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Abstract 

Med de nya implementeringarna av ISPS-koden så är det svårt att få en insikt i styrmansyrket. 

Hur skulle nya studenter veta vad de ansöker till när de vill bli ovan nämnda styrmän. 

    Syftet med den här uppsatsen är att utreda vad förväntan på styrmansyrket är inom den 

svenska handelsflottan. Intervjuerna utfördes på tredjeårsstudenter vid en sjöfartshögskola i 

Sverige angående bilden på styrmansyrket som de fått under sin fartygsförlagda 

styrmanspraktik. Förväntan jämfördes sedan med den bild de fått under ombordtiden.  

    Resultaten visade att styrmansyrket inte kan liknas vid något landjobb och att man måste 

uppleva styrmansyrket för att förstå sig på styrmansyrket. 

    Nyckelord: Förväntan, uppfattning, fartygsförlagd utbildning, styrmansyrket 
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Abstract 

With the new implementation of the ISPS regulations, it is hard to get an insight in the duties 

of an officer of the seas. How can new students know what they are applying for when they 

want to become said officers. 

    The purpose of this thesis was to examine the underlying expectation about the officer’s job 

within the Swedish merchant navy. Interviews where carried out on third year students at a 

maritime academy in Sweden regarding the view of the officer’s job acquired on-board a ship 

during internship and on-board training. The expectation was later compared to the image of 

that acquired onboard.  

    The results were those that the officer’s job is not like any job on land and that one has to 

work on board a ship to acquire insight in how the officer’s job truly is. 

    Keywords: Expectation, conception, internship, on-board training, officer’s job. 
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1 Förord 

 

Överensstämmer verkligheten med förväntan. Man kan växa upp med en bild av någonting, 

det kan vara en dogmatisk bild av religiösa företeelser, en förenklad uppfattning eller rent av 

en romantisering. Då sjöfartsverksamheten till största del föregår till sjöss så är det svårt att få 

en ordentlig inblick av vad som sker ombord. Ta till exempel passagerarfartyg där ISPS hårt 

reglerar vem som får vistas på bryggan (www.imo.org (2012)) så ser man inte den 

huvudsakliga verksamheten som sker där obehöriga ej har tillträde. Om obehöriga enligt 

ovan(IBID) ej har tillträde, kan en blivande sjökaptensstudent ej få tillgång till arbetsplatsen 

ombord vilket försvårar bildandet av en korrekt förväntan av styrmansyrket. För att 

exemplifiera, ta tankfartyg där man utifrån enbart ser transporten av produkter från punkt A 

till punkt B. I verkligheten är processen mycket mer omfattande än så: Tankarna skall spolas, 

inertas och tätas, lasten skall övervakas, värmas, cirkuleras och etcetera. I själva verket är 

tanksjöfarten mycket mer lik den tunga industrin snarare än en flytande lastbil som förflyttar 

lasten från punkt A till punkt B. 

     

 

 

 

http://www.imo.org/
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2 Inledning 

Valet föll på att utreda hur en tredjeårsstudents, vid en sjöfartshögskola i Sverige, förväntan 

på styrmansyrket stämmer överens med den faktiska bilden man har av detsamma efter 

avslutad andra period av fartygsförlagd utbildning. Analyser kommer att utföras huruvida 

studenternas förväntan av styrmansyrket förändras under andra praktikperioden, där elevens 

egen bild av styrmansyrket är central. Det som är av intresse är vad förväntan är och inte 

varför den uppstår. 

2.1 Bakgrund 

Det finns liknande studier som beskriver motivationen bakom valet av ett yrke, exempelvis 

Håkansson, C. Persson, M. (2008), Motivation och livsstil till sjöss. Denna studie är av 

kvantitativ art och utreder motivationsfaktorerna till varför man beger sig ut till sjöss för att 

söka arbete. Den är sedd ur ett personalrekryteringsperspektiv och tillfrågar 

gymnasiestudenter och aktiva sjömän om grunden till deras yrkesval och vilka 

motivationsfaktorer som stimulerar personlig utveckling. Vidare tillfrågas rederier om den 

personliga utvecklingen bland dess anställda och om det förekommit bristande motivation hos 

dess ombord personal. 

    Gervind, A. Sjöström, J. (2008), Karriärval för sjöbefälsstudenter i Kalmar, är en annan 

studie inom ämnet. Denna studie var av kvantitativ art och utredde varför studenter väljer att 

utbilda sig till styrmän/sjökaptener vid en sjöfartshögskola. En slutsats som lyfts fram är att 

studenterna på det fyraåriga programmet inte riktigt vet vad en styrman gör eller hur det är att 

arbeta till sjöss på ett fartyg. 

    I denna stundande studie valdes dock en annan infallsvinkel än de ovan nämnda studierna 

och undersöker vilken förväntan man hade på styrmansyrket före den andra perioden av 

fartygsförlagd utbildning och hur bilden av yrket förändras under denna, snarare än varför. 

Medans förut nämnda studierna är av kvantitativ art med slutna frågor ämnar vi att utföra en 

kvalitativ studie med öppna frågor som dessutom riktar sig till direkta erfarenheter och 

upplevelser. 

    Det ligger i alla parters intresse att en så korrekt information som möjligt förmedlas. I och 

med att söktrycket är högt till den fyraåriga sjökaptensutbildningen så är det av vikt att den 

blivande studenten är väl införstådd i vad yrket innefattar för att således undvika avbrutna 

studier. Då varje avhoppad student i förlängningen innebär en förlorad möjlighet för en annan 

student som ej antagits. 
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2.2 Avgränsning 

”En teori är en förenkling av en komplicerad verklighet, en skissartad översikt där olika 

antaganden redovisas öppet” (Jacobsen (2010) s.296). Med detta ämnar vi att lyfta fram fem 

enskilda studenters förväntningar på styrmansyrket och sammanställa dem som en enskild 

sammanfattning av summan av dessa förväntningar. Varken mer eller mindre. Alltså ej andra 

befattningar och yrkesroller ombord ett handelsfartyg, det vill säga ej yatching och privat 

charter. Vidare resonerar Jacobsen (Jacobsen (2010) s.85) kring orsak och verkan, hur de 

förhåller sig till varandra och att verkan är ett direkt resultat av orsak. Vi fokuserar på verkan 

då orsak i detta fall är för komplicerat och mångfacetterat för att kunna utredas. 

    För att försäkra sig om att studenterna bildat sig en bild av styrmansyrket kommer 

tredjeårsstudenter att intervjuas. Dessa tredjeårsstudenter har då genomfört sin andra 

praktikperiod som är stymanspraktiken. 

2.3 Definitioner 

I nästa avsnitt definieras nyckeltermer som är av betydelse för studien. Utöver att definieras 

så avgränsas de även för att innebörden skall hamna i kontext. 

 

Sjöfart 

”Transport med fartyg av människor och varor inom ett lands farvatten(inre fart), längs dess 

kuster(kustfart) eller mellan länder och kontinenter(t.ex. Östersjö, Nordsjö och oceanfart). Till 

sjöfart hör konstruktion och reparation av fartyg vid varv samt upphuggning.” 

(Nationalencyklopedin, sextonde bandet(1995)s.489). Privat charter så som korttidsleasing 

och yatching undantages handelssjöfart, se under rubriken avgränsning. 

 

Styrman 

”Befälsbefattning på handelsfartyg. Den främsta styrmannen—befälhavarens närmaste 

ersättare—kallas överstyrman. Därefter följer andrestyrman, tredjestyrman osv. För rätt att 

inneha befattning som styrman krävs behörighet meddelad (författarnas anmärkning klass V 

behandlades vidare) eller godtagen av Sjöfartsverket(författarnas anmärkning; sjöfartsverket 

numera transportstyrelsen).” (Nationalencyklopedin, sjuttonde bandet(1995)s.373). Med detta 

avser vi person som avlagt examen och innehar giltigt styrmansbrev utfärdat av behörig 

myndighet. 

    ”Andre styrman går vakt, navigerar, hjälper till med fartygets lastning och lossning, sköter 

uppdateringar av navigationsutrustning, säkerhet, t.ex. livbåtar. Vanligtvis finns två andre 
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styrmän på varje fartyg. Båda navigerar och hjälper till med lastning och lossning, men delar 

ofta på ansvaret för navigationsuppdateringarna, säkerheten. Andre styrman är 

sjukvårdsutbildad i grad med undersköterska och därmed ansvarig för sjukvården 

ombord.”(www.sjofart.org (2012)). 

    Alltså definieras en styrman till en person som innehar lägst en klass V behörighet, arbetar 

under överstyrman samt att denna arbetar inom handelssjöfarten ombord på ett 

handelsfartyg(Ro-Ro, Ro-Pax, pax, bulk, tank, container etcetera). 

 

Sjöbefälsstudenter 

I detta avseende avgränsar vi oss till en student som läser årskurs tre på det fyra åriga 

sjökaptensprogrammet. Dessutom skall studenten ha fullgjort minst sex månader 

fartygsförlagd utbildning fördelade över två separata praktiktillfällen. Den andra perioden av 

fartygsförlagd utbildning var av vikt då den första perioden är avsatt särskilt däckspraktik och 

den andra för styrmanspraktik. Valet föll därför på tredjeårsstudenter, detta för att försäkra att 

de fullgjort en del av sin styrmanspraktik och därmed haft tillfälle att skaffa sig en bild av 

styrmansyrket, se under rubriken avgränsningar. 

 

Förväntan-värde 

”Begrepp som används inom psykologiska teorier utgående från att människors motivation att 

utföra en viss handling speglar värdet hos de konsekvenser som handlingen kan förväntas leda 

till.” (Nationalencyklopedin, sjunde bandet(1992)s.282), förväntan har lett till att man sökt sig 

till sjökaptensprogrammet. ”Mer exakt antas att värdet hos varje konsekvens får olika vikt 

beroende på hur sannolik konsekvensen upplevs vara. Summan av de på så sätt vägda värdena 

hos en handlings tänkbara konsekvenser avgör hur motiverad individen är att satsa på 

handlingen i fråga.” (IBID), var förväntan varit tillräckligt höga så har det lett till en ansökan. 

”Förväntan-värde-teorier kan ganska väl förutsäga individers val i många situationer (t.ex. i 

inköpssituationer och när det gäller ställningstagande till politiska alternativ). Andra faktorer 

än värdet hos tänkbara konsekvenser har emellertid också betydelse för individens val (t.ex. 

vanor och känslomässiga reaktioner). En vanlig kritik mot förväntan-värde-teorier är att de i 

alltför hög grad framställer människan som en rationellt kalkylerande varelse”, Väljer man 

verkligen det man tänkt sig eller är det slumpen som avgör? Vidare kan då antagas att om 

förväntan ej motsvarar handling så omprövas förväntan.  

  

http://www.sjofart.org/
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3 Teori 

“The International Commission on Shipping estimates that thousands of seafarers, working on 

10-15 per cent of the world’s ships, ‘work in slave conditions, with minimal safety, long 

hours for little or no pay, starvation diets, rape and beatings’. All to bring us our Fairtrade 

coffee and our ethically sourced clothes.” “Den internationella sjöfartskommissionen 

uppskattar att tusentals sjöfarare, arbetande inom 10-15 procent av världshandelsflottan, 

‘arbetar under slavliknande former, med minimal säkerhet, långa arbetspass för lite eller ingen 

betalning alls, svältliknande omständigheter, våldtäkter och misshandel’. Allt för att frakta 

vårt rättvisemärkta kaffe och våra etiskt producerade kläder.” 

(www.telegraph.co.uk (2011)). Denna statistik var för oss tidigare okänd och vi finner den 

mycket skrämmande att man inom sjöfarten skulle ha sådana levnadsförhållanden. Kan man 

med gott mod söka sig till en utbildning där man är framtida slavdrivare om man nu har 

kännedom om denna statistik?  

    Vidare är det relativt svårt att skaffa sig en uppfattning om sjömanslivet: ”Det gör fartyget 

till en till en >>total institution>> som har drag gemensamma med det psykiatriska sjukhuset, 

fängelset och de isolerade landsbygdssamhällena…”(Aubert(1970)s.153). Att ett fartyg liknas 

vid en >>total institution>> stärker vidare statistiken som nämndes i Telegraphs artikel 

(www.telegraph.co.uk (2011)) samt möjliggör att den är sann, utan att gemene man känner till 

den. Vi, författarna av denna uppsats kände inte till denna statistik. Dessa förhåller sig till 

varandra genom att finnas i det fördolda. Är det som ovan nämns eller är det så som 

Sjöfartshögskolan i Kalmar förmedlar(se bildspel: www.lnu.se), en bild där alla är glada och 

himmelen alltid är blå? 

    Ett förväntat resultat är att de studenterna som väljs för intervjuerna har lite insyn i hur 

styrmansyrket verkligen är och hur livet till sjöss ter sig. 

     

 

 

  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/8273847/Sea-no-evil-the-life-of-a-modern-sailor.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/8273847/Sea-no-evil-the-life-of-a-modern-sailor.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/8273847/Sea-no-evil-the-life-of-a-modern-sailor.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/8273847/Sea-no-evil-the-life-of-a-modern-sailor.html
http://www.lnu.se/
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4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad förväntan är om styrmansyrket är vid ansökan 

till sjökaptensutbildningen, och om den stämmer överens med den under fartygsförlagda 

utbildningen upplevda bilden av yrket. 

 Vad är den av individen generella uppfattningen av styrmansyrket?  

 Vad förväntas man arbeta med som styrman i handelsflottan idag?  

 Går det att bilda sig en uppfattning om styrmansyrket utan att först uppleva 

styrmanslivet? 
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5 Metod 

Studien är av kvalitativ art där fem djuplodade intervjuer utgör själva kärnan i studien.  

5.1 Intervju 

Intervjuer valdes för att ge det djup som krävs i den här typen av studie, där man hade 

möjlighet att följa upp frågor med följdfrågor, Jacobsen argumenterar för öppna intervjuer när 

”a) När relativt få enheter undersöks” och ” b) När man är intresserad av vad människor 

säger”(Jacobsen(2010)s.93). 

    Intervjuerna utfördes på tredjeårsstudenter vid det 4-åriga Sjökaptensprogrammet i Kalmar 

efter att de fullgjort sin andra fartygsförlagda utbildning, detta för att de då ej enbart gjort 

däckspraktik utan även påbörjat styrmanspraktik och genom detta hunnit skaffa sig en 

uppfattning av styrmansyrket. Vikt lades på huruvida intervjupersonerna själva tyckte att 

deras förväntan möttes av de faktiska upplevelserna av styrmansyrket efter den andra 

perioden av fartygsförlagd utbildning. 

   

5.2 Datainsamling 

Som intervjumetod valdes ledande intervjuer med en bestämd följd och med öppna frågor, 

undantaget första frågan som användes som en garant för att försäkras om att 

intervjupersonen verkligen fullföljt sin fartygsförlagda utbildning. Följdfrågorna var liksom 

öppningsfrågor av öppen art. Följande beskrivning var tillämpbar med avseende på syftet: 

”Intervjuguide med teman, bestämd ordningsföljd och enbart öppna frågor.” (Jacobsen (2010) 

s. 48).  

Intervjuguide, se bilaga 1.  

    Då så öppenhjärtliga svar som möjligt eftersöktes så redovisades syftet med intervjuerna 

helt öppet för respondenterna vid intervjutillfället. Ett resonemang vilket står beskrivet i 

Jacobsens ”Förståelse, beskrivning och förklaring”, s.98. Detta resonemang förklarar risken 

för stigmatisering då man exempelvis vill undersöka rasism föreligger det en risk att 

intervjupersonen kan misstänka att den kommer att uppfattas som rasist om inte syftet med 

intervjun är tillräckligt öppet. 

    Intervjuernas längd uppgick till omkring 35-45 minuter, ”Under längre intervjuer hinner 

både intervjuaren och intervjuade bestämma över vad man tar upp… Eftersom samtalet tar 

lång tid krävs att den intervjuade verkligen är motiverad… .”(Kylén(2004)s.18). Med Kyléns 
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resonemang(IBID s.19), så var det viktigt att hålla intervjun inom en tydlig tidsram så att man 

ej föll ifrån syftet och som intervjuare bibehöll kontroll genom hela intervjun. 

Intervjuerna spelades öppet in med intervjupersonernas medgivande. För att underlätta senare 

analys så utfördes inspelningar av intervjuerna samt att man omöjligen kunde anteckna allt 

som sades under intervjuns gång. ”Utöver bekvämligheten innebär det att man får allt 

dokumenterat” (IBID s.40). ”Apparaten kan hämma den intervjuade.”(IBID s.40), denna 

problematik kringgicks genom att använda inspelningsutrustning som upplevdes mera 

bekväm och vardaglig, nämligen mobiltelefoner. ”Yngre personer har i regel inte så mycket 

emot att bli inspelade på band.”(Jacobsen(2010)s.99). De stycken och inlägg som var av 

intresse för studien transkriberades och presenteras under rubriken resultat. 

5.3 Urvalsmetod 

Urvalsmetoden kom att vara helt och hållet godtycklig, med studenter som gjort en andra 

period av fartygsförlagd utbildning i sjöfartshögskolans regi, men ej nödvändigtvis fullgjort 

hela den förväntande perioden av fartygsförlagd utbildning, men dock med ett minimum av 

minst sex månader. Denna godtyckliga metod som användes beskrevs väl med hjälp av figur 

9.5 (Jacobsen(2010)s.227); Kan man undersöka hela populationen? Nej. Vill man 

generalisera från urval? Nej. Välj det urval som är rimligast. Godtyckligt urval. 

    För att göra urvalet mindre godtyckligt och mera slumpmässigt samlades namnen på 

samtliga möjliga respondenter i en lista efter bokstavsordning och i första hand valdes namn 

längst ned på listan. Förvisso så kunde detta leda till att den insamlade bilden ej blir 

representativ för studenterna (Jacobsen(2010)s.123), dock så var avsikten ej att generalisera 

populationen, utan att lyfta fram individerna som enhet. 

  För att erhålla så exakt data som möjligt valdes respondenter med direkt anknytning till det 

som ämnas undersökas (Jacobsen(2010)s.121). 

    Genom att låta slumpen avgöra (se rubrik 5.3, stycke 2) så var urvalet icke-diskriminerande 

med avseende på ålder, kön, etnicitet, sexualitet, religion och genus. 

 

5.4 Analysmetod 

En komparativ tolkning av hur studentens bild av styrmansyrket påverkas av den 

fartygsförlagda utbildningen kommer att utföras.   

    För att bättre kunna förstå individernas helhetsbild utav styrmansyrket måste man förstå de 

olika delarna som intrycket baseras på. Denna process kallas för en hermeneutisk analys 

(Jacobsen(2010)s.135). Enligt nämnda analysmetod så delades insamlad data upp i enskilda 
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delar. Delarna analyserades sedan med helhetsbilden i åtanke och helhetsbilden var en 

sammanställning utav de enskilda delarna. På så sätt skapades en förståelse av både de 

enskilda delarna och helheten och processen kunde om så behövdes återupprepas. 

    Kontextuell analys med avsikten att: ”Fokusera på några få, viktiga delar” 

(Kylén(2004)s.163), användes. Detta så att man ”får fram en subjektiv uppfattning om en 

verklighet som består av händelser som – åtminstone för den intervjuade – hänger ihop” 

(Jacobsen(2010)s.149), med detta avsåg vi att lyfta fram en röd tråd genom intervjuerna för 

att behålla fokus på det väsentliga.  

5.5 Etik 

Grunden i etiken var ”Krav på samtycke, krav på att bli informerad och krav på 

konfidentialitet.”(Dalen(2011)s.21-24). 

    Intervjuerna utfördes på helt frivillig basis och respondenterna kunde när som helst under 

pågående intervju avbryta intervjun. 

    För att skydda intervjupersonernas integritet ytterligare så kom inte hela intervjuerna att 

presenteras utan enbart de stycken som var av intresse och relevans för den här studien. Väljer 

man att presentera hela intervjun så kan information framkomma som röjer identiteten hos 

respondenten. ”Lika viktigt som kravet på frivillighet är att de som undersöks har rätt till sitt 

privatliv, det vill säga en frizon i livet som inte nödvändigtvis ska undersökas.” 

(Jacobsen(2010)s.24) 

    I stycket intervjumetod beskrevs öppenheten vid informationsinsamlingen, ”Det är mycket 

viktigt att vi som intervjuare ordentligt klargör vårt syfta med intervjun”(Ekholm(2005)s.18). 

    Samtliga frågor i intervjuguiden var av icke-värderande art då de ej på något vis värderade 

svaren. Detta resonemang behandlas vidare i Dalens bok (Dalen(2011)s.16) där faran för 

stigmatisering beskrivs och risken för bortfall om någon blir ”uthängd”. 
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6 Resultat 

6.1 Respondenterna 

Respondenterna presenteras som A, B, C, D och E, där respondentens betäckning kommer att 

vara konsekvent genom hela detta avsnitt. Denna betäckning, A till och med E, är till för att 

skydda respondenternas anonymitet(Jacobsen(2010)s.25). 

6.2 Respondenternas fartygsförlagda utbildning och bakgrund 

Samtliga respondenter har genomfört fartygsförlagd utbildning i sjöfartshögskolans regi om 

minst sex månader, ombord på ro-ro, tank, bulk och Ro-Paxfartyg.  Ingen har tidigare 

erfarenheter från handelsflottan. Gemensamt för alla respondenter är att de alla under sin 

uppväxt har haft tillgång till fritidsbåtar av varierade typ. 

6.3 Ansökan till sjökaptensutbildning 

Vad är motivationsfaktorerna och förväntan till påbörjad styrmansutbildning. 

 

Vad fick dig att söka till sjökaptensutbildningen?  

A: ”… jag var ju tvungen att göra någonting.” 

B: ”Då jag läste FBVII på Chalmers… … tyckte jag att alla de ämnen vi läste var väldigt 

intressanta.” 

C: ”Jag ville ju läsa till sjökapten just för att jag är intresserad av den ledigheten som är.” 

D: ”Spännande yrke, världen som arbetsplats, ledarrollen i det hela och lite adrenalin.” 

E: ”… ingen dator mer resten av livet, jag går till sjöss…” 

    ”Vanligt åtta till fem är ingenting för mig”. 

 

Vad hade du för kännedom om lönestatistiken? 

A: ”Ja jag visste ju att det var bättre lön än i flottan.” 

B: Saknade kännedom. 

C: ”… jag kan ju säga att jag hade högre förväntningar än vad det var” 

D: ”Jag hade väl inte så stora förväntningar men jag tänkte att det kommer förmodligen vara 

rätt så bra lön eftersom att den är internationellt baserad, ja över medel helt klart.” 

E: ”…du får betalt när du är ute och sedan får du betalt när du är hemma med.” 
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Hur förväntade du dig att arbetsschemat ska se ut? 

A: ”Jobba två, ledig två månader.” 

B: ”… det verkar bra att jobba ett-ett.” 

C: ”Ett-ett system alltså. Jag jobbar en vecka är ledig en vecka, eller två” 

D: ”Definitivt är det såklart alltså en anledning till att jag ville söka jobbet. … Det är ju 

lättare att jobba hårt under två månader och sedan så vara ledig en eller två månader” 

E: ”Från två veckor upp till tolv veckor ombord och sedan lika länge hemma” 

 

Vad förväntade du dig att uppleva till havs? 

A: ”På Wallenius var det ju lite äventyr.” 

B: ”Jo då, tänkte man väl tanken att det skulle vara kul att åka runt halva jorden och sådär” 

C: ”Jag visste från början att man inte är i hamn så länge, men jag hade ändå räknat med att 

man skulle kunna komma iland någon gång.” 

D: ”Spännande att komma till nya hamnar, nya länder, arbeta med nya människor från andra 

nationer” 

E: ”… att se så många fräcka soluppgångar och solnedgångar, sedan är det allt det här med 

att se nya länder.” 

 

På vilket sätt lockade arbetsmiljön till sjöss? 

A: Inget svar erhölls. 

B: ”Nej” (Inget lockar). 

C: ”Jag tycker ju om när det är strukturerat. … Jag har sett i efterhand att det är ganska 

hetsigt många gånger.” 

D: ”Ja, hela känslan av att aldrig riktigt vara beredd på vad som kommer härnäst och liksom 

försöka lösa plötsliga situationer” 

E: ”Även om det kanske låter lite löjligt, men gemenskap och frihet” 

 

Vilka arbetsuppgifter förväntade du dig? 

A: ”Det visste jag ju ganska väl vad som väntade i och med att jag haft liknande uppgifter i 

flottan.” 

B: ”Inget som jag kan komma på sådär…”. 

C: ”Ungefär vad de gör, men säkerhetskontrollerna trodde jag inte var så ofta som de var”. 

D: ”Navigering, lastplanering”. 

E: ”Mycket navigation”. 
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6.4 Upplevelser och förväntan 

Hur var dina upplevelser ombord under den fartygsförlagda utbildningen? 

A: ”Man kan dela upp dem ganska bra, just Wallenius var väldigt bra. Vi var ju flera kadetter 

ombord vilket underlättade” 

B: ”Vad jag hade tänkt mig att det skulle kunna vara”. 

     ”Själva yrket är ju väldigt olika beroende på vilken fartygstyp man är på…” 

C: ”Just den här hierarkin som finns, speciellt när man är elev, kan vara lite tröttande. Sedan 

så trodde jag faktiskt att man skulle få lite mer tid på bryggan än vad man fick.” 

D: ”Det var ju inte riktigt som jag hade väntat mig, jag hamnade ju på ett gammalt fartyg 

med ett rederi som idag har gått i konkurs. Det första jag hörde när jag satte mig ner och 

käkade lunch efter att jag hade fått en hytt, som var väldigt, väldigt liten, så sade skepparen 

där att; ’Allt det där med noggrannhet, säkerhet och miljötänk som du har lärt dig nu den 

senaste tiden i skolan får du tänka bort ganska mycket, för om man skall följa det så tjänar 

man inga pengar till sjöss.’ Då tänkte jag att, ja okej, då är det väl bara att köra på, därefter 

så började vi jobba. Liten båt som sagt, rörde sig massor, gammal, sliten, hon skulle ha 

renoverats när de köpte den vilket var kanske ett halvår innan jag kom ombord, det hade de 

inte gjort och det märktes ju. Brandlarm som gick hela tiden, blackouter och det var ju svin 

hårt jobb. … jag blev ju lite smått fundersam på vad jag hade gett mig in på helt klart.” 

    ”Det har varit rätt tufft för det har nästan fått mig att hoppa av flera gånger.” 

E: ”Väldigt bra uppgifter, även om det ibland blir väldigt mycket matrosarbete även om det är 

bra att man lär sig det. Men när man ska gå matros nittio procent av tiden under den andra 

praktiken då blir man lite trött på det”. 

 

Vad var det som mötte dina förväntningar av styrmansyrket? 

A: ”Mina förväntningar om att det skulle vara ganska enahanda ute till sjöss.” 

B: ”Åtminstone på två utav tre båtar har det varit ett väldigt intressant jobb men även 

navigation och de bitarna.” 

C: ”Jag har stött på lite sjöman i livet innan och man vet ju att det finns små original till 

sjöss…” 

D: ”… ju mindre båt desto mer måste man jobba.” 

E: ”… man kan gå upp på morgonen och veta att man är någonstans mitt ute på havet och 

jag kan inte se land och vi kommer inte komma iland fören om fjorton dagar.” 

 

Vad var det som inte mötte dina förväntningar av styrmansyrket? 
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A: ”Inte som jag komma på såhär.” 

B: ”Jag trodde kanske inte att man skulle jobba så många timmar som jag har märkt att 

styrmännen gör. … Det var ju lite mer arbetsuppgifter än vad man trodde.” 

C: ”… utan det var alltid tomt i sällskapsrummen och alla var för sig själv. Det hade jag inte 

förväntat mig…” 

D: ”… helt klart enerverande att man bröt mot så jäkla många regler.” 

E: ”Gemenskapen ombord på båtarna, det var väldigt mycket låsta dörrar om kvällarna.” 

 

Vad är det som skiljer mest mellan det förväntade och det upplevda? 

A: ”Det var nog att det var tråkigare än vad jag trodde att det skulle vara.” 

B: ”Det skulle nog vara antalet timmar som de jobbar.” 

C: ”Till en början så hade jag förväntat mig att det var lite häftigare än vad det var. … En 

nattvakt på en båt på öppet hav, jag trodde inte att det skulle vara så svårt att hålla sig vaken 

och att det skulle vara så lite göra. … Jag trodde att det var mer jämnt tempo, jag trodde inte 

att sådär, ena stunden jättehetsigt och andra stunden ingenting.” 

D: ”Att det var slitsamt och o-charmigt. … o-charmigt med fylla och mutor.” 

E: ”Jag har faktiskt inget bra svar där.” 

6.5 Tidigare uppfattning 

Vad baserade du din tidigare uppfattning av styrmansyrket på? 

A: ”Jag vet faktiskt inte.” 

B: ”Kanske, vad man hört och egen fantasi.” 

C: ”I och med att jag varit i kontakt med segelfartyg så har jag haft bilden av de har det 

väldigt bra, mycket ledig tid, det är lite annorlunda på segelfartyg och handelsfartyg, 

såklart.” 

D: ”Ja, man har ju läst en del, kryssare och färjor det har man ju sett…” 

E: ”Berättelser och upplevelser från vänner och bekanta. Morfar var till sjöss i åtta år som 

lättmatros och matros.” 

 

Hur kan medier såsom film, litteratur och tidningar ha lett dig till en viss förväntan på 

styrmansyrket? 

A: ”Kan de absolut göra beroende på vad man konsumerar för media. Filmer och så kanske 

inte ger en bra bild, i alla fall inte rättvisande bild. Däremot så kan ju facktidningar och 
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liknande ge en bra bild om man är väldigt intresserad av det och vill skaffa sig en så 

rättvisande bild som möjligt…” 

B: ”Nej, jag tror faktiskt inte det.” 

C: ”Man såg rederiet när man var liten men då hade jag inte kommit på att jag ville syssla 

med det här.” 

D: ”Ja definitivt, jag hade ju inte mycket annorlunda bild innan jag började än vad mina 

gamla vänner har nu och när man har träffat dem så det enda de säger är; å shit då är det vit 

kostym och pommes på axlarna som gäller…” 

E: ”… de här gamla segelfartygsfilmerna  och där får man ju inte en rättvis bild om hur det 

är idag.”. 

6.6 Sjöfartsanknytningar 

Vad hade du för relation till sjöfarten innan du påbörjade din utbildning? 

A: ”Nej det hade jag inte.” 

B: ”Min farsa är gammal styrman, det var längesedan han sluta. Sedan farsans bästa kompis 

är ju lots så man har ju hört honom snacka och så…” 

C: ”De styrmän jag träffade på via gymnasiet, de hade varit på handelsfartyg innan de var på 

segelfartyget, de hade lite koll på vad det handlade om. … De förmedlade den(författarnas 

anmärkning: Bilden av styrmansyrket) för bra tycker jag, med ledigheten, pengarna och allt 

vad det nu var.” 

D: ”Nej tyvärr inte. Faktiskt, det hade jag ju önskat att jag hade dels för kontakter inom 

branschen men också för att få reda på lite mer eller få lite mer kött på benen” 

E: ”Morfar var på en gammal skuta som gick på orienten och sedan till Kina. … Det har varit 

mycket såhär; roliga historier om vad som hände i den där hamnen och vilken stor stad man 

har varit i och sådär” 

6.7 Information erhållen 

Vilken information om styrmansyrket fick du genom din sökta utbildning? 

A: ”Ingen alls, om själva ansökningen skulle jag vilja säga” 

B: ”Ja, man fick väl litegrand sådär… … jag läste inte på så himla mycket innan.” 

C: ”Man fick inte så mycket information om vad som krävs för att jobba på till exempel 

tanker…” 

D: ”Det var ju det som fanns på hemsidan och det var ju mycket såhär ja, marknadsföring för 

utbildningen liksom…” 

E: ”De ger väl en väldigt rättvis bild av hur yrket verkligen ser ut.” 
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Var sökte du information om styrmansyrket innan utbildningen påbörjades och hur var 

informationen i sådant fall? 

A: ”På sjöbefälsskolans hemsida, framförallt. … Den var mycket god tycker jag.” 

B: ”Jag läste på om upplägget, hur mycket man skulle plugga och hur mycket man skall vara 

på praktik och sådär, men förutom det var det nog inte så mycket.” 

C: ”Jag hade ingen information från skolan innan jag började, som sagt. Första veckan när 

de berättade lite då tycker jag att de gav en väldigt bra bild av allting, men den har fallerat 

lite med åren.” 

D: ”Förutom många reklamfilmer som man hittar från rederier och sådär. … De förmedlar ju 

en väldigt fin bild av tjusiga fartyg, trevliga miner så fort man kommer till hamn, inte så 

mycket stress, vackra fritidsutrymmen ombord och så vidare. … den var ju inte sådan kan 

man ju säga, mer pressad alla gånger. … Man förstår ju att de försöker göra reklam.” 

E: ”Jag sökte faktiskt ingen information alls om hur yrket skulle se ut.” 

 

Hur skulle du klassa svårighetsgraden att få en rättvis uppfattning av styrmansyrket? 

A: ”Det är nog svårt att få en rättvisande bild av vilket yrke som helst.” 

B: ”Det tror jag är väldigt svårt, sådär kanske det skulle behövas någon jäkligt informativ 

film eller dylikt.” 

C: ”Man måste nog vara ombord för att se, det är så mycket annat som inte tas med; som 

sjösjuka, trötthet, att du kanske sover dåligt, mycket ljud och vibrationer. Det påfrestar 

ganska mycket under längre tider och just det psykiska, hur man mår om man är ute ganska 

länge och sedan kommer hem.” 

D: ”Det är väldigt svårt, du måste ut. Därför tycker jag visserligen att det är bra att skolan 

har en relativt tidig praktik.” 

E: ”Det är ganska svårt tror jag, har man aldrig varit ute på en båt så är det väldigt svårt att 

verkligen greppa hur det är.” 

 

Hur hade mer information inverkat på ditt val av en karriär till sjöss? 

A: ”När jag sökte så var kanske inte min största intention just att jobba i handelsflottan utan 

det var framförallt att gå tillbaka till flottan om den möjligheten gavs.” 

B: ”Jag hade nog velat söka ändå för jag tror fortfarande att det är kul att jobba som 

styrman.” 

C: ”Hade jag vetat det jag vet idag hade jag nog varit fundersam till att söka igen.” 
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D: ”Hade jag vetat hur arbetssituationen var idag och allt med hur många papper som krävs 

för att vara på vissa båtar, och allting hänger på vilka praktikbåtar man får så hade jag nog 

inte läst det, faktiskt. ” 

E: ”Det hade det inte gjort, när jag sökte var jag så pass inställd på att jag skulle gå sjöfart, 

så att även om det hade visat sig att det var någonting helt annat än det jag trodde så hade 

jag sökt i alla fall.” 

7 Analys 

Respondenterna hade samtliga genomfört fartygsförlagd utbildning om minst sex månader i 

sjöfartshögskolans regi. Typen av fartyg vilken denna fullgjordes på var av varierande slag. 

Ingen av dem hade några tidigare erfarenheter från handelsflottan. 

    Vad som fick respondenterna att söka sig till sjökaptensutbildningen från första början var 

skiftande, en del förväntade sig ett spännande yrke som styrman medan andra helt sonika 

halkade in på bananskal. De hade förväntat sig en något högre lön i jämförelse med andra 

yrken. Vad gäller ledigheten så hade samtliga förväntat sig ett system om minst ett-ett det vill 

säga att arbetad tid motsvarar ledig tid. Alla gav de sig in med en förväntan om äventyr. De 

hoppades på att få resa världen över, komma iland och se nya platser och att få knyta 

kontakter med människor från jordens alla hörn. Att aldrig veta vad som kommer hända 

härnäst verkar vara något som lockar även om arbetet i sig självt är uppbyggt kring en tydlig 

struktur.  

     En av respondenterna uttryckte tydligt sitt missnöje och förvåning över att ett befäl, i 

direkta ordalag talade om för denne att allt vad gäller säkerhet och miljö är bara att förbise, då 

förtjänsten är det enda av intresse. 

    Det fanns ingen tydlig enhällig förväntan om vad man skulle möta ombord. Några av de 

mötta förväntningarna var till exempel att man skulle träffa på udda karaktärer till sjöss samt 

att sjöresorna skulle vara långa och innehållslösa. Det intressanta däremot var de 

förväntningar som ej möttes: Sällskapsrummen stod tomma och avsaknaden av gemenskap 

var påtaglig vilket kan bero på att de styrmän de mött ombord arbetade långa och hårda 

timmar. När respondenterna ombads peka ut de allra tydligaste skillnaderna mellan det 

förväntade och det upplevda så var det att yrket ej var så spännande och charmigt som 

förväntat, samt att det var slitsamt med sina ovan nämna långa och hårda arbetsdagar. 

    Studenternas tidigare bild var baserad på berättelser från bekanta och en del inslag av 

fantasi. Vad gäller medias inverkan så trodde respondenterna själva att gamla pilsnerfilmer 
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kan ha färgat yrkesbilden, vare sig man vill det eller ej, för att citera en av respondenterna: 

”Vit kostym och pommes på axlarna”(Respondent D, rubrik 5.5)(författarnas anmärkning; 

refererar till den yrkesklädsel som vanligtvis bärs ombord på kryssningsfartyg). Däremot ger 

facktidningar och litteratur enligt en av de tillfrågade en väldigt rättvisande och sanningsenlig 

bild av styrmansyrket. 

    De mest sanningsenliga bilderna av styrmansyrket kommer enligt respondenterna från släkt 

och vänner som själva har upplevt hur det var och är, och därför mycket korrekt kan återge 

informationen. Hade de ingen direkt bekant så var det en indirekt bekant med ovan nämna 

erfarenheter. 

    Informationen som lärosätet tillhandahöll var enligt respondenternas tycke rättvisande, men 

i bästa fall knapphändig. Någon beskrev den som marknadsföring, en förskönad bild som 

fallerar med åren som utbildningen fortlöper. Rederier och andra företag inom sjöfartsnäring 

vill gärna måla upp en fin bild där allt är frid och fröjd där frivakten är central. Detta är å 

andra sidan reklam. 

    Respondenterna är samstämmiga i sin åsikt om att det är svårt, till och med mycket svårt att 

bilda en rättvis uppfattning om styrmansyrket utan att ha varit i direkt kontakt med detta, som 

genom fartygsförlagd utbildning. Mycket berättas om livet till sjöss och en styrmans yrkesroll 

men sällan hör man historier om sjösjuka, trötthet, utmattning och hur påtagligt ett fartygs 

ljud och vibrationer är. Ingen berättar heller om den psykiska påfrestningen av att vara ute på 

en lång törn och sedan återvända hem. 

    De flesta av respondenterna är efter sin fartygsförlagda utbildning fortsatt nöjda med sitt 

utbildningsval. Dock så uttrycks en viss tveksamhet till om de idag skulle ställas inför samma 

val, huruvida de hade gjort samma val eller ej. 

    Slutligen så sägs det att det mer är slumpen som avgör hur ens karriär till sjöss blir när man 

ser till vilka fartyg man tilldelas för sin fartygsförlagda utbildning och hur överordnat befäl 

agerar i sin roll som handledare. 
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8 Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad förväntan om styrmansyrket är vid ansökan till 

sjökaptensutbildningen, och om den stämmer överens med den under fartygsförlagda 

utbildningen upplevda bilden av yrket. 

    Det är svårt att få en god översiktlig bild av fartygsbranschen och hur livet ombord på ett 

fartyg verkligen är, detta till grund av att man till stor del saknar insyn. När respondenterna 

tillfrågades vad de tidigare hade för förväntan på styrmansyrket(se rubrik 5.5) så var det få 

som kunde ge ett konkret svar, respondent B svarade till och med egen fantasi. När 

respondenterna sedan frågades om svårighetsgraden att få en rättvis uppfattning om 

styrmansyrket, så svarade samtliga att det är svårt och att man måste uppleva styrmansyrket 

för att kunna förstå sig på det. I stycket bakgrund, beskrevs det hur Aubert liknade fartyget 

vid en sluten institution. För att få en korrekt uppfattning av styrmansyrket krävs det att man 

fullgjort styrmannautbildning med där inräknad fullgjord fartygsförlagd utbildning, eller 

sjötid därom. Med ovan nämnda resonemang menar vi att man på sätt och vis famlar i blindo 

då man söker sig till styrmansyrket via det fyraåriga sjökaptensprogrammet. 

    Som nämndes i stycket bakgrund så har snarlika studier genomförts. Den utmärkande 

skillnaden mellan dessa studier och denna studie är att här behandlas vad snarare än varför. I 

de föregående studierna (Håkansson, (2008)), (Gervind, (2008)) så behandlas 

motivationsfaktorer till varför man söker sig till sjöss och varför man väljer att studera vid det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet. I denna studie ställes istället frågan vad är bilden av 

styrmansyrket och vad förväntas en styrman att göra som sedan följes upp med frågan vad gör 

styrmannen. 

    Det finns korrekt information att få tillhanda, enligt respondent A(se rubrik 5.5), genom 

exempelvis facktidningar och annan sjöfartslitteratur, dock så riktar sig dessa främst till redan 

aktiva sjömän. Information ifrån utbildnings säten och rederier finns väl tillgängliga, men 

uppfattas enligt respondenterna till viss del som marknadsföring(se rubrik 5.7) och 

reklam(IBID). Denna information målar upp en helt egen bild av styrmansyrket där himmelen 

alltid är blå(se bildspel: www.lnu.se). Det är viktigt ej att förglömma, precis som respondent 

D säger, att denna information inte är något annat än marknadsföring(se rubrik 5.7) med 

huvudsakligt syfte att skönmåla sin bransch och sitt företag. 

    Frågan att ställa sig är om redarintressena verkligen vill att all information skall 

framkomma. Vill man verkligen presentera sin bransch som en där 10-15 procent lever under 
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slavliknande förhållanden (www.telegraph.co.uk(2011)). Denna artikel kanske inte är 

tillämpar för den svenska handelsflottan där den fartygsförlagda utbildningen pågår. Glöm ej 

att styrmansyrket är ett internationellt yrke där flaggan i fartygets akter sällan är representativ 

för bemanningen ombord. I många fall är det slumpen snarare än den fria viljan som avgör 

om man söker sig till sjökaptensutbildningen för att bli styrman. 

    Enligt respondent C(se rubrik 5.4) så är något man sällan tänker på är hur snarare än var 

arbetsplatsen är. Det är lätt att föreställa sig ett flytande kontor eller verkstadsgolv. Men vem 

kan föreställa sig att utföra sitt arbeta då hela omgivningen är i konstant rörelse, du mår illa, 

tröttheten gör sig påmind och utmattningen har dig i ett stadigt grepp. Utöver detta så är det 

aldrig helt tyst och allting är i ständig vibration, dessutom skall man jobba längre timmar än 

vad man gör iland(IBID). Som pricken över i ska du efter varje avslutad törn åter 

acklimatiseras in i vardagslivet. De flesta har en bild av styrmansyrket men få har en faktisk 

uppfattning, som respondent D uttryckte det: ”Vit kostym och pommes på axlarna”(se rubrik 

5.5) är väl inte särskilt rättvisande för exempelvis tanksjöfarten?  

 

8.1 Reliabilitet 

Med Kyléns resonemang som utgångspunkt(Kylén(2004)s.142) är reliabiliteten hög då 

frågorna som användes i intervjuguiden kunde anses vara högst neutrala, precis som metod 

och källor. Dessutom var avsikten att få fram fem individers personliga åsikter vid ett givet 

tillfälle. Insamlad data kan omöjligtvis bli homogen då det är individers åsikter som det rör. 

En åsikt kan aldrig vara fel då det är en absolut sanning för individen i fråga, den kan enbart 

vara avvikande från vad den aktuella normen. 

8.2 Validitet 

Internt är validiteten väldigt hög då respondenterna med sina egna ord fick besvara 

frågorna(Jacobsen (2010) s. 304-305). 

8.3 Slutsats 

Efter att ha analyserat intervjuerna så har vi, författarna, kommit fram till att den enda 

möjligheten att få en rättvisande bild av styrmansyrket är att få uppleva styrmansyrket direkt, 

genom fartygsförlagd styrmansutbildning. Då fartygsmiljön helt skiljer sig från andra 

arbetsplatser och ej ligger i direkt anslutning till annan verksamhet är det omöjligt att få en 

inblick i ombordverksamheten. 

http://www.telegraph.co.uk(2011/
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    Den generella uppfattningen av styrmansyrket är att det är som vilket annat landbaserat 

yrke som helst, ingen tar i åtanke att arbetsplatsen rör sig, vibrerar och i stort sett omöjliggör 

avkoppling. Vidare är det heller ingen som reflekterar över det faktum att om man skall vara 

ledig lika länge som ombordtiden så måste man under denna ombordtid arbeta igen den lediga 

tiden. Respondent B resonerar att till sjöss så finns det inget vanligt åtta till fem arbete, utan 

dagarna blir längre än så(se rubrik 5.4). Utöver sin bryggvakt har styrmannen exempelvis 

säkerhetsarbete och andra ej schemalagda plikter att utföra.  

    Efter genomförd fartygsförlagd utbildning så är det få som håller kvar vid sin ursprungliga 

uppfattning av vad det innefattar att arbeta som styrman. Yrket är ej så charmigt som man 

förväntat sig(respondent A, C och D, rubrik 5.4) som uppfattningen tycks vara, det är slitsamt 

och gamla tidens berättelser om äventyr till fjärran länder uteblir och i många fall är det 

dessutom så att styrmannens arbetsbörda växer ytterligare då man kommer till kaj.  

 

 

För att verkligen förstå sig på styrmansyrket måste man vara just styrman. Respondent C 

sammanfattar detta resonemang väl: ”Man måste nog vara ombord för att se, det är så mycket 

annat som inte tas med; som sjösjuka, trötthet, att du kanske sover dåligt, mycket ljud och 

vibrationer. Det påfrestar ganska mycket under längre tider och just det psykiska, hur man 

mår om man är ute ganska länge och sedan kommer hem.” (se rubrik 5.7).  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide – yrkesförväntan, styrman 

 

Ditt namn är konfidentiellt och kommer enbart att göras tillgängligt vid intervjupersonens 

diskretion eller om det föreligger misstanke om fusk eller plagiat. 

Allt som sägs är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst av antingen 

intervjupersonen eller intervjuaren.  

Vi svarar mer än gärna på eventuella frågor efter att intervjun avslutats. 

 

Tack på förhand. 

 

 

Har du gjort fartygsförlagd utbildning i sjöfartshögskolans regi? 

 

Vilken/vilka typer av fartyg gjordes den fartygsförlagda utbildningen på? 

 

Vilka är dina tidigare erfarenheter av handelsflottan eller av sjöfarten i sin helhet? 

 

Om tidigare erfarenhet finnes:  

Har du gjort militärtjänstgöring inom marinen/flottan? 

Har du arbetat inom handelssjöfarten? 

Har du haft tillgång till fritidsbåt? 

 

 

Vad fick dig att söka till sjökaptensutbildningen? 

Lön: Vad hade du för kännedom om lönestatistiken? 

Ledighet: Hur förväntade du dig att arbetsschemat ska se ut? 

Resor: Vad förväntade du dig att uppleva till havs? 

Arbetsmiljö: På vilket sätt lockade arbetsmiljön till sjöss? 
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Yrkesuppgifter: Vilka arbetsuppgifter förväntade du dig? 

 

 

 

Hur var dina upplevelser ombord under den fartygsförlagda utbildningen? 

 

Vad var det som mötte dina förväntningar av styrmansyrket? 

 

 Vad var det som inte mötte dina förväntningar av styrmansyrket? 

 

Vad är det som skiljer mest mellan det förväntade och det upplevda? 

 

 

Vad baserade du din tidigare uppfattning av styrmansyrket på? 

Hur kan medier såsom film, litteratur och tidningar ha lett dig till en viss förväntan på 

styrmansyrket? 

 

 

 

Vad hade du för relation till sjöfarten innan du påbörjade din utbildning? 

Har dina familjemedlemmar eller bekanta någon anknytning till sjöfarten? 

    Om ja, vad var deras arbetsuppgifter och vilken typ av fartyg arbetade de på? 

Om de jobbar indirekt (hamn, stuveri etcetera), vad har de sagt om sjöfarten då? 

 

 

Vilken information om styrmansyrket fick du genom din sökta utbildning? 

 

 

 

Var sökte du information om styrmansyrket innan utbildningen påbörjades och hur var 

informationen i sådant fall? 

Vilken tillförlitlighet hade dina källor? 

Hur pass tillförlitliga väntade du dig att dina källor skulle vara? 

Hur skulle du klassa svårighetsgraden att få en rättvis uppfattning av styrmansyrket? 
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Hur hade mer information inverkat på ditt val av en karriär till sjöss? 

 

 

 

Övrigt: 

Har du något att berätta om din praktik som kan vara av intresse för vår undersökning? 

 

 

Extrafrågor: 

 

Vid avbrutna studier: 

Vilka faktorer låg till grund för ditt beslut att avsluta studierna på sjökaptensprogrammet? 

 

 


