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ABSTRAKT  

Syftet med denna uppsats var att utröna vilka möjligheter vi som nyutexaminerade utan 

sjöerfarenhet har för att kunna konkurrera om en position på ett landbaserat företag som 

är aktivt inom sjöfartsbranschen. Vi anser detta vara relevant då arbetsmarknaden för 

svenskt däcksbefäl har förändrats mycket de senaste 10 åren. Vi använde oss av den 

kvalitativa metoden då denna metod passar syftet; att intervjua landbaserade företag inom 

olika branscher och därigenom undersöka om en sjökaptensexamen anses vara en 

tillräcklig kompetens för att erhålla anställning iland. För att undersöka detta använde vi 

oss av telefonintervjuer samt bokade möten med bland annat personalchefer och högt 

uppsatta inom organisationen. Resultaten varierade mellan de olika företagen, vissa 

företag kunde tänka sig att anställa en nyutexaminerad utan sjöerfarenhet medan andra 

ansåg att sjöerfarenhet eller annan högre akademisk utbildning var mycket önskvärd då 

vissa positioner kräver mer inriktad kunskap inom till exempel ekonomi, juridik eller 

logistik. 
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ABSTRACT  

The purpose of this essay was to explore what possibilities we, as newly graduated 

without experience as an officer, have to compete for a job on a shore based company 

which is active within the maritime sphere. We consider this relevant when the labour 

market for Swedish deck officers has changed during the last 10 years. To match our 

purpose we used the qualitative method in interviewing shore based companies associated 

with different areas in the marine industry and thereby examine if a degree in nautical 

science is considered as competency enough to obtain employment ashore. To make this 

survey we conducted interviews over the telephone and personal meetings when possible, 

with for example head of personnel or others whom are high up within the organization. 

The result varied between the different companies, some companies could consider hiring 

an newly graduated without experience as an officer while others considered the 

experience or a higher academic education desirable when some positions demand a more 

oriented knowledge in economics, maritime law or logistics.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När vi började på Sjöfartshögskolan, dåvarande Högskolan i Kalmar, 

numera Linnéuniversitetet, fick vi ofta höra att vi har valt en 

yrkesutbildning med strålande framtidsutsikter som förklarades genom att 

det skulle bli stora pensionsavgångar. Men vi fick också höra att 

Sjöingenjörer hade mycket bättre möjligheter än Sjökaptener att jobba iland 

och att det enda egentliga alternativet vi hade var att jobba till sjöss.  

      

Framtidsutsikterna är idag inte desamma som när vi började på 

Sjöfartshögskolan, idag flaggas alltfler fartyg ut samt att alltfler utländska 

befäl utbildas. Att sjöfarten alltid har varit konjunkturkänslig är ingen 

nyhet, men när lagar och regler inte anpassas för att gynna sjöfart 

sammanfaller med en lågkonjunktur gör rederier som alla andra företag – 

allt för att överleva. Detta har lett till en mycket mer osäker framtid för 

svenskt befäl som vill arbeta inom den svenska handelsflottan. I och med 

detta har vi valt att skriva en rapport där vi tar reda på möjligheterna för ett 

nyutexaminerat sjöbefäl till anställning inom landbaserade företag inom 

sjöfartsbranschen.  

 

Denna osäkra framtid för att få ett jobb som befäl efter avlagd examen har 

märkts bland annat genom samtal med klasskamrater och deras egen 

erfarenhet från tiden ombord under den fartygsförlagda utbildningen men 

också direkt genom rederierna som funnits representerade på 

Sjöfartshögskolans Branschdagar, som innebär att rederier befinner sig på 

skolan under mässliknande förhållanden, inte uttryckligen visat ett behov 

av befäl på den nautiska sidan. Vad är då vår examen värd utanför livet till 

sjöss, kan vi få ett jobb iland relaterad till vår examen? Krävs det 
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vidareutbildning eller är vi attraktiva inom sjöfartnäringen ur 

anställningssynpunkt?  

När vi väl bestämt ett område att göra ett examensarbete kring började vi 

söka upp tidigare examensarbeten inom samma ämnesområde, dels för att 

ta reda på om det finns en grund till att göra detta examensarbete och dels 

för att undersöka om det fanns belägg för vår teori, att vi har en 

yrkesverksam framtid även på land där vi har användning av vår examen.  

 

Under vår förberedande undersökning fann vi tre tidigare skrivna 

examensarbeten inom ämnesområdet om vad som händer efter examen, två 

av dessa var skrivna av före detta elever på Sjöfartshögskolan i Kalmar och 

hade titlarna ”Vart leder K-programmet?” (Hermansson, Zöögling) och 

”Vidareutbildning en annan utsikt” (Körner, Naumann, Svensson). Den 

tredje: ”Sjökapteners yrke och karriär”(Janhunen, Schröder) skriven av 

studenter vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Dessa gav oss 

tillräckligt med tillit till att examensarbetet vi vill göra kommer fylla ett 

tomrum som tidigare arbeten inte har tagit upp; att undersöka företagen och 

se vad de har för premisser för att anställa en examinerad sjökapten som 

valt att jobba landbaserat.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utröna vilka möjligheter vi, 

sjökaptensexaminerade har för att kunna säkerställa en position på ett 

landbaserat jobb inom sjöfartsbranschen. Vi vill veta om vår 

sjökaptensexamen är tillfredställande som akademisk bakgrund eller om 

annan kompetens är önskvärd eller ett krav. Vi, författarna, vill ta reda på 

om det krävs erfarenhet som ett seglande befäl.  
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1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss genom att fokusera på företag som har någon form av 

sjöfartskoppling och därmed utelämnat yrken som ej kan tänkas kräva 

sjöfartsutbildning.  

 

Avgränsningen finns i att vi enbart sett till företag som har en direkt 

koppling till den nautiska världen, även om det kan tänkas finnas många 

företag utanför denna ”värld” som kan vara intresserade av nautisk 

kompetens; vår specifika sakkunnighet eller erfarenhet från sjölivet eller 

som arbetsledare för medarbetare från flera olika länder. Vi tror inte att 

avgränsningarna på något sätt kommer hindra oss under arbetets gång 

eftersom vi har viss erfarenhet och anser oss besitta viss kännedom för vilka 

områden som kan vara relevanta att undersöka. Utan avgränsningar finns 

risken att undersökningsspannet blir allt för omfattande och därmed icke 

praktiskt genomförbart.  

Vi har vidare avgränsat oss genom att uteslutande använda oss av svenska 

företag för att underlätta genomförandet av undersökningen och på ett 

enklare sätt kunna tolka den information som ges. Att kommunikationen 

sker på svenska kommer gynna oss i och med att missförstånden blir färre 

och åsikter samt kunskaper lättare kan förmedlas ömsesidigt. Allt för att i 

slutändan resultera i att vi får ut den information som vi kan använda till 

examensarbetet. Avgränsningarna kommer begränsa antalet potentiella 

företag och därmed underlätta för oss då vi ska göra vårt urval. Vi är också 

väl medvetna om att detta kommer lämna ut ett stort spann presumtiva 

arbetsgivare.   
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2. Teori 

I ”Sjöfartens bok 2000” stod det att medelåldern var hög i den svenska 

handelsflottan och att stora pensionsavgångar var att vänta. 

Framtidsutsikterna bedömdes goda för befäl och däck och att behovet för 

kompetent sjöpersonal kommer att öka (Svensk Sjöfartstidning Sjöfartens 

Bok 2000, 1999, s. 137.) I november 2008 startade IMO en kampanj 

tillsammans med ILO som hette ”Go to sea”, denna kampanj skulle 

adressera den globala bristen av sjömän och då speciellt befäl (Shipgaz nr 4, 

2009, s.52). Varje år skrivs det i branschtidningar om hur situationen ser ut 

på arbetsmarknaden och i år står det: ”Arbetslösheten upp. På grund av 

främst de omfattande utflaggningarna har nyutexaminerade från 

sjöfartshögskolorna svårare att få jobb, särskilt sjökaptener” (Sjöbefäl nr 1, 

2011, s.4).  

Vi drar då slutsatsen att yrket sjökapten; med lysande framtidsutsikter år 

2000, har försämrats avsevärt fram till år 2011. Detta till trots utbildas det 

fler sjökaptener nu än för 10 år sedan i Kalmar och Göteborg, som har lett 

till en mycket tuffare arbetsmarknad.
1
 

 

I årets kampanjer för att söka till sjöyrken kan man bland annat läsa:  

 

”Förutom tjänst på handelsfartyg ger sjöbefälsutbildningen, med 

eller utan kompletteringar, dig möjlighet att söka till andra 

verksamhetsområden. Sjöfartsmyndigheter, kustbevakningen, 

hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederier är exempel på 

arbetsplatser som ofta erbjuder sjöbefäl intressanta 

arbetsuppgifter.
2
”  

 

                                                      

1
 http://www.sfbf.se/pdf/afsjofart2011.pdf (2011-03-30) 
2http://www.hogskoleguiden.se/Sjoekaptensprogrammet_4_aarigt_med_fartygsfoerlagd_utbildni

ng_93433.htm (2011-03-18) 
 

http://www.sfbf.se/pdf/afsjofart2011.pdf
http://www.hogskoleguiden.se/Sjoekaptensprogrammet_4_aarigt_med_fartygsfoerlagd_utbildning_93433.htm
http://www.hogskoleguiden.se/Sjoekaptensprogrammet_4_aarigt_med_fartygsfoerlagd_utbildning_93433.htm
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Detta påstående beskriver klart och tydligt det vi vill undersöka; genom att 

gå direkt till arbetsgivarna och försöka få svar på om vi är attraktiva för dem 

och vilka färdigheter som krävs.  Tidigare studier som vi tagit del har varit 

fokuserade på; om examinerade sjökaptener slutar till sjöss och vidare tagit 

upp om de jobbat inom sjöfartsbranschen eller sökt sig vidare till någon 

annan bransch.  

 

Hermansson och Zöögling genomförde hösten 2004 en undersökning som 

skulle undersöka vart de utexaminerade från det 4-åriga 

sjökaptensprogrammet från år 1998 och 2003 gjorde i dagsläget. Gällande 

klassen från 1998 uppgav 26 % att de på grund av familjeskäl inte arbetade i 

befälsbefattning. Totalt 10 av de 23 som gick ut 1998 jobbade inte i 

befälsbefattning, vissa var inte behöriga men de flesta hade gjort ett 

medvetet val att gå iland. 

 

Körner, Naumann och Svenssons examensarbete från läsåret 2000/2001 

fokuserade sig på avgångsklasserna på sjökaptensprogrammens intresse för 

vidareutbildning. 113 enkäter skickades ut och de erhöll svar från 79 elever. 

På frågan om de skulle kunna tänka sig jobba iland inom sjöfartsnäringen 

svarade majoriteten (43 %) att de efter några år till sjöss skulle kunna tänka 

sig detta. 8,9 % kunde tänka sig att ett landarbete direkt. De landarbeten som 

var mest intressanta var som rederi- eller hamnanställd följt av mäklare och 

inom försäkringsbranschen. Gällande vidareutbildning uppgav 13,2 % att de 

skulle kunna fortsätta studierna direkt för att få ett landjobb. 

 

Janhunen och Schröder gjorde 1998 en mer omfattande undersökning om 

sjökapteners karriär efter examen. De skickade ut enkäter till 210 

examinerade sjökaptener från år 1965, -70, -75, -80. -85, -90 och -95 och av 

dessa svarade 141 personer. 35 % av dessa uppgav att de då jobbade iland 

och ansåg att deras examen varit till gagn för deras landbaserade arbete. 

Tidsspannet från de att de fått sin sjökaptensexamen till att de började arbeta 

iland sträckte sig från noll år till över 15 år. Positioner inom rederier var det 
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vanligaste följt av arbete på sjöfartsverket. Åsikterna kring vidareutbildning 

skilde sig bland de svarande; en ansåg att ”utan någon form av påbyggnad är 

man inte mycket värd på arbetsmarknaden iland” medan en annan tyckte att 

”sjökaptensexamen är och bör vara fullt tillräckligt för att göra karriär i 

sjöfartsbranschen”. 

 I deras enkäter ställdes frågan om de gått någon vidareutbildning eller hade 

någon ytterligare akademisk utbildning som tillägg till sjökaptensexamen; 

och de som hade jobb iland fick även frågan vilken typ av jobb de hade, här 

gjorde dock inga korsreferenser i det hänseendet mellan utbildning och 

nuvarande arbete. 

 

. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi kommer använda den kvalitativa metoden för att denna metod lämpar sig 

bäst gällande undersökning av flera olika företag, lite grundligare och 

därigenom hitta vilka arbetsområden på land där det kan efterfrågas 

anställda med nautisk kompetens. Genom att utföra telefonintervjuer ger det 

oss möjlighet att anpassa följdfrågor utifrån vilka svar som erhålls, men 

också att anpassa frågeställningarna utifrån vilka företag som intervjuas. Vi 

kommer sträva efter att intervjua de olika företagens personalchefer eller 

någon inom den personaladministrativa avdelningen och använda en likadan 

frågemall till alla vi kontaktar.   

Intervjuerna kommer ge möjligheten att ställa allmänna frågor som rör 

företagets verksamhet. Information och fakta kommer sammanställas i detta 

examenarbete för att senare bearbetas till någon form av analys gällande 

möjligheterna för landanställning för ett examinerat nautiskt befäl.  

Intervjuerna kommer ge oss möjlighet att undersöka hela företagets 

verksamhet och få ytterligare information i frågan om vår examen och 

anställningsmöjligheter.  

3.2 Urval 

Under detta examensarbetes planeringsstadier tog vi fram en lista med 10 

olika företag som är verksamma inom den marina sfären. Några av företagen 

valdes ut för att de är välkända inom näringen och anses vara ledande inom 

sitt arbetsområde. I Sverige är idag Sjöfartsverket den enskilt största 

landbaserade arbetsgivaren inom området sjöfart med förgreningar till flera 

olika områden och kvalificerade direkt till listan med företag som ska 

undersökas vidare. På listan finns också Stena-sfären som också är en av 

Sveriges största arbetsgivare inom sjöfartsnäringen.  

Sjöfartsnäringen är global och det finns flera anledningar till att i huvudsak 
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svenska företag har valts ut; språket är självklart en aspekt vi tog i åtanke, vi 

känner igen den företagsstruktur som finns i Sverige och kontaktsökandet 

blir på flera olika sätt smidigare. Att företagen är landbaserade är det 

absoluta urvalskriteriet för företag som vi valde ut att intervjua.  

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

3.3.1 Validitet 

Vi undersökte det vi avsåg undersöka, vidare hade urvalet kunnat vara av en 

mycket större omfattning för att få in mer data och därmed kunna möjliggöra 

någon form av generalisering. Detta förringar dock inte vår undersökning 

som gick ut på att ta reda på om vår sjökaptensexamen var tillräcklig för att 

kunna konkurrera om anställning iland. 

3.3.1.1 Undersökning 

Genom att vi valt ut specifika företag utifrån en lista vi framarbetat under 

förberedelsefasen anser vi att validiteten för vår undersökning är hög, 

företagen och verksamheterna vi valt ut är erkända inom branschen.  De vi 

intervjuade hade den kunskap vi kunde använda oss av inom ramarna för 

detta examensarbete.  Intervjuformuläret som vi arbetat fram som en 

förberedelse till intervjuerna hindrade oss från att komma alltför långt ifrån 

syftet med undersökningen och vi såg till hålla oss till det som för oss var 

relevant. Validiteten skilde sig dock mellan företagen då de stora 

verksamheterna hade svårare att se över hela sin organisation. 

3.3.1.2 Mätinstrument 

Vi fann att genom strukturerade intervjuer göra detta examensarbete var den 

metod som passade bäst, alternativet hade varit att skicka ut en 

enkätundersökning men det skulle också medfört svårigheter i att få rätt 
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person inom företaget att fylla i den. Vi följde vår intervjumall men under 

samtalet kunde vissa följfrågor komma; till exempel om en viss tjänst 

diskuterades inom en verksamhet. De frågor vi ställde var inte ledande, 

vilket var vårt mål, frågorna var utformade för att endast få fram fakta och 

till en mycket liten del den intervjuades egna åsikter.  

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten för arbetet tycker vi kan anses vara hög, gällande de företag vi 

undersökt. De intervjuer som vi gjort kan visserligen inte svara för hur 

situationen ser ut för sjöfartsbranschen i sin helhet, men de ger en indikation 

på hur arbetsmarknaden ser ut för de som väljer att nyttja sin 

sjökaptensexamen på de intervjuade företagen. Gällande reliabiliteten för de 

intervjuer vi gjort så följde de alla en intervjumall som vi tagit fram där 

frågorna var utformade på ett sådant sätt att alla vi intervjuade fick samma 

grundfrågor, ett annars mycket vanligt problem med att intervjua flera olika 

källor är att bedöma intervjufrågans relevans i förhållande till vilken typ av 

verksamhet personen vi intervjuat arbetar på. Samma problematik uppstår 

när följdfrågor ställs, alla parter som intervjuades får inte samma följdfrågor 

och därav skiftar resultatet – mer klargjorda svar kan erhållas genom 

följdfrågor. Detta till trots anser vi att reliabiliteten är hög.  

3.4 Fel i utredningen 

Innan intervjuerna påbörjades diskuterade vi val av ämne med den 

kursansvarige, dels för att säkerställa att ämnet var relevant för utbildningen 

och dels för att ta reda på de fallgropar som vi stod inför. Kort därefter 

diskuterade vi ämnet vidare med vår handledare för att upprätta hur 

samarbetet skulle se ut.  

Intervjufrågorna, se bilaga 1, som kom till att bli vad som ger oss stoff att 

utveckla arbetet kring tog vi upp med handledaren för att klargöra frågornas 

relevans.  
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Under intervjuerna kan vi inte själva se att några mätfel eller 

missuppfattningar skulle ha uppstått. Detta för att vi både tagit del av 

varandras intervjuanteckningar och senare också granskat varandras stycken 

skrivna om företagen.  
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4 Genomförande 

Vi valde att använda oss av intervjuer, främst över telefon då vi inte hade 

medel att besöka företagens kontor, men också för att intervjufrågorna vi 

hade, samt den tid intervjun planerade ta, kunde vi inte motivera att besöka 

alla företag. I de fall företagen låg i Kalmar stad gjorde vi våra intervjuer på 

plats.  

Förberedelserna gick till att finna en bra lösning till att dokumentera 

intervjuerna. Vi tog då fram ett formulär där alla intervjufrågor fanns med 

samt utrymme för anteckningar. Direkt efter intervjun skulle den som 

intervjuade också skriva ner en kladd med så mycket information som 

möjligt. Detta för att informationsbortfallet skulle bli så litet som möjligt 

samt för att erhålla ett likvärdigt underlag för alla genomförda intervjuer. De 

frågor vi tog fram skulle strikt användas för att ge svar på de frågeställningar 

vi tagit fram. Frågorna gick vi sedan igenom med handledaren för att 

säkerställa kvalitén. Efter detta tog vi reda på företagens telefonnummer till 

växeln för att därifrån bli kopplade till rätt person.  

4.1 Redogörelse av företag 

4.1.1 Skeppsmäkleri 

 August Leffler & Son, ett skeppsmäklarföretag som ingår i ett 

nätverk under Maersk Broker Agency. Företaget har kontor i 

Göteborg och Lysekil med totalt 15 anställda. 

 

 Bröderna Höglund, ett skeppsmäklarföretag där även befraktning är 

en del av företagets verksamhet. Företaget har två anställda och 

kontor i Kalmar. 
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 Ivar Lundh & Co, ett skeppsmäkleri som sköter operationen av 5 

tankfartyg och har även tankbefraktning och torrlastbefraktning. De 

representerar fartyg i hamnar i Stockholmsområdet och har 12 

anställda. 

4.1.2 Hamnar 

 Stockholms hamnar, är ett företag som sysslar med all sorts 

hamnverksamhet; kajplatser, anläggningar samt service och tjänster 

för flera olika typer av sjötransport och har cirka 200 anställda och 

ansvarar för Stockholms 9 större hamnanläggningar. 

 

 Kalmar hamn, ägt av Kalmar kommun, utför arbeten som är hamn-, 

sjöfart- och logistikrelaterade. Det finns ca 20 anställda.  

4.1.3 Myndighet 

 Sjöfartverket, myndighet som ansvarar för svensk sjöfart, har sitt 

huvudkontor i Norrköping men har anställda över hela landet inom 

flera olika verksamhetsområden, totalt cirka 1100 anställda.  

4.1.4 Försäkringsverksamhet 

 Swedish Club, är ett ledande marint försäkringsbolag med bland 

annat P&I samt Kasko som arbetsområden med sitt huvudkontor i 

Göteborg och har cirka 100 anställda.  

4.1.5 Finansieringsinstitut 

 Nordea Offshore and Oil Services Sweden, är en del av Nordea som 

sköter finansiering av fartyg och har kontor internationellt och i 
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Göteborg. Företaget har cirka 125 anställda internationellt varav 5 

finns i Sverige.  

4.1.6 Rederiverksamhet 

 Broström, ett tankerrederi som köptes upp av Maersk år 2009. Viss 

verksamhet finns kvar i Sverige, bland annat befraktning och 

operations. Företaget har kontor i Sverige med cirka 70 anställda. 

 

 Stena AB består av flera verksamheter så som Stena Line, Stena 

Bulk och Stena RoRo. Huvudkontoret finns i Göteborg och de har 

uppåt 150 anställda som enbart jobbar med rederiverksamhet iland. 

Stena AB är ett internationellt företag med kontor över hela världen. 

4.2 Intervju 

Ett problem med intervjuer finns i att de vi intervjuar måste förstå vad det är 

vi behöver, och att kunna ge oss den information vi söker, mycket ligger i att 

vi får prata med rätt person inom företagens organisation som har överblick 

över företaget som helhet och de anställda. Då vi bestämt vilka företag som 

ska undersökas och färdigställt det formulär vi skulle använda påbörjade vi 

vår undersökning. Vi planerade att sätta av 3 dagar (23-25 mars 2011) för 

intervjuer men det kom att kräva längre tid än så eftersom vissa 

nyckelpersoner var svåra att nå.  

När intervjuerna var genomförda och sammanställda gick vi igenom 

materialet och synade vad som var relevant i förhållande till syftet. Detta för 

att inte överföra onödig information till resultatet, data som inte redovisats 

har dock ingen påverkan på resultatet då vi inte har anledning att förvränga 

data åt något håll utan enbart redovisa den.  
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5. Resultat 

5.1 Skeppsmäkleri 

Inget av de tre företagen vi undersökte har för närvarande någon med 

sjökaptensexamen anställd som skeppsmäklare. Ivar Lundh & Co hade dock 

en före detta sjökapten som jobbade med deras torrlastbefraktning. Flera av 

de anställda har läst Sjöfart och Logistik vid Chalmers i Göteborg, Jonas 

Lövgren på Ivar Lundh & Co uppskattade att 3 av de totalt 12 anställda på 

företaget hade tidigare nämnd utbildning, Kjell Lorentzon på August Leffler 

& Son sade att 5 av deras 15 anställda läst samma program. De två anställda 

på Bröderna Höglunds i Kalmar hade ingen akademisk bakgrund, de båda 

anställda har blivit upplärda på företaget, en metod som alla tre företagen 

praktiserade. Intresset för att ha sjökaptensexaminerade var svalt, det ansågs 

vara en merit och att det underlättade att den som söker ett jobb har en viss 

förkunskap för att korta ner inlärningsprocessen. August Leffler & Son hade, 

då de var ägda av Broström, annonserat efter ombordanställda till deras 

företag men intresset hade varit lågt, dock uppgav de att de just nu 

rekryterade och att de fanns ett par sjökaptensexaminerade som sökt 

tjänsten.  

Tidigare akademisk bakgrund eller praktisk erfarenhet är meriterande men 

inga krav finns, det uppgavs istället att den sociala kompetensen var viktig 

samt att vara stresstålig och serviceinriktad men också ha bra kunskaper i 

engelska.  

5.2 Hamnar 

I Kalmar hamn fanns totalt 20 anställda varav 5 tjänstemän ingen för 

närvarande med sjökaptensexamen, deras tidigare produktionschef var en 

examinerad sjökapten som enligt VD Carl-Johan Nordheim troligen seglat 

som överstyrman innan han kom till Kalmar hamn. Denna tjänst var inom 

Kalmar Hamn den enda där en sjökaptensexaminerad kunde vara intressant 
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utan annan utbildning men att det krävdes sjöerfarenhet. Övriga tjänster 

inom Kalmar Hamn var inom ekonomi och administration. Kalmar Hamn 

bemannar även bogserbåten Pampus, dock utan fast bemanning. Det finns 

cirka 8 sjökaptener som på sin ledighet blev inhyrda av hamnen. Nordheim 

uppgav också att det tidigare generellt var före detta sjökaptener som hade 

tjänster som hamnchefer, men så är inte längre fallet.  

På Stockholms Hamnar finns det för närvarande ingen anställd som är 

sjökaptensexaminerad utan sjöerfarenhet. En position som var uteslutande 

för nautisk kompetens var hamnstyrman inom deras ”Hamn och Trafik” 

avdelning, där tar de inte in personal utan sjöerfarenhet. Elisabeth Dellner, 

HR chef på Stockholm Hamnar uppgav att 3-5 års sjöerfarenhet var ett krav 

från företagets sida och att de idag hade 6-7 stycken hamnstyrmän anställda.  

5.3 Myndighet 

Sjöfartsverket är med sitt vida arbetsområde en arbetsgivare som anställer 

många olika typer av kompetenser. På den strikt nautiska sidan, VTS, lotsar 

och sjömäteri finns de flesta med nautisk kompetens, men det finns också 

anställda som arbetar på kontoret som har en sjöbefälsexamen men som 

också har sjöerfarenhet. Personalhandläggaren vi pratade med kunde inte få 

fram några exakta siffror på hur många anställda som inte har sjöerfarenhet. 

Detta på grund av flera olika faktorer, antalet anställda total, cirka 1100, 

olika avdelningar, geografisk spridning, men också att man inte för den 

typen av statistik. Hon förklarade också att det kan finnas ett behov av 

nyutexaminerade eftersom teknikutvecklingen gjort att yngre har en viss 

fördel. Sjöfartsverket anställer också många ekonomer, jurister, 

civilingenjörer men också IT-tekniker och annan tekniskt kunnig personal. 

Det ses också som en stor merit om man har övrig arbetslivserfarenhet eller 

sjöerfarenhet.  
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5.4 Försäkringsverksamhet 

Swedish club har cirka 100 anställda, enligt Helena Wallerius Dahlsten, HR. 

Av dessa kan det mycket väl tänkas att det finns någon som inte har 

sjöerfarenhet men har en sjökaptensexamen. Hon kunde inte ge ett exakt 

svar eftersom statistik på vilka utbildningar och bakgrunder de anställda har 

inte finns. På Swedish Club är personalomsättningen cirka 10 personer/år, 

vid nyanställningar läggs stor vikt på personliga egenskaper som gör att 

denne passar i yrket, en nyutexaminerad utesluts alltså inte framför någon 

med erfarenhet. Vid sidan av viss intern utbildning finns också 

traineeprogram på området ”claims.” På frågan om framtida behov av 

nautisk kompetens så får vi svaret att det är en förutsättning för att deras 

affärsverksamhet ska fungera. En sjökaptensexamen i kombination med en 

jur. kand. eller akademiska kunskaper inom juridik är en merit som väger 

tungt, med dessa två hamnar man ganska högt upp i organisationen. 

Eftersom deras verksamhetsområde är mycket specifik är det svårt att finna 

rätt kompetens direkt ifrån de utbildningsprogram som finns på högskolor 

och universitet och därför anordnas interna kurser dit yngre nya förmågor 

skickas. Företaget växer kontinuerligt.   

5.5 Finansieringsinstitut 

Nordea Shipping Offshore and Oil services är en del Nordea koncernen som 

i huvudsak sysslar med att finansiera fartyg och har 125 anställda globalt 

och 5 i Sverige. De anställda i Sverige är idag uteslutande civilekonomer 

men internationellt har det funnits några som har haft en sjökaptensexamen 

men enligt vår kontakt, Bengt Zacharoff, hade dessa mest troligt 

sjöerfarenhet. Han kunde inte se att någon med nautisk kompetens, till 

exempel någon med sjökaptensexamen skulle tillföra företaget något så som 

det ser ut idag, det ställs inte heller som ett krav på de som söker en tjänst, 
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det ses enbart som meriterande. De anställer till viss del nyutexaminerade 

civilekonomer direkt från skolor som sedan får on-job training.  

5.6 Rederiverksamhet 

På Broström finns för närvarande ingen sjökaptensexaminerad utan 

sjöerfarenhet och de har inte heller enligt Madeleine Paulsson, Human 

Resources, anställt någon direkt från skolan som inte haft någon 

sjöerfarenhet. Positioner på styrmän och sjökaptener som jobbar på 

Broströms är främst inom Operations, som Vessel Operator. Inom 

Operations kan de tänka sig att anställa någon som inte har erfarenhet men 

som vill jobba iland, men sjöerfarenhet ses som ett plus. Det finns ingen 

önskvärd vidareutbildning inom detta, det som finns är en 

introduktionsperiod för att lära sig arbetet. De har även nautiker anställda 

inom deras Marine Standards-avdelning som sköter bland annat vettingar 

men generellt så krävs där sjöerfarenhet för att få anställning. Broströms 

Marine Standards avdelning ska inom kort flyttas till Danmark, som är en 

åtgärd efter det att Broströms blivit uppköpt av Maersk.   

Inom Stena finns det idag enligt personalchefen Linda Mickelsson både 

sjökaptensexaminerad med och utan sjöerfarenhet. De utan sjöerfarenhet har 

dock inte fått anställning direkt efter avlagd sjökaptensexamen de har oftast 

en dubbelexamen eller annan utbildning. Vidareutbildning inom ekonomi är 

önskvärt. Positioner där sjökaptensexaminerade finns representerade är 

främst inom områdena Befraktning och Operations. Efter anställning direkt 

från ett utbildningsprogram får man först genomgå en traineeperiod för att 

därefter börja som befraktare eller operatör. Efter en tid finns det möjlighet 

att avancera till tjänster som till exempel samordnare eller säljchef. För 

tillfället finns det ingen brist på landanställda med nautisk kompetens men 

om man besitter en bredare akademisk bakgrund så är man mycket mer 

intressant gällande anställning på landsidan inom Stena. Linda Mickelsson 

påtalade också att rederiverksamhet är en mycket internationell bransch och 
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att Sverige är en liten arbetsmarknad för de sjökaptener som väljer att arbeta 

iland.  
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6. Analys 

När det gäller de verksamheter vi har tittat närmare på så framträder ett 

mönster där vi kan se att spjutspetskompetens är ett krav när det gäller 

ekonomi och logistik. Ytterligare en avgörande faktor är att ha erfarenhet 

som seglande befäl när det gäller tjänster så som hamnstyrman, men även 

för tjänster på rederikontoren hos Stena och Broström. På Swedish Club är 

det av stor vikt att ha vidare akademisk utbildning inom juridik men här 

spelar också personliga egenskaper in samt ett stort intresse. Det finns också 

yrkesområden där det inte är av lika stor vikt att ha akademisk utbildning där 

personliga egenskaper väger tyngre, som till exempel agent. 

Sjöfartsrelaterade yrken har blivit mer och mer specialiserade och det ställs 

en annan typ av krav på de anställda i form av utbildning. Att ha en 

utbildning inom ekonomi eller logistik är ett ständigt återkommande 

önskemål från de företag vi varit i kontakt med.  

Det vi kommit fram till genom den undersökning vi gjort är att det finns en 

framtid för de som väljer ett arbeta iland istället för att segla som befäl, även 

om det många gånger är önskvärt från företagens sida att ha denna praktiska 

erfarenhet eller bredare akademisk bakgrund inom logistik, ekonomi eller 

juridik.   

De kampanjer som syns, till exempel den vi citerat under teoridelen nämner 

inte att viss vidareutbildning är ett krav i många fall, den ger i så fall sken av 

att den examen du får som sjökapten är tillräcklig för många av de yrken den 

beskriver. En separat sjökaptensexamen är enligt vår undersökning i många 

fall ej tillräcklig. 

Det är svårt att hitta ett företag som enbart eller till större del vill ha 

sjökaptensexaminerade och den kompetens dessa besitter, det är i så fall en 

del i tjänstespecifika krav.  
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7. Diskussion 

När vi påbörjade detta arbete var vi väl medvetna om att vi kunde få ett för 

oss negativt resultat men detta skulle inte komma att hindra oss från att vara 

objektiva i vårt sätt att utföra undersökningen och redovisningen av vårt 

resultat. De avgränsningar vi satt och vårt slutliga urval för arbetet har gjorts 

för att få fram en kontrollerbar mängd data. Några verksamheter har inte 

utelämnats med vetskap för att dessa skulle gett oss ett icke gynnsamt 

resultat. 

En nyutexaminerad från sjökaptensprogrammet verkar ha svårt att hävda sig 

på arbetsmarknaden iland, där det enligt vår undersökning verkar vara 

enklare att finna ett jobb inom skeppsmäkleri då dessa inte verkar kräva 

någon akademisk bakgrund men såg det som meriterande att ha viss om 

sjöfart. En yrkesverksam erfarenhet från sjön ses som en merit inom alla de 

branscher vi undersökt och ibland även ett krav. Det är svårt att använda det 

resultat vi tagit fram för att få en generell överblick på arbetsmarknaden 

iland, då vi under undersökningen märkt att företagens storlek påverkar 

vilka kompetenser som finns anställda.  

Vi hade kunnat ha ett större underlag i form av att ta fram fler företag att 

undersöka. Att vi valde ut de företag vi valde är medvetna val, vi har 

undersökt företag inom flera olika områden som är sammanlänkade med 

sjöfart. De arbeten som finns gjorda inom detta område från tidigare år har 

haft fokus på att undersöka om examinerade väljer att gå iland, vilka olika 

typer av yrken de har efter examen, men inget examensarbete vi har hittat 

har haft fokus på företagen och vilken kompetens de efterfrågar.  

Vi hade även som avsikt att undersöka företag som utför inspektioner 

(surveys) men inget av de företag vi varit i kontakt med har önskat delta.  
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8. Slutsatser 

En nyutexaminerad från sjökaptensprogrammet utan vidare akademiska 

studier har svårt att hävda sig på en arbetsmarknad där nautisk kompetens är 

önskvärd. Sjöerfarenhet är meriterande men vidare akademisk utbildning är 

ofta en förutsättning för att vara attraktiv på den landbaserade marina 

arbetsmarknaden.  

Ekonomi och logistik är det som efterfrågas, men även juridik. Den examen 

som kan erhållas vid sjöfartshögskolorna kan ses som en grundutbildning 

där påbyggnad ofta krävs, antingen genom vidare utbildning eller erfarenhet 

från sjön. 

Genom vår undersökning visade det sig att inom skeppsmäkleri krävs ingen 

akademisk bakgrund, det ansågs vara meriterande att ha vissa kunskaper 

som en sjökaptensutbildning ger. Nordea samt Swedish Club som båda är 

företag som sysslar med mycket specifik verksamhet, kräver både en bredare 

akademisk utbildning, även om Swedish Club kunde tänka sig anställa 

någon med enbart sjökaptensexamen då de främst ser till personliga 

egenskaper som gör att någon passar yrket. På Nordea shipping & oil 

services krävs det en civilekonomutbildning, en sjökaptensexamen ses 

enbart som meriterande.  
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10. Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Finns det Sjökaptener med eller utan sjöerfarenhet anställda just nu? 

Vad finns för bakgrund/erfarenhet på de nu anställda inom företaget? 

Har det tidigare funnits någon Sjökaptensexaminerad anställd med eller utan 

sjöerfarenhet? 

Besitter man som nyutexaminerad tillräcklig kompetens för att få anställning 

inom företaget? 

Krävs det någon praktiskt yrkeserfarenhet? 

Är någon vidareutbildning önskvärd som komplement till en 

sjökaptensexamen? 

Finns det intern utbildning i företaget? 

Några andra kvalifikationer som är viktiga för att erhålla en tjänst i 

företaget? 

Ser ni något framtida behov av nautisk kompetens utan sjöerfarenhet? 

Hur ser behovet ut på sikt? 

Ser du att en sjökapten utan sjöerfarenhet skulle tillföra något inom 

företaget? 


