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FÖRORD 

 

Under vårt sista läsår på sjökaptensprogrammet på sjöbefälsskolan i Kalmar läsår 08/09 har vi 

genomfört en undersökning samt ett studiebesök på sjöbefälsskolan SIMAC i Svendborg. 

Vi vill tacka alla svenska studenter på SIMAC som gjort detta arbete möjligt. Vi vill även 

tacka vår handledare Fredrik Hjorth samt Studievägledare Anna Oldenburg Larsen vid 

SIMAC som båda varit till stor hjälp. Vi är också tacksamma för de pengar vi fått av 

Sjöfartshögskolan i Kalmar för att genomföra studiebesöket på SIMAC.  

Vi vill även tacka Wiveca Dahlberg på Sjöfartshögskolan i Kalmar som hjälpt oss med att få 

fram välbehövlig information. Vi vill även rikta ett stort tack till de studenter vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar som ställt upp vid intervjuer och gett oss viktig information om 

hur det är att studera utomlands. 
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Utbildningsprogram:  Sjökaptensprogrammet 

Arbetets art:  Examensarbete, 7.5 ECTS 

Titel:  Vad får svenskar att söka sig till Maersk istället för till Kalmar för 

att utbilda sig till sjöbefäl? 

Författare:   Andreas Backman, Marie-Therése Hallén, Anna Junvik 

Handledare:  Fredrik Hjorth 

 

 

ABSTRAKT 

Vi ville med detta arbete ta reda på varför svenska sjöbefälstudenter söker sig till Maersks 

sjöbefälsutbildning istället för till sjöbefälsutbildningen i Kalmar. Vi ville också ta reda på 

vilka faktorer som spelar in vid val av sjöbefälsutbildning, hur studenterna kommit i kontakt 

med utbildningen samt hur de upplever sin studietid på SIMAC. 

 

Under ett studiebesök på SIMAC har vi intervjuat svenska studenter. Vi valde att göra en 

kvalitativ studie med öppna frågeställningar. Intervjuerna följdes upp med en 

enkätundersökning. Dessa metoder lämpade sig bra då vi ville få fram studenternas åsikter. 

 

Det resultat vi fick fram var att de studenter som deltog i studien uppfattade sin skola som 

något ostrukturerad. De hade även svårigheter med det danska språket. Den huvudsakliga 

anledningen till att studenterna går kvar på skolan är anställningen hos Maersk som ger goda 

möjligheter till ett välbetalt arbete. 

 

 

Nyckelord: Dual-examen, Maersk, SIMAC, utlandsstudier 
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ABSTRACT 

With this thesis we would like to find out why Swedish students at a nautical choose to study 

at Maersks master programme instead of Kalmar Maritime Academy. 

We also wanted to find out what factors play a role in the choice of school, how the students 

come in contact with the school and how they experience their studies at SIMAC. 

We have interviewed some of the Swedish students during a visit at SIMAC. We chose to 

perform a qualitative study consisiting of open questions. The interviews were followed up 

with a questionnaire. These methods were suitable since we were interested in the student´s 

opinions. Our result is that the students who took part in our study perceived their school 

sometimes as unstructured and confusing. They also experienced problems with the Danish 

language. The main reason for staying at the school is the upcomming, remunerative, work at 

Maersk. 

 

 

Keywords: Dual exam, Maersk, SIMAC, study abroad 
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Definitioner av uttryck och begrepp 

 

BJ1-6 De olika klasserna på SIMAC. BJ1 innebär att man 

läser den första terminen på juniorofficersprogramet 

med den nya läsordningen. 

 

CSN Centrala studiestödsnämnden. En svensk myndighet 

som betalar ut studiestöd till svenska studenter. 1  
 

Dual-examen Examen som ger behörighet att arbeta både som 

maskinist och navigatör. 

 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System. 

Ett sätt att visa studentens arbetsinsats. Ett läsår 

omfattas av 60 ECTS.2 

 

Gesällbrev Bevis på att man genomfört den utbildning och 

praktik som krävs för ett visst yrke. För att få ut 

brevet avläggs ett gesällprov enligt branschens 

fastställda krav.3 

 

JO5 Innebär att man läser den femte terminen på 

juniorofficersprogrammet med den äldre 

läsordningen. 

 

SIMAC Svendborg International Maritime Academy. Dansk, 

statlig sjöfartshögskola som utbildar personer som är 

antagna via ett rederi. 

 

                                                 
1 Centrala studiestödsnämnden. Korta fakta. Hämtat 2009-04-06 från http://www.csn.se/om-csn/korta-fakta 

2
 Lunds universitet. Internationella sekretariatet. http://www.lu.se/internationella-sekretariatet/koordinatorer/ects 2009-04-24 

3 http://www.hantverk-utbildning.se/gesall.htm 2009-04-24 kl. 13.00 
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STCW 95 Internationell konvention som är normgivande när 

det gäller utbildning och certifiering av sjöbefäl.4 

 

Svendborg Hamnstad på södra Fyn i Danmark med cirka 60 000 

invånare (2008)5 där SIMAC är belägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.hik.se/pages/cgi-
bin/PUB_Latest_Version.exe?allFrameset=1&pageId=5483&templateEnd=_sjofart  2009-04-22 
5 http://www.svendborg.dk/din+kommune/%C3%B8konomi+og+tal 2009-03-30 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 
 

Vi fick idén att skriva om det här ämnet då vi hade hört talas om att finns en 

sjöbefälsutbildning i Danmark som drivs av Svendborg International Maritime Academy 

(SIMAC). Ingen av oss visste någonting om utbildningen eller hur den var upplagd. Vi 

frågade ett fåtal lärare och andra elever men de hade inte heller någon kunskap om 

utbildningen.  

Vi bestämde oss då för att ta kontakt med SIMAC i Svendborg för att se om det fanns någon 

möjlighet för oss att göra ett studiebesök. Efter att ha fått kännedom om att ett flertal svenskar 

studerar vid SIMAC blev vi intresserade av att ta reda på varför de valde SIMAC istället för 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi ville också utbyta idéer och kunskap mellan Sjöfartshögskolan 

i Kalmar och SIMAC i Svendborg. Vi var också intresserade av att veta hur många svenskar 

som studerar på SIMAC och vad de har för bakgrund. 

 

Efter att ha granskat Sjöfartshögskolan i Kalmars utförda examensarbeten 2002-2008 har vi 

kunnat konstatera att det tidigare inte har gjorts en jämförelse mellan Sjöfartshögskolan i 

Kalmar och SIMAC. 

Vi anser att det saknas information om vad som får en svensk att välja SIMAC istället för 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Självklart så är det många faktorer som skiljer skolorna åt. Vi har 

valt att ta reda på vilka parametrar som är avgörande vid val av sjöfartshögskola, då vi finner 

detta mycket intressant. 

 

Vi vet att det finns ett flertal faktorer som har legat till grund för de svenska studenternas val 

av skola. Dessa hoppas vi att Sjöfartshögskolan i Kalmar ska kunna dra nytta av i sin 

rekrytering av nya studenter. Vår förhoppning är även att SIMAC skall kunna dra nytta av 

den information som vi fått fram genom djupintervjuer och enkäter med svenska studenter på 

SIMAC. De försvårande faktorerna vid utlandsstudier kan vara utbildningsprogrammets 

längd, eventuella antagningsprocesser eller att bli tvungen att flytta utomlands med allt vad 

det innebär så som språkskiljaktigheter, kulturella skillnader, avstånd till hemort och familj. 

Trots dessa försvårande faktorer väljer ett antal svenskar varje år att studera i Svendborg. 
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1.2. Bakgrund 
Vi vill med denna bakgrund kortfattat beskriva SIMAC och Sjöfartshögskolan i Kalmar. Detta 

för att ge lite mer bakgrundsinformation om de två lärosätena och utbildningarna. 

 
1.2.1. Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) 

 
SIMAC ligger i staden Svendborg på södra Fyn och har ungefär 60 000 invånare. 

SIMAC är Danmarks största sjöfartsutbildningsinstitution och utbildar befäl på däck och i 

maskin.  

De har också ett omfattande utbildningsprogram samt skräddarsydda kurser för aktiva 

sjöbefäl. På skolan går det cirka 800 elever och det finns cirka 100 lärare. 

 

SIMAC har som mål att sträva efter följande visioner: 

- Skolan skall inneha en inspirerande studiemiljö. 

- Kvaliteten på utbildningen skall vara hög och på en internationell standard. 

- Skolan skall arbeta professionellt och vara självutvecklande. 

- Skolan skall utveckla sig med utgångspunkt efter marknadens behov. 

- Skolan skall utbilda världens bästa maritima ledare. Skolan skall skapa och förmedla 

en inspirerande studiemiljö och arbetsmiljö som matchar drömmen för studenter om 

en karriär i den maritima världen. 

 

Undervisningen skall innefatta den senaste tekniska utrustningen, därför fortgår det mycket 

praktiska moment på skolan i moderna simulatorer. På skolan har varje klass sitt eget 

lärarteam och eleverna är själva med och planerar studieförloppet. Det finns stort 

medbestämmande i utbildningen, vilket förutsätter att eleverna själva engagerar sig i de 

aktiviteter som skolan anordnar.  

 

Studenterna har olika möjlighet att bo under studietiden. 

Det finns ett speciellt bostadsområde i närheten av skolan som heter A.P. Møller Kollegiet. 

Där finns det 99 hyreslägenheter, vilka studenterna på SIMAC har förtur till. 

Månadshyran varierar mellan 1770dk till 2920dk beroende på rummens storlek6. 

                                                 
6 http://www.apmoellerkollegiet.dk/page.asp?sideid=16&zcs=3 2009-04-06 
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1.2.2. Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har lång erfarenhet av utbildning av sjöbefäl.  

På sjöfartshögskolan i Kalmar går det cirka 600 studenter.  

Sjöfartshögskolan har tre programutbildningar.  

Dessa är drifttekniker, sjöingenjör och sjökapten. Vill man läsa till sjökapten finns det två 

möjligheter. För de studenter som har seglat som matros tidigare och på så sätt har erhållit 

sjötid finns det möjlighet att läsa det treåriga sjökaptensprogrammet. Dessa studenter har då 

möjlighet att plocka ut sin styrmansexamen redan efter andra året i skolan. Om man är 

utbildad matros sedan tidigare har man platsgaranti på det treåriga programmet. Detta gäller 

även om man seglat som motorman och söker plats på det treåriga sjöingenjörsprogrammet. 

Även här kan man plocka ut sin behörighet för att segla som andremaskinist efter två år.   

För den som inte har någon sjötid sedan tidigare kan man läsa det fyraåriga programmet. 

Under dessa fyra år varvas studier med sammanlagt tolv månader praktik. Läser man den 

fyraårig sjöingenjörsutbildning varvas även denna med både fartygsförlagd praktik, el- och 

verkstadspraktik. 

Antagning till skolan sker via VHS, verket för högskoleservice. Antagningskraven för både 

sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammet är, förutom grundläggande behörighet, lägst betyget 

Godkänd i Engelska A och Matematik B. Grundläggande behörighet innebär att man har 

slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program på gymnasieskolan samt att man 

lägst har betyget Godkänd på kurser som motsvarar 90% av vad som krävs för ett fullständigt 

gymnasieprogram7. 

 

Sjöfartshögskolan har även ett eget utbildningsfartyg, vilket heter Calmare Nyckel. 

Fartyget används som ett komplement till de teoretiska ämnena.  

 

Vision  

År 2013 erbjuder Sjöfartshögskolan världsledande maritim och driftteknisk utbildning samt 

fortsätter att vara det ledande kunskapsnavet för näringen. 

Kvalitetspolicy  

Sjöfartshögskolans verksamhet skall hålla högre kvalitet än annan jämförbar verksamhet. 

                                                 
7 http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=1458 hämtat 2009-05-12 
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1.3. Syfte 
Vi vet att det finns ett trettiotal svenska studenter vid SIMAC. Vi är intresserad av att ta reda 

på vad som fått dem att söka sig till den danska sjöfartshögskolan SIMAC istället för till den 

svenska Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi vill få reda på vilka faktorer som spelar in vid val av 

sjöfartshögskola. Vi vill även ta reda på hur de har kommit i kontakt med Maersk och SIMAC 

samt hur de upplever sin studietid vid SIMAC. 

 

1.4. Problemområde 
Vi valde att endast jämföra sjöbefälsutbildningen i Kalmar med SIMAC. Detta för att arbetet 

skulle bli för omfattande annars. Vi var också väldigt intresserade av att veta mer om Maersks 

sjöbefälsutbildning då vi inte hade så mycket information om SIMAC eller varför svenskarna 

sökte sig till Maersks utbildning. Vi trodde i början att vi skulle få en del problem eftersom att 

all information om SIMAC samt eventuella diskussioner med lärare skulle bli på danska. 

Kommunikationen mellan oss som har gjort examensarbetet och skolan har dock fungerat 

väldigt bra. Vi var också intresserade av hur de svenska studenterna upplevde sin studietid på 

SIMAC. Detta för att vi skulle få en djupare förståelse för studenternas val av sjöbefälskola 

samt deras framtidsutsikter. 

 
Vår problemformulering är: 

- Vad får svenska studenter att söka sig till Maersks sjöbefälsutbildning istället för till 

sjöbefälsutbildningen i Kalmar? 

- Hur har studenterna kommit i kontakt med Maersk och SIMAC? 

- Hur upplever studenterna sin studietid på SIMAC? 

 

1.5. Avgränsning  
För att komma i kontakt med de svenska studenterna på SIMAC och planera in en eventuell 

intervju, lät vi skicka ut e-post. Detta gjordes via studievägledare Anna Oldenburg Larsen på 

SIMAC. Brevet nådde dessvärre inte alla svenska studenter, men av de som fick mailet var 

det åtta personer som ville ställa upp på en intervju.  

Vi genomförde därför bara intervjuer med de som var intresserade. Vi har därför inte själva 

aktivt valt vem vi skall intervjua utan alla som har velat vara med har fått den möjligheten. 

När vi sedan skickade ut enkäter till de svenska studenterna på SIMAC, med hjälp av Anna 
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Oldenburg Larsen, begränsades vi av att de svar vi fick var ifrån de studenter som var 

intresserade av vår undersökning.  

Vi har alltså inget underlag om vad de svenska studenterna som inte velat delta i vår 

undersökning eller de som varit ute på praktik har för uppfattningen om hur det är att studera 

på SIMAC. I vår studie har vi endast valt att jämföra SIMACs sjöbefälsutbildning med 

Sjöfartshögskolan i Kalmars sjökaptensprogram. Detta på grund av att arbetat hade blivit för 

omfattande om vi involverat fler skolor i vår undersökning. 
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2. Metod 

2.1. Kontakt med SIMAC 
Vi har tagit kontakt med studievägledaren på SIMAC och i samråd med henne planerat ett 

studiebesök på SIMAC i Svendborg. Med hjälp av studievägledaren som vidarebefordrade e-

post från oss till de svenska studenterna fick vi kontakt med åtta personer som var intresserade 

av att delta i en intervju. 

2.2. Val av undersökningsmetod 
 Detta är förstås en nackdel för vår studie då vi inte kunnat välja respondenter utan bara de 

som varit intresserade av undersökningen har deltagit. Detta kan ha gett ett något snedvridet 

resultat.  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vår målgrupp är en minoritet och vi har 

velat få fram så mycket information som möjligt.  

Denna undersökning har genomförts med hjälp av enskilda halvstrukturerade djupintervjuer 

på skolan under vårt studiebesök. Vi valde denna intervjuform eftersom vi ville få våra 

respondenter att tala så fritt som möjligt runt de frågeställningar som vi hade.8 

2.3. Förstudie 
Ett första steg i vårt arbete har varit att genomföra en förstudie med hjälp av de studenter som 

har erfarenhet av utlandsstudier och som trots utbudet av liknande utbildningar i hemlandet 

ändå valt att söka sig till den svenska Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Efter att ha sammanställt vår förstudie fick vi en tydligare bild av vilka faktorer som har fått 

de utländska studenterna att söka sig till Sjöfartshögskolan i Kalmar. Med denna kunskap 

utformade vi sedan ett antal frågor som låg till grund för intervjuerna. Varje intervju varade i 

cirka 45 minuter. 

2.4. Genomförande av intervju 
Vid varje intervju var det två personer som förde anteckningar. Vi spelade även in varje 

intervju efter att ha fått godkännande från varje respondent. Då vi väl hade sammanställt 

svaren på intervjuerna skickade vi dessa till respektive person. Detta för att säkerställa att vi 

hade uppfattat deras svar korrekt. 

 

                                                 
8 Jacobsen, D.I. (2007). s.48. 
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2.5. Sammanställning av insamlad data 
Efter att ha sammanställt intervjuerna insåg vi att det fanns områden som vi ville undersöka 

närmare. Vi utformade då ett frågeformulär med slutna frågeställningar. Detta formulär 

skickades ut till alla svenska studenter på SIMAC, via studievägledare Anna Oldenburg 

Larsen, efter att vi varit på vårt studiebesök.  

Vi har sedan första dagen med detta arbete samlat och behandlat information om SIMAC som 

vi funnit relevant. Detta för att vara väl förberedda inför vårt studiebesök. Vi har även tagit 

hjälp av en student som studerat vid SIMAC tidigare men valt att avsluta sina studier där och 

som istället har påbörjat sina studier vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Han gav oss ett bra 

underlag till frågeställningarna och värdefull information om skolan och utbildningen inför 

vårt studiebesök. 

 

2.6. Etiska överväganden 
Alla respondenter har blivit väl informerade om syftet med vårt arbete. Alla har frivilligt ställt 

upp på intervjuer och enkätundersökning.9 För att värna om våra respondenters integritet har 

vi valt att låta alla respondenter vara anonyma i vår uppsats.  

När man gör en undersökning med människor är det viktigt att riskerna för de som deltar i 

studien minimeras. Det framhölls också under intervjuerna att respondenterna hade möjlighet 

att avbryta intervjun. 10  

                                                 
9 Jacobsen, D.I. (2007). s.22-23. 
10 http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml Hämtat 2009-05-12 
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3. Antagningsförfaranden och kursupplägg 
För att bli antagen på SIMAC är ett av kraven att studenten ska vara anställd via ett rederi. 

Det vanligaste för att bli antagen är att studenten ansöker direkt via ett rederi. Rederiet 

genomför sedan en intervju samt ett antal tester. Beroende på hur utfallet blir på tester och 

intervju kan man sedan få möjlighet att börja studera på SIMAC. Majoriteten av SIMACs 

studenter är anställda via Maersk, men det finns även studenter på SIMAC som är antagna via 

andra danska rederier. Exempel på rederier som rekryterar studenter till SIMAC är 

Scandlines, Lauritzen och Torm. Som student på SIMAC och antagen via Maersk är man näst 

intill garanterad jobb när man avslutat sina studer. Maersk betalar all kurslitteratur och alla 

andra kostnader i samband med utbildningen såsom vaccinationer och visum.  

 

Utbildningen till sjöbefäl på SIMAC är uppdelad i två delar. Till en början läser man till 

juniorofficer och därefter kan man komplettera med en seniorofficersdel. Det har tidigare varit 

vanligt att efter erhållen juniorofficersexamen åka ut och arbeta som juniorofficer och därefter 

komma tillbaka till skolan och läsa seniordelen. Idag ser rederierna helst att man läser både 

junior- och seniordelen innan man börjar arbeta. 

 

3.1. SIMAC 
3.1.1 Juniorofficersutbildningen 

Juniorofficersutbildningen har som mål att utbilda kvalificerade sjöbefäl som skall ingå i 

besättningen på ett handelsfartyg (befäl på däck och i maskin).  

Studenterna skall efter godkänd utbildning uppfylla de krav som ställs enligt STCW 95.  Efter 

godkänd utbildning får studenten en Bachelor of Maritime Transport and Ship Management. 

Juniordelen på SIMAC tar fyra år att läsa och man växlar mellan teori och praktik till sjöss. 

När ett befäl har kompetens att jobba antingen i maskin som maskinist eller på bryggan som 

styrman kallas detta för dualofficer. 

 

Utbildningen uppdateras ofta och de lagar som utbildningen till juniorofficer på SIMAC 

grundar sig på är följande: 

Lov om maritime uddanelser (LOV nr 226 af 22/04/2002) 

Eksamensbekendtgörelsen (Bek nr. 1742 af 22/12/2006) 

STCW 95 (Seafarers Training, Certification and Watch keeping Code) 
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De svenska studenter som sökt sig till SIMAC har samma utbildningskrav som de danska 

studenterna. Den fartygsförlagda utbildningen är på tolv månader både på SIMAC och på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Detta är ett krav enligt STCW 95. Dock skiljer sig 

antagningskraven åt.  

För att bli antagen till juniorofficersutbildningen, om man är dansk medborgare, krävs att man 

avslutat en gymnasieutbildning. Man kan också komma in om man har ett gesällbrev och 

sedan kompletat med extra utbildning i matte, engelska, danska samt fysik och kemi.  

Det krävs också ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal innan man påbörjar utbildningen. 

Om man är svensk medborgare är det enda kravet att man har en avslutad gymnasieutbildning 

alternativt ett gesällbrev.  

 

Det första nio månaderna på juniordelen är själva grundutbildningen.  Denna del av 

utbildningen är förlagd på en verkstadskola. Här utbildas studenten i verkstadspraktik, 

maskinlära, ellära, arbetssäkerhet och en del praktiska moment. Undervisningen har som 

utgångspunkt att förbereda studenten inför sjöpraktiken. 

Därefter har man tre månaders fartygsförlagd utbildning. Praktikens mål är att studenten skall 

ges en bred kunskap om fartygets uppbyggnad och konstruktion samt fortbilda sig i de 

kunskaper som man har fått från verkstadskolan. Under denna praktik är det ett flertal 

studenter på samma fartyg. Ombord finns en anställd officer vars uppgift är att hjälpa 

studenterna.  

 

Efter godkänd praktik har man teoretiska studier under 21 månader på SIMAC.  

Då fördjupar man sig i de studier som man genomgått tidigare under utbildningen.  

Därefter har man en nio månader lång fartygsförlagd utbildning. Denna period är oftast 

uppdelad i tre perioder. Detta för att man skall ges möjlighet att praktisera på olika sorters 

fartyg. Det är under denna period som studenten skall få utbildning och färdigheter som krävs 

för att kunna bli sjöbefäl.  

Efter den fartygsförlagda utbildningen har man ett tre månader långt bachelorprojekt 

(examensarbete). 

Utbildningen till juniorofficer omfattar följande ämnen: 

För att lättare kunna jämföra skolornas olika kursutbud med varandra se bilaga 6. 
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År 1 SIMAC   

Ämnen ECTS 

Verkstadsskola  30 
Grundläggande sjöämnen 5 

Sjöpraktik 15 

Metodlära 1 

Första hjälpen 1 

Navigation och meteorologi 2 

Vakttjänst, visuell signalering och kommunikation 1 

Skeppsteknik, lastbehandling och stuvning 2 

Termiska maskiner och anläggningar 2 

El och elektriska maskiner 1 

  

 

År 2 SIMAC   

Ämnen ECTS 

Maritim engelska 4 

Metodlära 2 
Matematik och fysik 3 

Vakttjänst, visuell signalering och kommunikation 5 

Navigation och meteorologi 10 

Skeppsteknik, lastbehandling och stuvning 12 

Termiska maskiner och anläggningar 6 

El och elektriska maskiner 9 

Management och ekonomi  5 

Maritim säkerhet, hälsa och miljö 4 
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År 3 SIMAC  

Ämnen ECTS 

Sjöpraktik 15 

Metodlära 2 
Navigation och meteorologi 2 

Vakttjänst, visuell signalering och kommunikation 4 

Termiska maskiner och anläggningar 6 

Processanalys och automation 5 

Fartygs- och driftsmanagement 8 

Maritim säkerhet, hälsa och miljö 6 

Valbara kurser 10 

Bachelorprojekt 2 

 

År 4 SIMAC  
Ämnen ECTS 

Sjöpraktik 45 

Navigation och meteorologi 1 

Fartygs- och driftsmanagement 1 

Bachelorprojekt 13 

Källa: Studievägledare Anna Oldenburg Larsen, SIMAC. 

 

Varje läsår omfattar 60 ECTS. 

Praktiken under studietiden fortgår på ett handelsfartyg där man är officersaspirant på 

bryggan och i maskin.  

 

Under teoridelen är man berättigad studiemedel och under praktiken får man praktiklön. 

På första praktikperioden till sjöss får studenten 6.360 DK i månaden skattefritt. 

Under den andra praktikperioden till sjöss får studenten 7.194DK i månaden skattefritt. En 

dansk krona kostar 2009-04-07 cirka 1.43 svenska kronor. Dessa löner i danska kronor 

motsvarar alltså cirka 9095 respektive 10287 svenska kronor.   
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3.1.2 Seniorofficersutbildningen 

Efter att ha tagit sin juniorofficersexamen kan man välja att läsa vidare på 

seniorofficersutbildningen. 

Seniorofficersutbildningen är uppdelad på sex månaders studier för att bli kapten och ett års 

studier för att bli maskinchef. 

De flesta läser dock båda utbildningarna vilket då tar ett och ett halvt år.  Man erhåller då en 

examen som både maskinchef och sjökapten.  

 

Utbildningen till kapten omfattar:  
  

Ämnen ECTS 
Fartygs- och driftledning     10p 

Fartygsoperationer, teknik och administration   10p 

Fartygsmanagement och ekonomi     10p  

Valfria projekt     5p 

 

  

Utbildningen till maskinchef omfattar:   

Ämnen ECTS 
Fartygsmanagement och ekonomi     10p  

Termiska maskiner och utrustningar    25p 

Utvidgad el- och maskinteknik    15p 

Processanalys     10p 

Valfria projekt     5p 

 

3.1.3 Singel till dualofficer 

Personer som redan arbetar som styrmän eller maskinister har möjlighet att söka till SIMAC 

och läsa en fortsättningsutbildning. Detta för att kunna få ut en dual-examen och därmed 

kunna segla som både maskinist och styrman. Denna möjlighet har funnits sedan augusti 

2004.  
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3.2. Sjöfartshögskolan i Kalmar 
3.2.1 Sjökaptensprogrammet  

Sjökaptensprogrammet 180p + 12 månaders fartygsförlagd utbildning 

För att bli antagen till sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar krävs att man har 

avslutat en gymnasieutbildning samt att man har som lägst godkänt i ämnen som engelska A 

och matematik B.  

Sjöfartshögskolan följer de krav som STCW 95-konventionen har bestämt samt fördjupar sig i 

vissa ämnen som skolan anser vara viktiga. 

Då skolan under åren har ändrat utbildningens upplägg har vi valt att redovisa de kurser som 

varit aktuella för studenter antagna på sjökaptensprogremmet hösten 2005 och som avslutar 

sina studier våren 2009. Detta för att få en så korrekt bild som möjligt av vilka kurser som 

ingår i ett sjökaptensprogram i Kalmar.  

För att lättare kunna jämföra skolornas olika kursutbud med varandra se bilaga 6. 

 

På sjökaptensprogrammet i kalmar läser man följande ämnen: 

År 1 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS 

Matematik 7.5 
Ventilation och kyla 2.2 
Port operation and monitoring cargo operation 3.8 
Mekanik  3 
Stabilitet  4.5 
Terrester navigation  4.5 
Tidvatten  3 
Sjövägsregler  1.5 
Radar  3 
English Maritime Communication  7.5 
Fartygsförlagd utbildning  24 
Summa 64.5 
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År 2 Sjöfartshögskolan i Kalmar   

Ämnen ECTS 

Lasthantering  5.3 
Farligt gods  1.5 
Lastsäkring 2.2 
Maskinteknik   4.5 
ARPA  3 
Instrumentteknik  7.5 
GMDSS  3 
ISB och morse 3 
Astronavigation 6 

Fartygsförlagd utbildning  25,5 

Summa 61.5 
  

 

År 3 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS 
Ellära 3 
Bryggtjänst  3 
Hälso- och sjukvård  4 
Överlevnadsteknik och räddningsutrustning  1 
Brandteori  2 
Miljöteknik  4 
Sjörätt  4.5 
Maritim lagstiftning  1.5 
Maritim försäkring  1.5 
Tank- och petroleumprodukter  6 
RO-RO laster  3 
Bulklaster  3 
Underhållsteknik  3 
Avancerad fartygsmanövrering  5 
Framdrivning 2 
Meteorologi  4.5 
Oceanografi 3 
Maritim engelska  7.5 
Summa 61.5 
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År 4 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS 
Brandövningar  2 
Instrumentteknik  2 
Nödoperationer  2 
Läckstabilitet 1.5 
Arbetsledning och organisation  4 
Befraktning och transportekonomi  7.5 
Examensarbete  7.5 
Fartygsförlagd utbildning  25.5 
Bryggprocedurer  10 
Kemikalielasthantering  3 
ISPS  1.5 
Arbetsrätt  1 
Summa 67.5 
Källa: Wiveka Dahlberg Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

När studenten börjar på Sjöfartshögskolan i Kalmar så studerar han/hon endast ett fåtal veckor 

på skolan innan den första fartygsförlagda utbildningen börjar. Detta för att studenten i ett 

tidigt skede av utbildningen skall få en bra insyn i hur det är att arbeta till sjöss. 

Den fartygsförlagda utbildningen sköts av Sjöfartens utbildningsinstitut (SUI). 

De förmedlar och administrerar den fartygsförlagda utbildningen i Sverige. 

Praktiklönen är för nautiker 7351 kr i månaden (2009-01-01 - 2009-12-31).11 

 

Efter fyra månaders fartygsförlagd utbildning med huvudsaklig inriktning på däcktjänst följer 

ett års studier på Sjöfartshögskolan. Därefter är det fyra månader fartygsförlagd utbildning 

med inriktning på bryggtjänst och däckstjänst. 

Efter det är det åter ett års studier på Sjöfartshögskolan innan det är dags för den sista 

fartygsförlagda utbildningen på fyra månader, med huvudsaklig inriktning på bryggtjänst. 

Efter det följer en termin i skolan innan utbildningen avslutas. 

Den totala fartygsförlagda utbildningen är som tidigare nämnts tolv månader. 

 

Efter avslutad utbildning får studenten en B.Sc. In Nautical Science degree.  

Om man vill så finns möjligheten att efter 105 ECTS samt tolv månader avklarad 

fartygsförlagd utbildning söka behörigheten Fartygsbefäl Klass V (Vaktgående styrman) hos 

Sjöfartsverket. Kravet på praktik gäller endast de studenter som inte har tillräckligt med sjötid 

sedan tidigare. 

                                                 
11 http://www.sjofart.org/viewpage.asp?id=213 2009-04-23 
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4. Resultat 
Vi har valt att dela upp resultatet i en intervju- och en enkätdel. 

 

4.1. Resultat av intervjuer 
4.1.1. Studenternas bakgrund 

De studenter som vi har intervjuat under vårt studiebesök på SIMAC kommer samtliga från 

södra delen av Sverige. Av åtta respondenter var sex från Skåne och två från Göteborg. 

 

Av de tillfrågade var det tre respondenter som hade tidigare erfarenhet av handelssjöfarten, 

två genom sin matros- respektive motormansutbildning samt en genom sitt dykaryrke i Norge. 

Två studenter hade fått upp ögonen för ett arbete till sjöss under sin tid i flottan.  

Studenternas gymnasieutbildning varierade och det var bara en respondent som hade fullföljt 

en sjöfartsrelaterad utbildning. 

Det var bara en av de åtta som tidigare hade kommit i kontakt med SIMAC, då i samband 

med sin matrosutbildning, vilken delvis var förlagd till Svendborg. 

En övervägande majoritet av studenterna hade sett en annons i tidningen Metro. En av 

studenterna hade sökt till Chalmers men inte kommit in och sökte sig därför till Maersk 

eftersom han inte ville vänta ett år.  

 

Samtliga studenter får bidrag från CSN för utlandsstudier i form av en klumpsumma varje 

termin. En student kände sig tvungen att jobba extra och en fick ekonomiskt stöd från sin 

familj. 

Alla upplevde att det som svensk student i Danmark var svårt att få ekonomin att gå ihop, 

vilket till största delen beror på den svaga svenska kronan. 

 
4.1.2. Studietiden  

Majoriteten upplevde det inte som något problem att vara svensk i en dansk skola. Flera 

studenter påpekade dock att danskarna inte drar sig för att berätta svensk–skämt eller svenska 

historier. 

 ”Som svensk blir man ständigt påmind om att man är svensk genom  

svensk-skämt” 
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Av de personer vi intervjuade var det vissa som var ensam svensk i sin klass. Andra gick i 

klasser där det fanns ett flertal svenskar.  I de klasser där det gick en ensam svensk hade det 

ofta varit flera svenskar i början på utbildningen men de hade valt att avsluta sina studier vid 

SIMAC. 

Någon tyckte att det var svårare med studierna då man var svensk, eftersom man granskades 

mer noga av lärare medan andra inte upplevde någon särbehandling.   

 

När det gäller det danska språket upplevde de flesta att det var ett problem i början, men att 

det inte tog så lång tid innan man lärde sig att tala och förstå. Efter ett par månader hade de 

lärt sig tillräkligt för att kunna hänga med i undervisningen. Flertalet av studenterna säger att 

det är skrivandet som är svårt när det gäller det danska språket.   

Vissa studenter säger också att det fortfarande kan vara svårt att få läraren att förstå vad man 

menar på lektioner och när man skriver tentamen.   

 

”Man förstår det mesta rent generellt, men inte på djupet” 

 
För att lättare förstå danskan översatte en av studenterna all kurslitteratur från danska till 

svenska under den första tiden i skolan.  

Under vårt besök fanns det en studentbar tillfälligt placerad i ett klassrum, vilken ibland 

öppnade redan klockan tio på fredagsförmiddagen. 

 
 
Har du hört något om utbildningarna i Kalmar och Göteborg? Var de ett alternativ då 
du skulle söka? 
 
Alla utom två hade via bekanta hört talas om utbildningarna i Sverige. Det var dock bara två 

som verkligen hade sökt till en svensk utbildning. En av dem hade kommit in med ändå valt 

SIMAC eftersom konceptet med internat i början av utbildningen var något som var mer 

attraktivt.   

Tre av studenterna hade hört att praktikplatserna var av varierande kvalitet i Sverige då det är 

lite av ett lotteri vilket fartyg man hamnar på. Någon hade även fått uppfattningen att man var 

tvungen att ordna sin egen praktikplats. Två studenter såg inte de svenska utbildningarna som 

ett alternativ, då de bara var intresserade av dual-examen.  
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Har du någon gång ångrat att du sökte till SIMAC istället för till en svensk 

sjöbefälskola? Varför?  

Sex av de åtta tillfrågade har ett antal gånger ångrat att de börjat på SIMAC istället för i 

Sverige. De huvudsakliga anledningarna är att utbildningen på SIMAC är så ostrukturerad. På 

skolan finns det många olika läsordningar. Det kan ibland vara ett problem att hålla isär de 

olika ordningarna och då uppstår problem. En student säger att det har hänt att man fått läsa 

en kurs under vårterminen och sedan att man inte har fått tenta av den kursen förrän 

tentamensperioden terminen därpå, det vill säga fler månader efter att kursen avslutats. Även 

kravet på att inlämningsuppgifter skall skrivas på danska är en anledning till att vissa ångrar 

sitt val av skola. Andra anledningar var att Svendborg som studentstad inte hade så mycket att 

erbjuda studenterna. Även den ekonomiska biten spelade in då det i dagsläget för en svensk är 

ganska dyrt att leva i Danmark.  

 

Har du någon gång funderat på att hoppa av utbildningen här i Svendborg och börja 

studera på en svensk sjöbefälskola istället? 

Alla förutom en har övervägt att byta lärosäte. Det som håller studenterna kvar är det framtida 

jobbet hos Maersk samt att man inte kan tillgodoräkna sig tillräckligt många danska poäng på 

en svensk skola för att det ska vara värt det. Någon funderade på att bara läsa juniordelen av 

utbildningen på SIMAC och sedan byta till ett annat lärosäte, inte nödvändigtvis svenskt, för 

att läsa seniordelen (chief, förstemaskinist, överstyrman, skeppare). 

 

Har du funderat på om du skulle vilja omvandla din danska behörighet till en svensk i 

framtiden eller det faktum att du måste resa till Danmark varje gång du ska förnya dina 

certifikat? 

Det här var inget som någon av eleverna hade funderat särskilt mycket över. Ingen av dem såg 

det som något problem att behöva resa till Danmark för att förnya certifikaten och någon sa 

att eftersom man trots allt studerar där för att få ett arbete hos Maersk, så är en eventuell 

omvandling till svensk behörighet något som ligger långt fram i tiden. 

 
Skulle du ha valt SIMAC framför en svensk sjöfartshögskola idag? 

”Jag hade valt SIMAC, trots problemen. Jobbet hos Maersk väger tyngre än 

bristerna i utbildningen och hos skolan”. 
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”Nej, jag hade sökt till Chalmers istället. Jag känner inte att jag har tillräckliga kunskaper 

med tanke på att jag går sjätte terminen och snart ska börja arbeta. Allt jag kan om maskiner 

lärde jag mig de första terminerna på internatet”. 

 
Tre studenter skulle ha valt en svensk sjöfartshögskola i dagsläget, tre skulle fortfarande ha 

valt SIMAC och två är osäkra på hur de skulle ha valt. Vissa säger även att de skulle ha valt 

annorlunda om skolan till en början varit tydligare med att danska är det språk som måste 

användas vid inlämning av arbeten och uppsatser. 

 

Hur upplevde du tiden på Maersks internat i början av utbildningen? 

Samtliga uppskattade tiden på internatet. Några säger att det var kul under en viss tid, men att 

de inte hade orkat med samma koncept under hela studietiden. Flera uppger även att det var 

en lärorik period som de önskar att alla studenter skulle få uppleva. Internatet är idag nedlagt 

och studenterna kommer direkt till SIMAC då de påbörjar sin utbildning. 

    

Vad uppskattar du mest med skolan och utbildningen? 

”Att jag blir knuten till ett stort rederi och garanterad jobb. Jag är väldigt nöjd med rederiet 

men inte med skolan och utbildningen. Det är jobbet hos Maersk som håller mig kvar”. 

 

Det studenterna värdesätter högst är jobbgarantin hos Maersk. För vissa är även dualexamen 

något som de värdesätter högt. Att Maersk betalar studielitteraturen är även något som 

uppskattas. Tidigare har Maersk även någon gång per termin anordnat fester för sina 

studenter. Detta är något som uppskattats mycket av studenterna som deltagit. 

 

Finns det något inom utbildningen som inte levt upp till dina förväntningar? 

Då SIMAC utger sig för att vara ett internationellt lärosäte blev de flesta besvikna då så gott 

som all undervisning sker på danska samt att det nu är ett krav att inlämningsuppgifter och 

arbeten skrivs på danska. Någon medger även att denne vid slutet av sin utbildning inte 

känner sig tillräckligt bra på vare sig styrmansjobbet eller maskinistjobbet. Denne person hade 

förväntat sig att ha bättre kunskaper efter en dualexamen. 
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4.2. Resultat av enkätundersökning 
4.2.1 Språket  

Alla som svarat på enkäten uppger att de lärde sig danska och att följde med bra i 

undervisningen redan inom ett år. Flertalet uppgav även att de lärde sig språket snabbare. För 

vissa tog det endast tre månader eller kortare tid att lära sig språket. 

Att större delen av undervisningen sker på danska upplever vissa som ett problem. Det finns 

en önskan från studenterna att mer undervisning skulle hållas på engelska. Om inte detta är 

möjligt så borde alla lärare på skolan acceptera att man skriver inlämningsuppgifter och 

arbeten på engelska. Vissa personer med svenska som modersmål anser att det är svårare att 

lära sig att skriva ordentligt på danska än det är att skriva på engelska. Därför finns det åsikter 

om att SIMAC, som utger sig för att vara en internationell utbildning, borde kunna acceptera 

att inlämningsuppgifter skrivs på engelska. 

 

4.2.2 Studieresultat  

Större delen av de tillfrågade tror att de hade åstadkommit ett bättre studieresultat om de hade 

danska som modersmål eller talade flytande danska. Hälften av de svarande uppgav även att 

de tror att de måste lägga ner mer tid per termin på sin utbildning i Danmark än vad de hade 

behövt göra på en liknande utbildning i Sverige. Hälften av de svarande uppgav att de inte 

hade någon uppfattning om detta då de inte studerat vid en liknande utbildning i Sverige.    

 

4.2.3 Krav 

När det gäller frågan om huruvida det ställs högre krav på de svenska studenterna än på de 

danska var det bara någon som uppfattade att så var fallet. Andra hade inte funderat över det 

och ansåg inte att detta var något problem.  

 

4.2.4 Rekommendera skolan till andra svenskar 

Endast en student skulle helt klart rekommendera skolan till andra svenskar. Studenten 

uppgav då att anledningen är att utbildningen troligtvis ger större möjligheter till jobb än 

liknande utbildning i Sverige.  Resterande studenter uppgav att de inte skulle rekommendera 

skolan till andra svenskar. Orsaken till detta var först och främst att skolan anses som 

ostrukturerad och dålig på att planera. 
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4.2.5 Intresse för dualexamen 

Då skolan erbjuder dualexamen var vi intresserade av huruvida studenterna upplever att de är 

lika intresserade av båda arbetsområdena och/eller om de har ändrat uppfattning under tiden i 

skolan. 

Hälften av studenterna uppgav att de var lika intresserad av maskin- och navigationssidan.  

Fyra av de svarande uppgav att de ändrat uppfattning om vilket område de var mest 

intresserade av under studietiden.  

  

4.2.6 Diagram  

Vi har låtit de studenter som har svarat på vår enkät rangordna anledningarna till varför man 

valt att studera vid SIMAC. Dessa alternativ har vi arbetat fram efter intervjuer med studenter 

på SIMAC. De alternativ vi valde att ta med i denna enkät var de som vi uppfattade som de 

främsta anledningarna vid val av sjöbefälsutbildning. 

Alternativ 1 är det alternativ som varit viktigast vid val av sjöbefälsutbildning och alternativ 6 

det som varit minst viktigt. Vi har omvandlat svaren på denna fråga med hjälp av en 

omvandlingsfaktor för att få fram ett värde som lättare kan användas i ett diagram. 

Alternativ nummer 1 ger 6 poäng  

Alternativ nummer 2 ger 5 poäng och så vidare  

Resultatet har sammanställts i ett stapeldiagram, se nästa sida. 

Alternativ 

1. Jag är näst intill garanterad jobb efter examen. 

2. Jag får en bred utbildning i samband med min dual-examen och kan jobba som både 

navigatör och maskinist. 

3. Rederiet betalar all kurslitteratur.  

4. Jag får studera utomlands och därmed lära mig ett nytt språk. 

5. Det var lättare att komma in här än i Sverige.  

6. Maersk är ett stort rederi som kan erbjuda jobb på många olika fartygstyper. 
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Alternativ 1 2 3 

Omräkningsfaktor Förekomster Delsumma Förekomster Delsumma Förekomster Delsumma 

6 2 12 3 18 0 0 

5 2 10 2 10 1 5 

4 1 4 1 4 0 0 

3 0 0 0 0 3 9 

2 1 2 0 0 1 2 

1 0 0 0 0 6 6 

    28   32   22 

4 5 6 

Förekomster Delsumma Förekomster Delsumma Förekomster Delsumma 

0 0 1 6 0 0 

0 0 0 0 1 5 

1 4 0 0 3 12 

2 6 0 0 1 3 

2 4 1 2 0 0 

1 1 4 4 1 1 

  15   12   21 
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Att man får en bred utbildning i samband med sin dual-examen och därmed kan arbeta som 

både navigatör och maskinist är främsta anledningen till att de svenska studenterna i 

enkätundersökningen väljer att studera på SIMAC. Även att man är näst intill garanterad jobb 

efter examen är av stor betydelse. 
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5. Analys 

5.1. Analys av intervjuer 
Då samtliga respondenter kom ifrån södra Sverige tror vi att det har ett samband med Maersks 

annons i Metro i södra Sverige. Vi har försökt nå Maersk för att få det bekräftat att de bara har 

annonserat i södra Sverige, men utan resultat. Vi tror även att närheten till Danmark har haft 

stor betydelse vid val av sjöfartshögskola. 

En del av studenterna upplever att de blir hårdare granskade än sina danska klasskamrater. 

Detta beror troligtvis på språkbristerna. 

Vi fick uppfattningen av att vissa studenter hade fått en felaktig uppfattning om de svenska 

sjöfartshögskolornas upplägg av den fartygsförlagda utbildningen.  

De flesta studenter hade funderat på att byta till en svensk sjöfartshögskola. Den huvudsakliga 

anledningen till detta verkade vara missnöjet med SIMACs organisation.  

Det råder skilda uppfattningar om huruvida studenterna skulle ha valt en svensk 

sjöfartshögskola framför SIMAC idag. Av de tillfrågade är det två som ännu inte har bildat 

sig en uppfattning. Detta tror vi kan bero på att de inte har studerat så länge vid SIMAC än. 

Av de övriga skulle hälften ha gjort samma val idag och hälften skulle ha valt en svensk 

sjöfartshögskola.  

Det studenterna uppskattar mest med sin utbildning är ett framtida jobb hos Maersk samt att 

utbildningen leder till en dualexamen. Studenterna uppskattar även att Maersk betalar all 

kurslitteratur. Eftersom Maersk är ett så pass stort rederi inom världshandelsflottan, med 

många olika fartygstyper att arbeta på, så förstår vi att studenterna uppskattar de möjligheter 

som utbildningen ger.  

Det studenterna verkar vara mest besvikna på med sin utbildning är att SIMAC inte är ett så 

internationellt lärosäte som den utger sig för att vara. Alla arbeten och inlämningsuppgifter 

måste nu för tiden skrivas på danska, vilket de flesta upplever som mer eller mindre omöjligt 

att göra på en tillräckligt hög nivå. Detta i samband med en bristande kommunikation mellan 

lärare och studenter, på grund av språkbrister, bidrar till att en del av svenskarna känner ett 

visst utanförskap.  

Under vårt besök konstaterade vi vissa skillnader mellan skolorna när det gäller alkohol. Det 

rådde en mer liberal alkoholpolicy i skolans lokaler än vad vi är vana vid.  
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5.2. Analys av enkäten 
Analysen av enkäten visar att studenterna ganska snabbt har lärt sig att förstå danska och att 

följa med i undervisningen. Trots detta så tycker studenterna att det är svårt att skriva arbeten 

på tillräckligt bra danska. Troligtvis är det på grund av svårigheterna med den skriftliga 

danskan som det finns önskemål om att man ska få skriva arbeten och inlämningsuppgifter på 

engelska. Även om det inte är alla som upplever detta som ett problem så verkar det som att 

det är något som irriterar de flesta då skolan faktiskt utger sig för att vara internationell. 

 

5.3. Sammanfattning av analys 
Vissa delar av resultaten från intervjuerna och enkäten skiljer sig något. Detta beror troligtvis 

på att vi endast har fått ett fåtal svar på vår enkät och att intervjuerna var grundligare och gav 

studenterna möjlighet att svara mer ingående på våra frågor.  

Av vad vi har erfarit efter intervjuer och enkäter uppfattar vi det som att studenterna är nöjda 

med Maersk och vad de erbjuder men att SIMAC som ansvarar för utbildningen inte är helt 

till belåtenhet. Det är inte många av dem vi pratat med under intervjuerna eller efter de svar 

som vi har fått på enkäten som sagt att de skulle rekommendera SIMAC. Vad vi kunnat utläsa 

efter diagrammet så är främsta anledningen till att de studerar på SIMAC att de får en bred 

utbildning i samband med sin dualexamen. Eftersom detta inte är något som de svenska 

sjöfartshögskolorna kan erbjuda tror vi att detta är en av anledningarna till att de stannar kvar 

på SIMAC trots att vissa inte är helt nöjda. 
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6. Diskussion     

6.1. Egna åsikter 
Vi hoppas att vårt examensarbete kommer att bidra till ett informationsutbyte mellan 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och SIMAC.  

Sammanfattningsvis upplever vi att vi har genomfört en intressant undersökning med ett för 

oss något oväntat resultat. Samarbetet mellan vi som har gjort denna studie och SIMAC har 

överträffat våra förväntningar. Vi har blivit mycket väl bemötta av såväl skola som studenter. 

Vi har upplevt att både Sjöfartshögskolan i Kalmar och SIMAC har visat intresse för vår 

studie. Vi är nöjda med vårt upplägg av studien.  

Vi är väldigt glada att vi fick möjlighet att besöka SIMAC i Svendborg. Detta möjliggjordes 

tack vare finansiell hjälp av Sjöfartshögskolan i Kalmar.   

Nu i efterhand har vi insett att vi borde ha påbörjat vårt examensarbete lite tidigare än 

beräknat. Vi kunde då ha satt oss in mer i det danska utbildningssystemet och i hur danska 

elever tänker när de väljer sjöfartshögskola.  

Intervjufrågorna till de svenska studenterna borde ha kontrollerats av fler lärare innan vi åkte 

till skolan och påbörjade intervjuerna. Om mer tid hade funnits när vi var på SIMAC så kunde 

vi ha besökt den fullt utrustade simulatorn. Vi kunde också ha intervjuat anställda på skolan 

för att få deras bild av varför de svenska studenterna börjar på SIMAC samt hur de upplever 

att det är att undervisa svenska studenter jämfört med danska studenter. 

6.2. Förslag till vidare forskning 
Det hade enligt vår mening varit mycket intressant att fortsätta undersöka likheter och 

skillnader mellan dessa två skolor och deras olika sätt att arbeta. Fokus bör läggas på ett större 

samarbete mellan sjöfartshögskolorna. Vidare forskning kan också göras genom att följa upp 

de elever som examineras från SIMAC för att ta reda på hur många som har ett arbete som 

dual officer, hur det är att arbeta som befäl på däck och i maskin samt hur anställningen hos 

Maersk upplevs. 
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7. Slutsats 
Vi kan utifrån våra resultat sammanfattningsvis konstatera att de huvudsakliga 

andledningarna som får svenskar att söka sig till SIMAC istället för till en svensk 

sjöbefälsutbildning är den breda utbildningen som leder till en dualexamen samt de mycket 

goda möjligheterna till ett arbete inom Maersk. 
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Bilaga 1 

 

Intervju med student (24 februari 2009) som avbrutit sina studier vid Sjöbefälsskolan i 
Mariehamn efter två år, för att istället börja vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
 
Har du studerat på någon annan sjöbefälskola tidigare?  

Ja, jag har läst sjöingenjörsprogrammet på Åland i två år. 

Varför valde du att byta sjöbefälskola och börja studera i Kalmar istället? 

Jag trivdes inte direkt på skolan eller på Åland. Ålänningarna ser ned på de som inte kommer 

från Åland. 

Finns det något som du skulle önska var bättre här i Kalmar i jämförelse med hur det 

var på Åland? 

Ja, Basic safety utbildningen är mycket bättre på Åland än vad den är här i Kalmar.  

Har det inneburit några problem att studera utomlands? 

Nej. Det enda problemet är att pengar man får från CSN inte räcker till lika mycket eftersom 

det är dyrare att leva på Åland i Sverige. 

Hur finansierade du sina studier när du studerade på Åland? 

Sökte via CSN, lån och bidrag för utlandsstudier. 

Hur skiljer sig ett finskt läkarintyg med ett svenskt? 

Det är hårdare krav när det gäller syn och hörsel i Finland än vad det har i Sverige 

Hur skiljer sig antagningsförfarandet mellan skolorna? 

Inga direkta antagningskrav.  

Om du studerat två år på Åland hur mycket har du kunnat tillgodoräkna dig när du 

började studera i Kalmar? 

Det är inte mycket. Det rör sig om mellan 11-16 poäng. 

Finns det något som man läser på Åland som skiljer sig från vad vi läser i Sverige? 

Ja på Åland läste vi finska. Man fick inte ut sin finska behörighet om man inte klarat kurserna 

i finska. Sedan läste vi även fysik och kemi. 

Såhär i efterhand, har du någon gång ångrat att du valt att studera utomlands? 

Nej, jag har haft mycket nytta av det jag lärde mig på Åland.  
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Bilaga 2  
 
Intervju med student (17 mars 2009) som avslutat sina studier vid SIMAC efter två år, 
för att istället börja vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
 
Var kommer du ifrån? 

Jag kommer ifrån Lund. 

Vad var det som fick dig att söka till SIMAC? 

Såg en annons i Metro. 

Hur gick antagningen till? 

Sökte via Internet, blev kallad till intervju och tester. Det var resultaten från dessa tester som 

SIMAC använde sig av. Gymnasiebetygen hade mindre betydelse. 

Hur länge studerade du på SIMAC? 

I cirka två år. 

Vad var det som fick dig att vilja byta till Sjöfartshögskolan i Kalmar? 

Det blev för krångligt med det danska språket. De började plötsligt kräva att alla 

inlämningsuppgifter skulle vara på danska.  

Vad tyckte du var bra på SIMAC? 

Det första året på Maersks internatskola var riktigt bra. Även praktikperioden var bra.  

Praktikperioden gjordes ombord på ett av Maersks 350-meters containerfartyg och det var åtta 

elever ombord. Det fanns en juniorstyrman som bl.a. hade som uppgift att lära upp oss elever. 

Sedan varvades tiden ombord med en vecka i maskin, en på däck och en på bryggan. 

Om utbildningen fortsatt i samma anda som på Maersks internat hade jag stannat kvar. 

Är det bara elever från Maersk på skolan? 

Nej, det är även elever som blivit antagna av andra danska rederier så som DFDS, Lauritzen 

och Torm. Men den absoluta majoriteten är elever från Maersk. 

Är ni skyldiga att jobba för Maersk efter avslutad utbildning? 

Nej, vi har inget krav på oss att jobba för Maersk efter avslutad utbildning. 
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Bilaga 3 

Intervju med student (26 februari 2009) som valt att studera i Sverige istället för på 

Åland. 

 

Har du studerat på någon annan sjöbefälskola tidigare?  

Ja, jag har läst matrosutbildning på Åland. 

Varför har du valt att studera i Kalmar? 

Jag hörde att det var bättre att läsa här och mina vänner rekommenderade utbildningen. 

Har det inneburit några problem att studera utomlands? 

Nej, eftersom jag hade matrosutbildning sedan innan var det inga problem att söka till 

Kalmar. 

Hur skiljer sig studiemedlet om man studerar i Sverige och är finsk medborgare i 

jämförelse med om du hade varit svensk? 

Jag får finskt studiemedel vilket är högre än vad svenskarna får. 

Finns det något som du skulle önska var bättre här i Kalmar i jämförelse med hur det 

var på Åland? 

Ja, det är mycket bättre säkerhetsutbildning på Åland än vad det är här.  När det gäller 

sjöräddningsbiten har de ett mycket bredare utbud och kan erbjuda mer verklighetstrogna 

scenarion. 

Såhär i efterhand har du någon gång ångrat att du valt att studera utomlands? 

Nej. 
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Bilaga 4 

Frågor till svenska studenter på SIMAC 
 
 Bakgrund 

• Varifrån i Sverige kommer du? 
• Har du arbetat inom sjöfarten innan du sökte in till SIMAC? 
• Har du i samband med din tidigare utbildning varit i kontakt med SIMAC? 
• Om inte hur kom du på tanken att börja studera på SIMAC? 
• Vad var det som fick dig att söka till SIMAC? 

 
Antagning 
Hur gick antagningsförfarandet till?  

• Danskt läkarintyg hur är kraven i jämförelse med svenska läkarintyget? 
• Intervju? 
• Snittbetyg? 
• Har du fått omvandla ditt svenska gymnasiebetyg till danskt? 
• Vilka gymnasiekurser krävs för att kunna söka in till skolan?  
• Hur sökte du? Direkt till skolan eller via danska antagningsenheten? 

Utbildningen 
• Hur lång är din utbildning? 
• Finns det möjlighet att välja en kortare utbildning? 
• Hur ser upplägget ut med kurser, praktik mm? 

 

Pengar och boende 
• Hur finansierar du dina studier? Problem med kadettlön om man är svensk? CSN? 
• Har skolan möjlighet att erbjuda något boende? 
• Hur bor du? Lägenhet/internat/campus? 

 
Behörigheter: 

• Hur har du tänkt göra med din danska behörighet? Omvandla till svensk?  
• Efter hur lång tid in på utbildningen kan man ta ut olika behörigheter? T.ex. matros, 

styrman. 
• Har du planer på att försöka omvandla din behörighet till svensk? 
• Hur blir det när du ska förnya din behörighet? Ska du förnya den i Danmark? 

 
Att vara svensk 

• Hur upplever du det att vara svensk på en dansk skola? 
• Är det någon sammanhållning mellan svenskarna? 
• Umgås svenskar med danskar eller är det grupperat? 
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• Hur fungerar det med språket?  
• Var språket något du oroade dig för innan du sökte in? 
• Vad har du för tidigare erfarenhet av Danmark, danskar, danska språket? 
• Saknar du familj och vänner i Sverige? 

Nu efteråt 
• Har du någon gång ångrat att du sökt till SIMAC istället för en svensk sjöbefälsskola? 
• Har du någon gång funderat på att söka till KALMAR istället? 
• Varför sökte du inte till KALMAR? 
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Bilaga 5  
 

Hejsan! 
Tack för all hjälp och information i samband med vårt studiebesök hos er. Vi kände oss 
verkligen välkomna och är tacksamma för att så många ville ställa upp på en intervju. 
Nu när vi sitter och sammanställer intervjuerna känner vi att det finns lite frågor som vi 
skulle vilja utveckla och veta lite mer om.  Vi vore därför tacksamma om ni skulle vilja 
fylla i denna enkät. Ju fler som svarar desto bättre. Känner du andra svenskar som du 
tror skulle vilja delta får du gärna skicka denna blankett vidare till dem och be dem 
maila svaren till xxxxx@gmail.com 
Håller tummen för att ni vill ställa upp. 
Var vänlig markera det svarsalternativ som passar dig bäst. 
 
Ungefär hur lång tid tog det innan du kände att du började behärska det danska 
språket och följa med i undervisningen? 
0-3 månader: 3 
3-6 månader: 2 
6-12 månader: 1 
12-24 månader: 
Jag kommer nog aldrig att lära mig danska så bra att jag kommer att kunna följa med lika bra 
som danskarna i undervisningen: 
Jag har inte läst så länge på SIMAC att jag har hunnit lära mig danska ännu: 
 
Kommentar:  

• Jag missar vissa saker och komplicerade tekniska saker kan vara en större utmaning 
för mig en för andra. Det absolut svåraste är att danskarna har svårt att förstå mig. 

 
Upplever du det som ett problem att större delen av undervisningen sker på danska? 
Ja, det hade varit bättre om allt var på engelska.  5 
Nej, det gör mig inget. Jag har inget problem med danskan längre.1 
Vet ej. 
 
Hade du önskat att mer undervisning hölls på engelska? 
Ja, eftersom engelska är språket som skall användas ombord är det lika bra att man lär sig. 4 
Nej, är man på en dansk skola får man anpassa sig. 
Lite mer undervisning på engelska skulle underlätta.1 
När man väl har lärt sig danska är det inget problem. Då gör det inget att utbildningen är på 
danska. 
Annat: 1 Alla påståenden är sanna. Vi pratar engelska ute på båtarna och fler och fler olika 
nationaliter finns på båtarna så om man vill ha en framstående utbildning så måste det vara på 
engelska. Samtidigt är det sant att man måste anpassa sig till danmark och det är ju det vi gör. 
Att utbildningen är på danska är inte det största problemet och det blir så bra som man gör 
det till. 
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Upplever du att det är hårdare krav på dig som svensk än vad det är på de danska 
studenterna? 
Ja: 2 
Nej: 3 
Det har jag aldrig funderat över: 1 
 
Tror du att dina studieresultat skulle ha varit bättre om du pratade danska flytande? 
Ja: 5 
Nej:  1  
 
 
Upplever du det som ett problem när det är krav på att arbeten skall skrivas på danska? 
Ja: 3 
Nej: 2 
Kommentar: 1  

• Jag har kunnat skriva alla våra arbeten på engelska så kan inte säga att det hitills har 
varit några problem i den bemärkelsen. 

 
Tror du att du har behövt lägga ner mer tid per termin på dina studier när du studerat 
vid SIMAC, än vad du skulle ha behövt göra om du studerat vid en sjöbefälsskola i 
Sverige? Om ja, varför? 
 
Ja, därför att: 3  

• Det är svårare för att det inte är mitt modersmål, det hade säkert varit lika jobbigt med 
ett annat språk annat än svenska.  

• Språkbarriär  
• Det tar mer tid för mig att läsa och analysera. Dessutom är systemet upplagt så att du 

själv skall finna information och undervisa dig själv vilket är mer tidskrävande än om 
du får undervisat allt under lektioner och förläsningar. Vilket jag inbillar mig att man 
får mer skol lätt i en svensk skola. Att vi infakto studerar två utbildningar i ett dvs 
maskin delen och nav delen säger sig själv att det är mer tidskrävande än om man hade 
läst en enkel utbildning. Vi läser i snabbare hastighet och vi läser dubbelt så mycket 
och det märks. Hade jag valt en svensk skola så hade jag haft det enklare men lärt mig 
mindre. Med denna utbildning hoppas jag var mer aktraktiv för alla sorters rederi 

 
Nej, därför att: 
Vet ej: 3  
Kommentar:  

• Jag har ju inte gått på den svenska versionen, men nog hade det varit lättare om man 
förstod allt och om lärare och andra elever förstod vad man sa första gången. Det är 
frustrerande att behöva upprepa sig, ibland upp emot 4-5 ggr innan dom förstår vad 
man menar. 
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Skulle du rekommendera andra svenskar att söka sig till SIMAC i dagsläget? 

Ja, därför att:  1  

• Fler möjligheter till jobb.  

Nej, därför att: 4  

• Det är ingen ordning på skolan. 

•  Det är helt ärligt en skit utbildning som är typ 3 år för lång. Dom ändrar 
utbildningsformen varje termin, ingen vet vad den andre håller på med och det är 
allmänt kaos. 

• Skolan har för många administrativa problem i ledningen, dessa problem märks i alla 
delar av undervisningen och ger en känslan av att skolan drivs som ett dagis. 

• De har mycket svårt att planlägga. De vet inte hur nästa termin ser ut innan den startar. 
De lägger om utbildningens upplägg hela tiden. Utbildningen är skitlång. Man får 
spela på lotto om man skall ha råd eller ha snuskigt rika föreldrar. 

Vet ej: 1 
• Inte rent generellt sett. Men man kan upplysa om för- och nackdelar, så får andra de 

själva bilda sig en uppfattning.  

Kommentar:  
Om man vill, trots alla nackdelar, så skall man fråga sig varför och komma ihåg att Maersk 
har 25% av världshandeln och att man kan utvecklas till vad man vill inom rederiet. 
 
Då din utbildning nu erbjuder dual-examen, vad känner du att du är mest intresserad 
av? 
Navigationssidan: 2 
Maskinistsidan: 1 
Lika intresserad av båda: 3 
Kommentar: 

• Jag är här för bägge delarna utan tvekan. Jag kommer ha ett superomväxlande jobb 
med en djup förståelse för hela båten. Inte bara tekniskt men det binder samman alla 
ombord till en mer samordnad enhet. 
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Har du ändrat uppfattning sedan du började studera på SIMAC? 
Ja, jag var mer intresserad av styrmansjobbet innan jag började studera: 3 
Ja, jag var mer intresserad av jobbet som maskinist innan jag började studera: 1  
Kommentar:   

• Detta var en grym besvikelse, jag har jobbat som lastbilschaufför innan och anser mig 
ganska intresserad av motorer och maskiner.  

Nej, jag har samma uppfattning idag som när jag började studera.2 

Kommentar: 
• Jag har upptäckt att det är svårare matematiskt med maskin delen och jag får jobba 

stenhårt för att klara det men det är super kul. 

 
 
 
Främsta anledningen till att du började studera på SIMAC 
Rangordna med siffrorna 1-6, där 1 är främsta anledningen till att du studerar på SIMAC. 

 
Student     Alternativ               

A B C D E F                   

3 2 5 2 1 1 1 Jag är garanterad jobb efter examen      

1 1 1 3 2 2 2 Jag får en bred utbildning i samband med min dual-examen    

         och kan jobba som både navigatör och maskinist     

6 4 2 5 4 4 3 Rederiet betalar all kurslitteratur.      

4 5 4 6 5 3 4 

Jag får studera utomlands och därmed lära mig ett nytt 
språk.    

6 6 6 1 6 5 5 Det var lättare att komma in här än i Sverige     

2 3 3 4 3 6 6 Maersk är ett stort rederi som kan erbjuda jobb på många olika fartygstyper. 
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Bilaga 6 

År 1 SIMAC   År 1 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS Ämnen ECTS 

Verkstadsskola  30 Matematik 7.5 
Grundläggande sjöämnen 5 Ventilation och kyla 2.2 

Sjöpraktik 15 
Port operation and monitoring cargo 
operation 3.8 

Metodlära 1 Mekanik  3 
Första hjälpen 1 Stabilitet  4.5 
Navigation och meteorologi 2 Terrester navigation  4.5 
Vakttjänst, visuell signalering och 
kommunikation 1 Tidvatten  3 
Skeppsteknik, lastbehandling och stuvning 2 Sjövägsregler  1.5 
Termiska maskiner och anläggningar 2 Radar  3 
El och elektriska maskiner 1 English Maritime Communication  7.5 

Summa 60 Fartygsförlagd utbildning  24 

  Summa 64.5 

    

År 2 SIMAC   År 2 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS Ämnen ECTS 

Maritim engelska 4 Lasthantering  5.3 
Metodlära 2 Farligt gods  1.5 
Matematik och fysik 3 Lastsäkring 2.2 
Vakttjänst, visuell signalering och 
kommunikation 5 Maskinteknik   4.5 
Navigation och meteorologi 10 ARPA  3 
Skeppsteknik, lastbehandling och stuvning 12 Instrumentteknik  7.5 
Termiska maskiner och anläggningar 6 GMDSS  3 
El och elektriska maskiner 9 ISB och morse 3 
Management och ekonomi  5 Astronavigation 6 
Maritim säkerhet, hälsa och miljö 4 Fartygsförlagd utbildning  25,5 

Summa 60 Summa 61.5 
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År 3 SIMAC   År 3 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS Ämnen ECTS 

Sjöpraktik 15 Ellära 3 
Metodlära 2 Bryggtjänst  3 
Navigation och meteorologi 2 Hälso- och sjukvård  4 
Vakttjänst, visuell signalering och 
kommunikation 4 Överlevnadsteknik och räddningsutrustning  1 
Termiska maskiner och anläggningar 6 Brandteori  2 
Processanalys och automation 5 Miljöteknik  4 
Fartygs- och driftsmanagement 8 Sjörätt  4.5 
Maritim säkerhet, hälsa och miljö 6 Maritim lagstiftning  1.5 
Valbara kurser 10 Maritim försäkring  1.5 
Bachelorprojekt 2 Tank- och petroleumprodukter  6 

Summa 60 RO-RO laster  3 
  Bulklaster  3 
  Underhållsteknik  3 
  Avancerad fartygsmanövrering  5 
  Framdrivning 2 
  Meteorologi  4.5 
  Oceanografi 3 
  Maritim engelska  7.5 

  Summa 61.5 

    

År 4 SIMAC   År 4 Sjöfartshögskolan i Kalmar   
Ämnen ECTS Ämnen ECTS 

Sjöpraktik 45 Brandövningar  2 
Navigation och meteorologi 1 Instrumentteknik  2 
Fartygs- och driftsmanagement 1 Nödoperationer  2 
Bachelorprojekt 13 Läckstabilitet 1.5 

Summa 60 Arbetsledning och organisation  4 
  Befraktning och transportekonomi  7.5 
  Examensarbete  7.5 
  Fartygsförlagd utbildning  25.5 
  Bryggprocedurer  10 
  Kemikalielasthantering  3 
  ISPS  1.5 
  Arbetsrätt  1 

  Summa 67.5 
 

 


