverk som reglerar den sociala miljön ombord. Detta är dock gamla 

regler och sjöfarten har inte hängt med i utvecklingen som sker i land. De som kommer ut i 

arbetslivet nu och ska påbörja sin karriär till sjöss kommer jämföra livet ombord med livet 

hemma och där finns det stora skillnader.  Ombord finns inte ens sociala nätverk nära och 

inte heller möjlighet att ha den kontakten med omvärlden som man är van vid och det kan 

bli påfrestande när man inte är förberedd på detta när man kommer ut. Som nämnts innan 

så arbetas det aktivt för att öka intresset för sjöfart och att rekrytera mera till branschen, 

men inget aktivt görs för att bibehålla nautiker som redan valt att arbeta till sjöss. 

Branschen vet att det behövs fler nautiker och bristen har varit på tal i flera år 

(Transportföretagen, 2019). Branschen har alltid stått inför generationsskiften, det sker 

naturligt och tidigare har det inte skiljt så stort mellan generationerna. Problemet som 

sjöfartsbranschen kan komma att stå inför är nya generationer som kommer att dominera 

arbetsmarknaden om några år. Då sjöfarten inom några år kommer stå inför en brist på 

nautiska befäl så är det viktigt att försöka bibehålla nautiker som kommer ut i arbetslivet. 

Kan detta vara en generationsfråga och vad kan göras för att bibehålla unga nautiker inom 

branschen?  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som gör att ett nautiskt befäl stannar inom 

sjöfartsyrket hela sin yrkesamma karriär. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

• Vad motiverar en person att stanna inom sjöfartsyrket?  

• Vilka faktorer påverkar en nautikers val att avbryta sin karriär till sjöss?  

• Vilka skillnader eller likheter finns i attityden till en karriär till sjöss beroende på 

ålder?  
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Teori och tidigare forskning 
Av hela världshandeln så uppskattas det att 90% fysiskt gods transporteras på fartyg som 

opereras av sjömän (Transportstyrelsen 2014). För att den internationella handeln och det 

ekonomiska systemet ska fungera så behövs det tydliga riktlinjer för att se till så sjömän 

har det bra och trivs ombord. International Maritime Organisation (IMO) har en 

konvention som heter Maritime Labour Convention, 2006 (MLC 2006). MLC 2006 antogs 

av International Labour Standards on Seafarers (ILO) år 2006. I konventionen tas det upp 

vilka rättigheter en sjöman har ombord på fartyg världen över. Alla fartyg som är IMO-

klassade måste följa denna konvention och det ska göras besiktningar med jämna 

mellanrum för att se så fartyget följer reglerna som är stipulerade i MLC 2006 

(Transportstyrelsen – Sjöarbetskonventionen 2019). Meningen med MLC 2006 är att sätta 

minimikrav för ”anständigt arbete”, därunder är några av aspekter om arbete, minimiålder, 

utbildning, ledighet och fritidsanläggningar, boende och social trygghet (ILO, 2006). ILO 

har gjort detta för att göra livet ombord tryggt och funktionellt då man både arbetar och bor 

ombord under ett visst antal veckor eller månader. I punkt B3.1.11 förklaras det att man 

noga skall undersöka rekreationsmöjligheter och tjänster ombord så att fartygen följer de 

förändringarna som sker i sjömannens behov inom teknisk, operativ och annan utveckling 

inom sjöfartsnäringen (MLC 2006).  

 

Sjömän och sjömansyrke 2010 (Hult. C, 2012) är en rapport som tagits fram ur en 

projektgrupp vid namn Arbete och Åldrande inom Svensk Sjöfart. När rapporten släpptes så 

präglades den svenska sjöfarten av lågkonjunktur och många svenska fartyg flaggades ut. I 

rapporten undersöktes motivationen i arbetet mellan olika åldersgrupper. De skiljer på 

arbetsmarknadsmotivation och motivation i arbetsorganisationen. Motivation i 

arbetsorganisationen drivs av vad man vill få ut av det specifika arbetet och hur det 

överensstämmer med sina personliga förväntningar, medan arbetsmarknadsmotivationen 

till största del drivs av förväntningar och föreställningar om arbetet. En annan viktig 

motivationstyp som Hult tar upp är yrkesmotivationen. Detta anger sjömannens 

förhållande till sjömanslivet och att en åldersvariation i yrkesmotivationen kan ge en 

indikation på vilka perioder i livet som man är mest receptiv för erbjudanden från ett 

landbaserat arbete (Hult. C, 2012).  
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Studien, Sjömän och Sjömansyrke 2010 - en studie i attityder till arbete och yrke under 

olika skeden i sjömanslivet, nämner att 21,1% av sjöbefälen i åldersgruppen 19–30 år kan 

tänka sig att avbryta sin karriär till sjöss inom närmsta två åren medan i åldersgruppen 43–

54 år så är det endast 10,1% som kan tänka sig att avbryta sin karriär till sjöss. Från 

undersökningen kan man tolka att det finns en större benägenhet att avbryta sin karriär tills 

sjöss i de yngre ålderskategorierna jämtemot de äldre ålderskategorierna (Hult 2012, s.61). 

Studien påvisar också att man inte kan lösa den förestående bristen på personal inom 

sjöfartssektorn enbart genom att försöka bibehålla de som redan är anställda. Vikten av en 

kontinuerlig rekrytering av yngre medarbetare krävs för att kunna förebygga bristen. 

 

Sjöfartsverket fick i uppdrag från regeringen att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att 

undersöka hur man kan öka rekryteringen inom sektorn (Sjöfartsverket, 2009). I sin slutliga 

handlingsplan nämner arbetsgruppen att det finns ett behov för profilutbildningar på 

högskolenivå för att öka sjöbefälens kompetens på landbaserade arbeten inom 

sjöfartssektorn. På detta vis kan personal bibehållas med sjöfartserfarenhet inom sektorn 

även om den anställde lämnar sjömansyrket. I en annan rapport belyser Hult att 

sjömannens yrke inte är som alla andra, då man till skillnad från landbaserade arbetsplatser 

befinner sig på arbetsplatsen både under arbete och fritiden. Beroende på vilket fartområde 

man kör på kan det gå veckor eller månader då livet begränsas till vad som finns ombord. 

Det kan vara påfrestande att vara isolerad från resten av världen men det kan även innebära 

en känsla av äventyr och frihet (Hult. C, 2012). Även Magnus Mårtensson (2006) 

diskuterar fartygets speciella miljö med tonvikt på den isolering man lever i. För att minska 

effekterna av besättningens isolering efterlyser Mårtensson en mer aktiv personalvård och 

menar att detta skulle leda till en större trivsel ombord. 

 

När man studerar vilket förhållande människor har till sitt arbete under olika 

levnadsperioder finns det en risk att sådant som beror på olika omständigheter i livets gång 

sammanblandas med saker som kan bero på generationstillhörighet. Det finns starka 

argument för att människor utvecklar specifika attityder och värderingar som beror på att 

olika generationer möts av olika möjligheter och begränsningar i samhället (Hult, 2012). 

 

Albert, M.-N., Lazzari Dodeler, N. and Guy, E. (2016) forskar i hur nya karriärsmodeller 

ska få sjömannen att stanna inom sjöfartssektorn. De menar att sjöfartsindustrin arbetar för 

att attrahera och bevara nautiker till sjöss. I deras forskning kommer de fram till att det är 
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viktigt för arbetsgivaren att förstå att arbetsgivaren inte kan förändra sjömannens relation 

till familj eller vänner utan arbetsgivaren måste i stället samla information om hur de ska få 

individen att samarbeta mer och hur arbetsgivaren ska arbeta för att motivera sjömannen 

att vilja stanna inom företaget i stället för att välja att gå iland. Albert, M.-N., Lazzari 

Dodeler, N. and Guy, E. tar även upp vikten i att varje person är unik och mångfacetterad 

och att man inte kan fokusera på en sorts människa för att dra en slutsats. 

 

Den traditionella synen på karriärer bygger på idealet om en linjär uppåtgående utveckling 

inom en och samma organisation med ökande status, ansvar och lön (Kuron, L. Lyons, S. 

Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). Idag har det visat sig att den anställde ser annorlunda 

på hur ens karriärslängd ska se ut. Arthur, M.B. and Rousseau, D.M (1996) nämner i The 

boundaryless career as a new employment principle att förr så handlade det om att göra 

vad företaget ville och att vara företaget till lags. Att klättra i karriären innebar att vara 

tacksam för möjligheterna som företaget gav en. Dessa möjligheter gavs som ett resultat av 

sin lojalitet. Organisationskarriären tycktes vara den dominerande arbetsformen i mitten av 

1980-talet. Detta är inte längre den dominerande karriären. Företag kan inte längre utlova 

en livslång karriär och detta är inte längre en möjlighet som människor kan förvänta sig. 

Ett annat problem som finns är att den anställde som tidigare haft en långsiktig anställning 

i utbyte mot sin lojalitet nu förväntas få erfarenhet och kompetens för att förbättra sin 

förmåga till att bli anställd i utbyte mot flera kortsiktiga engagemang och ansträngningar. 

(Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). 

 

En undersökning av Adecco Way to Work Survey - Generation Z vs. Millennials (2015) 

visar att majoriteten av personerna som deltog i studien som är under 40 år inte tror sig 

stanna i samma företag hela sin yrkeskarriär utan de vill arbeta i flera olika företag. Bland 

personer som tillhör generation Z, tyckte 56% av deltagarna i undersökningen att man inte 

ska stanna på sitt första arbete mer än 2-3 år. Analyser visar att de som tog examen 1990 

bytte arbete och anställningar oftare.  

 

Baby Boomers är födda mellan 1946 till 1964 och drog stor fördel av efterkrigstidens 

ekonomi och fick mycket gynnsamma anställningsvillkor. Baby Boomers kunde växa i sin 

karriär samtidigt som ekonomin blommade upp igen och arbetslösheten var låg (Kuron, L. 

Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). En studie visar att Baby Boomers hade en 

lägre tendens av jobbmobilitet än generationerna som kom efter. En annan studie visar att 
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Baby Boomers hade spenderat en betydligt längre tid på en arbetsplats än övriga 

generationer. (Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015) 

 

De som är födda mellan 1980 och 1994 kategoriseras i många studier som Millennials 

(Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). Enligt Millennials’ work values: 

differences across the school to work transition (2015) så nämns det att när Millennials ska 

välja arbete så är det viktigt för individen att arbetet är intressent, att ens medarbetare är 

bra och att ens lön är bra. Det som sticker ut är att många personer födda inom denna 

åldersgrupp väljer ett arbete som är betydelsefullt. Om Millennials finns många sagda 

saker, bland annat att Millennials kan vara respektlösa, omotiverade och illojala medan 

vissa förväntade sig att Millennials skulle arbeta bra i team och ha en generell bra 

kommunikationsteknik. Detta resulterade sig i att när Millennials skulle äntra 

arbetsmarknaden så växte oron (Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). I 

en artikel av Myers K. och Sadaghiani K. har de valt att studera de påstådda egenskaperna 

hos Millennials. I undersökningen visade det sig att trots oro om en ny generation som 

äntrar marknaden och åtgärdsplaner som skapades för att möta denna nya generation som 

skulle vända upp och ned på arbetsmarknaden, så kom det att visas att Millennials var mer 

accepterande för mångfald än tidigare generationer och kunde använda en mer avancerad 

kommunikations- och informationsteknologi. Millennials blev en ny generation av 

problemlösare och såg lösningar ur nya perspektiv (Myers K. & Sadaghiani K. 2010).  

 

Generation Z är födda mellan 1995 och 2014, och Adeccos Way to Work Survey - 

Generation Z vs. Millennials (2015) menar att 2019 kommer generation Z ta upp 20% av 

arbetsmarknaden, vilket gör att företagen står inför ett generationsskifte i hur 

organisationen bäst ska ledas, hur man bäst samarbetar och hur man ska supporta individer 

som är födda i den så kallade generation Z.  I rapporten Generation-Z Enters the 

Advertising Workplace: Expectations Through a Gendered Lens skriven av Jean M. Grow 

och Shiyu Yang fokuseras det på generationsskiftet inom reklambranschen. I rapporten 

kommer de fram till att generation Z vill ha ett arbete med ett syfte och förändra den 

sociala miljön. Generation Z är väldigt självständiga och ser på en värld som arbetar mot 

en förändring (Grow, J. M and Yang, S. 2018), där generation Z blir mer uppmärksamma i 

hur en organisation sköts ur ett perspektiv av underordnade och överordnade i samspel av 

bland annat etnicitet, kön, ålder och religion.  
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Metod 
Val av metod 
Den metod som användes för att få syftet besvarat var kvalitativa intervjuer med personer 

från olika sjöfartssektorer. En kvalitativ intervju är bra då respondenten som blir intervjuad 

har frihet att svara utifrån sin egen uppfattning. Med denna intervjumetod kan man fånga 

upp den intervjuades uppfattning och livsval (Patel & Davidsson 2007). En fördel med att 

göra kvalitativa intervjuer är att man kan bestämma i vilken ordning frågorna skall ställas 

och frågarna kan även anpassas efter situationen. (Ahrne & Svensson 2015). För denna 

rapport användes en semi-strukturerad intervju där en del frågor var fast bestämda och där 

det fanns utrymme att ställa följdfrågor. 

 

Datainsamling 

Initialt intervjuades tio respondenter som blev indelade i två grupper. De första fem 

respondenterna som valdes gick första året på sjöfartshögskolan och hade valt en inriktning 

som nautiskt befäl. Respondenterna skulle ha genomfört praktiken som ingår i årskurs 1. 

Valet av första årselever från sjöfartshögskolan var för att få svar från personer som 

tillhörde yngre generationer.  De resterande fem respondenterna var under 2019 mönstrade 

som antingen överstyrman eller befälhavare ombord på ett fartyg. Dessa kom under 

arbetets gång att refereras som seniorbefäl. Seniorbefälen skulle helst ha arbetat under en 

period där det skett ett eller fler generationsskiften. Intervjuerna genomfördes till det 

upplevdes en mättnad i både urvalsgrupperna. När resultatet sammanställdes ansågs de 

första fem intervjuerna otillräckliga för att besvara syftet. Därför hölls fyra kompletterande 

intervjuer med respondenter från årskurs 4 på sjökaptensprogrammet som skulle ha 

fullföljt sin fartygsförlagda praktik som är 360 sjödagar.  

 

För att få ett bra resultat i den insamlade data så är det viktigt med hög validitet. I en 

kvalitativ intervju är varje intervjutillfälle unikt. Då respondenterna är präglade av olika 

händelser och olika lång erfarenhet så är det viktigt att ha förståelse för respondentens 

utgångsläge (Patel & Davidsson 2007).  

 

I intervjuerna var en personen ansvarig för att ställa alla frågor och följdfrågor och den 

andra personen var observatör. Om svaren från respondenten tolkades på samma vis av 

intervjupersonen och observatören så blev det ett mått på ökad reliabilitet, så kallad 
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interbedömarreliabilitet (Patel & Davidsson 2007). För att ytterligare öka reliabiliteten så 

spelades intervjuerna in i form av ljud och bild. I och med att intervjuerna blev lagrade 

kunde man lyssna på intervjuerna flera gånger för att kontrollera att svaren tolkades 

korrekt.  

Genomförande 
Inför intervjuerna sattes en tidsgräns på en halvtimme och alla intervjuer ljudinspelades 

med intervjudeltagarens godkännande. Det hölls en inledande pilotintervju för att 

säkerställa frågornas rimlighet och om tidsbegränsningen behövdes justeras. 

Respondenterna fick i god tid innan intervjun information om ämnet som skulle beröras, då 

en del av frågorna som ställdes krävde lite eftertanke. På grund av att inte alla intervjuer 

kunde genomföras i Kalmar så gjordes en del av intervjuerna på distans via videosamtal.  

 

Efter att alla intervjuer hade genomförts så transkriberades samtliga intervjuer för att få en 

mer överskådlig bild av det insamlade materialet. För att de transkriberade texterna skulle 

bli mer läsvänliga så har talspråk och utfyllnadsord som ju, typ och öh valts bort då orden 

inte fyller någon funktion i resultatet. Texterna lästes sedan igenom flera gånger för att öka 

helhetsbilden över materialet.  För att lättare sammanställa resultatet analyserades texterna 

för att hitta gemensamma nyckelord. Därefter kunde nyckelorden kategoriseras in i fem 

olika teman för att lättare kunna besvara frågeställningarna. De fem teman som användes i 

resultatet är: 

• Generationer till sjöss 

• Valet att gå till sjöss 

• Livslång karriär inom sjöfartsyrket 

• Trivsel ombord 

• Orsaker att gå iland 

Forskningsetiska krav och ställningstagande 
Respondenterna som ställde upp i intervjuerna var anonyma och konfidentiella, vilket 

meddelades tydligt innan intervjun startade så att syftet framkom väl. Deras 

personuppgifterna användes endast i forskningssyfte och hanterades varsamt så obehöriga 

ej kunde få tag på uppgifterna. Efter avslutat arbete raderades personuppgifterna så 

uppgifterna ej kunde hamna i obehörigas händer. Respondenterna som ställde upp i 

intervjun var med frivilligt och kunde närsomhelst avbryta sin medverkan utan att det 

skulle få negativa påföljder för dem (Vetenskapsrådet, 2018). 
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Resultat 
 

Generationer till sjöss 
Majoriteten av respondenterna har upplevt ett generationsskifte och har då upplevt detta 

som något positivt. Alla har arbetat på fartyg där besättningarna har varit varierande åldrar 

och de föredrar detta jämfört med att bara ha en ung respektive gammal besättning. Flera 

har nämnt att man ombord arbetar mot ett gemensamt mål som är att sköta verksamheten 

och att man då lägger andra aspekterna åt sidan. En respondent har haft lite svårigheter 

med äldre ombord som har börjat närma sig pension. Respondenten upplevde att de äldre 

besättningsmedlemmarna var kvar i sina hjulspår och gärna vill göra som det alltid har 

gjorts, för de är så vana vid sina rutiner. På senare tid när det har varit mycket 

digitalisering upplevde respondenten att de äldre inte alltid har förståelse för den 

utvecklingen som sker ombord. En annan respondent märkte av generationsskiftet då hen 

upplever att kvinnosynen har förbättrats. I början av karriären tyckte respondenten att de 

äldre hade dålig kvinnosyn och att det ifrågasattes vad kvinnor gör till sjöss. Men här har 

personen i fråga upplevt en förbättring under karriären.  

 

Resultatet visar att sjöfartsstudenterna som har intervjuats är eniga i frågan om 

åldersskillnaderna ombord. Respondenterna har upplevt det positivt av den anledningen att 

de äldre ofta har erfarenhet, som man kan ta lärdom av. Några negativa aspekter 

respondenterna har märkt är att de äldre tror att man inte kan ta ansvar och att det inte 

riktigt litar på dem. Respondenterna tycker inte att de alltid tas på allvar. En annan sak som 

en av sjöfartsrespondenterna märkte i samband med åldersskillnaden att kvinnor behöver 

bevisa mer och inte alltid tas på allvar. 

 

En av respondenterna nämnde att hen i största möjliga mån försökte sammanställa 

besättningen så det blev en blandad besättning med både unga och gamla. Personen i fråga 

upplevde att denna blandning blev harmonisk och dynamisk då de ungas energi kunde 

spridas till de äldre och de äldre kunde bidra med sin erfarenhet och kunskap. 

Respondenten i frågan hade upplevt ett generationsskifte ganska nyligen, då många 

överstyrmän och befälhavare gick i pension och byttes ut. Där såg respondenten skillnad i 

ledarstil hos befälhavaren. Respondenten upplevde att det var mer inkluderade och hade ett 

bredare grepp om besättningen. Deras inställning var att vi har en hel besättning och inga 

delar, vi gör det här tillsammans. Detta är även något som en annan respondent nämnde, 
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hen tycker det är bra att de nya befälhavarna är mer inkluderande och att de allt mer går 

ifrån upplägget med olika mässar för befäl och manskap. Detta tycker respondenten skapar 

en bättre gemenskap och har en positiv effekt på det sociala livet ombord.  

 

Seniorbefälen tycker att de unga nyexaminerade nautikerna är väl förberedda när de 

kommer ut på sina arbetsplatser. Respondenterna tycker att den fartygsförlagda praktiken 

är viktig och kallar den för en inskolning där studenterna får en klar bild på vad som 

kommer att förväntas av dem när de kommer ut. En av respondenterna drog en jämförelse 

till arbetsplatser i land där de nyanställda inte har någon arbetslivserfarenhet när det 

kommer ut i arbetet för första gången och inte vet vad som förväntas av dem. 

 

Att utvecklingen i samhället generellt har ändrats är det en respondent som märkt av. Idag 

är människor mer öppna för andra alternativ och har mycket mera information och 

inspiration utifrån vad man kan göra och vilken väg man har möjlighet att gå.  

 
Förr var det ju väldigt tydligt att om man blev skomakare eller sjöman så var 

man det livet ut, så är det inte idag... 

 

Den allmänna samhällsutvecklingen gör att individen idag ser att man inte måste vara låst 

till ett yrkesval utan det finns flera vägar att gå. En respondent menar att rederierna måste 

arbeta mer aktivt för att visa ens anställda alternativa vägar att gå. Rederierna borde söka 

mer ute i fartygen efter folk för tjänster på tillexempel rederikontoret eller en annan 

avdelning i större utsträckning än vad som görs idag. Respondenten menar att det kan vara 

att man låter den anställde vidareutbildas genom företaget och att arbetsgivaren kan 

erbjuda tjänsteledighet eller lön för att tillexempel komplettera den grundläggande 

sjökaptensutbildningen. Om de anställda får denna möjlighet och hjälp av rederierna så kan 

personerna hållas kvar inom rederiet. Rederiet måste visa flera attraktiva vägar som 

motiverar och utmanar den anställde. Idag är de flesta utbildningar man skickas iväg på 

STCW-kurser som är stöd för den aktuella tjänsten personen sitter på. 
 

Valet att gå till sjöss 
Av respondenterna som intervjuades så var det några som började studera sjöfart för 

respondenterna hade en eller flera anhöriga i släkten och redan då visste att det var inom 

sjöfart respondenten skulle hamna. Majoriteten av respondenterna menar att ett generellt 



 

11(26) 
 

båtintresse födde idén till en karriär till sjöss. Antingen att respondenterna var uppvuxna i 

skärgården med närhet till vatten eller på annat sätt haft kontakt med båtar. En respondent 

hade ett genuint båtintresse och genom det intresset kom denne i kontakt med några gamla 

befälhavare som sålde in yrket. En annan respondent säger att hen var trött på sin 

arbetssituation i land och behövde något nytt som var helt i motsats med vad respondenten 

sysslade med då på den tiden och hittade då utbildningen till Sjökapten som mötte upp 

respondentens önskningar till ett bättre arbete. En respondent som stack ut var en person 

som inte valde den traditionella vägen genom sjöfartshögskolan utan hade som dröm att bli 

lots och på den tiden var alternativet att gå en sjömätarutbildning genom flottan. Detta val 

gjorde att respondenten blev kvar inom sjöfartssektorn från ca tjugoårsåldern tills pension 

och vidareutbildade sig och klättrade från flottan till civil sjöfart.  

 

En stor motivationsfaktor hos respondenterna är att sjöfartsyrket ger en stor fritid med 

mycket ledighet då törnarna oftast är indelade i ett 1/1 system med relativt bra lön. 1/1 

system innebär att man är ledig lika många veckor som man arbetat. Respondenterna har 

gemensamt att de inte vill ha ett traditionellt iland-jobb där man arbetar 40 timmars vecka 

med 5 veckors semester per år. Sjöfartsyrket beskrivs av respondenterna, vara ett 

varierande yrke och en dag är inte den andra lik och det blir sällan långtråkigt. Det som 

kom fram i flera intervjuer var att respondenterna letade efter ett yrke som var praktiskt 

vilket då går emot ett stillasittande kontorsarbete.  
 

 Jag är lite rastlös av mig, jag hade inte pallat gå till samma kontor 5 dagar i 

veckan. Nu är man ju på samma kontor men man är på olika ställen ute i världen. 

 

 

Majoriteten av respondenterna nämner att det är ledigheten som lockar till en karriär till 

sjöss och att det kommer finnas tid till att hitta på roligheter på ledigheten. Ledigheten är 

en starkt påverkande faktor för valet av en karriär till sjöss då respondenterna vill kunna 

lägga all sin lediga tid på familj och vänner eller på hobbys och aktiviteter. När de är 

ombord så arbetar de och har en tydlig arbetsuppgift och när respondenterna kommer hem 

så kan de lägga arbetet helt åt sidan och bara vara ledig. En respondent lyfter att dennes val 

av att arbeta till sjöss kommer att passa hen perfekt då respondenten kan kombinera det 

brinnande intresset för sjöfart med att på ledigheten kunna syssla med bisysslor, som i 

detta fall är att starta upp ett eget företag.  
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En respondent belyser att arbeta till sjöss är som att ha två liv, ett liv man lever ombord 

och ett liv när man är hemma. Respondenten tycker detta passar denne perfekt då 

respondenten ser detta som en lyxsituation då man får många vänner och kollegor världen 

över som i sin tur genererar i livs- och arbetserfarenhet från många olika håll och 

situationer. 
 

Jag gillar iden av att ha två liv. Jag gillar ju att ha ett liv när jag är ombord med 

sin ”familj” där. Sen kommer man hem och då har man sitt liv och familj där. 

 
 

Livslång karriär inom sjöfartsyrket 
I frågan till seniorbefälen om varför de stannat så länge till sjöss så var det stor majoritet 

som svarade att så länge seniorbefälet trivs ombord och fortfarande utvecklas så är det att 

arbeta till sjöss respondenterna vill. En av respondenterna har arbetat inom svenska statens 

fartyg där man arbetar en eller två veckor och sen blir ledig motsvarande tid. I dessa fartyg 

tilldelas även semesterdagar vilket gör att man har möjlighet att vara hemma ännu mer. 

Respondenten menar att detta är attraktivt, speciellt om man har familj som man vill 

spendera tid med. Inom statens fartyg menar respondenten att i och med de förmånliga 

avlösningssystemen så blir utfallet att de anställda trivs väldigt bra och stannar karriären ut, 

antingen tills pension eller att de blir tvingade därifrån av andra skäl. En annan respondent 

har arbetat inom passagerarbåtar där avlösningssystemen är att man arbetar en vecka och 

sedan blir ledig två veckor. Detta medför också att ledigheten blir något positivt och det 

finns möjlighet att spendera mer tid hemma. Även en annan respondent menar om törnarna 

blir för långa, cirka tre månader, så är risken stor att man bygger upp en stor ensamhet. 

Respondenten föredrar kortare törnar då det passar honom bättre i dagsläget. Lönen till 

sjöss i kombination med ledigheten är en motivationsfaktor hos en av respondenterna som 

menar att hen vill kunna öka levnadsstandarden när respondenten väl är hemma.  

 

I intervjuerna med sjöfartstudenterna i frågan om hur länge de tror de kommer stanna till 

sjöss kom det lite olika svar. Några trodde sig stanna tills pensionsålder medan några hade 

en 10–20 årsplan. Respondenterna som hade en 10–20 årsplan kom med förklaringen att 

valet beror på familjesituationen och beroende på hur den situationen kommer se ut i 

framtiden så kan valet komma att ändras. När respondenterna säger att de kan tänka sig 
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arbeta till sjöss 10 till 20 år så tror inte respondenterna att de kommer sluta helt inom 

sjöfarten utan leta sig till ett arbeta inom sjöfartssektorn som ligger närmre hemma. Detta 

för att kunna spendera mer tid med familjen.  

 
Runt tio år och se vart man är och hur man kan fortsätta utvecklas. om tio år så 

får jag utvärdera då om jag skulle vilja ha ett jobb där jag är mer hemma, så man 

kan fokusera mer på livet hemma eller om jag fortfarande trivs att jobba inom 

kryssningsbranschen och vill fortsätta med det. 

 

Respondenten som svarade 20 år säger även där att när respondenten arbetat 20 år så får 

personen se hur livet ser ut. Planen är att under 20 år samla så pass mycket erfarenhet som 

möjligt för att sedan kunna implementera erfarenheten i ett landbaserat yrke inom 

sjöfartssektorn. Detta för att kunna spendera mer tid hemma men ändå vara kvar inom 

sjöfartssektorn. 

Trivsel ombord 
En sak som seniorbefälen hade gemensamt var att de trivdes med sina arbeten. Tre av 

respondenterna har arbetat som överstyrman och säger att det är det roligaste och bästa 

arbetet. En av dem säger att det är mycket att göra men att det samtidigt är väldigt 

stimulerande och man måste styra och ställa för att få saker att fungera. Hen beskriver det 

som att man är spindeln i nätet och en knytpunkt för alla delar ombord och att det är ett 

väldigt inspirerande arbete. De tre respondenter poängterar att det är ett tufft och intensivt 

arbete. Respondenterna menar att vissa kanske avskräcks när de ser hur mycket en 

överstyrman arbetar och är bekväma i rollen som andrestyrman. Man måste åskådliggöra 

att alla individer har olika förutsättningar och att vissa passar in till ett arbete ombord 

medan för vissa så funkar inte den yrkesformen. 

 

Respondenter som har kombinerat ett yrke till sjöss med att ha en familj hemma menar att 

kommunikationen med familjen är viktig. Seniorbefälen har under sina år till sjöss märkt 

en klar förbättring i kommunikationstekniken. Majoriteten av respondenterna saknar sina 

nära och kära när respondenterna är ute till sjöss men tycker att med dagens teknik ändå 

går att hålla bra kontakt men familj och vänner. En respondent nämner att det finns en 

baksida med detta. Personen i frågan nämner att när man får reda på vad som händer på 

hemmafronten så ligger det i bakhuvudet när man arbetar och tycker man blir maktlös då 

det inte alltid är problem som kan lösas när man befinner sig till sjöss. Respondenten 
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nämner att det är två sidor av samma mynt, man vill veta vad som pågår på hemmafronten 

men ibland kanske det är bättre att inte veta. Det är viktig att det finns en 

överenskommelse hur man ska lösa situationen och respondenten menar att det inte är 

omöjligt att kombinera ett liv till sjöss med att ha en partner eller barn hemma. En 

respondent tycker att den förbättrade kommunikationsmöjligheten som finns idag kan ha 

en negativ effekt på sammanhållningen ombord, istället för att umgås med varandra så går 

alla till sina hytter för att prata med dem där hemma istället.  

 

Av samtliga respondenterna vi intervjuade så nämnde majoriteten att det är viktigt att 

fartyget är anpassad efter deras behov. Några av respondenterna vill kunna ha samma frihet 

och social kontakt ombord som man har när man är hemma. Respondenterna vill kunna 

bibehålla rutiner och göra bankärende osv. ombord. Vissa respondenter tycker att det är 

viktigt att det finns bekvämligheter ombord, såsom gym, bastu, egen hytt med eget 

badrum, internet och dagrum. Just dagrum var något som ett av seniorbefälen saknade. På 

fartyget i fråga fanns det en bar som blev besättningens samlingspunkt. Där samlades folk 

för att ta en öl eller att röka men respondenten tyckte inte det var lämpligt då hen var 

vaktgående.  

 

Samtliga respondenter är överens om är att det är viktigt att det finns någon slags social 

samvaro ombord och att det är viktigt med en bra gemenskap. En respondent nämnde att 

befälhavaren har stor betydelse för gemenskapen och att det är denna som sätter 

stämningen ombord och hur folk trivs. Majoriteten av respondenterna har arbetat med ett 

intensivt schema och vill passa på att vila när det väl är lediga. Det är av denna anledning 

respondenterna tycker att det är viktigt med bra gemenskap och att man har en god 

stämning i arbetslaget och att samarbetet fungerar bra. Det är även under arbetstid 

respondenterna tycker de har tid för socialisering och många av respondenterna tycker att 

det sociala det får under arbetstid är tillräckligt för att inte känna sig ensamma och 

isolerade ombord.  

 

Samtliga respondenter uppskattar när det arrangeras aktiviteter där majoriteten av 

besättningen kan delta. Respondenterna tycker detta bidrar till en bra gemenskap ombord 

som samtidigt stärker samarbetet inom arbetslaget. Aktiviteterna behöver inte vara så 

planerade, utan det kan vara något så enkelt som en spelkväll, filmkväll eller en liten 

godare middag där besättningen sitter till bords lite längre än vanligt. En respondent 
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nämnde att besättningen brukade arrangera pokerkvällar på ett av dennes fartyg. På det 

fartyget var besättningen 30 personer vilket gjorde att folk var lediga. I nuläget känner 

respondenten i fråga att hen inte kan kräva det ombord då det nuförtiden är väldigt 

slimmade besättningar och man kan inte kräva att folk ska vara vakna och delta i 

aktiviteter när besättningen behöver sova eller vila. Även en annan respondent nämnde att 

det hade aktiviteter ombord, då i form av spelkvällar och schackturneringar. Även denne 

tyckte att det gav ökade möjligheter till sammanhållning samtidigt som man lär känna de 

övriga i besättningen. En respondent arbetar inom kryssningsbranschen, där fartyget hade 

en anställd ombord som arbetade med att arrangera saker för besättningen. Eftersom hen är 

vaktgående styrman är det svårt att hitta tid för att delta i de aktiviteter som anordnades. 

 

Flera respondenter har nämnt att storleken på besättningen är en faktor till trivsel. En 

respondent nämner att denna tycker det är skönt med stora besättningar, då det finns större 

chans att hitta någon man klickar med. Om man inte har arbetskollegor man klickar med 

för stilla sitt sociala behov så finns det andra avdelningar man kan vända sig till. En annan 

respondent nämnde att vid större besättningar så finns det fler besättningsmedlemmar som 

är ledig och vaktfria. Denna nämnde att det då finns större möjligheter för social samvaro 

på kvällarna då det kan spela spel eller liknande och fortfarande kan få en full natts sömn.  

Orsaker till att gå iland  
Samtliga respondenter fick frågan vilka faktorer som kan påverka valet att gå iland och 

svaren skiljde sig inte märkbart mellan seniorbefälen och sjöfartsstudenterna. Majoriteten 

av respondenter menar att så länge de trivs och utmanas på arbetsplatsen så kommer de 

inte gå iland. 
 

Det är om jag skulle bli uttråkad, gör man samma grej för länge så blir det tråkigt 

oavsett hur roligt man än tyckte det var från början.. 

 

Om man inte utvecklas längre menar några av sjöfartsstudenterna att de i första hand skulle 

leta sig vidare till nya fartygstyper eller rederier för att få nya rutiner och utmaningar innan 

tanken att gå iland skulle dyka upp.  

 

En respondent menar att dennes rederi anställer många nyexaminerade nautiker och tar 

vara på dem. Respondenten har dock stött på rederier som anställer andrestyrmän men 
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aldrig låter dem få mönstras upp till högre positioner då rederiet i majoritet har andra 

nationaliteter på tjänster som överstyrman och befälhavare. Detta medför att för en svensk 

andrestyrman så är chansen att mönstras upp väldigt liten. Denne respondent arbetar inom 

tanknäringen och det som respondenten resonerade i är att i tankbranschen så finns det en 

speciell matris där överstyrman och befälhavaren måste ha minst tre år seglad tid 

tillsamman. Detta medför att i tanknäringen är det i den aspekten svårt att mönstra upp 

överstyrmän då det finns befälhavare med tio år seglade till sjöss men omvänt är det 

jättesvårt. Respondenten tycker matrisen behövs utvecklas för att i framtiden få detta att gå 

ihop.  

 

En av seniorbefälen lägger vikt i att det är viktigt att släppa fram individer för att få de att 

stanna. På så sätt kan de stegra i rang och utvecklas. När vi frågade sjöfartstudenterna hur 

de skulle tackla en situation där respondenten fastnat i en position och inte känner att hen 

kan ta sig vidare så svarar en respondent att hen inte tror sig hamna i den situationen men 

om respondenten ändå gör det kommer bita ihop och fortsätta kämpa. Respondenten menar 

att så länge det positiva väger över det negativa så är att arbeta till sjöss det största valet. 

Majoriteten av sjöfartstudenterna säger att om de skulle hamna i en sådan situation så 

kommer sjöfartsstudenterna försöka lösa situationen inom rederiet och kämpa för att ta sig 

vidare och i värsta fall byta rederi helt. Valet att gå iland skulle inte komma som ett 

naturligt val i den frågan. 

 

Några respondenter menar att högre lön inte skulle motivera dem att gå iland utan det 

måste vara något annat. Om lönen skulle locka så måste den ökningen i lön väga upp mot 

den missade ledigheten. Frågan om ett arbete med högre status eller ett yrke som ser bättre 

ut på CV:et skulle kunna locka sjöfartsstudenten att gå iland så blev svaren lite varierande. 

Några svarade att om respondenten fick ett supererbjudande kan respondenten tänka sig att 

gå iland. Med ett supererbjudande menas att det erbjudna arbetet ska stå i högre rang än 

arbetet respondenten arbetar på just då.   

 

Bland sjöfartsstudenterna var det majoriteten av respondenterna som ändå kunde överväga 

att gå iland för att spendera mer tid med familjen om respondenten i framtiden får barn. 

Bland seniorbefälen så har några av respondenterna redan stått inför valet att gå iland och 

har då även gjort valet att ta ett arbete iland. En av respondenternas anledning var påverkad 

av en familjerelaterad anledning och inte på grund av den egna trivseln. Detta resulterade 
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sig i ett arbete iland men fortfarande inom sjöfartssektorn. När familjesituationen hade 

lösts så gick respondenten tillbaka till att arbeta till sjöss och har nu kombinerat sitt liv med 

ett arbete till sjöss och ett arbete iland och kan på så sätt spendera mer tid med familjen. En 

annan respondent inom gruppen seniorbefäl gjorde valet att ha ett arbete närmre familjen 

så respondenten kunde spendera mer tid med sina barn. En av seniorbefälen nämner att 

man går miste om en del personligt hemma. Respondenten i fråga arbetar långa törnar och 

missar ibland hela sommaren, jul och nyår och födelsedagar. Respondenten har i nuläget 

inga barn men sade ändå att om respondenten i framtiden skaffar barn så vill respondenten 

leta sig till ett arbete som genererar mer tid hemma så denne inte är borta lika länge från 

familj och vänner. Två av respondenterna som valde att gå iland och arbeta gjorde det till 

störst del när motivationen försvann och de kände att de inte utvecklades något mer, valet 

gjordes för att hitta nya utmaningar.  

 

Det som kommer fram bland de yngre respondenterna som studerar på sjöfartshögskolan 

nämner att ”gå iland” inte nödvändigtvis behöver menas att man slutar helt inom 

sjöfartssektorn. Att gå iland för många av respondenterna kan vara att arbeta inom 

vägverkets färjor, lots eller skärgårdstrafiken. Respondenterna känner även att 

sjökaptensutbildningen inte ger chans till att lämna sjöfartssektorn då utbildningen är inte 

är implementerbar mot landbaserade branscher. Respondenterna vill kunna samla 

erfarenhet och utvecklas inom sjöfartssektorn för att kunna stanna i sjöfartsklustret. 
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Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka vad som gör att en nautiker stannar inom 

sjöfartsyrket. Syftet bröts ner i följande frågeställningar: 

• Vad motiverar en person att stanna inom sjöfartsyrket?  

• Vilka faktorer påverkar en nautikers val att avbryta sin karriär till sjöss?  

• Vilka skillnader eller likheter finns i attityden till en karriär till sjöss beroende på 

ålder?  

Resultatdiskussion  
Generationsskiftet förutspåddes kunna ha en betydande roll i avhopp från yngre personer 

då Adecco (2015) nämner att de flesta personer under 40 år säger att de inte tror sig stanna 

inom samma företag under hela sin yrkeskarriär.  

 

Ett tydligt mönster bland respondenterna är att samtliga varit ombord då det förekommit 

varierande åldrar men alla är överens om att det är positivt med en blandad besättning. De 

studerande respondenterna upplevde det positivt att arbeta med äldre då det fanns 

möjlighet att dra lärdom av deras erfarenhet. Seniorbefälen har uppskattat att arbeta med 

unga sjömän då de unga sjömännen har bidragit till en ökad energi och nytänkande till 

besättningen. Resultatet visar att samtliga respondenter föredrog en blandad besättning 

framför en homogen ålder på besättningen.  Många av studenterna som kommer ut direkt 

från sjöfartshögskolorna är yngre och tillhör en viss generation. Då det krävs flera år av 

erfarenhet och ett visst antal sjödagar för att komma upp till positioner som överstyrman 

och befälhavare blir det en naturlig åldersvariation på besättningarna ombord på ett fartyg. 

Av detta kan man dra slutsatsen att generationsskiften är en naturlig del i sjöfartyrket som 

inte utgör ett problem i dynamiken i besättningen utan bidrar till en bättre arbetsmiljö 

ombord.  

 

Resultatet visar att de äldre under sina år har märkt av generationsskiften och detta har 

endast framkommit i resultatet som positivt. Enligt Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & 

Ng, E. S.W. (2015) så fanns det en oro när Millennials skulle äntra arbetsmarknaden. 

Millennials beskrevs som respektlösa, omotiverade och illojala. Ingen av respondenterna 

har uppfattat att någon generation har inneburit någon negativ förändring utan 

respondenterna menar att de unga nyexaminerade nautiker som kommit ut har varit väl 

förberedda och införstådda i hur man ska anpassa sig på arbetsplatsen. Detta kan jämföras 
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med landbaserade yrken där man kan få ett arbete utan någon tidigare erfarenhet i 

organisationen och då har inte den nyanställde samma inskolning som sker naturligt till 

sjöss. Kuron, L. Lyons, S. Schweitzer, L & Ng, E. S.W. (2015) tar även upp att millennials 

förutspåddes att arbeta bra i team och att millennials generellt har en bra 

kommunikationsteknik. Ett intressant resultat som kom fram var från en respondent som 

kunde sätta ord på en förändring i ledarskapsstil hos yngre befälhavare. De nya 

befälhavarna var mer inkluderade och kunde få ett bredare grepp om besättningen och få 

besättningen att arbeta ihop som en grupp, vilket kan kopplas ihop med teorin att 

Millennials skulle vara bra på att arbeta i grupp och ha en bra kommunikationsteknik. Ett 

resultat som stack ut från sjöfartsstudenterna var att vissa respondenter har upplevt 

negativa situationer då de som unga inte blivit tagna på allvar och att de äldre tror man inte 

kan ta ansvar. Det kan då vara viktigt att ha i åtanke att flera av seniorbefälen nämnt att 

man ombord arbetar mot ett gemensamt mål som är att sköta verksamheten och att man då 

lägger andra aspekterna åt sidan, som tillexempel generations- och åldersskillnader. 

Respondenterna menar att de äldre befälen ombord blivit präglade av en bild om hur en 

person kommer bete sig utifrån personens unga ålder och inte ser varje individ var för sig. 

 

Ett tydligt mönster i resultatet är att samtliga respondenterna hade en koppling till sjöfart 

på ett eller annat sätt som påverkade deras val att läsa till Sjökapten. En annan sak som 

hade stort inflytande i valet att gå till sjöss är de lediga perioderna mellan törnarna ombord. 

Respondenterna nämner att det inte vill ha ett klassiskt ilandjobb där man arbetar på kontor 

09:00-17:00, fem dagar i veckan. Respondenterna vill ha ett praktiskt och varierande 

arbete. Från detta kan man dra slutsatsen att våra respondenter har tänkt till i valet att gå till 

sjöss.  

 

De långa ledigheterna man får när man arbetar inom sjöfartsbranschen bygger på ett 1/1 

system, där man arbetar lika mycket som man är hemma. Så även fast man får långa 

ledigheter innebär detta även att man är borta från hemmet långa perioder. För att klara 

dessa perioder hemifrån tycker respondenterna att det är viktigt att det finns 

bekvämligheter ombord och detta är något som alla sjömän världen över har rätt till. IMO 

har tagit fram en konvention som heter MLC där det har tagit fram riktlinjer som ska 

reglera så sjömännen har det bra och trivs ombord (MLC 2006). Då samtliga respondenter 

har sagt sig trivas ombord och med de fritidsanläggningar som finns tillgängliga kan man 

dra slutsatsen att dessa riktlinjer efterföljs och fyller sin funktion.  
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Samtliga respondenterna är överens om att så länge respondenterna trivs ombord och att 

det finns en möjlighet att utvecklas så vill det fortsätta med sin karriär ute tills sjöss. Enligt 

studien Millennials’ work values: differences across the school to work transition (2015) 

så är det viktigt för millennials att de har ett arbete som intresserar, att medarbetarna är bra 

och att man har bra lön. Detta speglar sig i svaren vi fick av respondenterna som studerar 

på Sjöfartshögskolan, då studenterna tycker att det är viktigt med ett arbete där det finns 

möjlighet att utvecklas och att det finns bra medarbetare som det fungerar att samarbeta 

med.  

 

Studien, Sjömän och Sjömansyrke 2010 - en studie i attityder till arbete och yrke under 

olika skeden i sjömanslivet nämns det att 21,1% av sjöbefälen i åldersgruppen 19–30 år 

kan tänka sig avbryta sin karriär till sjöss de närmsta två åren och har större benägenhet att 

avbryta sin karriär till sjöss än de i de äldre ålderskategorierna (Hult 2012, s.61). I 

resultatet har valet att gå i land inte kunnat kopplas till någon specifik 

generationstillhörighet utan valet att gå iland är mer kopplat till hur livet ser ut efter några 

år till sjöss. En stor faktor som kom fram i resultatet som kan resultera i att våra 

respondenter går i land i framtiden är familjesituationen. Detta är ett känt fenomen i 

sjöfartsbranschen vilket speglar sig i forskningen som gjordes av Albert, M.-N., Lazzari 

Dodeler, N. och Guy, E. (2016). I deras forskning påstår de att det är viktigt för 

arbetsgivaren att ha förståelse i att de inte kan förändra sjömannens relation till familj eller 

vänner, utan att arbetsgivaren istället måste arbeta aktivt för att motivera sjömannen att 

vilja stanna inom företaget istället för att välja ett landbaserat arbete.  

 

Analyser visar att de som tog examen 1990 bytte arbete och anställningar oftare och var 

mer benägna att korsa gränser mellan olika organisationer (Kuron, L. Lyons, S. 

Schweitzer, L & Ng, E. S.W. 2015). Respondenterna som kommer från sjöfartshögskolan 

är ense om är att de tycker det är viktigt att man utvecklas på arbetet och att det skall finnas 

en möjlighet att klättra på karriärstegen. Om detta inte skulle vara möjligt på deras 

dåvarande arbetsplats skulle de i första hand leta sig till andra rederier eller fartygstyper 

där dessa möjligheter ges. Skulle dessa studenter gå iland helt skall det som erbjuds 

kompensera för den förlorade ledigheten som de hade när de arbetade till sjöss. Även här 

är de ense om att ett sådant landbaserat arbete skulle vara inom sjöfartssektorn, då de anser 

att deras fyraåriga utbildning inte ger dem möjligheter att söka ett landbaserat arbete 
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utanför denna sektor. I rapporten Sjömän och Sjömansyrke 2010 påpekar författaren att det 

finns ett behov för att utbilda sjömännen för att öka deras kompetens på landbaserade 

arbeten. På detta vis kan man bibehålla dessa sjömän inom sjöfartssektorn även om de 

lämnar sjömansyrket (Hult. C, 2012). Av detta kan man dra konklusionen att arbetsgivaren 

borde arbeta mer aktivt för att de som inte vill arbeta inom sjömansyrket längre får den 

utbildningen de behöver för att stanna inom sjöfartssektorn.  

Metoddiskussion 
Valet att använda semistrukturerade intervjuer fungerade bra då den framtagna 

intervjuguiden skapade en god struktur och om respondenterna kom ifrån ämnet så kunde 

intervjuaren lätt komma tillbaka på rätt spår. Fördelen med semistrukturerade intervjuer 

blev påtaglig då svaren från de olika respondenterna var efter hur en person uppfattat en 

händelse.  Det fanns på så sätt utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor på intressanta 

infallsvinklar som kom i svaren jämfört med kvantitativa intervjuer där fokus istället ligger 

på att göra en mätning för att få ett siffervärde. 

 

Det underlättade i intervjuerna att det var två intervjupersoner, ena personen ställde 

frågorna och den andra observerade och kunde inflika med följdfrågor. Med denna 

konstellation framkom en mättnad då observatören uppfattade luckor i frågorna och svaren 

som sedan i slutet kunde diskuteras.  

 

I den genomförda pilotintervjun upptäcktes brister i frågorna. Frågorna i pilotintervjun var 

för breda och några svar av respondenten kunde ej kopplas till syftet då de hamnade 

utanför ämnet. Detta var för att respondenten inte hade förstått infallsvinkeln på frågan. 

Efter pilotintervjun skrevs frågorna om och konsulterades med pilotrespondenten för att se 

om tydlighet att uppnåtts. Efter de omskrivna frågorna upplevdes intervjuerna mer 

täckande och svaren från övriga respondenter hamnade inom rätt ämne. Se bilaga 1.  

 

Det har varit till stor hjälp att intervjuerna spelades in då det inte behövdes ta några 

anteckningar utan allt fokus kunde läggas på att ställa frågor och lyssna på svaren. Några 

av intervjuarna genomfördes över Skype på grund av logistiska skäl, detta har fungerat 

mycket bra och det anses inte att detta har haft någon påverkan på resultatet. 

Efter alla intervjuerna hade genomförts och resultatet ställdes samman insågs det att de 

första intervjuerna som gjordes med de unga sjöbefälsstudenterna inte bidrog något för att 
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svara på syftet då de ansågs ha för lite erfarenhet för att svaren skulle kunna tas med i 

resultatet. Av denna anledning gjordes fyra kompletterande intervjuer med sista års elever, 

som ansågs ha tillräckligt mycket erfarenhet av sjöfartsyrket för att resultatet skulle kunna 

användas i detta arbete. Detta ansågs inte vara något negativt utan genererade i att när de 

sista kompletterande intervjuerna genomfördes fanns en självsäkerhet hos intervjuarna som 

bidrog till bättre intervjuteknik.  
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Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att tillhöra en viss generation inte har någon 

betydelse när man kommer ut till sjöss. De studerande respondenterna visar inga märkbara 

skillnader gentemot seniorbefälen i motivationen att arbeta till sjöss eller synen på en 

livslång karriär inom sjömansyrket. Alla respondenter är överens om att så länge det finns 

en möjlighet att utvecklas inom arbetet och möjlighet att klättra i rang så ser inte 

respondenterna några anledningar till att gå i land. En annan faktor som var avgörande för 

att respondenterna skulle fortsätta med sjömansyrket var trivseln. Samtliga respondenter 

lägger vikt i att det är viktigt att man trivs med arbetet och sin arbetsplats, om 

respondenterna inte känner att de gör detta så nämner respondenterna att de i första hand 

skulle leta sig till en annan gren inom sjömansyrket innan ett beslut om att arbeta iland 

skulle tas. En annan avgörande faktor var familjesituationen. Samtliga respondenter 

nämner att de i nuläget känner att de vill arbeta inom sjömansyrket länge, men att det är 

svårt att förutspå hur familjesituationen är om några år och beroende på hur den ser ut får 

man ta ett beslut då. Av detta kan man dra slutsatsen att oberoende på vilken generation 

man tillhör är det samma faktorer som är viktiga för sjömännen och påverkar deras val till 

att fortsätta i denna speciella bransch.  

 

Det som samtliga respondenter var överens om är att ombord blir organisationen bäst med 

en åldersvarierad besättning. Då kan erfarenhet från de äldre kombineras med de ungas lust 

efter kunskap och brinnande energi och skapa ett vinnande koncept. Unga nautiska befäl 

som kommer från sjöfartshögskolorna har genomgått en fyra års lång utbildning där 360 

dagars praktik genomförts. Detta visar sig i resultatet är en bidragande faktor till att åldern 

inte har betydelse i hur en ny generation ska implementeras ombord. De nyexaminerade 

nautikerna är tillräckligt införstådda i vad yrket kräver av de som individer och 

nyexaminerade nautikerna vet hur branschen fungerar. 

 

Den slutsats man kan dra är att Sjöfartssektorn har ett naturligt flöde av nya generationer 

som äntrar marknaden och att ombord finns en tydlig organisation som ska skötas. Det kan 

vara lätt att placera en individ i ett visst fack utefter individens ålder men samtliga 

respondenter är överens om att alla ombord har ett gemensamt ansvar och för att hålla 

båten flytande krävs det att alla drar sitt strå till stacken. 
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Förslag på framtida forskning 
Metoden som användes för detta arbete var kvalitativa intervjuer vilket genererade i en 

liten grupps syn på hur man får nautiker att stanna inom sjöfartsyrket. För att bredda svaren 

och få ett bättre resultat skulle man kunna skapa en enkät som går ut till fler, för att få en 

större bild av anledningarna till att en sjöman går iland. Det hade även varit intressant att 

se rederikontorens syn på sjömannens relativt korta sjöfartskarriär och vad dom är villiga 

att göra för att göra arbetsmiljön mer attraktiv för att en sjöman ska vilja stanna inom 

sjöfartyrket hela sin yrkessamma karriär. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

• Hur länge har du jobbat till sjöss? 
• Har du jobbat till sjöss sedan examen?  
• Vilka sorters fartyg har du varit på? 
• Vilket fartområde var ni i? 
• Varför valde du att börja studera en sjöfartsrelaterad utbildning? 
• Hur stora har besättningarna varit ombord på dina fartyg? 
• Hur var sammansättningen på besättningen? (nationalitet, ålder, kön) 
• Hur upplevde du samarbetet ombord? (med tanke på besättningens 

sammansättning) 
• Hur upplevde du din tid ombord? 
• Upplevdes det svårigheter i samarbetet på grund av åldersskillnaden?   
• Hur fungerade det sociala livet ombord? (arbete/fritid) 
• Hur tillbringar du din fritid ombord? 
• Umgås besättningen utöver arbetstiden?  
• Anordnas det fritidsaktiviteter för besättningen utöver arbetstid? 
• Vad har fått dig att trivas längre perioder ombord? (mer än 3 månader) 
• Om du jämför ditt liv som du har när du är hemma med livet du lever till 

sjöss. Vilka uppoffringar känner du att du måste göra? 
• Vilka faktorer har påverkat att du har jobbat såhär länge till sjöss?  
• Har du någonsin funderat på att gå till ett jobb i land?  
• Hur har du upplevt den utveckling som har skett med kommunikationen 

med omvärlden ombord? 
• Vi har hittat studier som säger att unga har en högre tendens att gå iland än 

äldre. Vad tror du detta kan bero på? 


