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ABSTRAKT

Syftet med detta examensarbete var att undersöka betygens betydelse som merit när man som 

sjökaptensstudent ska söka jobb som juniorstyrman efter examen från sjöbefälsskolan. Detta 

undersöktes genom att intervjua de personalansvariga på fyra svenska rederier för att höra deras 

åsikter om skolbetyg som merit då de rekryterar juniorbefäl till sina fartyg. För att skaffa oss en 

djupare bakgrundsförståelse i ämnet så sökte vi efter tidigare liknande studier. Vi fann två tidigare 

examensarbeten som behandlar ämnet rekrytering av sjöbefäl men inget av dem berör skolbetygen. 

Skolbetyg är något som berör alla sjöbefälsstudenter mer eller mindre och det var därför relevant och 

aktuellt att genomföra en studie på detta. Resultatet av denna studie kan inte generaliseras och 

appliceras på alla svenska rederier då vi endast hörde fyra rederiers åsikter. Bland de vi intervjuade så 

fanns en stark samstämmighet om att skolbetygen inte är relevanta att granska som merit vid 

rekrytering, det finns istället meriter som väger bra mycket tyngre.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the importance of school grades as a merit, when a master 

mariner student applies for a job as a junior ship officer after graduation from the maritime academy. 

This was investigated by interviewing the personnel managers at four Swedish shipping companies, to 

hear their opinions on school grades as a merit when recruiting junior officers to their ships. We 

searched for similar previous studies to obtain a deeper context understanding of the subject. We found 

two previous theses dealing with the topic of recruiting officers, but none of them concerns the school 

grades. School grades are something that affects all officer students more or less, and it was therefore 

relevant and timely to conduct a study on this. The result of this study can not be generalized and 

applied to all Swedish shipping companies because we only heard four shipping companies opinions. 

Among those we interviewed, there was a strong consensus that school grades are not relevant to 

examine as a merit in recruitment but instead there are merits that weighs a lot heavier.

Keywords: Grades, Recruitment, employment practices
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Definitioner/ordlista

Fartygsbefäl klass V Nautisk behörighet som innebär att man får tjänstgöra som 
styrman på fartyg oavsett storlek.

IMO International Maritime Organization.

Juniorstyrman Lägsta befälsbefattning med behörigheten fartygsbefäl klass V

Kommandobrygga Utrymme på ett fartyg varifrån fartygets manövrering 
övervakas.

RoRo Roll on Roll off. Laster som tas ombord rullande t ex bilar.

Segla Att jobba ombord på fartyg.

Simulatorövningar Navigation och manövreringsövningar på en simulerad
kommandobrygga. Simulatorn försöker efterlikna 
fartygsmanövrering på ett så realistiskt sätt som möjligt.

Sjöbefälsskola Skola som bedriver utbildning av sjöbefäl enligt riktlinjer från
STCW-95

Sjökaptensexamen Teoretisk examen för att efter erforderlig sjötid kunna ansöka 
om behörighet som Sjökapten. 

STCW-95                              Konvention som anger grundkrav för sjöbefälsutbildning.
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1. Inledning

1.1 Introduktion
Ett fartygsbefäl innehar en ansvarsfull position. Jobbet omfattar inte bara teknisk kompetens, 

utan också bl a social kompetens, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Sjöfarten 

hanterar oerhört stora värden mätt i pengar och en olycka kan resultera i stora förluster. Även 

allmänna intressen som miljön kan påverkas i stor skala. Men kanske viktigast av allt är att 

den mänskliga säkerheten kan utsättas för risk på grund av felaktiga beslut. Detta gör rollen 

som fartygsbefäl väldigt speciell då denne arbetar med navigationen, säkerheten och det säkra 

framförandet av fartyget. 

De flesta utbildade fartygsbefäl, vare sig man är nyutexaminerad, arbetslös eller tänkt söka sig 

till en ny arbetsplats, ska förr eller senare söka jobb. Många har olika tankar och önskemål om 

vart man helst skulle vilja jobba. En del har kanske redan hittat sin nisch medan andra kanske 

är osäkra. Att söka jobb kan vara tidsödande, speciellt om man söker inom en viss bransch. 

Andra gånger kanske drömjobbet dyker upp utan större ansträngningar. När man väl har hittat 

en intressant arbetsgivare och arbetsplats så startar ansökningsprocessen. I många fall innebär 

detta att man skickar in ett personligt brev och sin meritlista, innehållande tidigare 

arbetslivserfarenheter med referenser, certifikat och man kan även bifoga betygen från skolan. 

Anser arbetsgivaren att du är intressant kan du bli kallad till en personlig intervju. Denna 

intervju ger arbetsgivaren och den sökande ytterligare en möjlighet att ställa frågor och 

utvärdera varandra. I slutändan resulterar förhoppningsvis detta i en anställning.

Det vi finner intressant är den delen av ansökningsprocessen där arbetsgivaren gör sitt val av 

intressanta personer för vidare anställningsintervju och senare kanske en anställning i 

företaget. Varför väljs just dessa personer? Det kan bero på en mängd olika faktorer men vi 

har valt att fokusera på en enskild faktor, skolbetygen. Detta känns extra intressant då just 

skolbetygen möjligtvis kan återspegla personens kunskapsnivå i ämnet och på så sätt vara en 

faktor att ta i beaktande då rekryterare ska utvärdera en persons yrkeskompetens och välja ut 

intressanta kandidater för vidare anställningsintervju. Liknande studier har genomförts på 

sjöfartshögskolan i Kalmar med bl a inriktning på vilken programform man har gått i skolan 

(Fransson, B, 2010) och en studie om lämplighetstester inför anställning (Munthe, C. & 

Jönsson, M. 2007). Vi har dock efter mycket sökande inte kunnat hitta någon undersökning 
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som berör betygens betydelse inom sjöfarten.

Vi är själva snart på väg ut i arbetslivet och funderingar kring skolbetygens betydelse för att få 

en anställning har många gånger dykt upp, inte bara hos oss själva, men också hos våra 

klasskamrater. Den nästan i regel återkommande frågan som vi personligen många gånger 

erfarit är: ”Vad fick du på tentan?” Vad har då egentligen resultatet man fick på tentamen för 

betydelse när man efter examen söker jobb som fartygsbefäl? Det är en utav de frågor som vi 

med denna undersökning vill få svar på. Det känns relevant och inte minst aktuellt då vi själva 

som sagt snart ska söka jobb som fartygsbefäl.

1.2 Bakgrund
För att läsa sjökaptensprogrammet i Sverige, måste man idag antingen inneha 

matrosbehörighet med erforderlig sjötid, då har man automatiskt platsgaranti om man söker 

det treåriga sjökaptensprogrammet i Kalmar alternativt söka till det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet med fartygsförlagd utbildning i Göteborg eller Kalmar. Oavsett 

programform så måste man söka genom högskoleverket. På det fyraåriga alternativet finns av 

förklarliga själ ingen platsgaranti. Där avgörs vem som kommer in helt och hållet på det 

betygssnitt man har efter gymnasiet, förutsatt att man har ett fullständigt gymnasiebetyg med 

grundläggande högskolebehörighet och har gått de kurser som respektive skola kräver. 

Alternativt kan man även komma in genom att göra högskoleprovet om man har fått ett 

tillräckligt högt resultat. Detta innebär hypotetiskt att betyget från gymnasiet eller resultatet 

från högskoleprovet kan vara direkt avgörande för en människas framtida karriär. Någon som 

alltid drömt om att jobba som fartygsbefäl kanske får ge upp denna dröm på grund av låga 

betyg. Just betyg och betygssättning är något som har diskuterats i samhället under lång tid 

med frågor som rör t ex i vilken ålder man ska börja bli betygsatt i skolan och hur man ska 

sätta rättvisa betyg. Det är frågor som både upprör och engagerar människor.

1.3 Problemformulering
Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers tekniska högskola i Göteborg är de två högskolor i 

Sverige som idag utbildar blivande fartygsbefäl och lyder båda under högskoleförordningen. 

De har dock valt olika struktur på respektive betygssystem men den gemensamma nämnaren 

är att man som student på respektive skola kan erhålla högre betyg än godkänt i många kurser. 

Vad har då det högre betyget för betydelse när man senare ska söka jobb som fartygsbefäl? 
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1.4 Frågeställning
För att få en helhetsförståelse av svaret på frågan så har vi delat upp den i mindre delfrågor.

− Vad anser arbetsgivaren om betygen som merit vid rekrytering?

− Anser arbetsgivaren att kompetensen som styrman kan mätas i skolbetyget?

− Vilka skillnader finns det mellan betygens betydelse som merit om man jämför 

sjöbefälsutbildningen med andra högskoleutbildningar?

− Finns det ett intresse i att strukturera om betygssystemet enligt rederierna?

1.5 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka skolbetygens betydelse som merit vid 

nyrekrytering av juniorstyrmän.

1.6 Avgränsning
Det mest önskvärda skulle vara att undersöka samtliga svenska rederier. Detta var av 

förklarliga själ en omöjlighet med tanke på arbetets storlek, tidsram och den arbetsbörda det 

skulle innebära för endast två personer. Därför har vi avgränsat oss till fyra svenska rederier 

för att få ett hanterbart datamaterial att analysera. Rederierna som vi har undersökt är 

medelstora till stora, sett till personal och fartygsflotta. Vi har valt att endast undersöka 

arbetsgivare inom sjöfartsnäringen som har erfarenhet av fartygsbemanning och vi har även 

avgränsat oss till rekrytering av juniorstyrmän med maximalt ett års arbetserfarenhet som 

styrman i undersökningen. För att få ett relevant resultat för svenska sjöbefälsskolor så valdes 

enbart svenska rederier.

I planeringsstadiet av detta arbete hade vi som avsikt att undersöka flera faktorer som skulle 

kunna tänkas anses vara meriterande vid nyrekrytering. Vi kom dock ganska tidigt underfull 

med att det lätt hade kunnat sväva ut och med råge överskrida arbetets tänkta omfattning. 

Därför har vi valt att endast fokusera på skolbetygen som merit vid nyrekrytering.
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2. Metod

2.1 Val av metod

Att bedöma en människa utifrån fasta kriterier är enkelt. Med fasta kriterier menar vi sådant 

som är mätbart t ex hur många års erfarenhet personen har inom ett visst område, hur gammal 

man är, hur höga eller låga skolbetyg man har relativt sett. Man kan då placera människor i 

två grupper; de som uppfyller kriterierna och de som inte gör det. När företag rekryterar är det 

sällan så enkelt som att följa en sådan mall för att hitta rätt person till positionen som ska 

fyllas. Här handlar det istället om att utvärdera en persons mognadsgrad, sociala kompetens, 

yrkeskunnande mm. Detta görs enklast genom att träffa personen i fråga och genom intervju 

ställa frågor som möjligtvis kan avslöja dennes personliga egenskaper. Det är alltså 

intervjuaren, i det här fallet rekryteraren, som ställer frågorna, mottar svaret och analyserar 

svaren utifrån sin egna världsbild. Därefter kan denne dra en slutsats om personen i fråga är 

lämplig för jobbet.

Med denna undersökning var vi ute efter att höra de personliga åsikterna från de som jobbar 

med rekrytering och grundar sig på det som just sagts. Därför valde vi den kvalitativa 

undersökningsmetoden i form av personliga intervjuer. Viktigt att notera är att vi var ute efter 

att intervjua de personer som är direkt ansvariga för rekryteringen för att uppfylla kravet på 

validitet och reliabilitet (Lantz, A, 2007, s.10). Det innebär att respondentens svar inte färgas 

av osäkerhet i hur rekryteringsförfarandet går till och svaren är tillförlitliga.

2.2 Typ av metod
Som hjälpmedel under hela arbetet har vi använt boken Intervjumetodik (Lantz, A, 2007). I 

boken beskrivs fyra olika former av intervjuer; den öppna, den riktat öppna, den 

halvstrukturerade och slutligen den strukturerade. I boken beskriver hon att i de strukturerade 

intervjuerna så har man fasta svarsalternativ. Detta kan liknas vid en enkätundersökning där 

man är ute efter att besvara frågor om hur mycket av ett fenomen, alltså kvantiteter. Det ger 

möjlighet till generalisering och jämförelse mellan olika individer vad gäller kvantiteter då 

alla får samma svarsalternativ. Det är alltså intervjuaren som bestämmer innehållet och den 

som blir intervjuad förhåller sig till de i förväg bestämda frågorna. Således är den enskildes 

upplevelse ointressant.
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Syftet med denna undersökning var ju som sagt att få höra den enskildes syn på fenomenet 

och då lämpar sig inte den strukturerade intervjuformen. Den intervjuform som istället lämpar 

sig bra för denna typ av undersökning är den öppet riktade intervjun. I boken (Lantz, A, 2007, 

s.30) kan vi läsa följande om de öppnare intervjuformerna:

I den helt öppna intervjun och i den riktade öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt sitt 

sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller 

hon anser betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. Den som svarar beskriver sin bild av 

verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva 

erfarenheter.

Vidare i boken beskrivs hur den öppet riktade intervjun går till (Lantz, A, 2007, s.33). Här 

ställer man upp några vida frågor och följer upp med följdfrågor inom områden som 

intervjuaren finner att respondenten anser vara relevanta. Man håller sig till samma tema 

under alla intervjuer men svaren kan visa sig olika och detta är en fördel för förståelsen av 

fenomenets kvaliteter. Analysen begränsas således också till fenomenets kvaliteter.

I den öppet riktade intervjun är det delvis respondenten som avgränsar frågeområdena och vi 

som intervjuare försöker nyansera svaren med följdfrågor. Därför försökte vi att till viss del 

strukturera vår intervjuplan med huvudfrågor och möjliga följdfrågor beroende på 

respondentens svar. Detta för att konversationen inte skulle dö ut på grund av brist på frågor. 

Huvudfrågorna i intervjuplanen agerade då som stomme och följdfrågorna varierade från 

intervju till intervju. Även nya frågor som vi inte tidigare tänkt på kunde på så vis fabriceras 

under intervjuns gång och bidra till ökad förståelse.

2.3 Teori
Då vi sökte efter tidigare forskning och teorier kring betygens roll som merit vid rekrytering 

så ville vi ha svar på några frågeställningar. Detta var frågor som berör vad det finns för 

tidigare forskning på området rekrytering av fartygsbefäl och vad den säger, vad 

högskoleförordningen säger om betygssystem i Sverige och varför sjöbefälsskolorna valt det 

system man har idag, vad STCW-konventionen säger om betyg och hur det ser ut i andra 

branscher. Dessa frågeställningar ville vi ha svar på för att bilda oss en uppfattning kring 

tillvägagångssätt vid rekrytering och meriter när man söker jobb. Alltså försöka få ett 

helhetsperspektiv över ämnet.
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För att finna denna information så sökte vi i Linnéuniversitetets databas över tidigare 

examensarbeten och fann två intressanta arbeten som gjorts på sjöfartshögskolan. Dessa 

behandlar just rekrytering av fartygsbefäl men vi fann dock ingen forskning kring betygens 

betydelse. Det gav oss ändå en väldigt bra insyn i vad rekryterare av fartygsbefäl prioriterar 

och värderar hos en person. 

För att söka svar på frågan om vad högskoleförordningen säger och varför sjöbefälsskolorna 

har valt det betygssystem man har idag så fann vi information på sjöfartshögskolans hemsida 

där högskoleförordningen fanns presenterad. Men det som gav oss mest information var att vi 

pratade med den ansvarige på den nautiska avdelningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att 

få svar på varför man just valt att använda den tregradiga skalan Underkänd, Godkänd och 

Väl Godkänd. Till den ansvariga på Chalmers så skickade vi en förfrågan via e-post och fick 

svar ganska omgående. Även till IMO skickades en förfrågan om vad de har för krav. Där fick 

vi också svar omgående och detta kompletterades genom att läsa de kapitel i STCW-

konventionen som berör utfärdandet av behörigheter för sjöbefäl.

Slutligen då den frågan som berör rekrytering i andra branscher. Här använde vi sökmotorn 

Google för att finna rapporter, tidsskrifter och forskning som skulle kunna ge bra information 

på området. Sökorden ”betygens betydelse” användes vid sökningen och vi fann då en artikel 

skriven av Stockholms universitets studenttidning där en mindre undersökning kring betygens 

betydelse efter examen inom några branscher presenterades. Denna information ville vi ha för 

att kunna dra paralleller till sjöfarten och finna likheter och skillnader då vi skulle analysera 

vår egen data.

Vi började denna teorisökning redan ett år innan själva arbetet skulle påbörjas och fann 

området mer och mer intressant att studera. Detta bidrog också till att vi hade en tidig 

uppfattning om hur vi ville lägga upp arbetet. 

2.4 Genomförande av intervjuerna
De fyra intervjuerna genomfördes över telefon, blev inspelade och därefter transkriberade. 

Genom att vi spelade in och på så vis kunde transkribera ordagrant vad som sagts, kunde vi på 

ett lättare sätt analysera och utläsa resultatet av vår insamlade data än om vi bara hade 

antecknat och sammanfattat. Anledningen till att intervjuerna genomfördes på telefon var att 
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varken tid eller ekonomiska resurser fanns att tillgå för att besöka personalcheferna på deras 

kontor. Det viktigaste var dock att tillräckligt med tid skulle finnas för intervjun och att den 

intervjuade kände sig bekväm i situationen och detta förespråkas av Lantz (Lantz, A, 2007, 

s.72). Dessa kriterier uppfylldes då samtliga respondenter befann sig på sina kontor och hade 

avsatt tid för intervjun. 

Till de personalansvariga som deltog gavs först en presentation av oss själva och vilka 

områden vår uppsats behandlar. Vi informerade att intervjun skulle bli inspelad och att det var 

fritt att avbryta när som helst. Vi gav dem möjlighet att ställa frågor innan intervjun 

påbörjades och de blev även tillfrågade om de ville vara anonyma. Samtliga deltagare gick 

med på att vi uppger rederiernas namn i uppsatsen. Innan intervjuerna genomfördes så hade vi 

utarbetat en intervjuplan med uppsatta grundfrågor och följdfrågor uttänkta beroende på vilket 

svar den intervjuade gav. Eftersom vi använde oss av en kvalitativ metod så bad vi 

respondenterna att redogöra svaren på ett så tydligt och väl formulerat sätt som möjligt. Då vi 

inte hade fast satta frågor, utan endast utgick från en plan, så blev intervjuerna inte exakt lika 

vid de olika tillfällena vilket heller inte var meningen. Det som vi anser vara fördelaktigt med 

denna metod är att vi kunde få en bra diskussion inom området där den intervjuade hade 

möjlighet att ge utförliga och relevanta svar. Eftersom vår tidsplan var knapp inför 

intervjuerna så fanns det ingen möjlighet att utföra en testintervju, dock så anser vi att alla 

utförda intervjuer gav oss bra kvalité på insamlad data. 

2.5 Urval
När vi gjorde vårt urval av rederier så försökte vi att få ett så utspritt område inom sjöfarten 

som möjligt med avseende på fartygstyp, innehållande två tankrederier, ett RoRo-rederi och 

ett färjerederi. Resultatet från denna undersökning avspeglar dock inte hela branschen utan 

endast åsikter från de intervjuade rederierna. De deltagande rederierna är väl etablerade på 

marknaden och har lång erfarenhet av rekrytering.

2.6 Tillförlitlighet
Eftersom att vi valde en kvalitativ metod så anser vi att tillförlitligheten på svaren blev större 

än om vi hade valt den kvantitativa metoden. De intervjuade har inte fått olika svarsalternativ 

utan har fått bilda sina egna formulerade svar på huvudfrågorna och vi har nyanserat svaren 

med ytterligare följdfrågor. Då intervjuerna blev inspelade så har alla svaren blivit exakt 
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dokumenterade och noggrant jämförda. En fördel med att intervjua de högst uppsatta på 

personalavdelningen tror vi är att respondenten inte är lika rädd för att säga för mycket eller 

bryta någon policy. Då ämnet inte heller är så känsligt så finner vi inte heller någon större 

sannolikhet i att svaren skulle vara oärliga.

2.7 Metodkritik
Den kvalitativa undersökningsmetoden har för syftet i denna studie både för och nackdelar. 

Här kommer de nackdelar vi kan se med vårt metodval. Genom att utföra personligt öppet 

riktade intervjuer så blev antalet respondenter lägre än om vi hade valt den kvantitativa 

metoden i form av t ex enkäter eller strukturerade intervjuer. Vi kan därför inte generalisera 

resultatet utan får förhålla oss till endast de deltagandes svar. En annan svårighet som oerfarna 

intervjuare är att kvickt komma på relevanta följdfrågor när intervjun väl genomförs. Det kan 

leda till att mycket av det som sägs hamnar utanför ramarna för undersökningens syfte. 

Dessutom så finns risken att man ställer ledande frågor utan att man hunnit reflektera själv. 

Då kan svaren färgas av ens egna hypotes och antaganden i ämnet. Dessa svagheter i den 

valda metoden försökte vi undgå så gott som möjligt genom att välja den öppet riktade 

intervjuformen, där vi hade ställt upp relativt öppna, i förväg genomtänkta grundfrågor, i en 

intervjuplan. När vi sedan utförde själva intervjuerna så ställde vi frågorna och lät 

respondenterna tala helt fritt utan någon inblandning av oss själva tills att vi hörde att de talat 

till punkt, med andra ord så var vi helt tysta. Detta sätt fungerade bra då vi kunde höra både 

direkt och senare på inspelningen att respondenterna många gånger stannade upp och 

funderade kring frågan som ställts. Syftet var att höra personalchefernas egna tankar och 

åsikter kring ämnet och det resultatet anser vi har uppnåtts. 
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3. Teoretisk diskussion

3.1 Betygssystemen

I Högskoleförordningen (6 Kap, 18§) finner man hur ett betygssystem ska vara uppbyggt på 

svenska högskolor och universitet. Betygen som ska användas är G (godkänd), VG (väl 

godkänd) eller U (underkänd) om inte högskolan föreskriver något annat system lokalt. 

Idag används vanligen fyra typer av betygssystem på svenska högskolor och universitet 

(Luleå Tekniska Universitet, 2001):

Tvågradig skala -  Underkänd  (U) och Godkänd (G).   

Tregradig skala - Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). 

Fyragradig skala - Underkänd (U), godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) och Med 

beröm godkänd (5). 

AB, BA, B, U. Denna typ är vanlig inom juristutbildningar (Göteborgs 
Universitet, 2006).

Sjugradig skala - Två betygssteg är underkända, fem är godkända. 

3.1.1 Kalmar och Göteborg

I Sverige finns två sjöbefälsskolor som har rätt att utfärda sjökaptensexamen, 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Sjöfartshögskolan i 

Kalmar är en del av Linnéuniversitetet och betygen som används är VG, G och U. På vissa 

kurser kan studenten endast erhålla G eller U och detta är främst i de praktiska kurserna som 

simulatorövningar och laborationer. Den vanliga betygssättningen på de teoretiska kurserna i 

Kalmar är G för 60-80% och VG för 80-100% av max poängen på tentamen.

Enligt studierektorn på sjökaptensprogrammet så anses det tregradiga betygssystemet vara 

lämpligt på denna typ av utbildning. Han menar att en sjökaptensstudent ska kunna utmärka 

sig med sina betyg och det är inte möjligt om man endast använder betyget G och U. Att 

använda sig av den fyragradiga skalan anses i nuläget inte nödvändigt för utbildningen då det 

befintliga betygssystemet varit tillämpat under en lång tid och fungerat bra anser 

studierektorn. 
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På Sjöfartshögskolans hemsida (Sjöfartshögskolan i Kalmar, 2011) kan man hitta en 

elevsammanfattning från 1871-1872 då betygssystemet såg lite annorlunda ut jämfört med 

idag:

J.G.J Svårt att fatta. Lycklig ty han tror sig kunna. 
P.A.Å Ytterligt slarfvig. Godt hufvud. Före som efter jul kurtiserat. 
J.P.L Utmärkt hufvud, lat, super, oförskämd; varnad. Varit kypare.

På Chalmers hemsida (Chalmers Tekniska Högskola, 2011) beskrivs vilket betygssystem som 

tillämpas på deras sjökaptensutbildning. Chalmers använder den fyragradiga skalan 5,4,3 och 

U och på vissa kurser kan studenten endast erhålla betyget G eller U. Enligt den 

programansvariga för sjökaptensprogrammet så framkommer det att det inte finns några satta 

riktlinjer för hur betygen ska användas på utbildningen utan det är upp till varje examinator. 

Vanligt förekommande är att i de teoretiska ämnena erhålls betyget 3 för 60-80% rätta svar 

på tentamen, 4 för 80-90% och 5 för 90-100%. 

3.1.2 STCW-95

Det är STCW som sätter grundkraven på all sjöbefälsutbildning i världen (IMO, 2011). I 

konventionen finns riktlinjer som alla sjöbefälsutbildningar ska följa för att erhålla rätten att 

utfärda certifikat. 

Efter kontakt med en representant från IMO i London så framkom att kraven som sätts av 

STCW endast är minimikrav för att få ut sin behörighet och det är endast uppdelat i en 

tvågradig betygsskala, Godkänd eller Inte godkänd. Oavsett om studenten erhåller ett 

Godkänt eller Väl godkänt betyg efter en kurs så genererar inte detta olika betydelser vad 

gäller det erhållna certifikatet. Enligt vad som framkommer av STCW så skulle en hel 

sjökaptensutbildning endast kunna bestå av betygen Godkänd eller Inte godkänd.

3.1.3 Betyg för vidare studier

Efter att ha studerat på sjökaptensprogrammet så erhåller studenten en sjökaptensexamen 

(Sjöfartshögskolan i Kalmar, 2011) som är en akademisk högskoleexamen. Denna examen ger 

även rätt att söka sig vidare till påbyggnadsutbildningar inom sjöfart och ett exempel är en 

masterutbildning. 

På Chalmers hemsida (Chalmers Tekniska Högskola, 2011) finns information om en 
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masterutbildning som heter Nordic Master in Maritime Management. Detta är en tvåårig 

maritim utbildning som är inriktad på maritim administration med fokus på ledarskap, 

sjöfartslogistik samt teknisk drift och övervakning. Programmet är ett samarbete mellan 

nordiska sjöbefälsskolor och är främst till för sjöbefäl som önskar att utöka sina kunskaper 

inom logistik för ett landbaserat arbete. Enligt den programansvariga så är endast 

högskolebetygen relevant när man söker utbildningen. 

3.2 Betygssättning

3.2.1 Betygssättning av teoretiska kunskaper

Betyg är bedömningen av en prestation i en kurs och syftet med betyget är att avspegla en 

students teoretiska kunskaper inom området. När det gäller faktakunskaper, där man använder 

sig av ett skriftligt prov för att få ett betyg, är det relativt enkelt att få fram en flergradig 

betygsskala då man endast utgår från procentsatser av poängen på tentamen. I rapporten Att  

bedöma en lärling (Johansson, C. 2007.) skriver författaren att det är bra med flera betygssteg 

eftersom detta blir en morot för att öka motivationen till att lära sig faktakunskaper. 

Studenter känner då att det finns fler mål än att ”bara” klara gränsen för godkänt. Tentamen i 

teoretiska ämnen sker i en lugn miljö med gott om betänketid. Detta ger studenten möjlighet 

att testa sig fram på olika sätt och analysera vilket svar som verkar rimligast, detta medför att 

man kan klara av en uppgift på tentamen genom att till exempel använda sig av utesluts-

metoden. Risken med att endast mäta faktakunskaper är att studenten blir en så kallad cue-

seeker. Det innebär att eleven är mer intresserad av vad provet ska handla om istället för att 

söka en djupare kunskap i själva ämnet. 

3.2.2 Betygssättning av praktiska kunskaper

Sjökaptensutbildningen innehåller en hel del praktiska moment i form av träning i simulatorer 

och fartygsförlagd praktik. I simulatorerna utsätter man studenten för realistiska scenarier som 

kan uppkomma i det framtida yrket. Till skillnad från att sitta i ett lugnt klassrum och skriva 

en tentamen så finns det ofta en större tidspress i praktiska övningar där problemen måste 

lösas på ett snabbt och effektivt sätt. Just att vara stresstålig, ha logiskt tänkande, 

simultankapacitet och kunna lösa problem är viktiga egenskaper för jobbet på ett fartygs 

kommandobrygga. 

I dagens läge kan man endast erhålla betygen U eller G efter en simulatorövning. Att kunna 
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göra en flergradig betygsbedömning av hur studenten beter sig i realistiska simulatorövningar 

ger information om elevens tendens till att lösa problem i en riktig situation. Att göra en sådan 

bedömning av den enskilde studentens praktiska kunskaper kan vara svårt för instruktören/ 

handledaren då många faktorer spelar in t ex antalet studenter denne samtidigt ska bedöma. 

Studierektorn på Sjöfartshögskolan i Kalmar anser att en flergradig betygsättning i simulatorn 

kan vara svår att utföra. I simulatorövningarna finns så många yttre faktorer som spelar in på 

hur bra en student lyckas under övningen anser studierektorn. Några exempel kan vara 

samspelet med personen man kör med, vilken simulatorbrygga som används, rådande 

trafikförhållanden och vilken övning som utförs. 

På den fartygsförlagda utbildningen får studenten ett betyg i stresstålighet där man blir 

bedömd på en femgradig skala av handledaren. I rapporten Att bedöma en lärling (Johansson, 

C. 2007.) skriver författaren att betyget som sätts av handledaren till största del beror på 

dennes utbildning och hur relationen har varit med studenten. Betyget blir då ofta subjektivt 

och kan vara missledande. Författaren påstår att det finns en stor svårighet i att sätta rättvisa 

betyg på praktiska utbildningsmoment. I rapporten (s.8) skriver författaren att vid praktiska 

utbildningsmoment ska elevens kunskaper i att lösa problem, ha god insikt i arbetsuppgiften 

och kunna tänka logiskt bedömas på ett pedagogiskt och lämpligt sätt. Att kunna sätta fler 

betygssteg än U och G kan vara svårt eftersom de yttre omständigheterna varierar från gång 

till gång.

3.3 Rekrytering av fartygsbefäl

3.3.1 Skillnader mellan den 3-åriga och 4-åriga sjökaptensutbildningen vid rekrytering

Det finns i dagsläget två typer sjökaptensutbildningar som resulterar i en sjökaptensexamen. 

På skolans hemsida (Sjöfartshögskolan i Kalmar, 2011) finner man att den treåriga 

utbildningen kräver att man har 24 månaders sjötid för att bli antagen och därefter krävs 

ytterligare 12 månaders sjötid för att kunna ansöka om Fartygsbefäl klass V. Denna 

programform kräver ingen praktik på kommandobryggan innan man blir behörig styrman. Ett 

vanligt sätt är att man erhåller 18 månaders räknad sjötid efter 4 månaders manskapspraktik 

på gymnasiet och därefter jobbar man som matros i sex månader för att bli antagen. 

Den fyraåriga utbildningen kräver ingen sjötid för att bli antagen eftersom den innehåller 12 

månaders styrd befälspraktik. Denna praktik är dels inriktad på matrosarbete och dels 
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bryggpraktik där man får öva på sina framtida arbetsuppgifter som styrman. Efter denna 

praktik  har man erforderlig sjötid för Fartygsbefäl Klass V. I uppsatsen Att rustas inför 

sjökaptensyrket (Fransson, B. 2010.) görs en studie för att utröna om rederierna prioriterar de 

två utbildningarna olika när en ny styrman ska rekryteras. I resultatet kan man inte tydligt 

fastställa om rederierna prioriterar utbildningar olika. Anledningen var att det var får få 

deltagare i undersökningen för att få ett bra resultat.

3.3.2 Användning av lämplighetstester vid rekrytering

En del rederier väljer att utföra lämplighetstester på fartygsbefäl som söker anställning. Detta 

för att bedöma vilken personlighet, simultankapacitet och hur den sökande reagerar i olika 

stressiga och kritiska situationer som kan uppkomma på en kommandobrygga. Dessa tester 

kan antingen utföras i en simulator, vara ett datorbaserat anlagstest eller ett praktiskt 

manövreringsprov på ett fartyg. I uppsatsen Anställningsförfaranden hos svenska rederier 

(Munthe, C. & Jönsson, M. 2007) görs en kvalitativ studie om hur svenska rederier ser på 

lämplighetstester för fartygsbefäl. Rederiernas åsikter går isär huruvida det är nödvändigt att 

använda sig av dessa typer av tester. De som talar för att använda sig av tester resonerar att 

man får en trovärdig bedömning om personens lämplighet att köra fartyg. Företaget som 

utför testerna hävdar att resultatet ska vara väldigt tillförlitligt och relevant för ett 

fartygsbefäls arbetsuppgifter. Rederierna som talar emot testerna anser att resultatet man 

erhåller kan pendla beroende på dagsform och hur utvilad man är. En person som får ett 

dåligt resultat kan få minskat självförtroende i sin yrkesroll trots att denne i normala fall är en 

fullt kompetent styrman. Man kan inte vetenskapligt fastställa i denna studie om ett 

lämplighetstest är nödvändigt för att kunna bedöma lämpligheten hos ett fartygsbefäl.

3.3.3 Personliga egenskapers roll vid rekrytering

Då ett fartyg är en speciell arbetsplats där man arbetar i långa pass tätt inpå andra människor 

krävs att man har vissa personliga egenskaper som passar in. Man måste kunna samarbeta, 

visa respekt för varandra och vara ansvarsfull då arbetsuppgifterna innebär att man ansvarar 

för fartygets säkerhet. Det är viktigt att kunna hålla fokus i stressiga situationer och vara 

duktig på att lösa problem som uppkommer.  

I uppsatserna Anställningsförfaranden hos svenska rederier och Att rustas inför  

sjökaptensyrket som nämns i de två föregående styckena, beskriver rederierna vad de anser 

vara viktigt hos den blivande styrmannen. Samtliga rederier beskriver vikten av att ha goda 
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referenser som kan bekräfta att man är yrkeskunnig och jobbar hårt. Att man har ett trevligt 

bemötande, goda ledarskapstendenser och är ödmjuk är några andra viktiga egenskaper 

rekryterarna kollar på. För att kunna arbeta på ett fartyg där man måste bo ihop med sina 

kollegor ställs stora krav på social kompetens.

3.4 Artikel om betygens betydelse i olika branscher

I en artikel som är skriven av Stockholms universitets studenttidning (Strömqvist, E, 2010) 

har man intervjuat tre rekryterare angående betygens betydelse när de ska anställa en ny 

person. Det karaktäristiska och intressanta med intervjuerna är att samtliga rekryterare i dessa 

branscher är intresserade av att granska betygen vid en anställning. Fartygsbefälets jobb 

skiljer sig från dessa yrken till den grad att det är mer praktiskt inriktat och innebär ett större 

direkt ansvar.

3.4.1 Personalchef, Ekonomiföretag

Denne personalchefen anser att betyget har en viss roll men det är endast en av flera faktorer. 

Den intervjuade personalchefen anser att betygen är viktigt för att verifiera det CV som 

skickats. Han anser att toppbetyg visar att det är en ambitiös och samvetsgrann person men 

säger väldigt lite om vilken problemlösningsförmåga den sökande har. Något som han anser 

som meriter är: Sociala färdigheter, driv, energinivå, förmåga att ha flera projekt igång 

samtidigt. Det är även en merit om man har haft extrajobb, varit engagerad i någon förening 

och att man har studerat utomlands. Han menar att om man studerat utomlands så är det ett 

tecken på mod.

3.4.2 Personalchef, Advokatbyrå

I denna intervju framgår det att betygen är en viktig del då de utexaminerade ofta är unga och 

saknar erfarenhet. Har man höga betyg är det ett tecken på intresse, förmåga och 

engagemang. Dock understryker personalchefen att man kan få jobb även med medelbetyg 

då personlighet och drivkraft också är viktiga faktorer. Andra meriter är tidigare jobb inom 

branschen och goda språkkunskaper.
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3.4.3 Personalchef, Landstingsförvaltningen

Denna personalchef kollar på skolprestationen i två steg. Först kollar han vilken typ av 

utbildning och om den sökande har skrivit en C- eller D-uppsats. I det andra steget kollar han 

på själva betyget. Han anser inte betyget vara den avgörande delen men höga betyg anser han 

vara ett tecken på hög kunskapsnivå, en indikation på hög kapacitet och ambition. Vid 

rekrytering använder han även intervjuer och referenser. Personalchefen anser att höga betyg 

i kombination med att man varit engagerad i andra saker vid sidan om visar att den sökande 

har haft en förmåga att göra annat förutom att plugga. Detta är enligt honom ett tecken på en 

hög kapacitet.
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4. Resultat

4.1 Broström 

4.1.1 Betygens betydelse vid rekryteringen

Broström har nyligen blivit uppköpta av Maersk och deras rekryteringssystem ser lite 

annorlunda ut nu än när Broström var ett eget bolag. Svaren som framkom under intervjun 

avspeglar hur personalchefen utförde rekrytering i dåvarande Broström.

I intervjun svarar Broström att de inte kollar på betygen när en ny styrman ska rekryteras. Är 

man godkänd så uppfyller man kraven för att framföra ett fartyg på ett säkert sätt. Hur man 

har presterat i skolan och vilka betyg man erhållit är för Broström helt oviktigt: ”Jag har  

aldrig tittat på betygen utan det är att man har certifikaten, det är det viktiga”. Oavsett 

betygen från skolan så förtjänar alla att få en chans att visa vad de går för under ett vikariat 

exempelvis. Eftersom vikariatet blir ett slags praktiskt prov som sedan utvärderas så är det 

denna period som avgör om man är intressant för en vidare anställning. Den intervjuade 

förklarar att om den sökande visar upp högsta betyg, väl godkänt, i alla ämnen så kan detta 

skapa en fundering om personen i fråga verkligen är en praktisk person som kan klara av ett 

praktiskt jobb. Broström menar inte att det behöver vara något fel på personen men i dessa 

fall kanske det är bättre att anställa personen på ett nybyggt fartyg med avancerad utrustning. 

På nybyggda fartyg kan det vara en stor fördel om man är teoretiskt begåvad för att lösa 

problem som kan uppstå innan systemen ombord är inkörda. 

4.1.2 Mäta kompetens med betygen

Broström hävdar att kompetensen sällan har med betyget att göra eftersom styrmansjobbet är 

ett praktiskt yrke som kräver att personen är praktiskt lagd. Det krävs inte så mycket 

teoretiska kunskaper för att köra båt utan snarare att personen kan använda sina teoretiska 

kunskaper praktiskt menar Broström. För att vara kompetent krävs rätt attityd och 

personlighet. Dessa egenskaper kan man inte utläsa i betygen anser Broström.

4.1.3 Vad skiljer sjöfarten från andra högskoleutbildningar/yrken

Att köra båt handlar om att kunna använda sina teoretiska kunskaper praktiskt och det är 

detta som gör det svårt att avgöra om en person klarar av detta endast genom att kolla på 
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personens betyg hävdar Broström. Sjöfarten skiljer sig stort från teoretiska yrken menar 

Broström: ”Sjöfarten är ju ett yrke som man utövar, alltså ett praktiskt yrke, det är ju inget  

teoretiskt, du sitter ju inte vid ett skrivbord idag, mer än som befälhavare då.”

4.1.4 Förslag på förändring av nuvarande betygssystem

Broström tycker inte att betygen skulle kunna bli mer intressanta även om de var utformade 

på ett annat sätt. Att utveckla en annan typ av betygsbedömning av de praktiska övningarna i 

skolans simulatorer är för Broström ointressant: ”Simulatorn är ju ett komplement till  

teoretisk utbildning, betygen är inte väsentligt och jag har svårt att se hur man ska kunna 

utveckla det också”. Ett sätt att göra en bedömning om man är lämplig som styrman är i så 

fall att använda sig av ett lämplighetstest som ska utföras av ett företag som är speciellt 

utbildade för detta. Att skolan skulle klara av att göra praktiska bedömningar av en elev 

förklarar Broström med följande citat: 

”Om man skulle göra så generellt i skolan, det tror jag är jättesvårt. Man utvecklas ju under 

de åren man går i skolan också, så man är ju inte samma person som man är när man börjar 

som när man slutar. Jag tror alla måste få en ärlig chans oberoende vad man har för betyg och 

det har man möjlighet att få med en provanställning.”
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4.2 Furetank

4.2.1 Betygens betydelse vid rekrytering

Furetank frågar inte specifikt efter betygen när man söker jobb hos dem som fartygsbefäl. De 

säger att det inte är ovanligt att betygen bifogas i ansökan men återigen att det inte är ett krav 

de har. Av förklarliga själ så vill de veta att man har klarat allting, men om man har högre 

betyg än godkänt är inget de specifikt tittar på. Om nu betygen har bifogats i ansökan så 

medger de att de har tittat på dem men poängterar att det inte har någon hög prioritet jämfört 

med t ex goda referenser från tidigare arbeten eller praktik. När vi frågar om betygen skulle 

kunna vara till hjälp för att sortera ut kandidater, med liknande erfarenheter och meriter, till 

en anställningsintervju så svarar de att de inte har varit i den sitsen men att det skulle kunna 

vara tänkbart i just en sådan situation. Dock så har betygen hittills aldrig varit den avgörande 

faktorn vid nyrekrytering.

4.2.2 Mäta kompetens med betygen

På Furetank menar man att betygen inte har någon direkt koppling till hur kompetent man är 

som styrman. Deras mening kan sammanfattas med följande citat:

”Det är inget som säger att du är en bra styrman för att du har jättehöga betyg, sen kan man ju 
vända på det och säga, har du dåliga betyg är det naturligtvis inte heller bra. Så att du kan ju 
ha hyfsade betyg, vara medelmåtta, men ha en superfallenhet som styrman och tvärtom. Har 
du jättehöga betyg är det inget som säger att du är duktig styrman för det”

Vidare säger de att betygen bara är ett kriterium bland väldigt många. Att det finns fler 

faktorer som måste tas i beaktande än en enskild faktor som betygen. 

4.2.3 Vad skiljer sjöfarten från andra högskoleutbildningar/yrken

Här menar man att kontakter och referenser är väldigt viktigt inom sjöfarten och skiljer sig 

från andra branscher på det sättet. Man anställer många gånger någon just för att den 

personen har skaffat sig ett gott rykte och har bra referenser från exempelvis praktikplatser. 

Man fortsätter och säger att yrket som styrman är komplext och skiljer sig från andra yrken 

då man både bor och jobbar på sin arbetsplats. Att livssituationen för en sjöman är väldigt 

speciell och där är social kompetens viktigt och ett bra sätt att utvärdera någons sociala 

kompetens är att fråga referenser. Därför kan man inte se på betygen som en enskild faktor. 
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Vidare förklarar de att det inte alltid hinns med att granska personer inför t ex ett akutvikariat 

då fartyget många gånger måste ge sig av med kort varsel och understryker ännu en gång 

betydelsen av att ha kontakter.

4.2.4 Förslag på förändring av nuvarande betygssystem

Här är man lite tveksam men diskuterar kring att ha lite mer beskrivande omdömen i vissa 

lägen istället för att endast ha Underkänt eller Godkänt, det man i första hand syftar på är 

betygen i simulatorövningar. Man menar att ett bokstavsbetyg inte säger så jättemycket, men 

om man är stresstålig eller inte säger lite mer och det skulle kunna vara en faktor att ta i 

beaktande.
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4.3 Stena Line

4.3.1 Betygens betydelse vid rekryteringen

Stena Line har inget krav på att den sökande ska skicka in betyg när man söker jobb som 

styrman. Enligt den intervjuade personalchefen så är det väldigt sällan som den sökande 

bifogar betygen utan det är i så fall examensbeviset. Behörigheter och certifikat ska däremot 

alltid bifogas vid ansökning för att visa att man uppfyller kraven för att arbeta som styrman. 

Stena Line förutsätter att de två svenska sjöbefälsskolorna inte släpper ifrån sig en elev om 

denna inte skulle vara kapabel att framföra ett fartyg, sedan vilket betyg studenten har erhållit 

i skolan är inte det viktiga utan det är personen bakom som är intressant. Den intervjuade 

medger att hon aldrig har kollat på betygen innan anställning någon gång under dessa år hon 

har jobbat med rekrytering av fartygsbefäl: ”Detta borde ju vara någonting vi tittade på men 

har man fått sitt examensbevis så bör man ju ha tillgodogjort sig tillräckligt för att kunna 

utvecklas vidare”.

4.3.2 Mäta kompetens med betygen

Stena Line hävdar att man inte kan utläsa kompetensen som styrman i betyget man får från 

sjöbefälsskolan, då detta inte avspeglar vilka personliga egenskaper den sökande har. 

Däremot anser hon att det kan finnas ett samband mellan hög kompetens och att man har bra 

betyg från sjöbefälsskolan. En styrmanselev som av besättningen anses kompetent, 

entusiastisk, drivande och duktig i sitt område har troligen bra betyg menar Stena Lines 

personalchef. I yrket som fartygsbefäl ska man inte bara kunna köra båt och navigera utan 

även kunna vara  en duktig ledare som passar in i det sociala livet ombord. Representanten 

från Stena Line tycker att betyget man erhåller från sjöbefälsskolan som ung troligtvis inte 

kommer att avspegla hur pass skicklig man är på sitt jobb när man seglat 25 år i rederiet. 

Istället anser Stena Line att det är viktigare att lita på rekryterarens skicklighet att göra en bra 

bedömning av personligheten vid intervjutillfället. Då ska rekryteraren kunna skapa sig en 

uppfattning om den sökandes möjligheter att bli en bra styrman som på sikt ska kunna 

avancera till kapten i rederiet. Personalchefen anser att allt handlar om att man får rätt 

gruppsammansättning till rätt fartyg. Ett teoretiskt betyg kan inte ge mått på att personen har 

de egenskaper som eftersöks som styrman utan istället krävs att man utför en personlig 

intervju, detta förklarar Stena Line med följande citat: 
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”Om vi började titta på betygen istället för att titta på personen, då tror jag vi skulle hamna 
lite fel ibland, bara för att man har bra betyg så betyder ju inte det att man är lämplig just till 
den platsen”. 

4.3.3 Vad skiljer sjöfarten från andra högskoleutbildningar/yrken
Stena Line hävdar att jobbet som fartygsbefäl handlar om att ha rätt personliga egenskaper 

som krävs för att vara ledare och dessa kan man inte avläsa i betygen. Man ska i detta yrke 

kunna mer än att köra båt och på så sätt är jobbet som styrman speciellt.

4.3.4 Förslag på förändring av nuvarande betygssystem

Enligt representanten för Stena Line skulle ett betyg i stresstålighet vara intressant att kolla 

på vid rekrytering. Personalchefen menar att man inte ska ha endast ett betyg för en 

simulatorkörning utan istället dela upp körningen i ett betyg för stresstålighet och ett för 

manövrering. Stena Line kan inte föreslå ett sätt att utforma denna typ av betygsbedömning 

men om detta skulle finnas hade betygen blivit mer intressanta anser den intervjuade.
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4.4 Wallenius

4.4.1 Betygens betydelse vid rekrytering

På Wallenius säger de att de tittar ganska lite på betygen. De kan göra det men menar att 

yrket som styrman är mer praktiskt. Där framhäver man att om man exempelvis ställer en väl 

genomförd praktik mot skolbetyg som merit så väger praktiken absolut tyngst. Det viktiga är 

att man har tagit examen och inte hur man har genomfört utbildningen eller hur bra betygen 

är. De avfärdar dock inte helt att betygen skulle kunna vara en faktor när man väljer ut 

intressanta kandidater till vidare intervju: ”Det kan det vara men det brukar alltid finnas  

någonting mera konkret som man kan göra bedömningarna på”. Det konkreta skulle kunna 

vara utformningen av sitt personliga CV, där nivån rent generellt jämfört med andra 

yrkesgrupper är lite för låg enligt Wallenius. Fördelen de ser med att kolla på betygen, är att 

man får bevis på hur någon verkligen har presterat i skolan och har man presterat bra så har 

man också en teoretisk bas att bygga sitt arbete ombord på. Motsatsen då, att om man inte har 

klarat utbildningen på ett bra sätt så kanske man inte har teoretisk kunskap för att hantera 

bryggutrustningen, resonerar man på Wallenius. Detta kan låta motsägelsefullt mot vad som 

tidigare sagts, men de förklarar vidare att: ”bara för att man har klarat av saker i teorin så  

betyder inte det nödvändigtvis att man kan hantera det i praktiken och det ser man enbart  

när man väl har kommit ut på fartyget”.

4.4.2 Mäta kompetens med betygen

Man menar som tidigare sagts att styrmansyrket är väldigt praktiskt, att de referenser och de 

utlåtanden man får ute på fartygen avspeglar det egentliga kunnandet som styrman. Att man 

har fått bra betyg i skolan kan inte avspegla det på samma sätt. Respondenten menar att 

många viktiga egenskaper som en styrman ska ha inte kan mätas i betyg. Dessa egenskaper är 

bl a personlig mognad, ledarskapstendenser, villighet att jobba hårt, punktlig, uppförande och 

hantering av bryggutrustningen i praktiken. Därför är det lämpligare att i första hand mäta 

kompetensen utifrån ett praktiskt perspektiv, resonerar man.

4.4.3 Vad skiljer sjöfarten från andra högskoleutbildningar/yrken

Den intervjuade som själv har läst juridik säger att sjöfarten är raka motsatsen mot just t ex 

de juridiska högskoleprogrammen. Där är betygen väldigt viktiga för den framtida karriären i 

och med att det är såpass teoretiskt. Han menar inte att betygen från sjöfartshögskolan är 
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oviktiga men understryker ännu en gång att yrket som styrman är väldigt praktiskt och 

kunskapen är svår att mäta i betyg.

4.4.4 Förslag på förändring av nuvarande betygssystem

Han är tveksam till hur betygssystemet skulle kunna förändras för att göra det mer intressant 

för rekryterare. När det gäller simulatorövningar tycker han att godkänt eller icke godkänt är 

fullt tillräckligt. Däremot tycker han att man skulle kunna förbättra betygssättningen ute på 

fartygen. Inte just betygen i sig utan attityden hos de handledare som sätter betygen. Enligt 

honom så kan man inte alltid lita på att praktikbetygen avspeglar elevens prestationer då 

handledarna många gånger är rädda för att ge negativ kritik och är dåliga på att ge ordentlig 

återknytning till eleverna. Där ska man vara mer tydlig redan i skolan med att när man väl 

kommer ut och jobbar och själv ska sätta betyg, att då ge betyg som är ärliga och inte vara för 

feg i betygssättningen.

Slutligen tycker han att för lite vikt läggs på ledarskapsutbildning och personliga relationer 

då man inom sjöbefälsutbildningen är tydligt inriktad på att bli chef. Just 

ledarskapsutbildningen är något han skulle kunna tänka sig bli intressant att kolla på om man 

gjorde om betygsstegen i den kursen. Han har dock inga egna förslag på hur det i så fall 

skulle kunna se ut.
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5. Resultatsammanfattning

Vi började hela denna undersökning med huvudfrågan: Vad har det högre betyget för 

betydelse för att få en anställning som fartygsbefäl? För att problematisera frågan så bröt vi 

ner den i delfrågeställningar för att på så sätt få en helhetsförståelse i några av våra svenska 

rederiers tankar, åsikter och syn på skolbetyget som merit vid anställning. Väldigt viktigt att 

notera här är att denna slutsats endast skildrar fyra svenska rederier. Vi kan alltså inte 

generalisera, kvantifiera eller applicera resultatet på alla svenska rederier. Detta blir således 

en stickprovsundersökning som möjligtvis kan visa på en tendens.

Vi gick in i denna undersökning med hypotesen att betygen inte har någon betydelse vid 

nyrekrytering av fartygsbefäl. Detta har dock inte färgat vår undersökningsdesign. Vi 

försökte hela tiden ställa frågorna på så vis att våra egna åsikter inte skulle avslöjas. Här 

följer nu en sammanställning av de svar vi fick fram under intervjuerna.

5.1 Vad anser arbetsgivaren om betygen som merit vid rekrytering?

Samtliga intervjuade rederier anser att betygen inte är relevanta för att bedöma om den 

sökande kan vara lämplig som styrman eller inte. Anledningen till resonemanget är att yrket är 

så pass praktiskt och komplext. I styrmansjobbet krävs en viss typ av personliga egenskaper 

som inte kan avläsas i betyget.

Broström och Stena Line har aldrig kollat på betygen inför en rekrytering. Furetank och 

Wallenius medger att om betygen är bifogade i ansökan så händer det att de kollar på dem, 

men det har aldrig varit den avgörande faktorn för om personen blivit anställd eller inte. Det 

är certifikaten som är det intressanta i ansökan och även att den sökande bifogar ett väl 

utarbetat CV med ett personligt brev.

5.1.1 Meriter som anses väga tyngre än betygen

Återkommande vid varje intervjutillfälle var att rederierna istället för att kolla på betygen 

letar efter goda referenser, bra ledaregenskaper och social kompetens. Värdet av att skapa ett 

gott rykte om sig och att kunna knyta kontakter är en viktig faktor anser rederierna. Broström 

tycker att sjöfartshögskolans branschdagar är ett ypperligt bra tillfälle att skapa ett kontaktnät. 

En annan återkommande faktor som är viktigare än skolbetyget är omdömet på en 
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styrmanselev under praktiken. Detta är en värdefull information för rekryteraren då eleven får 

visa vad denne går för i verkliga situationer. Dock finns risken att eleven blir bedömd på ett 

sätt som kan vara missledande. Omdömet från praktiken beror till stor del på hur relationen 

varit med handledaren och kan då bli en subjektiv bedömning. Detta kan innebära att en elev 

erhåller ett bra betyg eftersom denne varit uppskattad som person, men rent arbetsmässigt kan 

eleven ha stora brister. Undersökningen har visat att rederierna önskar ett större ansvar bland 

handledarna för en mer korrekt bedömning.

Att utöver fartygsbefäl klass V behörighet ha en sjökaptensexamen är en merit som väger mer 

än betygen när man söker jobb anser rederierna. Detta beror på att den sökande då har en 

teoretisk utbildning för att avancera upp till överstyrman och sjökapten efter erforderlig sjötid 

som fartygsbefäl. 

5.2 Är betyg ett mått på yrkeskompetens?
Samtliga rederier säger unisont att skolbetyg inte är en bra kunskapsmätare då man ska 

utvärdera en persons egentliga kunnande som styrman. Det är snarare hur man använder sina 

teoretiska kunskaper i praktiken som är intressant.

5.3 Vilka skillnader finns det mellan betygens betydelse för 

sjöbefälsutbildningen och andra högskoleutbildningar?

Eftersom sjöbefälsutbildningens syfte är att utbilda en person för ett praktiskt yrke med 

speciella arbetsuppgifter så finns det enligt rederierna en stor skillnad mot andra 

högskoleutbildningar. Främst syftar man på att styrmansjobbet innehåller så många delar mer 

än att köra båt. Man ska kunna vara en duktig ledare även som styrman och klara av det 

sociala livet ombord.

Kontakter är en viktig del inom sjöfarten och på utbildningen så har man möjlighet att skapa 

ett kontaktnät under praktikperioderna. På så sett kan man även ange referenser när man 

sedan söker jobb. I branschen är akutvikariat inte helt ovanligt och då är kontakter det mest 

väsentliga och inte betyget.
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5.4 Förslag på förändring av nuvarande betygssystem

Samtliga intervjuade rederier har svårt att se hur betygssystemet skulle kunna förändras för att 

göra det mer intressant att titta på betygen som rekryterare. Broström är det rederi som 

bestämt menar att någon förändring inte hade spelat någon roll då de aldrig har tittat på 

betygen och inte heller kommer göra det. Som människa utvecklas man hela tiden och alla ska 

få en ärlig chans. Med ärlig chans menar man här t ex en provanställning. Furetank, Stena 

Line och Wallenius är skeptiska men har funderingar kring t ex betyg i stresstålighet, fler 

betygssteg i ledarskapsutbildningen, betyg i form av beskrivande omdömen i 

simulatorövningar, ärligare betygssättning ute på fartygen. Dessa förslag skulle möjligtvis öka 

intresset i att titta på betygen som merit.
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6. Slutdiskussion

Vi har genom vår undersökning fått en djupare förståelse för hur rederierna resonerar när de 

ska anställa en ny juniorstyrman och resultatet visar på en samstämmighet bland rederierna. 

Samtliga intervjuade rederier framhäver tydligt att betygen har mindre betydelse om ens 

någon alls, det är istället personligheten och tidigare referenser som väger tyngst. 

Intervjuerna har bidragit till väldigt intressant information om hur rederierna resonerar kring 

våra betyg i skolan. Att Wallenius menar att en väl skriven jobbansökan väger tyngre än 

skolbetygen från sjöbefälsskolan säger en hel del om betygen som merit. Fartygsbefäl är 

enligt Wallenius generellt lite sämre på att utforma ett bra CV och personligt brev än sökande 

i andra branscher. Ett annat exempel som vi också fann intressant, var att Broström snarare 

skulle föredra en person med medelmåttiga betyg istället för en person med toppbetyg 

eftersom risken då anses vara stor att personen med höga betyg inte är praktiskt lagd. 

En utav våra frågeställningar var att ta reda på om rederierna kunde se några skillnader i 

betygens betydelse som merit när man sedan ska söka jobb mellan andra 

högskoleutbildningar och sjöbefälsutbildningen och i så fall varför. Den personalansvariga på 

Wallenius är själv utbildad jurist och enligt honom så är juristutbildningen rena motsatsen till 

sjöfarten vad gäller betygens betydelse. Inom juridikbranschen så är betygen väldigt viktiga 

när man söker jobb. Vi anser att en jurists arbetsuppgifter till stor grad kan avspeglas i 

uppgifterna denne ska lösa på en tentamen, detta gör att betyget på tentamen till stor del kan 

avspegla yrkeskompetensen. I styrmansjobbet finns många moment som inte endast kräver 

teoretisk kunskap utan även en praktisk förståelse och ett logiskt tänkande i stressade 

situationer. Därför anser vi att man inte kan mäta kompetensen som styrman i betygen man 

erhåller i skolan och detta resonemang styrktes genom denna studie då samtliga respondenter 

gav samma svar och vår frågeställning om att mäta yrkeskompetens i betyget blev således 

besvarad. Man får inte glömma att varje fartyg man jobbar på blir en ny utbildningsplattform 

där man får bygga vidare på sina kunskaper. På det ena fartyget kan man anses vara en fullt 

kompetent styrman eftersom man har lärt sig båten utan och innantill genom åren. På det 

andra fartyget kan man anses som inkompetent eftersom man inte har hunnit bli inkörd på 

fartyget och dess rutiner. Man blir aldrig fullärd i jobbet som fartygsbefäl utan på varje nytt 

fartyg blir man i början en elev igen. 

Vi diskuterade under intervjuerna med rederierna om hur ett möjligt betygssystem skulle 
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kunna vara utformat för att göra det mer intressant att granska skolbetygen som merit. Vi 

upplevde att respondenterna tvivlade på om det hade gjort någon skillnad om det t ex hade 

funnits fler betygssteg än de tre som finns i Kalmar. Detta tvivel beror antagligen på det 

faktum att de inte lägger någon större vikt vid betyg från första början. När vi själva 

resonerar kring frågan om fler betygssteg så ser vi det som något positivt. För studenten kan 

det vara ett sätt att tävla med sig själv och på så sätt öka motivationen då man vet att man har 

en större möjlighet att få ett högre betyg. För att förtydliga resonemanget så är hoppet mellan 

betyget G och VG 20% på de flesta tentor i Kalmar. Hade det istället funnits betygssteg för 

varje 10% så införlivas det som just sagts. Detta anser vi också skulle minska den bitterhet 

man själv ibland kan känna då man ligger bara någon procent ifrån det högre betyget. På 

samma sätt som vi ser detta som en fördel för oss studenter så skulle det möjligtvis vara 

något positivt även för läraren som ska sätta betyget med just detta i åtanken. Det som var 

intressant och som vi innan studien inte hade tänkt på var betyg av beskrivande karaktär. Det 

var något som en respondent själv tog upp och såg som något positivt. Då var det främst 

sådana betyg i simulatorövningarna man syftade på. Hur det skulle kunna se ut och hur det 

skulle utföras rent praktiskt är något som vi inte vågar fördjupa oss i då det endast blir långa 

spekulationer från vår sida.

Vi anser att betygssystemet vi har idag, med högre betyg än godkänt, endast är en till nytta 

om man ska söka sig vidare inom den akademiska världen t ex en Masterutbildning, men det 

kan ju även vara en morot för att plugga lite extra inför en tenta. Ska man jobba som 

fartygsbefäl så är godkänt på tentamen fullt tillräckligt och sedan handlar resten om hur man 

är som person och denna personliga slutsats anser vi att vi har fått bekräftad med denna 

undersökning. När vi går tillbaks till våra huvudfrågor och själva syftet med arbetet så anser 

vi att vi fått såpass uttömmande svar under intervjuerna att frågorna har blivit besvarade och 

syftet är uppnått.

6.1 Förslag till vidare forskning

Under arbetets gång så är det många nya frågeställningar som har kommit upp. Vi känner att 

det finns mer att forska om på detta område. För det första så skulle det vara intressant att 

utföra denna undersökning på alla svenska rederier för att få ett resultat som kan 

generaliseras. Det kanske då kan framkomma att det finns rederier som anser att betygen är 

värdefulla som merit och som alltid tittar på skolprestationen i samband med nyrekrytering. 
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Detta skulle möjligtvis kunna genomföras med en kvantitativ studie i form av enkätutskick 

och kanske kompletteras med korta intervjuer.

När vi frågade rederierna om de hade förslag på hur betygssystemet skulle kunna förändras 

för att göra det mer intressant att titta på vid rekrytering så hade de svårt att tänka sig hur det 

skulle kunna se ut. Här skulle man kunna göra en undersökning om hur betygssystemet 

skulle kunna se ut och hur man rent praktiskt skulle bedöma studenter på en större skala. Låt 

säga att istället för tre steg så skulle det kanske kunna vara tio betygssteg eller möjligtvis 

komplettera de kurser som man idag endast kan få godkänt på med någon typ av beskrivande 

omdöme. Då syftar vi framförallt på simulatorövningar som är obligatoriska och som 

innehåller många moment i problemlösning och stresstålighet. 
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Bilaga 1.

Intervjuplan – Personalansvariga på rederierna
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Huvudfråga:

Hur länge har du jobbat med rekrytering av fartygsbefäl?

Följdfrågor beroende på vad respondenten svarar:

Hur gammal är du? 

Har du någon speciell utbildning för rekrytering?

Har du själv jobbat som fartygsbefäl?

Hur många gånger per år skulle du uppskatta att du rekryterar ett nytt fartygsbefäl till ditt 

rederi?

Har ni någon speciell mall som följs vid rekrytering?

Beskrivande frågor:

- Ert rederi ska anställa en ny styrman (junior). Beskriv hur ni går tillväga.

Följdfrågor:

-Ni får in ansökningar från en mängd människor med olika bakgrund och erfarenheter, alla 

innehar giltig behörighet för fartygsbefäl klass V. Hur sållar ni och väljer ut kandidater?

(Följdfråga på föregående)

-Låt oss nu hypotetiskt säga att dessa ansökningar kommer från endast nyutexaminerade 

sjöbefäl utan erfarenhet (förutom praktik). Hur tänker Ni i detta fall?
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Huvudfråga:

Om jag säger ett antal personliga egenskaper som en arbetssökande styrman har, så får du 

värdera dessa på en skala 0-10. Där 0 är Oviktigt och 10 är Viktigt

Social kompetens och ett trevligt bemötande

Har lång arbetslivserfarenhet inom olika arbetsområden

Har nära till påmönstringshamn (eller flygplats)

Har haft praktik hos er eller jobbat som matros

Har goda referenser från tidigare arbeten/ praktik

Känner personer i rederiet

Har genomfört ett intressant/relevant självständigt arbete

Har utöver klass V också sjökaptensexamen

Har höga avgångsbetyg från sjöbefälsskolan

Huvudfråga:

- Kollar ni på betygen som erhålls vid examen från sjöbefälsskolan?

Förväntade svar:

- Nej, anser inte detta som en viktig del av bedömningen av personen

Möjliga svar:

- Ja, detta är en sak vi tittar på. Avspeglar kompetensen hos den blivande styrmannen.
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Möjliga följdfrågor beroende på vad respondenten svarar:

Är det inte viktigt att se hur personen har presterat i skolan? 

Tycker du inte man kan mäta kunskap med betyg?

Är inte betyg ett bra sätt att sortera ut sökanden från högen? 

Hur gör ni för att sortera ut sökanden?

Har det hänt att ni kollat på betyg och i så fall när då?

      I många branscher är betygen från utbildningen avgörande. Hur kommer de sig att 

betygen inte   är så viktiga om man jobbar som fartygsbefäl? 

Har det alltid varit så här?

Är detta beroende på hur många som söker?

Beror detta på rådande konjunktur?

Huvudfråga:

Om det nu är så att ni kollar på betygen, vilket/ vilka ämne är mest intressanta att kolla 

på? 

Möjliga följdfrågor beroende på vad respondenten svarar:

Varför är just detta/ dessa ämnen viktiga att kolla på anser du?

Huvudfråga:

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att gå på betygen anser du?

Möjliga följdfrågor beroende på vad respondenten svarar:

Ska man integrera betygen från praktiken tycker du?
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Hur tycker ni att kompetensen som befäl kan mätas i ett betyg från skolan där mycket 

är teoretiskt? Styrmansjobbet är lika mycket praktiskt där även simultankapacitet är 

viktigt.

Huvudfråga:

Betygen som man erhåller i de praktiska övningarna på skolan d.v.s simulatorövningarna 

finns endast betyget G (godkänt). Skulle det för er del vara värdefullt att få en 

bedömning av instruktörerna på skolan hur det har gått för eleven på en betygsskala? 

Möjliga följdfrågor beroende på vad respondenten svarar:

Beskriv en lämplig betygsskala man i så fall skulle kunna använda.

Huvudfråga:

Har du något förslag på förändring av hur betygssystemet ser ut idag på sjöbefälsskolan? 

Vi har idag U (underkänt), G (godkänt) och VG (väl godkänt).

Tycker du det skulle underlätta och vara värdefullt med ett betygssystem med mer 

detaljerad information och fler specifika betygssteg?

Fråga:

Skolbetygen ska avspegla studentens kunskap inom ett specifikt område. Tror du 

skolbetygen avspeglar nervositet och prestationsångest i respektive arbetsmoment om man 

har fått ett lägre betyg i just dessa kurser?
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